
KALLELSE 1(2)

2017-02-14

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Tid: 2017-02-21, kl 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

 
1 Val av protokolljusterare
2 Fastställande av dagordning
3 Anmälan av informationshandlingar - Nämnden 

för folkhälsa och sjukvård 2017
2017/101

4 Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för 
folkhälsa och sjukvård 2017

2017/102

5 Inkomna remisser, promemorior och motioner

Informationsärenden och aktuellt
6 Verksamhetsinformation kirurgisk vård, 

Föredragande: Birgitta Lagerqvist, 
sjukvårdsdirektör

7 Information om Öppna jämförelser
8 Aktuell information
9 Presidiets protokoll
10 Rapport från konferenser, Forskningskonferens 

Missbruks- och beroendevård för Jönköpings 
läns kommuner den 26-27 januari, Lis Melin 
och Elisabeth Töre

11 Samverkansnämnden för Sydöstra 
sjukvårdsregionen

12 Kommunalt forum
13 Frågor

Beslutsärenden till regionfullmäktige
14 Motion - Alternativ till våld, är det dags för 

nästa steg nu
2016/1571

Beslutsärenden för nämnden
15 Remiss - Ansvar för de försäkringsmedicinska 

utredningarna
2016/3769

16 Ramverk för Journalen via nätet 2016/3232
17 Verksamhetsberättelse 2016 2016/3676

1



KALLELSE 2(2)

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Tid: 2017-02-21, kl 13:00

Övrigt
18 Övriga frågor

Kallade
Ordinarie ledamöter:

För kännedom
Ersättare:

Frisk Maria, (KD), ordf 
Stålhammar Helena, (C), 1:e v ordf
Eskdahl Marcus, (S), 2:e v ordf
Josefsson Maritha, (M)
Forsberg Mona, (S)
Melin Lis, (M)
Svenberg Per, (S)
Karlsson Anne, (SD)
Törnqvist Desirée, (S)
Nilsson Bertil, (M)
Eliasson Eva, (S)
Andersson Marianne, (KD)
Henriksson Jimmy, (L)
Jämting Sibylla, (MP)
Töre Elisabeth, (V)

Tjänstemän
Jansmyr Agneta, regiondirektör
Bojestig Mats, hälso- och 
sjukvårdsdirektör
Bertov Kristina, chefscontroller
Lindgren Lena, sekreterare

Lagärde Erik, (KD)
Walfridsson Emilie, (C)
Gyllensten Tobias, (S)
Johansson Britt, (M)
Olausson Lars-Uno, (S)
Bäuml Tomas, (M)
De Basso Rachel, (S)
Winberg Anita, (SD)
Tottas Evaggelos, (S)
Nilsson Eva, (M)
Wågman Erik, (S)
Emme Nils-Erik, (KD)
Damian Carmen, (L)
Carlsson Kajsa, (MP)
Eriksson Bengt-Ove, (V)

Gruppledare
Wengholm Malin, (M)
Backlund Rune, (C)
Henriksson Jimmy, (L)
Ödebrink Carina, (S)
Nordqvist Annica, (MP)
Ekvall Mikael, (V)
Godrén Samuel, (SD)
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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för FS – 2017-02-21
Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll delegationer
Motioner
Remisser (inkomna för beredning) RJL2017/262  Remiss med förslag till ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (2008:12) om 

hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning, dnr 3.1-2016-096043
Inkomna handlingar  
Utgående skrivelser
Övrigt Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet (Granskningsrapport från 

riksrevisionen, RIR 2017:3) 
Regeringsbeslut
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO

RJL2015/1712 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende fördröjd 
diagnostisering av diabetes (sockersjuka).
RJL2015/1931 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende försenad diagnos.
RJL2017/198 Tillsyn av journalföring vid 1177 Vårdguiden på telefon, Region Jönköpings län (1177).
LJ2014/1035 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende bristande vård och 
behandling.
RJL2015/2164 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende bristande 
uppföljning vid psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
RJL2016/3489 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, där anmälaren framför att 
stygnen togs bort för tidigt. Såret läkte inte och det blev en infektion i såret.
RJL2016/3312 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, där anmälaren framför att han 
efter en knäprotesoperation fick en nervskada, och avskuren lårmuskel med svår värk.
RJL2016/1309 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende kronisk njursvikt till 
följd av litiumbehandling.
RJL2016/2243 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, där anmälaren framför att 
patienten dog till följd av den gastroskopi som hon genomgick.
RJL2016/2789 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende felaktig förskrivning 
av hostmedicin med tanke på tidigare gallstensbesvär.
RJL2016/1680 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende fördröjd diagnos och 
behandling.

RJL 2017/101
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Nyinkomna IVO-ärenden 2017-01-01--2017-01-31. 
Patientärenden: RJL2017/48, RJL2017/67, RJL2017/112, RJL2017/113, RJL2017/143, RJL2017/144, 
RJL2017/147, RJL2017/160, RJL2017/175, RJL2017/198, RJL2017/ 215, RJL2017/ 216, 
RJL2017/217, RJL2017/218, RJL2017/234, RJL2017/249, RJL2017/282, RJL2017/284 och 
RJL2017/298

Avslutade men tidigare ej anmälda IVO-ärenden:
LJ2013/1551 Klagomål om fel i vården Fördröjd diagnos och behandling Kungshälsans 
vårdcentral Huskvarna
LJ2013/561 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende Klagomål om 
fel i vården Utebliven behandling vid Förlossningskliniken, Länssjukhuset Ryhov
LJ2012/1789 Klagomål om fel i vården avseende utebliven vård vid mottagning på Ryhovs 
sjukhus, Jönköping
LJ2012/1630 Anmälan om fel i vården, fördröjd diagnos samt felaktig medicinering vid 
Värnamo sjukhus kirurgiska kliniken
RJL2015/1168 Klagomål på hälso- och sjukvården avseende Psykiatrisk specialistvård i 
Vetlanda
RJL2014/1258 Klagomål om handläggning av hälso- och sjukvård och socialtjänst Nässjö 
kommun
RJL2015/2431 Klagomål om fel i vården vid Höglandssjukhuset i Eksjö
RJL2015/1384 Klagomål på hälso- och sjukvården vid psykiatriska kliniken i Jönköping
RJL2015/2128 Beslut om en treårig prövotid 
RJL2015/1536 Tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal

Beslut m.m. från Socialstyrelsen
Cirkulär från SKL
Beslut från SKL
Arbetsmiljöverket
Sveriges Europakontor Småland-Blekinge Brysselbrevet Nr 1, 2017
Patientföreningar, Länspensionärsrådet (LPR), 
Länsrådet för funktionsnedsättningar (LFF), 
m.m.
Övrigt
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för folkhälsa och sjukvård 
2017-02-21
(för tiden 2016-09-12--2017-12-30)

Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
FS 4.6.2 Beslut att inte lämna ut allmän handling  RJL 2016/4178 2016-12-23 Regionjurist

Susanne Monie Magnusson

FS 4.6.2 Beslut att inte lämna ut allmän handling  RJL 2016/4161 2016-12-22 Regionjurist
Susanne Monie Magnusson

FS 4.5.2 Personuppgiftsbiträdesavtal
(Kontrakt avseende RealQ InfCare NSP, Sprututbyte)

2016/2174 2016-09-12 Regionjurist
Susanne Monie Magnusson

FS 4.5.2 Personuppgiftsbiträdesavtal
Hantering av data när biologiskt material skickas för 
analys utanför den egna huvudmannen i forsknings-
studier
Studie: Aurora
Studie: Avanova
Studie: CV-006

2016/524 Regionjurist
Susanne Monie Magnusson

FS 4.5.2 Personuppgiftsbiträdesavtal 
(Avtal webbapplikation för friskvårdsaktivitet, 
Folktandvården)

2016/3449 2016-12-07 Regionjurist
Susanne Monie Magnusson

FS 4.5.2 Personuppgiftsbiträdesavtal med avseende NKRR  
(Nationell Kvalitetsregisterrapport)

2017/54 2016-12-30 Regionjurist
Susanne Monie Magnusson

RJL 2017/102
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 13-25
Tid: 2017-02-08, kl 08:00-09:50

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 15 Motion – Alternativ till våld, är det dags för 
nästa steg nu?
Diarienummer: RJL2016/1571
Beslut
Nämnden föreslås besluta att

 Motionen är besvarad

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart 
Karlsson, Vänsterpartiet föreslår i motionen Alternativ till våld, är 
det dags för nästa steg nu att en genomlysning ska ske i syfte att 
få ett antal frågeställningar besvarade. 
Ett faktaunderlag har tagits fram som nu är underlag för ett beslut 
i nämnden.  

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-26

 Protokollsutdrag presidiet 2016-11-30

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Information lämnas till nämnden vid sammanträdet.

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2017-02-09 RJL2016/1571 

Förvaltningsnamn

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Motion – Alternativ till våld, är det dags 
för nästa steg nu? 

Förslag till beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår fullmäktige besluta att 

 Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet 
har inkommit med en motion där de föreslår en genomlysning i syfte att få svar på 
ett antal frågeställningar kring våld i nära relationer. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet 
föreslår i motionen Alternativ till våld, är det dags för nästa steg nu att en 
genomlysning ska ske i syfte att få följande frågor besvarade: 

 Hur tillgodoses i dag behovet hos partners och barn som utsatts för vård i 
familjen? 

 Finns möjlighet att ge uppföljande stöd även när våldet i familjen upphört? 
 Kan det stöd som ges anses likväldigt med det som erbjuds i andra län? 
 Krävs resursförstärkningar? 
 Genomlysningens resultat presenteras sedan för fullmäktige 

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården möter personer som utsätts för 
våld i nära relationer. En viktig uppgift är att upptäcka dessa personer för att 
kunna erbjuda rätt stöd. Inom hälso- och sjukvården i Jönköpings län finns olika 
stöd för att kunna bemöta våldsutsatta, förövare och barn: 

 FAKTA – allmänt kliniskt kunskapsstöd. Stöd gällande våld i nära 
relationer finns under psykisk hälsa vuxna, kvinnohälsa och barn och 
ungdomshälsa. Stödet gäller indikationer på misshandel/övergrepp, 
bemötande och omhändertagande, tolk, anmälningsskyldighet/sekretess, 
råd vid anmälan, diagnostik och utredning samt läkarundersökning och 
vad som ska inbegripas i den.
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2017-02-09 RJL2016/1571 

 Regionens intranät ”Våld i nära relationer” Här finns dokument som stöd 
vid mötet med patient så som skademarkeringsskiss och checklista, hälso- 
och sjukvårdens ansvar, lagstiftning, sexuella övergrepp, dokumentation i 
COSMIC (våldsutsatt finns som sökord) samt hjälp och stöd till 
våldsutövare. 

 1177 Utsatt för våld eller hot om våld - Vart vänder man sig i Jönköpings 
län Här går det att hitta information kring stöd i Jönköpings län, vad är 
våld? varför är det svårt att lämna en relation där våld förekommer? vem 
utövar våld? om man själv utövar våld - var kan man få hjälp? nationella 
stödorganisationer och fördjupad information. 

 Handlingsplan Våld i nära relationer 2015-2018 Vid 
Landstingsfullmäktige möte den 18-19 juni, 2013 beslutades att: 
- Länsövergripande handlings/vårdprogram om hälso- och sjukvårdens 
ansvar och agerande vid våld i nära relationer skyndsamt tas fram och 
förankras i verksamheterna
- Att med utgångspunkt från vårdprogrammet skapa en grundläggande 
utbildning (gärna via webben) om våld i nära relationer 

En person som får behandling/stöd erbjuds detta så länge personens behov 
kvarstår och det är inte relaterat till om våldet upphört. Behandling kan mycket 
väl fortsätta även efter att man t ex brutit upp ur en relation där våld förekommer 
eller om partnern slutat att bruka våld.

Region Jönköpings län ligger väl till vid en nationell jämförelse. I regionen har 
man sedan flera år satsat på utbildningar till bredden för att upptäcka och 
medvetandegöra att problemet våldsutsatt finns överallt, samt att också hantera 
och erbjuda stöd. 

Ansvaret för stöd behandling är inte enbart en fråga för Region Jönköpings län 
utan ansvaret delas med kommunerna. Beslutet att ställa sig bakom 
samverkansplanen, ”Samverkan mot våld i nära relationer i Jönköpings län 2014-
2018”, är fattat av Jämställdhetsrådet i Jönköpings län den 21 mars 2014. Våld i 
nära relationer innefattar både rättsliga och sociala, ekonomiska och hälso- och 
sjukvårdsaspekter. Därför berörs många av samhällets myndigheter och stöd- och 
hjälporganisationer. För att kunna ge ett bra stöd till våldsutsatta, barn som lever i 
våldets närhet och våldsutövare, är bra samverkan mellan samhällets aktörer 
avgörande. Genom att flera aktörer går samman kan effekten av en insats 
maximeras. 

Syftet med samverkansplanen är att genom samverkan utveckla länets arbete mot 
våld i nära relationer, förbättra stödet för de drabbade och förebygga våldet.
Alternativ till våld (ATV) verksamheten har brottats med sjukskrivning och 
verksamheten på Höglandet har inte kommit igång. Arbete pågår för att 
verksamheter ska fungera enligt planering.
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2017-02-09 RJL2016/1571 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig 
Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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2017-01-26 RJL2016/1571 

Förvaltningsnamn

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Motion – Alternativ till våld, är det dags 
för nästa steg nu? 

Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och 
Lennart Karlsson, Vänsterpartiet lämnas information i ärendet till nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet 
föreslår i motionen Alternativ till våld, är det dags för nästa steg nu att en 
genomlysning ska ske i syfte att få följande frågor besvarade: 

 Hur tillgodoses i dag behovet hos partners och barn som utsatts för vård i 
familjen? 

 Finns möjlighet att ge uppföljande stöd även när våldet i familjen upphört? 
 Kan det stöd som ges anses likväldigt med det som erbjuds i andra län? 
 Krävs resursförstärkningar? 
 Genomlysningens resultat presenteras sedan för fullmäktige 

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården möter personer som utsätts för 
våld i nära relationer. En viktig uppgift är att upptäcka dessa personer för att 
kunna erbjuda rätt stöd. Inom hälso- och sjukvården i Jönköpings län finns olika 
stöd för att kunna bemöta våldsutsatta, förövare och barn: 

 FAKTA – allmänt kliniskt kunskapsstöd. Stöd gällande våld i nära 
relationer finns under psykisk hälsa vuxna, kvinnohälsa och barn och 
ungdomshälsa. Stödet gäller indikationer på misshandel/övergrepp, 
bemötande och omhändertagande, tolk, anmälningsskyldighet/sekretess, 
råd vid anmälan, diagnostik och utredning samt läkarundersökning och 
vad som ska inbegripas i den.

 Regionens intranät ”Våld i nära relationer” Här finns dokument som stöd 
vid mötet med patient så som skademarkeringsskiss och checklista, hälso- 
och sjukvårdens ansvar, lagstiftning, sexuella övergrepp, dokumentation i 
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COSMIC (våldsutsatt finns som sökord) samt hjälp och stöd till 
våldsutövare. 

 1177 Utsatt för våld eller hot om våld - Vart vänder man sig i Jönköpings 
län Här går det att hitta information kring stöd i Jönköpings län, vad är 
våld? varför är det svårt att lämna en relation där våld förekommer? vem 
utövar våld? om man själv utövar våld - var kan man få hjälp? nationella 
stödorganisationer och fördjupad information. 

 Handlingsplan Våld i nära relationer 2015-2018 Vid 
Landstingsfullmäktige möte den 18-19 juni, 2013 beslutades att: 
- Länsövergripande handlings/vårdprogram om hälso- och sjukvårdens 
ansvar och agerande vid våld i nära relationer skyndsamt tas fram och 
förankras i verksamheterna
- Att med utgångspunkt från vårdprogrammet skapa en grundläggande 
utbildning (gärna via webben) om våld i nära relationer 

En person som får behandling/stöd erbjuds detta så länge personens behov 
kvarstår och det är inte relaterat till om våldet upphört. Behandling kan mycket 
väl fortsätta även efter att man t ex brutit upp ur en relation där våld förekommer 
eller om partnern slutat att bruka våld.

Region Jönköpings län ligger väl till vid en nationell jämförelse. I regionen har 
man sedan flera år satsat på utbildningar till bredden för att upptäcka och 
medvetandegöra att problemet våldsutsatt finns överallt, samt att också hantera 
och erbjuda stöd. 

Ansvaret för stöd behandling är inte enbart en fråga för Region Jönköpings län 
utan ansvaret delas med kommunerna. Beslutet att ställa sig bakom 
samverkansplanen, ”Samverkan mot våld i nära relationer i Jönköpings län 2014-
2018”, är fattat av Jämställdhetsrådet i Jönköpings län den 21 mars 2014. Våld i 
nära relationer innefattar både rättsliga och sociala, ekonomiska och hälso- och 
sjukvårdsaspekter. Därför berörs många av samhällets myndigheter och stöd- och 
hjälporganisationer. För att kunna ge ett bra stöd till våldsutsatta, barn som lever i 
våldets närhet och våldsutövare, är bra samverkan mellan samhällets aktörer 
avgörande. Genom att flera aktörer går samman kan effekten av en insats 
maximeras. 

Syftet med samverkansplanen är att genom samverkan utveckla länets arbete mot 
våld i nära relationer, förbättra stödet för de drabbade och förebygga våldet.
Alternativ till våld (ATV) verksamheten har brottats med sjukskrivning och 
verksamheten på Höglandet har inte kommit igång. Arbete pågår för att 
verksamheter ska fungera enligt planering.

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig 
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2017-01-26 RJL2016/1571 

Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 110-126 

Tid: 2016-11-30, kl 08:00-10:30 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 111 Informationsärenden  
Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om: 

 Rekrytering pågår av en ersättare efter sjukvårdsdirektör 

Ann-Marie Schaffrath. En verksamhetschef kommer att 

utses som t.f. sjukvårdsdirektör t.o.m. maj 2017.  

 Rekrytering pågår av en smittskyddsläkare efter Peter 

Iveroth som går i pension den 1 mars 2017. 

 Region Jönköpings län har fått full ersättning för sitt arbete 

med SVF (standardiserade vårdförlopp). 

 Ett förslag finns framaget till en sammanslagning av 

psykiatri och rehabilitering, samt medicinsk diagnostik till 

ett verksamhetsområde. 

Information om förslaget ska lämnas till nämnden den 13 

december. 

 Ny motion – Alternativ till våld, är det dags för nästa steg 

nu? (RJL2016/1571) Motionen anmäldes till nämnden vid 

sammanträdet 2016-11-15. 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram fakta om hur det 

ser ut idag. Information ska lämnas till nämnden vid ett 

sammanträde i början av 2017.  

 Konsekvensanalys av kompetensförsörjningen ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv. 

Om det uppstår kritiska situationer, finns riskanalyser framtagna 

ur ett kompetens- och/eller patientsäkerhetsperspektiv? 

Information ska lämnas till nämnden den 13 december 

 Rapport med anledning av revisionens tre granskningar som 

genomförts under 2010-2013 (RLJ2016/1151): 

- Återkoppling av missbruks- och beroendevården 

- Folkhälsa för barn 0-5 år 

- Tillgänglig och ändamålsenlig vård för de mest sjuka 

äldre. 

Kort information ska lämnas till nämnden den 13 december. 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 110-126 

Tid: 2016-11-30, kl 08:00-10:30 

 

 

 Underlag för beslut avseende hantering av 

länsöverenskommelsen och nya lokala överenskommelser 

om samarbete gällande personer med riskbruk, missbruk 

och beroende (RJL2015/1363) 

 Handlingsplan för länsövergripande samverkan kring barn 

och unga (RJL2015/1891) 

 Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i 

Jönköpings län och kring barns och ungas psykiska, sociala 

och fysiska hälsa (RJL2015/1897) 

Anmälningsärenden till nämnden den 13 december. 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till 

dialog med företrädare inom kommunerna. 

 Verksamhetsplaner och skrivelser från 

samordningsförbunden (RJL2016/264) 

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet den 13 

december. 

 

Informationsärenden till nämnden 

 Rapport Tandvård 

Föredragande: Agnetha Bartoll, tandvårdsdirektör 

 Information om patientsäkerhet och IVO-ärenden 

Fördragande: Axel Ros, chefläkare 

 Månadsrapport per november 2016 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 
 

Maria Frisk   
Rätt utdraget,Intygar 

 

 

Lena Sandqvist 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 13-25
Tid: 2017-02-08, kl 08:00-09:50

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 16 Remiss – Ansvar för de försäkringsmedicinska 
utredningarna, Dnr S2016/07117/SF
Diarienummer: RJL2016/3769

Beslut 
Nämnden föreslås besluta 

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Socialdepartementet, med tillägget:
Under förutsättning att landsting/regioner kompenseras 
genom att medel tillförs som täcker de ökade kostnaderna.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet 
att yttra sig över rubricerade promemoria/betänkande. Region 
Jönköpings län tillstyrker förslaget men med några synpunkter. 

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-20

 Protokollsutdrag nämnden 2016-12-13

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Presidiet är enigt om att ett tillägg görs där nämnden utgår ifrån 
finansieringsprincipen - att landsting/regioner kompenseras 
genom att medel tillförs som täcker de ökade kostnaderna.

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet

Lena Lindgren
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 13-25
Tid: 2017-02-08, kl 08:00-09:50

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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MISSIV 1(1)

2017-01-20 RJL 2016/3769

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Ansvar för de försäkringsmedicinska 
utredningarna Dnr S2016/07117/SF

Förslag till beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård godkänner föreliggande yttrande som svar 
till Socialdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet att yttra sig 
över rubricerade promemoria/betänkande. Region Jönköpings län tillstyrker 
förslaget men med några synpunkter. 

Information i ärendet
Promemorian lämnar förslag till ett lagstadgat ansvar för landstingen att utföra de 
försäkringsmedicinska utredningarna. Försäkringskassan får ansvara för att ersätta 
landstingen och ge full ekonomisk kompensation för arbetet med utredningarna.   

Region Jönköpings län instämmer i utredningens bedömning att de 
försäkringsmedicinska utredningarna inte ska dokumenteras i patientjournalerna. 
Region Jönköpings län anser dock att det behöver förtydligas hur 
dokumentationen ska ske. Ett gemensamt IT-stöd för dokumentation av uppgifter 
vid försäkringsmedicinska utredningar framstår som en lämplig lösning. 

Region Jönköpings län ställer sig frågande till utredningens förslag om att 
Försäkringskassans underlag ska anses som utlånade till den utförande 
verksamheten och att underlaget ska skickas tillbaka till Försäkringskassan efter 
utredningens avslutande. Region Jönköpings län menar att utredningen även bör 
förtydliga förhållandet till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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YTTRANDE

2017-02-21 RJL 2016/3769

Regionledningskontoret Telefon: 036-324001 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

Förvaltningsnamn
Avsändare

Socialdepartementet

Yttrande över Ansvar för de 
försäkringsmedicinska utredningarna Dnr 
S2016/07117/SF
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet att 
yttra sig över rubricerat betänkande. Region Jönköpings län har tagit 
del av förslaget och lämnar följande yttrande.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län tillstyrker förslaget om att landstingen ska ansvara för 
utförandet av de försäkringsmedicinska utredningarna, antingen i egen regi eller 
genom avtal med andra landsting eller privata aktörer. 

Region Jönköpings län tillstyrker utredningens förslag om att en lag om 
försäkringsmedicinska utredningar ska införas. Region Jönköpings län delar 
utredningens bedömning att försäkringsmedicinska utredningar inte utgör hälso- 
och sjukvård och att utredningarna inte utgör myndighetsutövning. 

Region Jönköpings län instämmer i utredningens bedömning att de 
försäkringsmedicinska utredningarna inte ska dokumenteras i patientjournalerna. 
Region Jönköpings län anser dock att det behöver förtydligas hur 
dokumentationen ska ske. Ett gemensamt IT-stöd för dokumentation av uppgifter 
vid försäkringsmedicinska utredningar framstår som en lämplig lösning. 

Region Jönköpings län ställer sig frågande till utredningens förslag om att 
Försäkringskassans underlag ska anses som utlånade till den utförande 
verksamheten och att underlaget ska skickas tillbaka till Försäkringskassan efter 
utredningens avslutande. Region Jönköpings län menar att utredningen även bör 
förtydliga förhållandet till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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YTTRANDE

2017-02-21 RJL 2016/3769

Synpunkter på förslaget 

4.1 Val av modell 
Region Jönköpings län tillstyrker förslaget att landstingen ska ansvara för 
utförandet av de försäkringsmedicinska utredningarna. 

4.2 Förslag till lag om försäkringsmedicinska utredningar
Region Jönköpings län tillstyrker utredningens förslag om att en lag om 
försäkringsmedicinska utredningar ska införas. Region Jönköpings län ställer sig 
positiv till att frågorna om ansvar och befogenheter m.m. gällande 
försäkringsmedicinska utredningar regleras i lag, vilket främjar stabilitet och 
långsiktighet i verksamheten. 

Region Jönköpings län instämmer i utredningens bedömning att 
försäkringsmedicinska utredningar inte bör betraktas som hälso- och sjukvård och 
inte heller utgör myndighetsutövning.

4.2.6 Landstingens samverkan
Region Jönköpings län ställer sig positiv till förslaget om att landstingen ska få 
sluta avtal med ett annat landsting eller upphandla verksamheten hos en eller flera 
privata aktörer.   

4.2.9 Dokumentation 
Mot bakgrund av att försäkringsmedicinska utredningar inte bör anses utgöra 
hälso- och sjukvård delar Region Jönköpings län utredningens uppfattning att 
patientdatalagen inte är tillämplig och att dokumentationen därmed inte kan ske i 
patientjournalerna. Region Jönköpings län anser dock att det av betänkandet inte 
framgår med tillräcklig tydlighet hur uppgifter med anledning av 
försäkringsmedicinska utredningar ska dokumenteras. Även om bedömningen 
som den försäkringsmedicinska utredningen utmynnar i dokumenteras i 
utlåtandet, ger utredningen inget tydligt svar på hur övriga uppgifter ska hanteras. 
Sådana övriga uppgifter kan vara dokumentation av beställningen från 
Försäkringskassan, arbetsmaterial under utredningen (t.ex. undersökningsfynd) 
och administrativa uppgifter. Av utredningen framgår att ett gemensamt IT-stöd 
för hantering av de försäkringsmedicinska utredningarna planeras. Ett sådant IT-
stöd framstår som en viktig förutsättning för en väl fungerande verksamhet.  

Region Jönköpings län ställer sig frågande till utredningens förslag att 
Försäkringskassans underlag ska anses som utlånat till utföraren och att 
underlaget ska återsändas till Försäkringskassan efter att utredningen avslutats. Ett 
sådant förfarande framstår som en onödig administrativ åtgärd, då samma syfte 
borde kunna uppnås genom att underlaget makuleras av de utförande aktörerna. 
Region Jönköpings län vill även framhålla att förfarandets förhållande till 
offentlighets- och sekretesslagen bör förtydligas. Region Jönköpings län uppfattar 
att Försäkringskassans underlag bör anses som inkommen till respektive landsting 
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YTTRANDE

2017-02-21 RJL 2016/3769

när underlaget mottagits. Det behöver förtydligas huruvida underlaget även ska 
anses vara förvarad hos landstinget under pågående utredning.

4.2.12 Tystnadsplikt m.m.
Region Jönköpings län delar utredningens uppfattning att verksamhet som 
omfattar försäkringsmedicinska utredningar omfattas av begreppet annan 
medicinsk verksamhet i 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Region 
Jönköpings län tillstyrker förslaget om att en särskild bestämmelse om 
tystnadsplikt för de privata aktörerna ska införas. 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN 

Maria Frisk  Mats Bojestig
Ordförande i nämnden Hälso- och sjukvårdsdirektör
Folkhälsa och Sjukvård
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 13-25
Tid: 2017-02-08, kl 08:00-09:50

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 17 Ramverk för journalen via nätet
Diarienummer: RJL2016/3232

Beslut 
Nämnden föreslås besluta

1. Att fastställa ramverket för invånares direktåtkomst till sin 
journalinformation enligt rekommendation från Ineras 
styrelse.

2. Att ramverket ska börja gälla under 2017 i Region 
Jönköpings län

3. Att information lämnas till medarbetarna inför införandet.

Sammanfattning 
Ett nytt ramverk för invånares direktåtkomst till sin 
journalinformation är framtaget. Juridiska frågeställningar som 
aktualiserats i samband med e-tjänsten Journalen, samt hur 
tjänsten ska fungera, har klarlagts. 

Ramverket stämmer väl med Region Jönköpings läns nuvarande 
riktlinjer, med några justeringar:

 åldern för direktåtkomst sänks från 18 till 16 år.   
 all digital dokumentation ska göras tillgänglig innebär att 

de datumgränser som satts bakåt i tiden tas bort så att all 
information bakåt i tiden blir tillgänglig

 informationen ska göras tillgänglig direkt när den är införd 
innebär att man visar osignerad information, det är 
invånaren själv som avgör om hen vill se ny/osignerad 
information

Ärendet behandlades i Centrala samverkansgruppen 2016-11-22. 
Information lämnades till nämnden vid sammanträdet 2016-12-
13. Ärendet kompletterades därefter med konsekvensanalys m.m.

Beslutsunderlag

 Protokollsutdrag presidiet 2017-01-11

 Protokollsutdrag nämnden 2016-12-13
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 13-25
Tid: 2017-02-08, kl 08:00-09:50

 Protokollsutdrag centrala samverkansgruppen 2016-11-22

 Protokollsutdrag presidiet 2016-11-04

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-10

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Marcus Eskdahl påtalar vikten av information till medarbetarna 
vid införandet.
Presidiet enas om att detta tillägg görs.

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 1-12 

Tid: 2017-10-11, kl 08:00-10:10 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 4 
 
Ramverk för journalen via nätet 
Diarienummer: RJL2016/3232 

 

Beslut  
Presidiet beslutar  

 Avvakta med beslut till presidiets sammanträde i februari. 

Sammanfattning  

Ett nytt ramverk för invånares direktåtkomst till sin 

journalinformation är framtaget. Juridiska frågeställningar som 

aktualiserats i samband med e-tjänsten Journalen, samt hur 

tjänsten ska fungera, har klarlagts.  

 

Ramverket stämmer väl med Region Jönköpings läns nuvarande 

riktlinjer, med några justeringar: 

 åldern för direktåtkomst sänks från 18 till 16 år.    

 all digital dokumentation ska göras tillgänglig innebär att 

de datumgränser som satts bakåt i tiden tas bort så att all 

information bakåt i tiden blir tillgänglig 

 informationen ska göras tillgänglig direkt när den är införd 

innebär att man visar osignerad information, det är 

invånaren själv som avgör om hen vill se ny/osignerad 

information 

Ärendet behandlades i Centrala samverkansgruppen 2016-11-22. 

Information lämnades till nämnden vid sammanträdet 2016-12-

13. Ärendet kompletterades därefter med konsekvensanalys m.m. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag nämnden 2016-12-13 

 Protokollsutdrag centrala samverkansgruppen 2016-11-22 

 Protokollsutdrag presidiet 2016-11-04 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-10 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Marcus Eskdahl meddelar att Socialdemokraterna ska ta upp 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 1-12 

Tid: 2017-10-11, kl 08:00-10:10 

 

 

ärendet vid sitt sammanträde den 29 januari. 

 

Beslutet skickas till 

Presidiet för Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 109-121 

Tid: 2016-12-13, kl 13:00-17:00 

 

 

Plats: Sal A, Regionens hus 

§ 119 
 

Ramverk för journalen via nätet 
Diarienummer: RJL2016/3232 

Information i ärendet lämnas. Inför beslutet vid sammanträdet i 

januari ska ärendet kompletteras med gjorda konsekvensanalyser. 

Vid protokollet 

 

Lena Lindgren 

 

 

Justeras 

 

 

 

Maria Frisk Bertil Nilsson Desiré Törnqvist  

§§ 109-118 

 

 

 

Rachel de Basso  

§§ 119-121 

  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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Anteckningar från deltagare 

Område  Kategori Synpunkt  
Gemensamma principen  Sökord som undantas finns inte historiskt. All digital information kanske 

aldrig kan lämna ut. Ex arkiverat material, inskannat material, dokument 
i fristående system såsom data. MT-apparater mm. Vill patienten ha all 
information, tex tandvård eller ska patienten ha tillgång till allt och väja 
själv? 

Gemensamma principen Ålder 13-års gränsen för vårdnadshavare borde kunna höjas till 16 år om 
enskilda vårdkontakter kan döljas. 

Gemensamma principen  Osignerat eller inte? Borde patienten kunna välja själv? 
Gemensamma principen  Principerna borde skrivas utifrån patientperspektiv och mindre ur 

lagkravets perspektivet. Värdeskapandet för patienten måste vara 
utgångspunkten 

Strategisk funkonalitet i tjänsten  Inloggning, info till patienten ok 
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ålder 16 år + 13  år parkerat 
Strategisk funkonalitet i tjänsten  Informationsmängd styrs av vad som levereras till NPÖ. Borde istället 

baserat på  patientens behov inte tjänstekontrakt. 
Strategisk funkonalitet i tjänsten  Dynamisk tjänst som gör det möjligt att komma överens med patient 

om vad som ska visas i journalen. Tex att detta labbsvar skickas inte upp 
Strategisk funkonalitet i tjänsten  Möjligt för patienten om vad som ska visas i journalen. Tex labbsvar 

skickas inte upp. 
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ombud Möjligt för patienten att spärra enskilda journalanteckningar. 

Ombudstjänsten behöver bli mer dynamisk. 
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ombud Avlidna patienter med ombud behöver utredas mer. Patienten borde 

kunna väja vad som ska hända med ombudets tillgång efter döden. 
Strategisk funkonalitet i tjänsten Åtkomstkontroll Åtkomstlogg - personalen borde kunna se om Pat läst journalen. Är 

relevant inför ett besök.  
Strategisk funkonalitet i tjänsten  Loggar borde generellt vara lättare att nå för HOSP 
Strategisk funkonalitet i tjänsten  Viktigt att inte glömma att kompensera de patienter som inte kan nyttja 
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tjänsterna 
Principer för information som inte visas Menprövning Menprövning för enskilda journalanteckningar eller per vårdkontrakt.  

"Publicera-knapp" 
Principer för information som inte visas Menprövning Schablonprövning är alldeles för trubbigt.  
Principer för information som inte visas Menprövning Möjlighet att välja per sökord vad som ska följas i undantagsfall 
Principer för information som inte visas Menprövning Bara vetskapen av att det går att (dölja) menpröva kan öka 

tillgängligheten. Hela vårdenheter behöver inte döljas då. 
Principer för information som inte visas Menprövning Generellt ser menprövning olika ut 
Principer för information som inte visas Menprövning Alla menprövar på olika sätt. Det är inte helt känt vad som 
Principer för information som inte visas Menprövning Kan medprövningen tidsbegränsa . Tex vid en psykos som när den XXX 

av inte behöver vara dolt för patienten 
Juridiska frågor och svar  Bra med frågor och svar. Förtydligande om vad lagstiftningen säger 
Juridiska frågor och svar  Kan det finnas uppgifter i ett journalsystem som inte är 

journalhandlingar? 
Juridiska frågor och svar  Ska frågor och svar ligga i ett separat dokument`? 
Slutdiskussion  Osignerat/signerat Osignerat betraktas som "mellanprodukt" tills läkaren signerat anser 

läkarkåren 
Slutdiskussion  Osignerat/signerat Problematiskt att diktat kan dröja veckor innan det blir inskrivet i 

journalen och därefter dröja ytterligare 14 dar innan det signeras 
Slutdiskussion  Osignerat/signerat Att visa läst osignerad information är inte mer kvalitetssäkert 
Slutdiskussion  Osignerat/signerat Osignerade listor används ofta i systemet som en " att göra lista" för att 

hålla reda på vilka patienter som ska följas upp eller inte är "klara" av 
olika anledningar 

Gemensamma principen  Ska fattas politiskt beslut i varje landsting/region. En förutsättning för 
tydlig kraftsamling 

Gemensamma principen Menprövning All digital journalinformation . Tveksam formulering  - är det verkligen 
"all information"? Retroaktiv menprövning problematisk att lösa 

Gemensamma principen Ålder Till att barnet fyller 13 år - att använda den skrivningen överallt sär 
detta är aktuellt. 
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Gemensamma principen  Dokument  skrivet till den teknisk lösningen journalen riktat till dagens 
system. Bredda lyft? Mer generellt oavsett leverantör. 

Gemensamma principen  Målbild ok 
Gemensamma principen  Möjligen delmål i den XXX anslutningen? 
Gemensamma principen  Krock princip 2 och punkt 6 eller svarar samma problematik med "all" 
Strategisk funkonalitet i tjänsten  En mall fler hur vi informerar om tjänsten bör tas fram - tas fram 

maskinellt? 
Strategisk funkonalitet i tjänsten  Ta bort systemskrivningar kopplingar till nuvarande system 
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ålder 16 år ok, hänvisning GDPR vid 13 
Strategisk funkonalitet i tjänsten  Stryk mening, två under vårdnadshavares tillgång till barnets 

information 
Strategisk funkonalitet i tjänsten  Tillhandahålla jourorganisation . Tveksamt skyndsam hantering istället. 

Nationellt ansvar? 
Strategisk funkonalitet i tjänsten  Kan vi definiera "all journalinformation? Till identifierade och beslutade 

informationsmängder - när något ev. tillkommer info det automatiskt i 
"all…" 

Strategisk funkonalitet i tjänsten  Saknas informationsmängder 
Principer för information som inte visas  Ok vi är nöjda med formuleringen 
Principer för information som inte visas  Fundering - smittspårning regleras det i smittskyddslagen - täcks av 3:e 

person. Klinisk genetik sammas sak 
Principer för information som inte visas  Information som inte ska göras tillgänglig måste markeras i samma 

stund som anteckningen skapas. Genom sökord eller "ärendetyp" 
Principer för information som inte visas  Ett problem för diskussion - filter av information på vika olika nivåer . 

Var ska de ske? Var information "tas bort". Olika lösningar ger olika 
konsekvenser. Ska det hanteras XXXX XXXX för dessa  principer 

Juridiska frågor och svar  Privata vårdgivare  - hur hantera kommunerna? Vi vill ha med dem… 
Juridiska frågor och svar  En stor de av nyttan ligger i delningar av informationen.  Efterfrågad 

nytta 
Juridiska frågor och svar  Kommuner ska på sikt kunna ansluta sin information - kan de det? Ex 

skolhälsovård, vaccinationer mm 

157



Juridiska frågor och svar  Vårdnadshavare som benämning ska användas konsekvents genom 
dokument, ej förälder 

Juridiska frågor och svar  Mycket bra med tillämpningshjälp via frågor och svar 
Juridiska frågor och svar  EV exemplifiera för ytterligare hjälp/förtydligande 
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Anteckningar 

Område  Kategori Synpunkt    
Gemensamma principen Digital information Hur definieras digital information?  
Gemensamma principen Ensning/upplägg Finns önskemål att läsa tandvård?    
Gemensamma principen Ålder 13 års gränsen är lågt satt. Kan höjas för vissa informationsmängder  
Gemensamma principen Ensning/upplägg Patienten ska kunna välja vilken information som den vill se  
Gemensamma principen Digital information Patienten vet inte vad som är digitalt eller inte. Vem är det som bestämmer detta. Vården 

behöver arbeta mer 
 

Gemensamma principen Ensning/upplägg Signerat/osignerat måste diskuteras mera  
Gemensamma principen Politik Politiken ska besluta ramverket  
Gemensamma principen Digital information All digital journalinformation - gäller det all info  
Gemensamma principen Ålder Barnet - till Barnet fyller 13 år är ok  
Gemensamma principen Ensning/upplägg Det ska ges en möjlighet att ge info  
Gemensamma principen Målbild Målbilden är ok dock lite stressig   
Gemensamma principen Processen Processen - ska det finnas delmål i processen för att få fart på alla?  
Gemensamma principen Processen 1 och 6 har samma problematik  
Gemensamma principen Ensning/upplägg Ramverk ska inte vara så systemstyrt utan den ska kunna vara applicerbar även på andra  
Gemensamma principen Ensning/upplägg All digital information är olika på målbild och i principerna  
Gemensamma principen Ålder Ålder för att begära ut journalen för barn är olika på papper eller digitalt?   

 
Gemensamma principen Processen Stort steg mellan 5-6 gällande - Ge poäng   
Gemensamma principen Ensning/upplägg Är det rimligt att landstingen hinner upphandla innan 2020?  
Gemensamma principen Politik Målbilden behöver  beslutas politiskt  
Gemensamma principen Digital information All digital information , vad är det, är det rimligt. Om det ska vara så behöver detta identifieras 

vad det är. Om vi inte har all,  hur följs detta upp då 
 

Gemensamma principen Ensning/upplägg Behöver det finnas gemensamma riktlinjer för arbetet?  
Gemensamma principen Målbild Upplägget på dokumentet - delar upp det vad målbilden är, vad är Ineras ansvar vad är vårdens 

ansvar. När ska det vara klart. 2 delar i dokumentet.  
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Gemensamma principen Ensning/upplägg Vad är all information  
Gemensamma principen Processen Punkt 2 ok  
Gemensamma principen Ålder 13 år ok  
Gemensamma principen Ålder Enskilda fal ll utreda barns journal längre   
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg Strukturera dokumentet så att allt ansvar för vårdgivare finns under samma punkt  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Inloggning/spärr e-legitimation   
Strategisk funkonalitet i tjänsten Arbetssätt Hur ska supporten se ut  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Inloggning/spärr Spärr  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Arbetssätt Jourverksamhet för att spärra journalen bör läggas nationell  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Menprövning Individuell menprövning justera av och på  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ålder Behöver man ha styrning på ålder i 1177, inte två styrningar för samma sak.  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg Regelverk för 1177 och journalen behöver ensas bättre  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg Patientens kommentarer - använda journalen mer dynamisk  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Arbetssätt Viktigt att alla får tillgång till journalen, att den finns på olika språk och att den är lättillgängligt  

Strategisk funkonalitet i tjänsten Menprövning Prövning redan vid vårdtillfället om barn ska få tillgång till journalen ok  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg Mer länkar till hjälp i journalen  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg Informationsmängderna - bra om patienterna själva kan lägga in data som blodtryck  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Arbetssätt Patienten ska inte behöva vänta på sin information  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg Diskussioner om hur man hanterar god man, beslutsoförmågan osv  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg En mall hur man informerar om journalen  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ålder 16 år ok - följer EU-regler  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg Semantiska saker  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Digital information Om vi identifierar alla information enligt framtagna informationsmängder/tjänstekontrakt så 

kan vi lösa problemet 
 

Strategisk funkonalitet i tjänsten Inloggning/spärr Inloggning pat. - ok  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg Informationsmängderna är helt styrda av de tjänstekontrakt som finns i NPÖ behöver vi 

fokusera mer på vad patienterna vill ha. 
 

Strategisk funkonalitet i tjänsten Arbetssätt att läkare är tydliga vad som finns tillgängligt  
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Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg Mer dynamisk i spärrtjänst  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg Mer dynamisk i ombud  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Arbetssätt Bra om läk vet vad patienten vet inför kontakten  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg Nationell försegling bör göras nationellt  
Principer för information som inte visas Ensning/upplägg Att utesluta viss data och inte all information från alla.  
Principer för information som inte visas Menprövning Menprövning - olika kunskap om hur menprövning fungerar. Utbildning behövs  
Principer för information som inte visas Ensning/upplägg Nöjd med formulering   
Principer för information som inte visas Ensning/upplägg Skriva något specifikt om 3:e man??? Smittspårning    

 
      

Principer för information som inte visas Ensning/upplägg Filter av information på olika nivåer, vad ska det ske. Finns anledning till att detta görs inom 
detta område? 

 

Principer för information som inte visas Ensning/upplägg Bra att det finns få restriktioner om vad som ska vara tillgängligt eller inte.  
Principer för information som inte visas Ensning/upplägg Man behöver vara restriktiv om man ska undanhålla information från patienterna - Kan 

patienterna se om det finns information som är sekretessbelagd. Hur hävs sekretessen från 
patienten 

 

Principer för information som inte visas Ensning/upplägg Undantag - osignerad, mer diskusionstid behövs.   
Principer för information som inte visas Ensning/upplägg Andra orsaker till undantag som inte har bäring på 3:e man osv. tex rättsprocess/fängelser. Hur 

får vi in dessa diskussioner (journalen används för brottsliga ändamål 
 

Juridiska frågor och svar  Punkt 7 - Lyfta frågan om att journalen ska …  
Juridiska frågor och svar  Mer exempel om vad som avses  
Juridiska frågor och svar  Blandar anhöriga och närståede  
Juridiska frågor och svar  Verkasamhetschef ska sänka åldersgräsning Är det tolkning av lagen eller är det laglingen  
Juridiska frågor och svar  Punkt 10 - vårdnadhavande istället för förälder  
Juridiska frågor och svar  Rådrum i 14 dagar är för lång tid. 2 dygn räcker.  
Juridiska frågor och svar  Normering vad som ska skrivas i journalen eller inte skriva i journalen behöver göras.  
Juridiska frågor och svar  Mycket bra  
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Juridiska frågor och svar  exemplifera mera  
Juridiska frågor och svar  Kommunernas nytta. Förbereda inför de kommer in.   
Juridiska frågor och svar  Får Lt. publicera kommunernas skolhälsovård i journalen?  
Juridiska frågor och svar  Juridiska frågor som vi behöver rutiner för behöver tas fram  
Juridiska frågor och svar  Förslag på en blankett - tex ombudsfunktionen.   
Juridiska frågor och svar  Journlinjen  dygnet runt  
Juridiska frågor och svar  Bra att det finns frågor och svar, men det behöver även finna andra frågor som behvöer 

besvaras. Lägg i bilaga 
 

Juridiska frågor och svar  Remiss ute i lt. Mer djuplodade diskussioner  
Juridiska frågor och svar  skilja på lagstiftning vid direktåtkomst och ….  
Juridiska frågor och svar  Hur jobbar vi med målbilden - hur ser planen ut. Hur ser målbilden ut. Strukturen för att nå 

målbildnen 
 

Juridiska frågor och svar  Nöjda och glada.   
Juridiska frågor och svar  Behöver gå hem för att tänka hur det är tänkt.  
Juridiska frågor och svar  Vad ska finnas i journalen  
Slutdiskussion Osignerat/signerat Oignerat är inte en mellanprodukt. Det kan ta lång tid innan patienterna får info   
Slutdiskussion Osignerat/signerat Ibland använda osignerat som en listfunktion för något som inte är klart i ch med brist på andra 

listor i systemet 
 

Slutdiskussion Osignerat/signerat Björn - signerar direkt det som han skriver själv. Det som han dikterar behöver ofta ändras om. 
Björn anser att detta därför är en mellanprodukt. 

  
      

      
  

    
    

 
Slutdiskussion Osignerat/signerat Använder signerat/osignerat för att köpa sig tid för att invänta svar etc. Att skaffa sig själv ett 

rådrum 
 

Slutdiskussion Osignerat/signerat Tiden - olika behov av tid för olika information. Att samla sig själv en helhetsbild innan 
patienten delges 

 

Slutdiskussion Processtegen Varför ha med på steg 1 och 2 signerad informtion i och med att detta inte stöds av lagen.   
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Slutdiskussion Processtegen Bara ha med målbilden. Ha med milstolpar  
Slutdiskussion Processtegen Dra ner antalet steg om man tar bort signerat/osignerat  
Slutdiskussion Processtegen slå ihop 1+2 och 3+4 ta bort 5 bort  
Slutdiskussion Processtegen Tandvården ska vara valbar att läggas varsomhelst, om den ska finna med under steg 6  
Slutdiskussion Processtegen Björn - kvalitet i journalen är viktigt  
Slutdiskussion  Inre yttre spärr  

 

 

Annes anteckningar 

Kategori Synpunkt  Kommentar  

Formulering  

"All information", vad menas med det. Historisk fanns inte alla sökord. Är det även 
arkiverat material.  
Ej förslag på formulering.  

 Ålder  13 års gärns: borde höjas om enskilda vårdkontakter kan döljas vid behov.  
 

Formulering  

Principer bygger på klassisk logik, transparans. De kan vara skrivna ur ett 
patientperspektiv. Nu organisationsperspektiv, ex "all digital information". Det är också 
svårt för vårdgivaren  
Borde vara det som är värdeskapande för patienten.  

 Beslut  Det SKA fattas politiska beslut. 
 Formulering  Tveksamma till formuleringen "ALL information" 
 Ålder  "Från 13 år" ska användas genom hela ramverket.  
 Formulering  Det står "All information" och "all digital information" 
 Ålder  Oro: svårt för en 14 åring att få ut sin journal… 
 Beslut  Gemensamt ramverk gör det lättare för politiker att ta beslutet. 
 

Formulering  
Rimligt med ALL digital information. Vad säger det till patienten? Definiera. Blir det en 
lång lista?  
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Övergripande  
Upplägg av dokument: Målbild och aktiviteter var för sig. 
Vem har ansvar för vad? Förtydliga det.  

 Formulering  Förtydliga All info 
 Beslut  Svårt att få politisk beslut på innehållet i dokumentet. 
 Ålder  Utred mer kring möjlighet att förlänga att föräldrar att se längre.  
 Osignerat/signerat Signerat/osignerat: behöver diskuteras med professionen mer.  
 

Övergripande  Behöver utvecklas en praxis. Där även kontinuerlig uppföljning behövs. 
 Beslut  Politisk beslut  bra utifrån invånarperspektiv 
 

   
Beslut  Ur ett demokratiskt perspektiv är målbilden en strategisk fråga för att nå jämlik vård. 

 Beslut  Helt ok, kan vara stressig, men det är dags  
 Ålder  16 år: skäl att ändra är inte starka och tydliga.  
 

 
Hann inte diskuteras av flera grupper  

 
   Process Stegvis införande. Ska delmål vara tidssatt  

 
 

Punkt 1 + 6: ? 
 Formulering  Stort steg mellan 5 och 6. Formulera om. 
 

Övergripande  
Rankning istället, med poäng istället. Annars kan man fastna på punkt 2 även om man 
har uppfyllt andra punkter. 

 Övergripande  2020 hinner vi det kopplat till upphandlingar? 
 Menprövning Menprövning av historisk data: svårt  
 Övergripande  Så fungerar journalen - manual. Avsnitt med ansvar behöver vara med i ramverket 
 Ålder  Synkning med andra tjänster om ålder 
 

Övergripande  
Support: Behov finns av nationellt samordnad support. Ej effektivt att ha det i resp 
landsting 

 Osignerat/signerat Hålla ihop avsnittet med osignerat/ovidimerat  
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Övergripande  
Jourorganisation: orimligt/svårt för små landsting. Önskas en central funktion för det 
istället på nationell nvå 

 Menprövning  Individuell menprövning: besluta själv. 
 Ålder  Styrning av ålder: styr via 1177 istället för  
 Menprövning  Hantering av Verksamhetschef 
 Övergripande  Patientens kommentarer: dynamiskt, bra  
 Övergripande  Huvudman kan välja. Vi kan hamna i en situation där många gör olika.  
 Övergripande  Info o hjälp: vikigt att det finns på andra språk, tillgänglig, lättförståeligt språk 
 Menprövning  Göra menprövning redan vid vårdtillfället = bra 
 Övergripande  Jobb behöver göras  
 Övergripande  Beslutstöd kopplas till journalen  
 

Tidsfördröjning  
Striktare regler önskas: ej 14 dgrs fördröjning. I all annan verskamhet som lyder under 
offentlighetsprincipen skall info utlämnas snarast. 

 Övergripande  Patientföreningar: har fler synpunkter att diskutera.  
 Kommunikation En mall hur vi kommunicerar om tjänsten. 
 Övergripande  Ta bort det som är kopplat till nuvarande system 
 Ålder  Ok till 16 år: kopplat till EU regler. 
 Övrigt  Semantiska delar: tog ej upp det 
 Formulering  All info= informationsmängder kan vara en lösning  
 Övergripande  Om detta ska gälla framåt vill man ha med bildmaterial. 
 Ålder  Generell ålder för alla e-tjänster 
 Inloggning  Inloggning: ok 
 

Funktionalitet  Informationsmängder är styrda till tjänstekontrakt. Borde det vara en annan styrning  
 Funktionalitet  Spärrfunktion: mer dynamisk  
 Övergripande  Ombudsfunktion: Avlidna, hur ska det hanteras 
 Loggar  Loggar: borde finnas en diskussion inom professionen om detta. 
 Övergripande  Borde finnas en nationell support kring funktionerna 
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Övergripande  
Om vi kan förbättra verksamheten: kan vi fokusera på de pat grupper som inte kan vara 
ta till sig den digitala utvecklingen 

 Funktionalitet  1177 och tjänsten borde synka bättre.  
 Menprövning  Individuell menprövning , 
 

 
Själv styra på lägre nivå, vissa delar av journalen.  

 

 

-  se till att journalen via 1177.se kan ses av ungdomar då verksamhetschef o ungdom 
kommit överens. 

 
 

- kommunikation mellan Vårdgivare och patient. 
 

 
- nationell spärrtjänst 

 
 

- lägga in journalinformationsmängder till journalen 
 

Menprövning  
Diskuterade menprövning 
Kan man ha det mer dynamiskt, ej stänga av ett helt område. 

 

 

Ska fungera åt andra hållet också, dvs att om en hel verksamhet har stängts, att de kan 
släppas på igen  

 Menprövning  Finns olika tolkningar av menprövning i olika landsting. 
 Positiv återkoppling Nöjda med formuleringarna.  
 

Övergripande  
Ex smittspårning: ska ju journalföras i en separat journal.  
Xxx 

 

Funktionalitet  Filter av information: finns det anledning att ha med i ramverket.  

Ska finnas i 
journalsystemet, men det 
fungerar inte idag.  

Formulering  Kan behöva några exempel kopplade till texterna 
 

Menprövning  
Menprövning: det är skillnad när vi lämnar ut journal i papper - anses säkrare. Det 
stämmer inte.  

 Övergripande  Bra med få restriktioner.  
 Övergripande  Restriktiv med att undanhålla information till patienten.  
 Fråga Kan pat se om en text har sekretssbelagts 
 

Fråga  
Hur hävs sekretessen?  
Teknisk funktionalitet för rådrum kring ex psykiatripat 
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Övergripande  Behöver prata mer om ovidimerat etc. 
 Formulering  Fler undantag ex för personer i fängelse?  
 

Formulering  
Fritagningsförsök:  
Om fängelsekandidaten har ett ombud.  

 
 

Punkt 2: vikigt med skydd vid våld 
 

 
Tidigare hypoteser: behöver tydliggöras 

 
Tidsfördröjning  

Punkt 7: Meningen på sid 12. journalen finnas efter två dygn istället för 14 dgr. Lyft det 
mer! 

 Formulering  Ta fram fler ex 
 Formulering  Anhöriga och närstående blandas 
 

Menprövning  
Sid 10: verksamhetschef - behöver inte skriva in så hårt vem det är, utan mer på 
funktionsnivå.  

 Formulering  Vårdnadshavare ist för förälder  
 Tidsfördröjning  Rådrum: 14 dgr är alldeles för lång tid i dagens  
 Positiv återkoppling Bra skrivet! Behöver exemplifieras 
 

Fråga  

Hur hanteras kommunerna, kan de anslutas.  
Finns frågor där det redan nu samordnar, ex skolhälsovård. Kan dettas tas med redan 
nu? 

Vi har valt att utesluta 
kommunerna i detta läge. 

Ombud Önskar att Inera tar fram rutiner för ex ombudsfunktionen och försegling. 
 Övergripande  Jourlinje dygnet runt önskas. 
 Formulering  Frågor och svar - mycket bra. Finns fler frågor som kan behöva finnas med. 
 Förankring  Ha en diskussion med lt jurister, ej bara skicka på remiss 
 Formulering  Skilja på allmän lagstiftning och … 
 

Process 
Jämför med Intygs-projektet: Inera tar fram ramverk. Landstingen svarar med en 
handlingsplan. 

 Formulering  Dela upp dokumentet: Målbild och ramverk en del. Handlingsplan en annan del. 
 Positiv återkoppling Nöjda och glada. Gillar frågor och svar. 
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Fråga 

En fråga att lägga till: Finns det information i journalen som inte är journalinformation? 
Ibland används journalen i brist på annat.  
Det finns ex på testprotokoll som inte ska finnas i journalen, utan endast resultatet.  

En hemläxa att göra i lt. 
Göran Stiernstedts 
utredning belyser denna 
problematik.  

   Osignerat/signerat Mellanprodukt? Nej 
 Osignerat/signerat Det tar lång tid innan diktat blir utskrivna - problematiskt! 
 

Osignerat/signerat Använder osignerade-listan som ett arbetssätt att veta vilka patienter som är aktuella.  
Vi kan inte frångå 
lagstiftning.  

Osignerat/signerat 
Ta bort signeringskravet.  
Har autolås, vilket gör att det i praktiken  

 
Osignerat/signerat 

Professionen: det som skrivs själv signeras direkt. Det som dikteras kommer ett par 
veckor senare. Behöver oftare justera den texten.  

 Osignerat/signerat Orimligt för denna tjänst att hantera verksamhetens kapacitetsbrist. 
 

Osignerat/signerat 
En läkare till som precis har infört journalen: klart att man måste visa osignerat. Det är 
bara att anpassa sig.  

 Osignerat/signerat I Kalmar: osignerat handlar om att köpa sig tid.  
 Övrigt  Svåra frågor behöver diskuteras. Har ej hunnit idag.  
 Osignerat/signerat Handlar ej om signerat/osignerat, utan mer om tid.  
 

Formulering  

Steg 1-2: Varför finns detta med? Försiktighetsprincip. Vi bygger in ett system för att vi 
inte kommer vidare, utan låser in principerna.  
I så fall kan man även ta bort steg 3.  

 Process Ta fram ramverk. Landsting återkommer med milstolpar 
 

Processstegen 
Ej ha med signerad info - egentligen, men dessvärre behövs det just nu eftersom det är 
tidsbegräns det då ?? 

 Formulering  slå ihop 1-2 och sedan 3+4, ta bort punkt 5, ha med punkt 6. 
 Formulering  Lägg tandvården i punkt 6.  
 Processstegen Speca in vissa informationsmängder? 
 Övergripande  Inform mängder: samma som i NPÖ.  
 

168



Övergripande  Kvalitén i journalen är viktig att börja diskutera.  
 

Formulering  
Ensa begrepp:  
Ex ej förälder, utan vårdnadshavare. "Upp till 12 åå"/Från 13 åå" 

 Övergripande  Förtydliga att tidsplanen kan uppfyllas snabbare! 
 Övergripande  Ramverk ska vara generellt och ska inte vara kopplat till ett system.  
 Övergripande  Central funktion för hantering av adminfunktionaliteter? 
 

Övergripande  Hur hanterar vi om ett landsting inte vill skriva på? 
Det får Ineras styrelse ta 
ställning till.  
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Sammanställda synpunkter på nytt ramverk till 
Journalen 
Sofie Zetterström, vice vd Inera 
Manolis Nymark, jurist Inera 
Maria Pettersson, enhetschef Inera 
Ewa Jerilgård, enhetschef Inera 
Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa Sverigs Kommuner och Landsting 

Örebro 
• Lyft fram värdet för vården, inte bara patienternas nytta 

Inte relevant längre eftersom bakgrundstexten tagits bort för att renodla dokumenten 

• Hur ser vi på våldsutsatthet och tidig hypotes? 
Vi har kompletterat principerna så att våldsutsatthet omfattas 

• Det behövs en nationell jourorganisation för att hantera förseglingar, t ex Ineras 
kundservice. 
Diskuteras vidare med landsting och regioner. Det är fullt möjligt för Inera att hantera 
detta, men besluten måsta fattas i verksamheterna och gemensamma rutiner måste 
införas. 

• Ska även historisk data som arkiverats digitalt göras tillgänglig? 
Om det är ekonomiskt försvarbart och genomförbart. Detta måste varje vårdgivare 
bedöma. 

Stockholm 
• En hel verksamhet bör kunna undantas, som exempelvis våldtäktsmottagning 

Det är redan möjligt att undanta en hel verksamhet. Detta bör dock tillämpas mycket 
restriktivt, enligt de principer vi föreslår. 

Blekinge 
• Formulering i punkt 1.3. Det är inte en rättighet för anhöriga att få vara delaktiga i 

vården av närstående. 
Justerat 

• Problem med att visa all digital information eftersom en del finns i gamla system. 
Värdet behöver ställas mot kostnaden. 
En bedömning får göras om det är ekonomiskt försvarbart, enligt ovan. 

170



2016-08-25 
 

 Sofie Zetterström Senast ändrad 
2016-08-25 

 

 

 

Inera AB Box 177 03 
Östgötagatan 12 
118 93 Stockholm 

Tel 08 452 71 60 
info@inera.se 
www.inera.se  

Organisationsnummer 
556559-4230 
 

 Sid 2/3 

 
 

• Det går inte att undanta information om tredje person i historisk data. 
Även historisk data kan menprövas schabloniserat. Historisk data som bedöms ha behov 
av manuell menprövning kan undantas och lämnas ut på papper 

• Vårdpersonal bör på uppdrag av patienten kunna dölja text så den inte visas, vid t ex en 
hotsituation. 
Hanterat med ny funktionalitet i förseglingen. 

• Det bör finnas möjlighet för vårdpersonal att skriva text som inte syns för patienten, 
under exempelvis Tidiga hypoteser. 
Hanterat med ny funktionalitet i förseglingen, men ska överensstämma med ramverket 

Kalmar 
• Så fungerar tjänsten Journalen bör vara en bilaga. Ramverket ska vara tjänsteneutralt. 

Hanterat 

• Det går inte att dölja uppgifter om tredje person i historisk information 
Se ovan 
 

Västra Götaland 
• Historisk information går inte att menpröva och innebär tekniska svårigheter 

Se ovan 

• Efterlyser en barnkonsekvensanalys innan man vill besluta om vårdnadshavares tillgång 
till barns information 
Inte planerat för tillfället 

Jönköping 
• Det finns för stort utrymme för tolkningar i punkterna 1.4 och 1.6 

Det finns tyvärr ett tolkningsutrymme. Vi har försökt vara så tydliga som vi bedömer 
det möjligt att vara. 

• Ta bort Så fungerar tjänsten Journalen ur ramverket 
Hanterat 

• Jobba med klarspråk, ta bort byråkratiskt språk. Låt kommunikatör gå igenom. 
Vi tolkar det som att detta avser den juridiska texten? Kan vara svår att förenkla. 

Halland 
• All allmänt finansierad sjukvård bör omfattas av regelverket 

All landstingsfinansierad vård omfattas, även privat vård med landstingsavtal.  
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• Ta fram rutiner för hur informationen hanteras när t ex en privat vårdgivare lägger ner 
sin verksamhet. Vem har ansvaret? 
Ansvaret för att hantera informationen ligger kvar hos den juridiska personen ( t ex 
konkursförvaltare), men kan lämnas över till landsting/region 

• Regelverket bör diskuteras med landstingsjuristerna 
Planeras inte för närvarande 

Uppsala 
• Uppdatera stycket om ombudsfunktionen med anledning av Datainspektionens 

överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen 
Hanterat 

• Ta bort resonemang om patientsäkerhetsåtgärd i samband med rådrum. 
Hanterat 

• Utveckla beskrivningen av patientens egen notering 
Hanterat 

Läkarförbundet 
• Individuell menprövning krävs, särskilt för historisk information 

Om schablonmässig menprövning inte kan tillämpas så finns inga förutsättningar 
för att göra journalinformationen tillgänglig för patienter pga den administrativa 
bördan. Då faller grundvalen för hela tjänsten. 

• Mer flexibel användning av vårdnadshavares tillgång önskas, dvs att bara viss 
information ska kunna döljas 
Flexibiliteten ökas med hjälp av utvecklad förseglingsfunktion för vårdgivare 

• Större individualisering krävs, nu är reglerna för trubbiga 
Se ovan 

• Signering krävs, om inte patient och läkare kommit överens om annat 
Journalen är offentlig handling oavsett om den signerats eller ej. Patienten får själv 
bedöma om man vill se osignerad information, som är tydligt uppmärkt. 

• Klargör att patientens egna noteringar inte är en del av journalen, och att 
vårdpersonalen inte har en skyldighet att läsa dem. 
Kompletteras 
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Riskanalys 

Införande av journalen via nätet för 
psykiatriska kliniken och 
habiliteringscentrum 
 

Riskanalys 2015-12-04 – 2015-12-17  
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Deltagare vid riskanalysen steg 1 risker 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

Psykiatriska kliniken 
• Länssjukhuset Ryhov: Susanne Gabrielsson, Erik Nilzén 
• Höglandssjukhuset Eksjö: Ann-Britt Vinblad, Ioana Vadevoulis 
• Värnamo sjukhus: David Hjertberg, Lars Ferm 

 
Habiliteringscentrum: Susanna Danielsson 
Psykologverksamheten: Nina Bengtsson 
 
Införandeprojektet: Inga Jonzon Eriksson, Kerstin Adolfsson 
Riskalanalysledare: Maria Ljunggren 
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Deltagare vid riskanalysen steg 2 åtgärder  

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

Psykiatriska kliniken 
• Länssjukhuset Ryhov: Susann Gabrielsson, Erik Nilzén, 

Marie Proczkowska Björklund, Marit Gustafsson 
• Höglandssjukhuset Eksjö: Elin Roos af Hjelmsäter, Cecilia 

Janback, Ioana Vadevoulis 
• Värnamo sjukhus: Annelie Törnblom 

 
Styrgruppen för journalen via nätet: Axel Ros 
Införandeprojektet: Inga Jonzon Eriksson, Kerstin Adolfsson, 
Lotta Sjökvist 
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Syftet med riskanalys 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

• Riskanalys syftar till att i förväg förutse olika tänkbara händelseförlopp 
som kan inträffa 
 

• Riskanalys syftar till att i förväg ta fram handlingsplaner eller åtgärder som 
kan verkställas om en risk inträffar 

 
• En riskanalys bör innehålla bedömning av risker inom flera områden, t ex 

• patientsäkerhet  
• arbetsmiljö 
• utbildning 
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Begrepp vid riskanalys 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

Risk  Händelse som kan utgöra hot för projektets 
genomförande och/eller negativt påverka projektets 
mål 

 
Sannolikhet värde Uppskattad sannolikhet i värde (1-4) för att risken 

inträffar 
 
Konsekvens Konsekvensen för ex. patient/personal om risk inträffar 

 
Konsekvens värde Uppskattad konsekvens i värde (1-4) 
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Begrepp vid riskanalys (forts.) 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

Riskvärde Konsekvens värde x Sannolikhet värde 
 
Åtgärd Aktivitet som minskar risken för att en händelse 

inträffar eller reducerar konsekvenserna för projektet 
 
Ansvarig Person som ansvarar för att bevaka risken och vid 

behov vidta åtgärder 
 
Åtgärdsdatum Datum då åtgärd ska vara genomförd/klar 
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Förutsättningar 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

• Journalanteckningar presenteras utan s.k. Rådrum 
(fördröjning 30 dagar från dokumentationsdatum) även för 
slutenvården 
 

• Endast visning av signerade journalanteckningar eller 
anteckningar som blivit autolåsta efter 14 dagar visas  
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Skalor för riskbedömning 
-Allvarlighetsgrad 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

 

  
Katastrofal 

(4) 
  

  
• dödsfall eller större kvarstående funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, 

intellektuell eller psykologisk) 
• självmord 
• operation/åtgärd på fel patient eller fel kroppsdel 
  

  
Betydande 

(3) 
  

  
• kvarstående måttligt nedsatt funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk intellektuell 

eller psykologisk) 
• kirurgiskt ingrepp krävs 
• förlängd vårdtid* för tre eller fler patienter 
• högre vårdnivå för tre eller fler patienter 
  

  
Måttlig 

(2) 
  

  
• övergående funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk intellektuell eller psykologisk) 
• förlängd vårdtid* för en eller två patienter 
• högre vårdnivå för en eller två patienter 
  

  
Mindre 

(1) 
  

  
• obehag eller obetydlig skada 

------------------ 
*) med förlängd vårdtid avses att hela vårdepisoden förlängs inom sluten vård och/eller öppenvård 
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Sannolikhet 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

  
Mycket stor 

(4) 

  
Inträffar dagligen 

  
  

  
Stor 
(3) 

  
Inträffar varje vecka 
  
  

  
Liten 

(2) 

  
Inträffar varje månad 
  
  

  
Mycket liten 

(1) 

  
Inträffar 1 gång per år eller mer sällan 
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2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

Riskanalys - matris 

2016-12-16 

Rött: 
”Eliminera” 

 

Gult: 
”Begränsa & 

bevaka” 

Grönt: 
”Acceptera” 

 

Mycket stor (4) 

Liten (2) 

Mycket liten (1) 

Sa
nn

ol
ik

he
t 

Katastrofal (4) Mindre (1) 

Allvarlighetsgrad 

Stor (3) 

Måttlig (2) Betydande (3) 
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Patientsäkerhet 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

Risk Poäng  Åtgärd 

1. Psykiatrisk tvångsvård – planerade tvångsåtgärder blir 
synliga för patienten innan åtgärden hunnit utföras 

16 (4*4) Införa Rådrum. Om inte det går, utesluta slutenvården.   
Rådrum för slutenvården anpassas till 30 dagar efter 
avslutat vårdtillfälle. Kunna begränsa åtkomst för 
patienten under begränsad tid.   

2. Då patienten har bristande sjukdomsinsikt finns risk att 
patient och behandlare har olika syn på behandling och 
diagnos m.m. 

12 (3*4) Generellt rådrum. Kan använda sökord Tidiga hypoteser, 
Känsliga uppgifter.  

3. Osäkra provsvar/röntgensvar – kan vara svårtolkade och 
lätta att missförstå. Bifynd 

12 (3*4) Lämnas gäller generellt för JVN. Information till pat.  

4. Pat läser JVN under pågående behandling, håller inte med 
om vad som står och avbryter behandlingen 

12 (4*3) Generellt rådrum. Kan använda sökord Tidiga hypoteser, 
Känsliga uppgifter.  

5. JVN är en risk  för vissa patientgrupper, t.ex. paranoida 
patienter. Pat kan bli försämrad då den läser JVN. 

12 (4*3) Generellt rådrum. Kan använda sökord Tidiga hypoteser, 
Känsliga uppgifter.  

6. Kategorier av patienter som har svårt att förstå 
journaltexten eller missuppfattar informationen.  

12 (3*4) Kunna begränsa åtkomst för patienter under begränsad 
tid.  Använda sökord Känsliga uppgifter.   

7. Närstående lämnar ej information som skulle behövas 
p.g.a. rädsla att patienten ska läsa detta i JVN  

12 (4’3) Använda sökordet Känsliga uppgifter och/eller Tredje 
person.  

8. Det kan finnas känsliga uppgifter om tredje person 
12 (4*3)  Använda sökordet Tredje person.  (Ev information om 

och från tredje person.) 
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Patientsäkerhet 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

Risk Prioritet Åtgärd 

9. Under vårdtiden risk att vissa patientgrupper  läser 
informationen och utnyttjar dokumentationen i eget syfte 

9 (3*3) Införa Generellt rådrum. 

10. Patienten läser JVN och missförstår anteckningen 
9 (3*3) Kunna begränsa åtkomst för patienter under 

begränsad tid.  Använda sökord Känsliga uppgifter.   

11. Kategorier av patienter kan ej stå emot försäkringsbolag, God 
man etc. och loggar in i JVN och visar anteckningar 

9 (3*3) 
 

Informera patienten om möjlighet att Försegla 
journal. 

12. Risken för negativ spridning i  sociala medier, t.ex. någon som 
tar kort av JVN och lägger ut.  

6  (3*2) Försegla journal.  Filtrera bort slutenvård. 

13. Det kan finnas känslig information i journalen som patienten 
inte känner till (t.ex. adoption)  

4 (4*1) 

14. Systemet drabbas av dataintrång informationen kommer ut 4 (4*1) 

15. Om patienten läser att man bedömt en hög suicidrisk  kan det 
finnas  risk att patienten triggas till suicid 

4 (4*1)  
 

16. Den som lever under hot kan tvingas lämna ut sin information, 
sökordet våldsutsatt inte tillräckligt man förstår av sammanahanget 
att det rör sig om misshandel 

4 (4 *1)  Försegla journal. 
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Arbetsmiljö 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

Risk Arbetsmiljö Prioritet Åtgärd 
17. Besöken kommer att handla om formuleringar i 
journalen istället för om patienten. Besöket  tar längre tid. 

12 (3*4) Utvärdering efter införande.  

18. Stress över dokumentation – svårt rekrytera, personal 
slutar 

12 (3*4) Utbildning i dokumentation innan start. Utvärdering 
efter införande.  

19. Patienten vill ändra  texten i journalen, medför ökad 
arbetsbörda 

12 (3*4)  Utvärdering efter införande. 

20.Ökad arbetsbörda då det tar längre tid att 
dokumentera, man tänker mer på vad man skriver, man 
blir stressad. 

 

12 (3*4)  
 

Utbildning i dokumentation innan start. Utvärdering 
efter införande.  

21. Risk att patienten  använder informationen i  JVN och 
spelar ut personal mot varandra 

8 (3*2) Utvärdering efter införande.  

22. Läser något som man anser kränkande och hotar 
personalen 

4 (4*1) 

23. Ökad risk för hot för personal då man t.ex. kan se  vem 
som läst journalen via loggar och även fullständigt namn 
på personal 

3 (3*1)  
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Dokumentation 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

Risk  Prioritet Åtgärd 

24. Dokumenterar för lite 
16 (4*4) Använda angivna specifika sökord som inte syns ut i 

JVN. Utbildning. 
25. Risk att man sätter i system att ha  osignerade 
anteckningar så att informationen inte visas i JVN 

12 (3*4) Generellt rådrum 

26. Menprövning kan ej göras varje gång patienten läser sin 
journal.  Behov av menprövning kan ändras över tid.  

12 (4*3) Avstämning mot jurist och lagverk.  

27. Skriver information på fel sökord för att info inte ska 
synas i JVN (Tidiga hypoteser, våldsutsatt) 

12 (3*4) Utbildning hur man använda sökorden Tidiga hypoteser, 
våldsutsatt och  införa sökorden Tredje person, Känsliga 
uppgifter som filtreras bort 

28. Risk för sidodokumentation, noteringar i skrivbordlåda, 
telefonsamtal till kollegor istället för dokumentation 

12 (3*4) Utbildning hur man använda sökorden Tidiga hypoteser, 
våldsutsatt och  införa sökorden Tredje person, Känsliga 
uppgifter som filtreras bort 
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Sammanfattning och slutsats 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

Önskemål från gruppen är att man inte visar anteckningar från 1 januari 2016.  
Behov finns att  under 2016 utbilda och ta fram rutiner och riktlinjer inom verksamheten. 
Man vill följa Skånes införande och samverka med Sydöstra sjukvårdsregionen.   
 
Nedanstående förslag diskuterades:  
• Starta med pilotverksamhet, t.ex. kuratorer och psykologer inom primärvården 

eventuellt några ytterligare verksamheter eller personalkategorier inom psykiatrin.  
• Visa information endast  från sökordet Aktuellt hälsoproblem  
• Visa Vårdkontakter från psykiatrin 
• Generellt Rådrum införs för hela psykiatriska kliniken både för sluten- och 

öppenvård, (anteckningar visas 30 dagar efter utskrivning, 30 dagar efter besök i 
öppenvård)  

• Sökorden Tredje person och Känsliga uppgifter införs och filtreras bort i JVN 
• Utvärdering av påverkan på arbetsmiljön görs efter införandet  
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Sammanställning 
av risker  
Riskanalyser genomförda i Skåne, 
Kalmar och Jönköping 
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Riskanalyser genomförda i Skåne, 
Kalmar och Jönköping 

Journalen via nätet för psykiatrin i Sydöstra sjukvårdsregionen 

Riskanalyser gjorda inför psykiatrins införande av journalen 
via nätet har gjorts  

 
• Skåne februari 2015 
• Kalmar mars 2015 
• Jönköping december 2015 

 
De risker som är med i sammanställningen är de med 
högst poäng 
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Journalen via nätet för psykiatrin i Sydöstra sjukvårdsregionen 

Identifierade risker 1 

Information som gör skada i kritiskt skede (ex planerade tvångsåtgärder synliga 
innan åtgärd)  
Känslig information som patienten inte har vetskap om eller där patienten inte 
inser problemet (relation patient/närstående skadas) 
Patient och behandlare har olika syn på behandling. Patienten läser anteckning 
under pågående behandling och avbryter behandlingen 
Risk  för vissa patientgrupper, t.ex. paranoida patienter. Patienten kan bli 
försämrad då den läser JVN 
Närstående lämnar inte nödvändig information om patienten då man vet att 
patienten kan läsa 
Ökad suicidbenägenhet vid tillgång till skriftlig suicidbedömning 

Det kan finnas känsliga uppgifter om tredje person. Hårdare krav på menprövning 
inom psykiatrin. Behov av menprövning kan ändras över tid.  
Integritetskränkande och risk för patientskada. Patienter kan utnyttjas/hotas av 
annan person (ex. man lägger ut information på sociala medier)  
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Journalen via nätet för psykiatrin i Sydöstra sjukvårdsregionen 

Identifierade risker 2 

Man dokumenterar för lite, urvattnad journal som riskerar ge sämre eller 
försenad behandling 
Man dokumenterar för mycket i syfte att skydda sig själv samt för att vara säker 
på att patienten förstår (t.ex. förklaring till provsvar)  

Risk att sätta i system att ha osignerade anteckning så att anteckningar inte 
visas i journalen via nätet  

Skriver information på fel sökord för att information inte ska synas i journalen via 
nätet (Tidiga hypoteser, Våldsutsatt)  

Risk för sidodokumentation, noteringar i skrivbordslådor, telefonsamtal istället för 
dokumentation  

Besöken kommer att handla om formuleringarna i journalen istället för om 
patienten, besöken tar längre tid. Det tar längre tid att dokumentera, man tänker 
mer på vad man skriver.  

Undermålig journalföring p.g.a. rädsla för hot och våld mot personalen 
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Sammanfattning 
 
 
 
Sedan 2014-03-17 har invånare i Region Skåne tillgång till vissa delar av sin journal. I den 
nationella handlingsplanen som Region Skåne skrivit under ska alla ha tillgång till sin journal 
2017 oavsett var de sökt vård. Därför ser Psykiatri Skåne över ett införande av e-journal inom 
psykiatrin. Uppdraget till denna riskanalys inför införandet är att analysera patientsäkerhetsrisker 
med e-journal. Även möjliga risker för närstående, tredje man och medarbetare ska analyserats. 
Därtill ska fördelar belysas. 
 
I denna riskanalys har inte risker kopplade till rättspsykiatrin eller BUP tagits med, inte heller 
rent tekniska risker som kan finnas i systemet eller risker kopplade till psykoterapi. 
 
Framför allt har det framkommit risker kopplade till hur man informerar och journalför, risk för 
missförstånd och risker med att inte ha en tydlig uppföljning. 
 
Åtgärderna riktar sig mot att ha en tydlig uppföljning med system för avvikelserapportering, 
utvärdering av hur det påverkar patienter och personal och diskussion kring journalföring. I 
samband med införandet är det av största vikt att informera och diskutera med medarbetare. 
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1 Inledning och bakgrund 
 
Sedan 2014-03-17 har medborgare som sökt vård i Region Skåne tillgång till vissa 
journaluppgifter via Mina vårdkontakter. Syftet är att ge patienten möjlighet till ökad delaktighet 
i besluten och uppföljning av sin vård. Psykiatrin samt vissa andra verksamhetsområden är initialt 
undantagna. 
I den nationella handlingsplanen, som Region Skåne har skrivit på, anges att 100 % av invånarna 
ska ha tillgång till hela sin journal 2017. 
 
2 Uppdragsgivare 
 
Chefläkare Gunnar Moustgaard, Division Psykiatri, Förvaltning Sund. 
 
3 Uppdrag 
 
Uppdraget är att analysera patientsäkerhetsrisker i samband med införandet och under fortsatt 
tillgång till eJournal i psykiatrin. 
Även möjliga risker för närstående, tredje man och medarbetare ska analyseras. I analysen ska 
också fördelar för patient och sjukvård i samband med eJournal belysas. 
Följande områden ska speciellt beaktas: 

a) Skillnader i risker i samband med öppen och sluten vård. 
b) Risker relaterade till specifika vårdsituationer och patientgrupper. 
c) Tvångsvård kontra frivillig vård. 

Vid behov ska åtgärder föreslås som eliminerar eller begränsar riskerna. 
 
Analysen ska genomföras enligt ”Riskanalys & Händelseanalys, Handbok för 
patientsäkerhetsarbete”. Resultatet ska sammanställas i analysschema. 
 
4 Deltagare i analysteam 
 
 
Följande personer deltog i arbetsgruppen; 
Namn Roll/funktion Enhet 
Johannes Annerstedt Teammedlem/Sjuksköterska VO Lund 
Tove Hovold Teammedlem/Läkare VO Kristianstad 
Anna-Brita Lövgren Teammedlem/Brukarrepresentant Inflytanderådet 
Malin Olausson Dokumentationsansvarig/Administratör Divisionsledningen 
Karin Westergren Analysledare/teamledare/Sjuksköterska Divisionsledningen 
Bernard Christiansson Teammedlem/Kurator VO Lund 
 
Som konsult har även Carina Nordqvist Falk, Hälso- och sjukvårdsstrateg på Avdelningen för 
Hälso- och Sjukvårdsstyrning, bidragit med synpunkter och fakta. 
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5 Metodik 
 
Följande metodik har använts; 

 Analysens syfte har legat till grund för valet av vilka processer och aktiviteter som 
analyserats liksom för de avgränsningar och val av analysperspektiv som gjorts. 
 

 Information om det område som analyserats har inhämtats från:  
o Möte med analysteam vid 4 tillfällen 
o Processbeskrivning (se bilaga 1) 
o Patientdatalagen 
o Inera 
o Minnesanteckningar från eJournal-gruppen i Psykiatri Skåne 
o DOME-projektet 
o Personal i berörd verksamhet 
o Debattartiklar i ämnet 

 
 Riskidentifiering har gjorts för att identifiera risker samt tillhörande orsaker. 

 
 Riskbedömning har genomförts med metoden ”Allvarlighetsgrad och Sannolikhet” De 

kriterier/skalnivåer som använts i riskanalysen redovisas i bilaga 3.  
 

 Åtgärdsförslag för att minimera eller eliminera identifierade risker har utförts på de risker 
som bedömts vara av mycket allvarlig eller allvarlig art eller där det varit relevant av 
andra skäl. 

 
 Fördelar har också belysts. 

 
 
6 Resultat 
 
 
Förklaring av de begrepp som används i rapporten finns under rubriken ”9. Förklaringar av 
termer och begrepp”. 
 
Resultatet visar på 12 risker. Teamet har valt att gå vidare med de risker som graderats högt (8 
eller högre) enligt ”Skalor för riskbedömning” (bilaga 3) men också de teamet bedömt som 
allvarliga då sannolikheten ibland varit svår att bedöma innan införandet. Riskerna går in i 
varandra och kan ha olika allvarlighetsgrad beroende på perspektiv. Det har också kommenterats 
då det funnits oklarheter som kan innebära risker som därför bör bevakas. 
 

6.1 Avgränsningar, perspektiv och förutsättningar 
 
Analysen avser införandet och fortsatt användning av e-Journal i hela Psykiatri Skåne med BUP 
och Rättspsykiatrin undantagna. Analysen har tagit hänsyn till olika vårdformer och 
patientgrupper.  
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Då systemet redan finns i bruk i annan verksamhet har vi i denna analys inte berört risker 
kopplade till rent tekniska aspekter och användarvänlighet. 
 
På grund av teamets sammansättning har vi också valt att lyfta ut frågeställningen om risker 
avseende psykoterapi och vi hänvisar till psykologgrupp eller liknande att ta ställning till detta. 
Vi har tagit del av att det kan finnas farhågor att e-journal kan bli terapistörande och påverka 
alliansen patient – terapeut men har inte kunnat bedöma detta. 
 
Vi har i grunden utgått från att systemet kommer användas enligt eJournalgruppens förslag som t 
ex innebär ett obligatoriskt rådrum i slutenvård, möjlighet att skriva information under tidiga 
hypoteser och att om det är gjort ska det vara synligt för patienten. 
 
Riskanalysen genomförs framför allt ur ett patientsäkerhetsperspektiv, påverkan på personal har 
också berörts då det ingick i uppdraget. Vi föreslår fortsatt utredning av arbetsmiljöaspekten. 
 
 
Risker, orsaker och åtgärdsförslag 
 
Riskidentifieringen utfördes för varje riskområde enligt processbeskrivningen (bilaga 1). 
Analysen omfattar även en orsaksanalys. De bakomliggande orsakerna ligger till grund för 
åtgärdsförslagen. Det är vanligt att samma bakomliggande orsak har identifierats för flera olika 
risker. Samtliga risker, bakomliggande orsaker och åtgärdsförslag redovisas i tabellform i bilaga 
2. 

6.2 Identifierade risker   
 
Uppföljning av e-journal: 

1. Underrapportering av negativa konsekvenser för patienten.  
Journalens kvalitet: 

2. En urvattnad journal som riskerar ge sämre eller försenad behandling. 
3. Bristande journalföring som leder till tillbud. 
4. Parallell journalföring utanför Melior. 

 
Patientens upplevelse: 

5. Patienter jämför sina journaler, missförstår och jagar upp varandra under vårdtiden. 
6. Falsk säkerhet efter rådrumstiden.  
7. Oro pga. missförstånd/söker egen information på internet. 
8. Informationen gör skada i ett kritiskt skede. 
9. Ökad suicidbenägenhet vid tillgång till utförlig skriftlig suicidriskbedömning. 

 
Tredje man: 

10. Skadad relation mellan patient och närstående pga. informationslämnande till vården. 
 
Vårdpersonal: 

11. Undermålig journalföring pga. rädsla för hot och våld. 
12. Motstånd och rädsla hos personal vid införandet av e-journal. 
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6.3 Bakomliggande orsaker och åtgärdsförslag 
 
Återrapporteringssystem vid negativa konsekvenser för patienter finns ej 
 
För att upptäcka eventuella negativa konsekvenser och kunna se hur spridda och vilken 
omfattning de har krävs ett återrapporteringssystem. Analysteamets förslag är att detta läggs i 
AvIC och fungerar som annan avvikelserapportering men ges en egen rubrik eller egen flik för att 
de ska kunna bedömas tillsammans. Information om detta ska ges till alla medarbetare. Det bör 
vara en speciellt ansvarig för att hantera den sammantagna bilden av dessa avvikelser. I övrigt 
sköts avvikelserna som vanligt men någon måste ha ett övergripande ansvar för att upptäcka 
mönster. Denna samlade information bör också kopplas till utvärdering av införandet och 
användandet av e-journal. 

 
Försämrad dokumentation pga. hänsyn till patienten och oro för konflikt 
 
För att garantera en god vård måste journalen vara korrekt och uppdaterad. Det måste 
kontinuerligt föras en diskussion om hur man dokumenterar och eventuellt finnas möjlighet till 
handledning i detta. Journalen är i första hand till för att ge en god och säker vård och ska föras så 
detta uppfylls. Kommer det upp svårigheter pga e-journal ska de kunna fångas upp och 
diskuteras. 

 
 

Journalen är mer lättillgänglig för patienten 
 
För att helt undvika risker pga. lättillgängligheten ska e-journal inte införas. Om/när e-journal 
införs måste dessa risker begränsas och bevakas. Det görs enligt analysteamets förslag genom att 
undersöka via enkät eller samtal hur patienten påverkas av att läsa vissa anteckningar vid vissa 
tillstånd. Det behöver också undersökas hur mängden och kvaliteten på information från anhöriga 
och närstående påverkas. 
 
 
Långa vårdtider 
 
Det är inte ovanlig med långa vårdtider inom vissa områden och det innebär att rådrummets 
funktion förändras. Förslaget från införandegruppen är att heldygnsvården borde ha ett 
obligatoriskt rådrum. Detta är idag på 14 dagar men analysteamets förslag är att hela 
slutenvårdstillfället räknas som en vårdkontakt och rådrummet börjar gälla från 
utskrivningsdagen. Om detta inte går bör det vara ett obligatoriskt rådrum på 30 dagar i 
heldygnsvård. 
 
 
Tillstånd då viss information gör skada 
 
Vi vet inte mycket idag om hur det påverkar patienten att läsa vissa typer av anteckningar. T ex 
kommer det eventuellt komma fler obligatoriska suicidriskbedömningsanteckningar enligt 
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Meliorgruppen. Ett annat exempel är de ingående beteendeobservationerna som dokumenteras på 
inneliggande patienter. Därför tycker vi att det behöver undersökas. Därtill är det viktigt att ta 
upp i samtalet med patienten och precis som rådgivning inom vissa andra områden ibland råda 
patienten att inte läsa sin journal i detta skede. 
 
  
Dåligt formulerad informationstext i Journalen 
 
Texten som förklarar vad det innebär att välja rådrum i Journalen anses felaktig/otillräcklig av 
analysteamet. Vården kan idag inte garantera att det är information bekräftad av vårdpersonal då 
rådrummet löper ut. Texten behöver formuleras om och/eller snabbare utskrift av diktat och 
signering möjliggöras. 
 
 
Fackspråk som kan feltolkas  
 
Det räcker inte alltid att ha tillgång till en ordlista som översätter enskilda ord därför kan 
formuleringar i Journalen missuppfattas. Det gör det viktigt att vara tydlig i informationen vid 
besöket. Det kan vara ett alternativ att ha en ordlista kopplad till Journalen i syfte att säkerställa 
att patienten får tillgång till korrekt, uppdaterad och läsaranpassad information. En sådan 
kvalitetskontroll av informationen minskar risken att patienten tvingas inhämta potentiellt 
tvivelaktig information från internet och således urholka eJournalens syfte att leda till ökad insikt 
och delaktighet i vården. 

 
 
Upplevelse av ökad hotbild och bristande information hos personalen 
 
Det går inte att komma ifrån att trots journalen finns tillgänglig att begära ut redan idag kommer 
den bli en förändring då den blir mer lättillgänglig. Fler patienter kommer läsa sin journal och 
därmed kommer den enskilda personalen bli mer uthängd. Teamets förslag är att det görs en 
specifik risk- och konsekvensanalys för att se hur arbetsmiljön påverkas. Kanske det går att 
koppla anteckningen till en kod istället för namnet. Det är viktigt att ha en tydlig struktur kring 
införandet och ta fram en testversion för personalen. Då det idag finns personal som upplever att 
de inte fått någon information föreslår vi att det läggs upp information på VGI som inbjuder till 
dialog. Där kan också riskanalysen läggas ut. 

 

6.4 Åtgärdsförslag i punktform 
 
 
 Tydligt regelverk för återrapportering av negativa konsekvenser och ansvarig för detta 
 Kontinuerlig diskussion kring journalföring för att uppfylla kraven på säker vård. 
 Undersöka hur patienter i psykiatrin upplever olika typer av information från Journalen 
 Undersöka hur mängden och kvaliteten på anhöriginformation påverkas. 
 Obligatoriskt rådrum under slutenvårdstiden alternativt ett förlängt (30 dagar) 

obligatoriskt rådrum i slutenvård. 
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 Information till vårdpersonal om vikten av att noggrant informera där ev missförstånd ang 
journaltexten kan uppstå och även om lämpligheten att läsa sin journal. 

 Ändra texten om rådrum i Journalen. 
 Öka möjlighet till snabbare utskrift av diktat. 
 Fundera över nyttan av att ha en ordlista kopplad till Journalen. 
 Risk- och konsekvensanalys av arbetsmiljön. 
 Tydlig struktur kring införandet. 
 Mer information om införandet på VGI. 

 
 
 
 
 
 

6.5 Fördelar 
 
Då detta är en riskanalys har tonvikten varit på att identifiera risker. Uppdraget innebar att även 
belysa fördelar och här har ingen speciell metodik använts utan vi har samlat de fördelar som 
framkommit. 
 
 Det jämnar ut maktförhållandet, stärker patientmakten 
 Brukarorganisationerna är positiva till och önskar ett införande 
 Det ökar insikten och känslan av delaktighet 
 Fördelen med att vara ”först ut” är att man tänker till och kan påverka 
 Det minskar ev. stigmatisering kring psykiatrin. 
 Det är en del av jämlik vård, alla patienter oavsett diagnos ska kunna läsa. 

 
 
 
7 Slutsatser och kommentarer 
 
Då få av åtgärdsförslagen kan eliminera de bakomliggande orsakerna anser vi att en tydlig och 
omfattande plan för uppföljning och utvärdering är mycket viktigt för att bevaka eventuella risker 
under och efter införandet av e-journal. Att fortlöpande informera all personal om hur det går är 
avgörande för att få det att fungera fullt ut. 
 
En fördel som förs fram i dagsläget är att patientens följsamhet till medicinering ska öka med e-
journal. Information från medicinlistan kommer inte finnas med i patientens ejournal. Det är 
viktigt att denna information finns hos vårdgivare. Teamet ser också en risk med att införa 
information om läkemedel i e-journalen då den idag inte kan garanteras vara korrekt och 
fullständig. Detta behöver ses över mer innan det kan vara aktuellt. 
 
Det måste också finnas en patientinformation. Teamet påpekar vikten av tydlig, lättillgänglig och 
regionsenhetlig information. 
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En fråga som kommit upp är vad som händer med rubriken ”Tidiga hypoteser/Känsliga 
uppgifter” om menprövningen tas bort? Namnet på rubriken (känsliga uppgifter) kan upplevas 
laddat. 
 
 
 
 
 
Tidsåtgång 
 
 
 
 Arbete i analysgruppen Planering och dokumentation 
 
Antal man-timmar 
 

 
52 

 
32 

 
 
Tidsåtgången för riskanalysen är sammanlagt 84 mantimmar. Analysen påbörjades den 2 februari 
och avslutades den 20 mars 2015. Analysgruppen träffades vid 4 tillfällen, under perioden 10 
februari-19 mars 2015. Rapporten avlämnades till uppdragsgivarna i mars 2015. 
 

 

8 Uppdragsgivarens kommentarer 

8.1 Åtgärder 
I riskanalysen diskuteras flera relevanta möjliga risker som jag kommenterar nedan. 
 
Återrapporteringssystem:  
AvIC ska användas för detta. Viktigt att kunna söka aktuella avvikelser på ett enkelt sätt, frågan 
ska lyftas till AvIC-administratörer. Struktur för registrering bör vara klar när eJournal införs i 
psykiatrin. Carina Nordqvist Falk ansvarar. 
 
Dokumentation:  
Patientrisker med eJournal kan inte helt undvikas, min bedömning är att fördelarna överväger. 
För att minimera riskerna finns möjlighet att dokumentera i mallen ”Känslig information” om 
skäl finns att undvika ommedelbar patienttillgång eller om informationen bedöms kunna bli 
sekretessbelagd vid menprövning. En webbutbildning i dokumentation har tagits fram, alla 
medarbetare bör ha genomgått den innan införande av eJournal, enhetschef ansvarar. Någon form 
av dubbel journalföring får inte förekomma. 
 
Slutenvård: 
Obligatoriskt rådrum i slutenvård är arbetsgruppens förslag. Analysens förslag att utöka detta så 
det gäller hela slutenvårdstiden har fördelar. Nackdelen är att en patient som har vårdats i 
slutenvård inte heller efteråt inom rådrumstiden har tillgång till journalanteckningar, patienten 
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kan t ex inte kontrollera planeringen på det sättet. Dock ska varje patient ha med sig 
utskrivningsinformation som är en sammanfattning av vårdtid och planering. 
Rådrum definierat som slutenvårdstillfället kan inte tekniskt införas. Obligatoriskt rådrum 30 
dagar i slutenvården ska om möjligt införas. Kravspecifikationen har lyfts till projektägarna, 
målet är att ev tekniska problem ska vara lösta innan införande av eJournal. Carina Nordqvist 
Falk ansvarar. 
 
Information kan göra skada: 
Se ovan under dokumentation. Patientens direkttillgång till journalen innebär ökat delaktighet 
men även ökat ansvar. Viss information kan initialt upplevas negativ för patienten, något krav att 
patienten ska läsa finns inte. Redan idag har patienten tillgång till journal i pappersform inom en 
vecka efter begäran. 
 
Dåligt formulerad informationstext: 
Frågan har lyfts till projektägarna, texten kommer att ändras. Carina Nordqvist Falk ansvarar. 
 
Fackspråk som kan feltolkas: 
Att patienten inte förstår allt som dokumenteras är ofrånkomligt. Journalen syftar i första hand till 
att säkerställa god och säker vård. Texten ska formuleras utifrån professionens behov men så 
långt som möjligt på ett lätt för allmänheten förståeligt sätt. Patienten kan ta hjälp av läkare eller 
behandlare om det är något hen inte förstår. Informationen i samband med besöket ska vara 
tydlig, utrymma ska finnas för frågor. Varje medarbetare ansvarar. 
 
Upplevelse av hot: 
Redan idag har patienter tillgång till sin journal i pappersform med mindre än en veckas 
fördröjning. Negativ inverkan på arbetsmiljön av den anledningen är sällsynt. 
Oro hos medarbetare ska så klart tas på allvar, frågarna har diskuterats flera gångar under arbetets 
gång. En vetenskablig utvärdering av effekt på arbetsmiljön pågår för somatiken, denna kommer 
att utökas till även att gälla psykiatrin. Min bedömning är att denna utvärdering på ett bättre sätt 
än risk- och konsekvensanalys kan värdera risker och vara underlag för ev åtgärder. 

8.2 Återkoppling 
Riskanalysen återkopplas till arbetsgruppen eJournal Psykiatri Skåne vid gruppen möte maj 2015. 
Den återkopplas även till ledningsrådet. Analysen kommer att läggas på VGI så alla medarbetare 
kan ta del av den. 

8.3 Uppföljning 
Arbetsgruppen eJournal Psykiatri Skåne kommer att fortsätta träffas regelbundet för att kunna 
följa upp införandet av eJournal och även för att kunna följa hanteringen av risker identifierade i 
riskanalysen. 
Införandet kommer att följas upp och utvärderas genom extern forskare beträffande påverkan på 
arbetsmiljö genom bl a enkätundersökning före införandet och efter ca ett år. 
Målet är att samma forskare även ska följa upp effekter för patienter efter ett år  
 
 

202



 12 
(14) 

 
9 Förekommande begrepp  
 
I rapporten förekommer följande begrepp och en förklaring kan vara av värde vad som avses med 
de olika begreppen. 
 

  
Negativ händelse händelse som medfört vårdskada (SOSFS 2005:12) 

 
Vårdskada lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom,  

eller död som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en 
oundviklig konsekvens av patientens tillstånd (SOSFS 2005:12) 
 

Risk möjlighet att en negativ händelse ska inträffa (Socialstyrelsens 
termbank) 
 

Orsak  tillstånd, händelse eller handling, eller utebliven handling, som har gett 
eller kan ge upphov till en negativ händelse eller tillbud  
 

Bakomliggande orsak Orsak, oftast på systemnivå, som om den åtgärdas minskar risk 
 

Riskanalys systematisk identifiering och bedömning av risk 
 

Åtgärd 
 
e-journal 
 
Journalen 

den åtgärd som bedöms eliminera eller minska risken 
 
elektronisk journal där patienten via inloggning kan läsa delar av sin 
journal 
det system som Region Skåne använder för att patienten via egen 
inloggning via Mina Vårdkontakter kan ta del av viss information från 
sin journal 
 

  
  
  
 

 

10 Bilagor 
 
 
 
Bilaga 1:  Processbeskrivning (bifogas som separat dokument) 
 
Bilaga 2:  Samtliga identifierade risker, orsaker och åtgärder (bifogas som separat dokument) 
 
Bilaga 3:  Skalor för riskbedömning (bifogas sist i rapporten), revidera om andra skalor använts 
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Skalor för riskbedömning  Bilaga 3 sid 1(1) 
 
Allvarlighetsgrad 
 

Katastrofal 
(4) 

 

 
• dödsfall eller större kvarstående funktionsnedsättning (sensorisk, 

motorisk, fysiologisk, intellektuell eller psykologisk) 
• självmord 
• operation/åtgärd på fel patient eller fel kroppsdel 

 
 

Betydande 
(3) 

 

 
• kvarstående måttligt nedsatt funktionsnedsättning (sensorisk, 

motorisk, fysiologisk intellektuell eller psykologisk) 
• kirurgiskt ingrepp krävs 
• förlängd vårdtid* för tre eller fler patienter 
• högre vårdnivå för tre eller fler patienter 

 
 

Måttlig 
(2) 

 

 
• övergående funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk 

intellektuell eller psykologisk) 
• förlängd vårdtid* för en eller två patienter 
• högre vårdnivå för en eller två patienter 

 
 

Mindre 
(1) 

 

 
• obehag eller obetydlig skada 
------------------ 
*) med förlängd vårdtid avses att hela vårdepisoden förlängs inom sluten vård 
och/eller öppenvård 

 
 
Sannolikhet 

 
Mycket stor 

(4) 

 
Inträffar dagligen 

 
 

 
Stor 
(3) 

 
Inträffar varje vecka 
 
 

 
Liten 
(2) 

 
Inträffar varje månad 
 
 

 
Mycket liten 

(1) 

 
Inträffar 1 gång per år eller mer sällan 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 110-126 

Tid: 2016-11-30, kl 08:00-10:30 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 117 
 
Ramverk för journalen via nätet 
Diarienummer: RJL2016/3232 

 

Beslut  
Nämnden föreslås besluta  

1. Att fastställa ramverket för invånares direktåtkomst till sin 

journalinformation enligt rekommendation från Ineras 

styrelse. 

 

2. Att ramverket ska börja gälla under 2017 i Region 

Jönköpings län. 

Sammanfattning  

Ett nytt ramverk för invånares direktåtkomst till sin 

journalinformation är framtaget. Juridiska frågeställningar som 

aktualiserats i samband med e-tjänsten Journalen, samt hur 

tjänsten ska fungera, har klarlagts.  

 

Ramverket stämmer väl med Region Jönköpings läns nuvarande 

riktlinjer, med några justeringar: 

 åldern för direktåtkomst sänks från 18 till 16 år.    

 all digital dokumentation ska göras tillgänglig innebär att 

de datumgränser som satts bakåt i tiden tas bort så att all 

information bakåt i tiden blir tillgänglig 

 informationen ska göras tillgänglig direkt när den är införd 

innebär att man visar osignerad information, det är 

invånaren själv som avgör om hen vill se ny/osignerad 

information 

Ärendet behandlades i Centrala samverkansgruppen 2016-11-22. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag centrala samverkansgruppen 2016-11-22 

 Protokollsutdrag presidiet 2016-11-04 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-10 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 110-126 

Tid: 2016-11-30, kl 08:00-10:30 

 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 98-109 

Tid: 2016-11-04, kl 08:00-09:30 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 104 
 

Ramverk för journalen via nätet 
Diarienummer: RJL2016/3232 

 

Beslut  
Nämnden föreslås besluta  

1. Att fastställa ramverket för invånares direktåtkomst till sin 

journalinformation enligt rekommendation från Ineras 

styrelse. 

 

2. Att ramverket ska börja gälla under 2017 i Region 

Jönköpings län. 

Sammanfattning  

Ett nytt ramverk för invånares direktåtkomst till sin 

journalinformation är framtaget. Juridiska frågeställningar som 

aktualiserats i samband med e-tjänsten Journalen, samt hur 

tjänsten ska fungera, har klarlagts.  

 

Ramverket stämmer väl med Region Jönköpings läns nuvarande 

riktlinjer, med några justeringar: 

 åldern för direktåtkomst sänks från 18 till 16 år.    

 all digital dokumentation ska göras tillgänglig innebär att 

de datumgränser som satts bakåt i tiden tas bort så att all 

information bakåt i tiden blir tillgänglig 

 informationen ska göras tillgänglig direkt när den är införd 

innebär att man visar osignerad information, det är 

invånaren själv som avgör om hen vill se ny/osignerad 

information  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-10 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Presidiet enas om att ett förtydligande görs med att ramverket ska 

börja gälla under 2017 i Region Jönköpings län. 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 98-109 

Tid: 2016-11-04, kl 08:00-09:30 

 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Anneli Andersson 
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Tjänsteskrivelse

2016-10-10 RJL2016/3232

Regionledningskontoret 
Avsändare

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Ramverk för Journalen via nätet

Förslag till beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta 

 att fastställa ramverket för invånares direktåtkomst till sin 
journalinformation enligt rekommendation från Ineras styrelse. 

Sammanfattning 
Ett nytt ramverk för invånares direktåtkomst till sin journalinformation är 
framtaget. Juridiska frågeställningar som aktualiserats i samband med e-tjänsten 
Journalen, samt hur tjänsten ska fungera, har klarlagts. 

Ramverket stämmer väl med Region Jönköpings läns nuvarande riktlinjer, med 
några justeringar:

 åldern för direktåtkomst sänks från 18 till 16 år.   
 all digital dokumentation ska göras tillgänglig innebär att de datumgränser 

som satts bakåt i tiden tas bort så att all information bakåt i tiden blir 
tillgänglig

 informationen ska göras tillgänglig direkt när den är införd innebär att man 
visar osignerad information, det är invånaren själv som avgör om hen vill 
se ny/osignerad information 

Information i ärendet
Ett ramverk för invånares direktåtkomst till sin journalinformation har utarbetats 
av Inera i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL).
Ramverket innehåller gemensamma principer, målbild och riktlinjer för enskilds 
direktåtkomst till sin egen journalinformation via e-tjänster och avser 
landstingsfinansierad hälso- och sjukvård samt tandvård, och berör invånare över 
16 år. 

De gemensamma principerna är: 
1. All digital journalinformation i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård 

och tandvård, som får lämnas ut till invånaren, ska göras tillgänglig genom 
direktåtkomst 
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2. Informationen ska göras tillgänglig direkt när den är införd i 
patientjournalen 

3. Invånaren ska själv kunna välja vilken information hen vill se, och om 
närstående ska bjudas in att ta del av uppgifter och i vilken grad 

4. Vårdnadshavare ska ha tillgång till barns uppgifter till det att barnet fyller 
13 år 

5. Beroende på barnets situation ska det i enskilda fall gå att förlänga eller 
förkorta vårdnadshavares tillgång till barnets information, samt 
tidigarelägga barnets egen tillgång till sin information. 

Utöver detta finns även principer för att i undantagsfall dölja information från den 
enskildes direktåtkomst. Dessa är:

1. Uppgifter om uppgiftslämnare (tredje person) i en journalanteckning.
2. Uppgifter om patienten själv, om det är av synnerlig vikt med hänsyn till 

ändamålet med pågående vård och behandling att uppgiften inte lämnas ut 
till patienten* 

3. Uppgifter som kan vara till men för en person som befinner sig i 
våldsutsatthet. 

4. Uppgifter som är föremål för förundersökningssekretess på begäran av 
polis eller åklagare. 

* Denna bestämmelse ska tillämpas endast i undantagsfall och gäller endast 
patienter som är under pågående vård och behandling. En patient som är 
färdigbehandlad kan inte nekas tillgång till journaluppgifter om sig själv.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-10
 Protokollsutdrag Inera AB styrelse 2016-09-22
 Ramverk för invånares direktåtkomst till journalen 
 Ramverk för invånares direktåtkomst till journalen juridiska 

frågeställningar 
 Ramverk för invånares direktåtkomst Så fungerar tjänsten.
 Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen 2014-06-10 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr 
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 109-121 

Tid: 2016-12-13, kl 13:00-17:00 

 

 

Plats: Sal A, Regionens hus 

§ 119 
 

Ramverk för journalen via nätet 
Diarienummer: RJL2016/3232 

Information i ärendet lämnas. Inför beslutet vid sammanträdet i 

januari ska ärendet kompletteras med gjorda konsekvensanalyser. 

Vid protokollet 

 

Lena Lindgren 

 

 

Justeras 

 

 

 

Maria Frisk Bertil Nilsson Desiré Törnqvist  

§§ 109-118 

 

 

 

Rachel de Basso  

§§ 119-121 

  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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Anteckningar från deltagare 

Område  Kategori Synpunkt  
Gemensamma principen  Sökord som undantas finns inte historiskt. All digital information kanske 

aldrig kan lämna ut. Ex arkiverat material, inskannat material, dokument 
i fristående system såsom data. MT-apparater mm. Vill patienten ha all 
information, tex tandvård eller ska patienten ha tillgång till allt och väja 
själv? 

Gemensamma principen Ålder 13-års gränsen för vårdnadshavare borde kunna höjas till 16 år om 
enskilda vårdkontakter kan döljas. 

Gemensamma principen  Osignerat eller inte? Borde patienten kunna välja själv? 
Gemensamma principen  Principerna borde skrivas utifrån patientperspektiv och mindre ur 

lagkravets perspektivet. Värdeskapandet för patienten måste vara 
utgångspunkten 

Strategisk funkonalitet i tjänsten  Inloggning, info till patienten ok 
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ålder 16 år + 13  år parkerat 
Strategisk funkonalitet i tjänsten  Informationsmängd styrs av vad som levereras till NPÖ. Borde istället 

baserat på  patientens behov inte tjänstekontrakt. 
Strategisk funkonalitet i tjänsten  Dynamisk tjänst som gör det möjligt att komma överens med patient 

om vad som ska visas i journalen. Tex att detta labbsvar skickas inte upp 
Strategisk funkonalitet i tjänsten  Möjligt för patienten om vad som ska visas i journalen. Tex labbsvar 

skickas inte upp. 
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ombud Möjligt för patienten att spärra enskilda journalanteckningar. 

Ombudstjänsten behöver bli mer dynamisk. 
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ombud Avlidna patienter med ombud behöver utredas mer. Patienten borde 

kunna väja vad som ska hända med ombudets tillgång efter döden. 
Strategisk funkonalitet i tjänsten Åtkomstkontroll Åtkomstlogg - personalen borde kunna se om Pat läst journalen. Är 

relevant inför ett besök.  
Strategisk funkonalitet i tjänsten  Loggar borde generellt vara lättare att nå för HOSP 
Strategisk funkonalitet i tjänsten  Viktigt att inte glömma att kompensera de patienter som inte kan nyttja 
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tjänsterna 
Principer för information som inte visas Menprövning Menprövning för enskilda journalanteckningar eller per vårdkontrakt.  

"Publicera-knapp" 
Principer för information som inte visas Menprövning Schablonprövning är alldeles för trubbigt.  
Principer för information som inte visas Menprövning Möjlighet att välja per sökord vad som ska följas i undantagsfall 
Principer för information som inte visas Menprövning Bara vetskapen av att det går att (dölja) menpröva kan öka 

tillgängligheten. Hela vårdenheter behöver inte döljas då. 
Principer för information som inte visas Menprövning Generellt ser menprövning olika ut 
Principer för information som inte visas Menprövning Alla menprövar på olika sätt. Det är inte helt känt vad som 
Principer för information som inte visas Menprövning Kan medprövningen tidsbegränsa . Tex vid en psykos som när den XXX 

av inte behöver vara dolt för patienten 
Juridiska frågor och svar  Bra med frågor och svar. Förtydligande om vad lagstiftningen säger 
Juridiska frågor och svar  Kan det finnas uppgifter i ett journalsystem som inte är 

journalhandlingar? 
Juridiska frågor och svar  Ska frågor och svar ligga i ett separat dokument`? 
Slutdiskussion  Osignerat/signerat Osignerat betraktas som "mellanprodukt" tills läkaren signerat anser 

läkarkåren 
Slutdiskussion  Osignerat/signerat Problematiskt att diktat kan dröja veckor innan det blir inskrivet i 

journalen och därefter dröja ytterligare 14 dar innan det signeras 
Slutdiskussion  Osignerat/signerat Att visa läst osignerad information är inte mer kvalitetssäkert 
Slutdiskussion  Osignerat/signerat Osignerade listor används ofta i systemet som en " att göra lista" för att 

hålla reda på vilka patienter som ska följas upp eller inte är "klara" av 
olika anledningar 

Gemensamma principen  Ska fattas politiskt beslut i varje landsting/region. En förutsättning för 
tydlig kraftsamling 

Gemensamma principen Menprövning All digital journalinformation . Tveksam formulering  - är det verkligen 
"all information"? Retroaktiv menprövning problematisk att lösa 

Gemensamma principen Ålder Till att barnet fyller 13 år - att använda den skrivningen överallt sär 
detta är aktuellt. 
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Gemensamma principen  Dokument  skrivet till den teknisk lösningen journalen riktat till dagens 
system. Bredda lyft? Mer generellt oavsett leverantör. 

Gemensamma principen  Målbild ok 
Gemensamma principen  Möjligen delmål i den XXX anslutningen? 
Gemensamma principen  Krock princip 2 och punkt 6 eller svarar samma problematik med "all" 
Strategisk funkonalitet i tjänsten  En mall fler hur vi informerar om tjänsten bör tas fram - tas fram 

maskinellt? 
Strategisk funkonalitet i tjänsten  Ta bort systemskrivningar kopplingar till nuvarande system 
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ålder 16 år ok, hänvisning GDPR vid 13 
Strategisk funkonalitet i tjänsten  Stryk mening, två under vårdnadshavares tillgång till barnets 

information 
Strategisk funkonalitet i tjänsten  Tillhandahålla jourorganisation . Tveksamt skyndsam hantering istället. 

Nationellt ansvar? 
Strategisk funkonalitet i tjänsten  Kan vi definiera "all journalinformation? Till identifierade och beslutade 

informationsmängder - när något ev. tillkommer info det automatiskt i 
"all…" 

Strategisk funkonalitet i tjänsten  Saknas informationsmängder 
Principer för information som inte visas  Ok vi är nöjda med formuleringen 
Principer för information som inte visas  Fundering - smittspårning regleras det i smittskyddslagen - täcks av 3:e 

person. Klinisk genetik sammas sak 
Principer för information som inte visas  Information som inte ska göras tillgänglig måste markeras i samma 

stund som anteckningen skapas. Genom sökord eller "ärendetyp" 
Principer för information som inte visas  Ett problem för diskussion - filter av information på vika olika nivåer . 

Var ska de ske? Var information "tas bort". Olika lösningar ger olika 
konsekvenser. Ska det hanteras XXXX XXXX för dessa  principer 

Juridiska frågor och svar  Privata vårdgivare  - hur hantera kommunerna? Vi vill ha med dem… 
Juridiska frågor och svar  En stor de av nyttan ligger i delningar av informationen.  Efterfrågad 

nytta 
Juridiska frågor och svar  Kommuner ska på sikt kunna ansluta sin information - kan de det? Ex 

skolhälsovård, vaccinationer mm 
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Juridiska frågor och svar  Vårdnadshavare som benämning ska användas konsekvents genom 
dokument, ej förälder 

Juridiska frågor och svar  Mycket bra med tillämpningshjälp via frågor och svar 
Juridiska frågor och svar  EV exemplifiera för ytterligare hjälp/förtydligande 
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Anteckningar 

Område  Kategori Synpunkt    
Gemensamma principen Digital information Hur definieras digital information?  
Gemensamma principen Ensning/upplägg Finns önskemål att läsa tandvård?    
Gemensamma principen Ålder 13 års gränsen är lågt satt. Kan höjas för vissa informationsmängder  
Gemensamma principen Ensning/upplägg Patienten ska kunna välja vilken information som den vill se  
Gemensamma principen Digital information Patienten vet inte vad som är digitalt eller inte. Vem är det som bestämmer detta. Vården 

behöver arbeta mer 
 

Gemensamma principen Ensning/upplägg Signerat/osignerat måste diskuteras mera  
Gemensamma principen Politik Politiken ska besluta ramverket  
Gemensamma principen Digital information All digital journalinformation - gäller det all info  
Gemensamma principen Ålder Barnet - till Barnet fyller 13 år är ok  
Gemensamma principen Ensning/upplägg Det ska ges en möjlighet att ge info  
Gemensamma principen Målbild Målbilden är ok dock lite stressig   
Gemensamma principen Processen Processen - ska det finnas delmål i processen för att få fart på alla?  
Gemensamma principen Processen 1 och 6 har samma problematik  
Gemensamma principen Ensning/upplägg Ramverk ska inte vara så systemstyrt utan den ska kunna vara applicerbar även på andra  
Gemensamma principen Ensning/upplägg All digital information är olika på målbild och i principerna  
Gemensamma principen Ålder Ålder för att begära ut journalen för barn är olika på papper eller digitalt?   

 
Gemensamma principen Processen Stort steg mellan 5-6 gällande - Ge poäng   
Gemensamma principen Ensning/upplägg Är det rimligt att landstingen hinner upphandla innan 2020?  
Gemensamma principen Politik Målbilden behöver  beslutas politiskt  
Gemensamma principen Digital information All digital information , vad är det, är det rimligt. Om det ska vara så behöver detta identifieras 

vad det är. Om vi inte har all,  hur följs detta upp då 
 

Gemensamma principen Ensning/upplägg Behöver det finnas gemensamma riktlinjer för arbetet?  
Gemensamma principen Målbild Upplägget på dokumentet - delar upp det vad målbilden är, vad är Ineras ansvar vad är vårdens 

ansvar. När ska det vara klart. 2 delar i dokumentet.  
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Gemensamma principen Ensning/upplägg Vad är all information  
Gemensamma principen Processen Punkt 2 ok  
Gemensamma principen Ålder 13 år ok  
Gemensamma principen Ålder Enskilda fal ll utreda barns journal längre   
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg Strukturera dokumentet så att allt ansvar för vårdgivare finns under samma punkt  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Inloggning/spärr e-legitimation   
Strategisk funkonalitet i tjänsten Arbetssätt Hur ska supporten se ut  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Inloggning/spärr Spärr  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Arbetssätt Jourverksamhet för att spärra journalen bör läggas nationell  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Menprövning Individuell menprövning justera av och på  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ålder Behöver man ha styrning på ålder i 1177, inte två styrningar för samma sak.  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg Regelverk för 1177 och journalen behöver ensas bättre  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg Patientens kommentarer - använda journalen mer dynamisk  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Arbetssätt Viktigt att alla får tillgång till journalen, att den finns på olika språk och att den är lättillgängligt  

Strategisk funkonalitet i tjänsten Menprövning Prövning redan vid vårdtillfället om barn ska få tillgång till journalen ok  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg Mer länkar till hjälp i journalen  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg Informationsmängderna - bra om patienterna själva kan lägga in data som blodtryck  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Arbetssätt Patienten ska inte behöva vänta på sin information  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg Diskussioner om hur man hanterar god man, beslutsoförmågan osv  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg En mall hur man informerar om journalen  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ålder 16 år ok - följer EU-regler  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg Semantiska saker  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Digital information Om vi identifierar alla information enligt framtagna informationsmängder/tjänstekontrakt så 

kan vi lösa problemet 
 

Strategisk funkonalitet i tjänsten Inloggning/spärr Inloggning pat. - ok  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg Informationsmängderna är helt styrda av de tjänstekontrakt som finns i NPÖ behöver vi 

fokusera mer på vad patienterna vill ha. 
 

Strategisk funkonalitet i tjänsten Arbetssätt att läkare är tydliga vad som finns tillgängligt  
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Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg Mer dynamisk i spärrtjänst  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg Mer dynamisk i ombud  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Arbetssätt Bra om läk vet vad patienten vet inför kontakten  
Strategisk funkonalitet i tjänsten Ensning/upplägg Nationell försegling bör göras nationellt  
Principer för information som inte visas Ensning/upplägg Att utesluta viss data och inte all information från alla.  
Principer för information som inte visas Menprövning Menprövning - olika kunskap om hur menprövning fungerar. Utbildning behövs  
Principer för information som inte visas Ensning/upplägg Nöjd med formulering   
Principer för information som inte visas Ensning/upplägg Skriva något specifikt om 3:e man??? Smittspårning    

 
      

Principer för information som inte visas Ensning/upplägg Filter av information på olika nivåer, vad ska det ske. Finns anledning till att detta görs inom 
detta område? 

 

Principer för information som inte visas Ensning/upplägg Bra att det finns få restriktioner om vad som ska vara tillgängligt eller inte.  
Principer för information som inte visas Ensning/upplägg Man behöver vara restriktiv om man ska undanhålla information från patienterna - Kan 

patienterna se om det finns information som är sekretessbelagd. Hur hävs sekretessen från 
patienten 

 

Principer för information som inte visas Ensning/upplägg Undantag - osignerad, mer diskusionstid behövs.   
Principer för information som inte visas Ensning/upplägg Andra orsaker till undantag som inte har bäring på 3:e man osv. tex rättsprocess/fängelser. Hur 

får vi in dessa diskussioner (journalen används för brottsliga ändamål 
 

Juridiska frågor och svar  Punkt 7 - Lyfta frågan om att journalen ska …  
Juridiska frågor och svar  Mer exempel om vad som avses  
Juridiska frågor och svar  Blandar anhöriga och närståede  
Juridiska frågor och svar  Verkasamhetschef ska sänka åldersgräsning Är det tolkning av lagen eller är det laglingen  
Juridiska frågor och svar  Punkt 10 - vårdnadhavande istället för förälder  
Juridiska frågor och svar  Rådrum i 14 dagar är för lång tid. 2 dygn räcker.  
Juridiska frågor och svar  Normering vad som ska skrivas i journalen eller inte skriva i journalen behöver göras.  
Juridiska frågor och svar  Mycket bra  
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Juridiska frågor och svar  exemplifera mera  
Juridiska frågor och svar  Kommunernas nytta. Förbereda inför de kommer in.   
Juridiska frågor och svar  Får Lt. publicera kommunernas skolhälsovård i journalen?  
Juridiska frågor och svar  Juridiska frågor som vi behöver rutiner för behöver tas fram  
Juridiska frågor och svar  Förslag på en blankett - tex ombudsfunktionen.   
Juridiska frågor och svar  Journlinjen  dygnet runt  
Juridiska frågor och svar  Bra att det finns frågor och svar, men det behöver även finna andra frågor som behvöer 

besvaras. Lägg i bilaga 
 

Juridiska frågor och svar  Remiss ute i lt. Mer djuplodade diskussioner  
Juridiska frågor och svar  skilja på lagstiftning vid direktåtkomst och ….  
Juridiska frågor och svar  Hur jobbar vi med målbilden - hur ser planen ut. Hur ser målbilden ut. Strukturen för att nå 

målbildnen 
 

Juridiska frågor och svar  Nöjda och glada.   
Juridiska frågor och svar  Behöver gå hem för att tänka hur det är tänkt.  
Juridiska frågor och svar  Vad ska finnas i journalen  
Slutdiskussion Osignerat/signerat Oignerat är inte en mellanprodukt. Det kan ta lång tid innan patienterna får info   
Slutdiskussion Osignerat/signerat Ibland använda osignerat som en listfunktion för något som inte är klart i ch med brist på andra 

listor i systemet 
 

Slutdiskussion Osignerat/signerat Björn - signerar direkt det som han skriver själv. Det som han dikterar behöver ofta ändras om. 
Björn anser att detta därför är en mellanprodukt. 

  
      

      
  

    
    

 
Slutdiskussion Osignerat/signerat Använder signerat/osignerat för att köpa sig tid för att invänta svar etc. Att skaffa sig själv ett 

rådrum 
 

Slutdiskussion Osignerat/signerat Tiden - olika behov av tid för olika information. Att samla sig själv en helhetsbild innan 
patienten delges 

 

Slutdiskussion Processtegen Varför ha med på steg 1 och 2 signerad informtion i och med att detta inte stöds av lagen.   
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Slutdiskussion Processtegen Bara ha med målbilden. Ha med milstolpar  
Slutdiskussion Processtegen Dra ner antalet steg om man tar bort signerat/osignerat  
Slutdiskussion Processtegen slå ihop 1+2 och 3+4 ta bort 5 bort  
Slutdiskussion Processtegen Tandvården ska vara valbar att läggas varsomhelst, om den ska finna med under steg 6  
Slutdiskussion Processtegen Björn - kvalitet i journalen är viktigt  
Slutdiskussion  Inre yttre spärr  

 

 

Annes anteckningar 

Kategori Synpunkt  Kommentar  

Formulering  

"All information", vad menas med det. Historisk fanns inte alla sökord. Är det även 
arkiverat material.  
Ej förslag på formulering.  

 Ålder  13 års gärns: borde höjas om enskilda vårdkontakter kan döljas vid behov.  
 

Formulering  

Principer bygger på klassisk logik, transparans. De kan vara skrivna ur ett 
patientperspektiv. Nu organisationsperspektiv, ex "all digital information". Det är också 
svårt för vårdgivaren  
Borde vara det som är värdeskapande för patienten.  

 Beslut  Det SKA fattas politiska beslut. 
 Formulering  Tveksamma till formuleringen "ALL information" 
 Ålder  "Från 13 år" ska användas genom hela ramverket.  
 Formulering  Det står "All information" och "all digital information" 
 Ålder  Oro: svårt för en 14 åring att få ut sin journal… 
 Beslut  Gemensamt ramverk gör det lättare för politiker att ta beslutet. 
 

Formulering  
Rimligt med ALL digital information. Vad säger det till patienten? Definiera. Blir det en 
lång lista?  
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Övergripande  
Upplägg av dokument: Målbild och aktiviteter var för sig. 
Vem har ansvar för vad? Förtydliga det.  

 Formulering  Förtydliga All info 
 Beslut  Svårt att få politisk beslut på innehållet i dokumentet. 
 Ålder  Utred mer kring möjlighet att förlänga att föräldrar att se längre.  
 Osignerat/signerat Signerat/osignerat: behöver diskuteras med professionen mer.  
 

Övergripande  Behöver utvecklas en praxis. Där även kontinuerlig uppföljning behövs. 
 Beslut  Politisk beslut  bra utifrån invånarperspektiv 
 

   
Beslut  Ur ett demokratiskt perspektiv är målbilden en strategisk fråga för att nå jämlik vård. 

 Beslut  Helt ok, kan vara stressig, men det är dags  
 Ålder  16 år: skäl att ändra är inte starka och tydliga.  
 

 
Hann inte diskuteras av flera grupper  

 
   Process Stegvis införande. Ska delmål vara tidssatt  

 
 

Punkt 1 + 6: ? 
 Formulering  Stort steg mellan 5 och 6. Formulera om. 
 

Övergripande  
Rankning istället, med poäng istället. Annars kan man fastna på punkt 2 även om man 
har uppfyllt andra punkter. 

 Övergripande  2020 hinner vi det kopplat till upphandlingar? 
 Menprövning Menprövning av historisk data: svårt  
 Övergripande  Så fungerar journalen - manual. Avsnitt med ansvar behöver vara med i ramverket 
 Ålder  Synkning med andra tjänster om ålder 
 

Övergripande  
Support: Behov finns av nationellt samordnad support. Ej effektivt att ha det i resp 
landsting 

 Osignerat/signerat Hålla ihop avsnittet med osignerat/ovidimerat  
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Övergripande  
Jourorganisation: orimligt/svårt för små landsting. Önskas en central funktion för det 
istället på nationell nvå 

 Menprövning  Individuell menprövning: besluta själv. 
 Ålder  Styrning av ålder: styr via 1177 istället för  
 Menprövning  Hantering av Verksamhetschef 
 Övergripande  Patientens kommentarer: dynamiskt, bra  
 Övergripande  Huvudman kan välja. Vi kan hamna i en situation där många gör olika.  
 Övergripande  Info o hjälp: vikigt att det finns på andra språk, tillgänglig, lättförståeligt språk 
 Menprövning  Göra menprövning redan vid vårdtillfället = bra 
 Övergripande  Jobb behöver göras  
 Övergripande  Beslutstöd kopplas till journalen  
 

Tidsfördröjning  
Striktare regler önskas: ej 14 dgrs fördröjning. I all annan verskamhet som lyder under 
offentlighetsprincipen skall info utlämnas snarast. 

 Övergripande  Patientföreningar: har fler synpunkter att diskutera.  
 Kommunikation En mall hur vi kommunicerar om tjänsten. 
 Övergripande  Ta bort det som är kopplat till nuvarande system 
 Ålder  Ok till 16 år: kopplat till EU regler. 
 Övrigt  Semantiska delar: tog ej upp det 
 Formulering  All info= informationsmängder kan vara en lösning  
 Övergripande  Om detta ska gälla framåt vill man ha med bildmaterial. 
 Ålder  Generell ålder för alla e-tjänster 
 Inloggning  Inloggning: ok 
 

Funktionalitet  Informationsmängder är styrda till tjänstekontrakt. Borde det vara en annan styrning  
 Funktionalitet  Spärrfunktion: mer dynamisk  
 Övergripande  Ombudsfunktion: Avlidna, hur ska det hanteras 
 Loggar  Loggar: borde finnas en diskussion inom professionen om detta. 
 Övergripande  Borde finnas en nationell support kring funktionerna 
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Övergripande  
Om vi kan förbättra verksamheten: kan vi fokusera på de pat grupper som inte kan vara 
ta till sig den digitala utvecklingen 

 Funktionalitet  1177 och tjänsten borde synka bättre.  
 Menprövning  Individuell menprövning , 
 

 
Själv styra på lägre nivå, vissa delar av journalen.  

 

 

-  se till att journalen via 1177.se kan ses av ungdomar då verksamhetschef o ungdom 
kommit överens. 

 
 

- kommunikation mellan Vårdgivare och patient. 
 

 
- nationell spärrtjänst 

 
 

- lägga in journalinformationsmängder till journalen 
 

Menprövning  
Diskuterade menprövning 
Kan man ha det mer dynamiskt, ej stänga av ett helt område. 

 

 

Ska fungera åt andra hållet också, dvs att om en hel verksamhet har stängts, att de kan 
släppas på igen  

 Menprövning  Finns olika tolkningar av menprövning i olika landsting. 
 Positiv återkoppling Nöjda med formuleringarna.  
 

Övergripande  
Ex smittspårning: ska ju journalföras i en separat journal.  
Xxx 

 

Funktionalitet  Filter av information: finns det anledning att ha med i ramverket.  

Ska finnas i 
journalsystemet, men det 
fungerar inte idag.  

Formulering  Kan behöva några exempel kopplade till texterna 
 

Menprövning  
Menprövning: det är skillnad när vi lämnar ut journal i papper - anses säkrare. Det 
stämmer inte.  

 Övergripande  Bra med få restriktioner.  
 Övergripande  Restriktiv med att undanhålla information till patienten.  
 Fråga Kan pat se om en text har sekretssbelagts 
 

Fråga  
Hur hävs sekretessen?  
Teknisk funktionalitet för rådrum kring ex psykiatripat 
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Övergripande  Behöver prata mer om ovidimerat etc. 
 Formulering  Fler undantag ex för personer i fängelse?  
 

Formulering  
Fritagningsförsök:  
Om fängelsekandidaten har ett ombud.  

 
 

Punkt 2: vikigt med skydd vid våld 
 

 
Tidigare hypoteser: behöver tydliggöras 

 
Tidsfördröjning  

Punkt 7: Meningen på sid 12. journalen finnas efter två dygn istället för 14 dgr. Lyft det 
mer! 

 Formulering  Ta fram fler ex 
 Formulering  Anhöriga och närstående blandas 
 

Menprövning  
Sid 10: verksamhetschef - behöver inte skriva in så hårt vem det är, utan mer på 
funktionsnivå.  

 Formulering  Vårdnadshavare ist för förälder  
 Tidsfördröjning  Rådrum: 14 dgr är alldeles för lång tid i dagens  
 Positiv återkoppling Bra skrivet! Behöver exemplifieras 
 

Fråga  

Hur hanteras kommunerna, kan de anslutas.  
Finns frågor där det redan nu samordnar, ex skolhälsovård. Kan dettas tas med redan 
nu? 

Vi har valt att utesluta 
kommunerna i detta läge. 

Ombud Önskar att Inera tar fram rutiner för ex ombudsfunktionen och försegling. 
 Övergripande  Jourlinje dygnet runt önskas. 
 Formulering  Frågor och svar - mycket bra. Finns fler frågor som kan behöva finnas med. 
 Förankring  Ha en diskussion med lt jurister, ej bara skicka på remiss 
 Formulering  Skilja på allmän lagstiftning och … 
 

Process 
Jämför med Intygs-projektet: Inera tar fram ramverk. Landstingen svarar med en 
handlingsplan. 

 Formulering  Dela upp dokumentet: Målbild och ramverk en del. Handlingsplan en annan del. 
 Positiv återkoppling Nöjda och glada. Gillar frågor och svar. 
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Fråga 

En fråga att lägga till: Finns det information i journalen som inte är journalinformation? 
Ibland används journalen i brist på annat.  
Det finns ex på testprotokoll som inte ska finnas i journalen, utan endast resultatet.  

En hemläxa att göra i lt. 
Göran Stiernstedts 
utredning belyser denna 
problematik.  

   Osignerat/signerat Mellanprodukt? Nej 
 Osignerat/signerat Det tar lång tid innan diktat blir utskrivna - problematiskt! 
 

Osignerat/signerat Använder osignerade-listan som ett arbetssätt att veta vilka patienter som är aktuella.  
Vi kan inte frångå 
lagstiftning.  

Osignerat/signerat 
Ta bort signeringskravet.  
Har autolås, vilket gör att det i praktiken  

 
Osignerat/signerat 

Professionen: det som skrivs själv signeras direkt. Det som dikteras kommer ett par 
veckor senare. Behöver oftare justera den texten.  

 Osignerat/signerat Orimligt för denna tjänst att hantera verksamhetens kapacitetsbrist. 
 

Osignerat/signerat 
En läkare till som precis har infört journalen: klart att man måste visa osignerat. Det är 
bara att anpassa sig.  

 Osignerat/signerat I Kalmar: osignerat handlar om att köpa sig tid.  
 Övrigt  Svåra frågor behöver diskuteras. Har ej hunnit idag.  
 Osignerat/signerat Handlar ej om signerat/osignerat, utan mer om tid.  
 

Formulering  

Steg 1-2: Varför finns detta med? Försiktighetsprincip. Vi bygger in ett system för att vi 
inte kommer vidare, utan låser in principerna.  
I så fall kan man även ta bort steg 3.  

 Process Ta fram ramverk. Landsting återkommer med milstolpar 
 

Processstegen 
Ej ha med signerad info - egentligen, men dessvärre behövs det just nu eftersom det är 
tidsbegräns det då ?? 

 Formulering  slå ihop 1-2 och sedan 3+4, ta bort punkt 5, ha med punkt 6. 
 Formulering  Lägg tandvården i punkt 6.  
 Processstegen Speca in vissa informationsmängder? 
 Övergripande  Inform mängder: samma som i NPÖ.  
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Övergripande  Kvalitén i journalen är viktig att börja diskutera.  
 

Formulering  
Ensa begrepp:  
Ex ej förälder, utan vårdnadshavare. "Upp till 12 åå"/Från 13 åå" 

 Övergripande  Förtydliga att tidsplanen kan uppfyllas snabbare! 
 Övergripande  Ramverk ska vara generellt och ska inte vara kopplat till ett system.  
 Övergripande  Central funktion för hantering av adminfunktionaliteter? 
 

Övergripande  Hur hanterar vi om ett landsting inte vill skriva på? 
Det får Ineras styrelse ta 
ställning till.  
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Inera AB Box 177 03 
Östgötagatan 12 
118 93 Stockholm 

Tel 08 452 71 60 
info@inera.se 
www.inera.se  

Organisationsnummer 
556559-4230 
 

 Sid 1/3 

 
 

Sammanställda synpunkter på nytt ramverk till 
Journalen 
Sofie Zetterström, vice vd Inera 
Manolis Nymark, jurist Inera 
Maria Pettersson, enhetschef Inera 
Ewa Jerilgård, enhetschef Inera 
Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa Sverigs Kommuner och Landsting 

Örebro 
• Lyft fram värdet för vården, inte bara patienternas nytta 

Inte relevant längre eftersom bakgrundstexten tagits bort för att renodla dokumenten 

• Hur ser vi på våldsutsatthet och tidig hypotes? 
Vi har kompletterat principerna så att våldsutsatthet omfattas 

• Det behövs en nationell jourorganisation för att hantera förseglingar, t ex Ineras 
kundservice. 
Diskuteras vidare med landsting och regioner. Det är fullt möjligt för Inera att hantera 
detta, men besluten måsta fattas i verksamheterna och gemensamma rutiner måste 
införas. 

• Ska även historisk data som arkiverats digitalt göras tillgänglig? 
Om det är ekonomiskt försvarbart och genomförbart. Detta måste varje vårdgivare 
bedöma. 

Stockholm 
• En hel verksamhet bör kunna undantas, som exempelvis våldtäktsmottagning 

Det är redan möjligt att undanta en hel verksamhet. Detta bör dock tillämpas mycket 
restriktivt, enligt de principer vi föreslår. 

Blekinge 
• Formulering i punkt 1.3. Det är inte en rättighet för anhöriga att få vara delaktiga i 

vården av närstående. 
Justerat 

• Problem med att visa all digital information eftersom en del finns i gamla system. 
Värdet behöver ställas mot kostnaden. 
En bedömning får göras om det är ekonomiskt försvarbart, enligt ovan. 
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• Det går inte att undanta information om tredje person i historisk data. 
Även historisk data kan menprövas schabloniserat. Historisk data som bedöms ha behov 
av manuell menprövning kan undantas och lämnas ut på papper 

• Vårdpersonal bör på uppdrag av patienten kunna dölja text så den inte visas, vid t ex en 
hotsituation. 
Hanterat med ny funktionalitet i förseglingen. 

• Det bör finnas möjlighet för vårdpersonal att skriva text som inte syns för patienten, 
under exempelvis Tidiga hypoteser. 
Hanterat med ny funktionalitet i förseglingen, men ska överensstämma med ramverket 

Kalmar 
• Så fungerar tjänsten Journalen bör vara en bilaga. Ramverket ska vara tjänsteneutralt. 

Hanterat 

• Det går inte att dölja uppgifter om tredje person i historisk information 
Se ovan 
 

Västra Götaland 
• Historisk information går inte att menpröva och innebär tekniska svårigheter 

Se ovan 

• Efterlyser en barnkonsekvensanalys innan man vill besluta om vårdnadshavares tillgång 
till barns information 
Inte planerat för tillfället 

Jönköping 
• Det finns för stort utrymme för tolkningar i punkterna 1.4 och 1.6 

Det finns tyvärr ett tolkningsutrymme. Vi har försökt vara så tydliga som vi bedömer 
det möjligt att vara. 

• Ta bort Så fungerar tjänsten Journalen ur ramverket 
Hanterat 

• Jobba med klarspråk, ta bort byråkratiskt språk. Låt kommunikatör gå igenom. 
Vi tolkar det som att detta avser den juridiska texten? Kan vara svår att förenkla. 

Halland 
• All allmänt finansierad sjukvård bör omfattas av regelverket 

All landstingsfinansierad vård omfattas, även privat vård med landstingsavtal.  
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• Ta fram rutiner för hur informationen hanteras när t ex en privat vårdgivare lägger ner 
sin verksamhet. Vem har ansvaret? 
Ansvaret för att hantera informationen ligger kvar hos den juridiska personen ( t ex 
konkursförvaltare), men kan lämnas över till landsting/region 

• Regelverket bör diskuteras med landstingsjuristerna 
Planeras inte för närvarande 

Uppsala 
• Uppdatera stycket om ombudsfunktionen med anledning av Datainspektionens 

överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen 
Hanterat 

• Ta bort resonemang om patientsäkerhetsåtgärd i samband med rådrum. 
Hanterat 

• Utveckla beskrivningen av patientens egen notering 
Hanterat 

Läkarförbundet 
• Individuell menprövning krävs, särskilt för historisk information 

Om schablonmässig menprövning inte kan tillämpas så finns inga förutsättningar 
för att göra journalinformationen tillgänglig för patienter pga den administrativa 
bördan. Då faller grundvalen för hela tjänsten. 

• Mer flexibel användning av vårdnadshavares tillgång önskas, dvs att bara viss 
information ska kunna döljas 
Flexibiliteten ökas med hjälp av utvecklad förseglingsfunktion för vårdgivare 

• Större individualisering krävs, nu är reglerna för trubbiga 
Se ovan 

• Signering krävs, om inte patient och läkare kommit överens om annat 
Journalen är offentlig handling oavsett om den signerats eller ej. Patienten får själv 
bedöma om man vill se osignerad information, som är tydligt uppmärkt. 

• Klargör att patientens egna noteringar inte är en del av journalen, och att 
vårdpersonalen inte har en skyldighet att läsa dem. 
Kompletteras 
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Riskanalys 

Införande av journalen via nätet för 
psykiatriska kliniken och 
habiliteringscentrum 
 

Riskanalys 2015-12-04 – 2015-12-17  
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Deltagare vid riskanalysen steg 1 risker 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

Psykiatriska kliniken 
• Länssjukhuset Ryhov: Susanne Gabrielsson, Erik Nilzén 
• Höglandssjukhuset Eksjö: Ann-Britt Vinblad, Ioana Vadevoulis 
• Värnamo sjukhus: David Hjertberg, Lars Ferm 

 
Habiliteringscentrum: Susanna Danielsson 
Psykologverksamheten: Nina Bengtsson 
 
Införandeprojektet: Inga Jonzon Eriksson, Kerstin Adolfsson 
Riskalanalysledare: Maria Ljunggren 
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Deltagare vid riskanalysen steg 2 åtgärder  

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

Psykiatriska kliniken 
• Länssjukhuset Ryhov: Susann Gabrielsson, Erik Nilzén, 

Marie Proczkowska Björklund, Marit Gustafsson 
• Höglandssjukhuset Eksjö: Elin Roos af Hjelmsäter, Cecilia 

Janback, Ioana Vadevoulis 
• Värnamo sjukhus: Annelie Törnblom 

 
Styrgruppen för journalen via nätet: Axel Ros 
Införandeprojektet: Inga Jonzon Eriksson, Kerstin Adolfsson, 
Lotta Sjökvist 

236



Syftet med riskanalys 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

• Riskanalys syftar till att i förväg förutse olika tänkbara händelseförlopp 
som kan inträffa 
 

• Riskanalys syftar till att i förväg ta fram handlingsplaner eller åtgärder som 
kan verkställas om en risk inträffar 

 
• En riskanalys bör innehålla bedömning av risker inom flera områden, t ex 

• patientsäkerhet  
• arbetsmiljö 
• utbildning 
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Begrepp vid riskanalys 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

Risk  Händelse som kan utgöra hot för projektets 
genomförande och/eller negativt påverka projektets 
mål 

 
Sannolikhet värde Uppskattad sannolikhet i värde (1-4) för att risken 

inträffar 
 
Konsekvens Konsekvensen för ex. patient/personal om risk inträffar 

 
Konsekvens värde Uppskattad konsekvens i värde (1-4) 
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Begrepp vid riskanalys (forts.) 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

Riskvärde Konsekvens värde x Sannolikhet värde 
 
Åtgärd Aktivitet som minskar risken för att en händelse 

inträffar eller reducerar konsekvenserna för projektet 
 
Ansvarig Person som ansvarar för att bevaka risken och vid 

behov vidta åtgärder 
 
Åtgärdsdatum Datum då åtgärd ska vara genomförd/klar 
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Förutsättningar 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

• Journalanteckningar presenteras utan s.k. Rådrum 
(fördröjning 30 dagar från dokumentationsdatum) även för 
slutenvården 
 

• Endast visning av signerade journalanteckningar eller 
anteckningar som blivit autolåsta efter 14 dagar visas  
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Skalor för riskbedömning 
-Allvarlighetsgrad 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

 

  
Katastrofal 

(4) 
  

  
• dödsfall eller större kvarstående funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, 

intellektuell eller psykologisk) 
• självmord 
• operation/åtgärd på fel patient eller fel kroppsdel 
  

  
Betydande 

(3) 
  

  
• kvarstående måttligt nedsatt funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk intellektuell 

eller psykologisk) 
• kirurgiskt ingrepp krävs 
• förlängd vårdtid* för tre eller fler patienter 
• högre vårdnivå för tre eller fler patienter 
  

  
Måttlig 

(2) 
  

  
• övergående funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk intellektuell eller psykologisk) 
• förlängd vårdtid* för en eller två patienter 
• högre vårdnivå för en eller två patienter 
  

  
Mindre 

(1) 
  

  
• obehag eller obetydlig skada 

------------------ 
*) med förlängd vårdtid avses att hela vårdepisoden förlängs inom sluten vård och/eller öppenvård 
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Sannolikhet 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

  
Mycket stor 

(4) 

  
Inträffar dagligen 

  
  

  
Stor 
(3) 

  
Inträffar varje vecka 
  
  

  
Liten 

(2) 

  
Inträffar varje månad 
  
  

  
Mycket liten 

(1) 

  
Inträffar 1 gång per år eller mer sällan 
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2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

Riskanalys - matris 

2016-12-16 

Rött: 
”Eliminera” 

 

Gult: 
”Begränsa & 

bevaka” 

Grönt: 
”Acceptera” 

 

Mycket stor (4) 

Liten (2) 

Mycket liten (1) 

Sa
nn

ol
ik

he
t 

Katastrofal (4) Mindre (1) 

Allvarlighetsgrad 

Stor (3) 

Måttlig (2) Betydande (3) 
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Patientsäkerhet 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

Risk Poäng  Åtgärd 

1. Psykiatrisk tvångsvård – planerade tvångsåtgärder blir 
synliga för patienten innan åtgärden hunnit utföras 

16 (4*4) Införa Rådrum. Om inte det går, utesluta slutenvården.   
Rådrum för slutenvården anpassas till 30 dagar efter 
avslutat vårdtillfälle. Kunna begränsa åtkomst för 
patienten under begränsad tid.   

2. Då patienten har bristande sjukdomsinsikt finns risk att 
patient och behandlare har olika syn på behandling och 
diagnos m.m. 

12 (3*4) Generellt rådrum. Kan använda sökord Tidiga hypoteser, 
Känsliga uppgifter.  

3. Osäkra provsvar/röntgensvar – kan vara svårtolkade och 
lätta att missförstå. Bifynd 

12 (3*4) Lämnas gäller generellt för JVN. Information till pat.  

4. Pat läser JVN under pågående behandling, håller inte med 
om vad som står och avbryter behandlingen 

12 (4*3) Generellt rådrum. Kan använda sökord Tidiga hypoteser, 
Känsliga uppgifter.  

5. JVN är en risk  för vissa patientgrupper, t.ex. paranoida 
patienter. Pat kan bli försämrad då den läser JVN. 

12 (4*3) Generellt rådrum. Kan använda sökord Tidiga hypoteser, 
Känsliga uppgifter.  

6. Kategorier av patienter som har svårt att förstå 
journaltexten eller missuppfattar informationen.  

12 (3*4) Kunna begränsa åtkomst för patienter under begränsad 
tid.  Använda sökord Känsliga uppgifter.   

7. Närstående lämnar ej information som skulle behövas 
p.g.a. rädsla att patienten ska läsa detta i JVN  

12 (4’3) Använda sökordet Känsliga uppgifter och/eller Tredje 
person.  

8. Det kan finnas känsliga uppgifter om tredje person 
12 (4*3)  Använda sökordet Tredje person.  (Ev information om 

och från tredje person.) 
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Patientsäkerhet 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

Risk Prioritet Åtgärd 

9. Under vårdtiden risk att vissa patientgrupper  läser 
informationen och utnyttjar dokumentationen i eget syfte 

9 (3*3) Införa Generellt rådrum. 

10. Patienten läser JVN och missförstår anteckningen 
9 (3*3) Kunna begränsa åtkomst för patienter under 

begränsad tid.  Använda sökord Känsliga uppgifter.   

11. Kategorier av patienter kan ej stå emot försäkringsbolag, God 
man etc. och loggar in i JVN och visar anteckningar 

9 (3*3) 
 

Informera patienten om möjlighet att Försegla 
journal. 

12. Risken för negativ spridning i  sociala medier, t.ex. någon som 
tar kort av JVN och lägger ut.  

6  (3*2) Försegla journal.  Filtrera bort slutenvård. 

13. Det kan finnas känslig information i journalen som patienten 
inte känner till (t.ex. adoption)  

4 (4*1) 

14. Systemet drabbas av dataintrång informationen kommer ut 4 (4*1) 

15. Om patienten läser att man bedömt en hög suicidrisk  kan det 
finnas  risk att patienten triggas till suicid 

4 (4*1)  
 

16. Den som lever under hot kan tvingas lämna ut sin information, 
sökordet våldsutsatt inte tillräckligt man förstår av sammanahanget 
att det rör sig om misshandel 

4 (4 *1)  Försegla journal. 
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Arbetsmiljö 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

Risk Arbetsmiljö Prioritet Åtgärd 
17. Besöken kommer att handla om formuleringar i 
journalen istället för om patienten. Besöket  tar längre tid. 

12 (3*4) Utvärdering efter införande.  

18. Stress över dokumentation – svårt rekrytera, personal 
slutar 

12 (3*4) Utbildning i dokumentation innan start. Utvärdering 
efter införande.  

19. Patienten vill ändra  texten i journalen, medför ökad 
arbetsbörda 

12 (3*4)  Utvärdering efter införande. 

20.Ökad arbetsbörda då det tar längre tid att 
dokumentera, man tänker mer på vad man skriver, man 
blir stressad. 

 

12 (3*4)  
 

Utbildning i dokumentation innan start. Utvärdering 
efter införande.  

21. Risk att patienten  använder informationen i  JVN och 
spelar ut personal mot varandra 

8 (3*2) Utvärdering efter införande.  

22. Läser något som man anser kränkande och hotar 
personalen 

4 (4*1) 

23. Ökad risk för hot för personal då man t.ex. kan se  vem 
som läst journalen via loggar och även fullständigt namn 
på personal 

3 (3*1)  
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Dokumentation 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

Risk  Prioritet Åtgärd 

24. Dokumenterar för lite 
16 (4*4) Använda angivna specifika sökord som inte syns ut i 

JVN. Utbildning. 
25. Risk att man sätter i system att ha  osignerade 
anteckningar så att informationen inte visas i JVN 

12 (3*4) Generellt rådrum 

26. Menprövning kan ej göras varje gång patienten läser sin 
journal.  Behov av menprövning kan ändras över tid.  

12 (4*3) Avstämning mot jurist och lagverk.  

27. Skriver information på fel sökord för att info inte ska 
synas i JVN (Tidiga hypoteser, våldsutsatt) 

12 (3*4) Utbildning hur man använda sökorden Tidiga hypoteser, 
våldsutsatt och  införa sökorden Tredje person, Känsliga 
uppgifter som filtreras bort 

28. Risk för sidodokumentation, noteringar i skrivbordlåda, 
telefonsamtal till kollegor istället för dokumentation 

12 (3*4) Utbildning hur man använda sökorden Tidiga hypoteser, 
våldsutsatt och  införa sökorden Tredje person, Känsliga 
uppgifter som filtreras bort 
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Sammanfattning och slutsats 

2016-12-16 

Journalen via nätet - riskanalys 

Önskemål från gruppen är att man inte visar anteckningar från 1 januari 2016.  
Behov finns att  under 2016 utbilda och ta fram rutiner och riktlinjer inom verksamheten. 
Man vill följa Skånes införande och samverka med Sydöstra sjukvårdsregionen.   
 
Nedanstående förslag diskuterades:  
• Starta med pilotverksamhet, t.ex. kuratorer och psykologer inom primärvården 

eventuellt några ytterligare verksamheter eller personalkategorier inom psykiatrin.  
• Visa information endast  från sökordet Aktuellt hälsoproblem  
• Visa Vårdkontakter från psykiatrin 
• Generellt Rådrum införs för hela psykiatriska kliniken både för sluten- och 

öppenvård, (anteckningar visas 30 dagar efter utskrivning, 30 dagar efter besök i 
öppenvård)  

• Sökorden Tredje person och Känsliga uppgifter införs och filtreras bort i JVN 
• Utvärdering av påverkan på arbetsmiljön görs efter införandet  
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Sammanställning 
av risker  
Riskanalyser genomförda i Skåne, 
Kalmar och Jönköping 
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Riskanalyser genomförda i Skåne, 
Kalmar och Jönköping 

Journalen via nätet för psykiatrin i Sydöstra sjukvårdsregionen 

Riskanalyser gjorda inför psykiatrins införande av journalen 
via nätet har gjorts  

 
• Skåne februari 2015 
• Kalmar mars 2015 
• Jönköping december 2015 

 
De risker som är med i sammanställningen är de med 
högst poäng 
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Journalen via nätet för psykiatrin i Sydöstra sjukvårdsregionen 

Identifierade risker 1 

Information som gör skada i kritiskt skede (ex planerade tvångsåtgärder synliga 
innan åtgärd)  
Känslig information som patienten inte har vetskap om eller där patienten inte 
inser problemet (relation patient/närstående skadas) 
Patient och behandlare har olika syn på behandling. Patienten läser anteckning 
under pågående behandling och avbryter behandlingen 
Risk  för vissa patientgrupper, t.ex. paranoida patienter. Patienten kan bli 
försämrad då den läser JVN 
Närstående lämnar inte nödvändig information om patienten då man vet att 
patienten kan läsa 
Ökad suicidbenägenhet vid tillgång till skriftlig suicidbedömning 

Det kan finnas känsliga uppgifter om tredje person. Hårdare krav på menprövning 
inom psykiatrin. Behov av menprövning kan ändras över tid.  
Integritetskränkande och risk för patientskada. Patienter kan utnyttjas/hotas av 
annan person (ex. man lägger ut information på sociala medier)  
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Journalen via nätet för psykiatrin i Sydöstra sjukvårdsregionen 

Identifierade risker 2 

Man dokumenterar för lite, urvattnad journal som riskerar ge sämre eller 
försenad behandling 
Man dokumenterar för mycket i syfte att skydda sig själv samt för att vara säker 
på att patienten förstår (t.ex. förklaring till provsvar)  

Risk att sätta i system att ha osignerade anteckning så att anteckningar inte 
visas i journalen via nätet  

Skriver information på fel sökord för att information inte ska synas i journalen via 
nätet (Tidiga hypoteser, Våldsutsatt)  

Risk för sidodokumentation, noteringar i skrivbordslådor, telefonsamtal istället för 
dokumentation  

Besöken kommer att handla om formuleringarna i journalen istället för om 
patienten, besöken tar längre tid. Det tar längre tid att dokumentera, man tänker 
mer på vad man skriver.  

Undermålig journalföring p.g.a. rädsla för hot och våld mot personalen 
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Sammanfattning 
 
 
 
Sedan 2014-03-17 har invånare i Region Skåne tillgång till vissa delar av sin journal. I den 
nationella handlingsplanen som Region Skåne skrivit under ska alla ha tillgång till sin journal 
2017 oavsett var de sökt vård. Därför ser Psykiatri Skåne över ett införande av e-journal inom 
psykiatrin. Uppdraget till denna riskanalys inför införandet är att analysera patientsäkerhetsrisker 
med e-journal. Även möjliga risker för närstående, tredje man och medarbetare ska analyserats. 
Därtill ska fördelar belysas. 
 
I denna riskanalys har inte risker kopplade till rättspsykiatrin eller BUP tagits med, inte heller 
rent tekniska risker som kan finnas i systemet eller risker kopplade till psykoterapi. 
 
Framför allt har det framkommit risker kopplade till hur man informerar och journalför, risk för 
missförstånd och risker med att inte ha en tydlig uppföljning. 
 
Åtgärderna riktar sig mot att ha en tydlig uppföljning med system för avvikelserapportering, 
utvärdering av hur det påverkar patienter och personal och diskussion kring journalföring. I 
samband med införandet är det av största vikt att informera och diskutera med medarbetare. 
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1 Inledning och bakgrund 
 
Sedan 2014-03-17 har medborgare som sökt vård i Region Skåne tillgång till vissa 
journaluppgifter via Mina vårdkontakter. Syftet är att ge patienten möjlighet till ökad delaktighet 
i besluten och uppföljning av sin vård. Psykiatrin samt vissa andra verksamhetsområden är initialt 
undantagna. 
I den nationella handlingsplanen, som Region Skåne har skrivit på, anges att 100 % av invånarna 
ska ha tillgång till hela sin journal 2017. 
 
2 Uppdragsgivare 
 
Chefläkare Gunnar Moustgaard, Division Psykiatri, Förvaltning Sund. 
 
3 Uppdrag 
 
Uppdraget är att analysera patientsäkerhetsrisker i samband med införandet och under fortsatt 
tillgång till eJournal i psykiatrin. 
Även möjliga risker för närstående, tredje man och medarbetare ska analyseras. I analysen ska 
också fördelar för patient och sjukvård i samband med eJournal belysas. 
Följande områden ska speciellt beaktas: 

a) Skillnader i risker i samband med öppen och sluten vård. 
b) Risker relaterade till specifika vårdsituationer och patientgrupper. 
c) Tvångsvård kontra frivillig vård. 

Vid behov ska åtgärder föreslås som eliminerar eller begränsar riskerna. 
 
Analysen ska genomföras enligt ”Riskanalys & Händelseanalys, Handbok för 
patientsäkerhetsarbete”. Resultatet ska sammanställas i analysschema. 
 
4 Deltagare i analysteam 
 
 
Följande personer deltog i arbetsgruppen; 
Namn Roll/funktion Enhet 
Johannes Annerstedt Teammedlem/Sjuksköterska VO Lund 
Tove Hovold Teammedlem/Läkare VO Kristianstad 
Anna-Brita Lövgren Teammedlem/Brukarrepresentant Inflytanderådet 
Malin Olausson Dokumentationsansvarig/Administratör Divisionsledningen 
Karin Westergren Analysledare/teamledare/Sjuksköterska Divisionsledningen 
Bernard Christiansson Teammedlem/Kurator VO Lund 
 
Som konsult har även Carina Nordqvist Falk, Hälso- och sjukvårdsstrateg på Avdelningen för 
Hälso- och Sjukvårdsstyrning, bidragit med synpunkter och fakta. 
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5 Metodik 
 
Följande metodik har använts; 

 Analysens syfte har legat till grund för valet av vilka processer och aktiviteter som 
analyserats liksom för de avgränsningar och val av analysperspektiv som gjorts. 
 

 Information om det område som analyserats har inhämtats från:  
o Möte med analysteam vid 4 tillfällen 
o Processbeskrivning (se bilaga 1) 
o Patientdatalagen 
o Inera 
o Minnesanteckningar från eJournal-gruppen i Psykiatri Skåne 
o DOME-projektet 
o Personal i berörd verksamhet 
o Debattartiklar i ämnet 

 
 Riskidentifiering har gjorts för att identifiera risker samt tillhörande orsaker. 

 
 Riskbedömning har genomförts med metoden ”Allvarlighetsgrad och Sannolikhet” De 

kriterier/skalnivåer som använts i riskanalysen redovisas i bilaga 3.  
 

 Åtgärdsförslag för att minimera eller eliminera identifierade risker har utförts på de risker 
som bedömts vara av mycket allvarlig eller allvarlig art eller där det varit relevant av 
andra skäl. 

 
 Fördelar har också belysts. 

 
 
6 Resultat 
 
 
Förklaring av de begrepp som används i rapporten finns under rubriken ”9. Förklaringar av 
termer och begrepp”. 
 
Resultatet visar på 12 risker. Teamet har valt att gå vidare med de risker som graderats högt (8 
eller högre) enligt ”Skalor för riskbedömning” (bilaga 3) men också de teamet bedömt som 
allvarliga då sannolikheten ibland varit svår att bedöma innan införandet. Riskerna går in i 
varandra och kan ha olika allvarlighetsgrad beroende på perspektiv. Det har också kommenterats 
då det funnits oklarheter som kan innebära risker som därför bör bevakas. 
 

6.1 Avgränsningar, perspektiv och förutsättningar 
 
Analysen avser införandet och fortsatt användning av e-Journal i hela Psykiatri Skåne med BUP 
och Rättspsykiatrin undantagna. Analysen har tagit hänsyn till olika vårdformer och 
patientgrupper.  
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Då systemet redan finns i bruk i annan verksamhet har vi i denna analys inte berört risker 
kopplade till rent tekniska aspekter och användarvänlighet. 
 
På grund av teamets sammansättning har vi också valt att lyfta ut frågeställningen om risker 
avseende psykoterapi och vi hänvisar till psykologgrupp eller liknande att ta ställning till detta. 
Vi har tagit del av att det kan finnas farhågor att e-journal kan bli terapistörande och påverka 
alliansen patient – terapeut men har inte kunnat bedöma detta. 
 
Vi har i grunden utgått från att systemet kommer användas enligt eJournalgruppens förslag som t 
ex innebär ett obligatoriskt rådrum i slutenvård, möjlighet att skriva information under tidiga 
hypoteser och att om det är gjort ska det vara synligt för patienten. 
 
Riskanalysen genomförs framför allt ur ett patientsäkerhetsperspektiv, påverkan på personal har 
också berörts då det ingick i uppdraget. Vi föreslår fortsatt utredning av arbetsmiljöaspekten. 
 
 
Risker, orsaker och åtgärdsförslag 
 
Riskidentifieringen utfördes för varje riskområde enligt processbeskrivningen (bilaga 1). 
Analysen omfattar även en orsaksanalys. De bakomliggande orsakerna ligger till grund för 
åtgärdsförslagen. Det är vanligt att samma bakomliggande orsak har identifierats för flera olika 
risker. Samtliga risker, bakomliggande orsaker och åtgärdsförslag redovisas i tabellform i bilaga 
2. 

6.2 Identifierade risker   
 
Uppföljning av e-journal: 

1. Underrapportering av negativa konsekvenser för patienten.  
Journalens kvalitet: 

2. En urvattnad journal som riskerar ge sämre eller försenad behandling. 
3. Bristande journalföring som leder till tillbud. 
4. Parallell journalföring utanför Melior. 

 
Patientens upplevelse: 

5. Patienter jämför sina journaler, missförstår och jagar upp varandra under vårdtiden. 
6. Falsk säkerhet efter rådrumstiden.  
7. Oro pga. missförstånd/söker egen information på internet. 
8. Informationen gör skada i ett kritiskt skede. 
9. Ökad suicidbenägenhet vid tillgång till utförlig skriftlig suicidriskbedömning. 

 
Tredje man: 

10. Skadad relation mellan patient och närstående pga. informationslämnande till vården. 
 
Vårdpersonal: 

11. Undermålig journalföring pga. rädsla för hot och våld. 
12. Motstånd och rädsla hos personal vid införandet av e-journal. 
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6.3 Bakomliggande orsaker och åtgärdsförslag 
 
Återrapporteringssystem vid negativa konsekvenser för patienter finns ej 
 
För att upptäcka eventuella negativa konsekvenser och kunna se hur spridda och vilken 
omfattning de har krävs ett återrapporteringssystem. Analysteamets förslag är att detta läggs i 
AvIC och fungerar som annan avvikelserapportering men ges en egen rubrik eller egen flik för att 
de ska kunna bedömas tillsammans. Information om detta ska ges till alla medarbetare. Det bör 
vara en speciellt ansvarig för att hantera den sammantagna bilden av dessa avvikelser. I övrigt 
sköts avvikelserna som vanligt men någon måste ha ett övergripande ansvar för att upptäcka 
mönster. Denna samlade information bör också kopplas till utvärdering av införandet och 
användandet av e-journal. 

 
Försämrad dokumentation pga. hänsyn till patienten och oro för konflikt 
 
För att garantera en god vård måste journalen vara korrekt och uppdaterad. Det måste 
kontinuerligt föras en diskussion om hur man dokumenterar och eventuellt finnas möjlighet till 
handledning i detta. Journalen är i första hand till för att ge en god och säker vård och ska föras så 
detta uppfylls. Kommer det upp svårigheter pga e-journal ska de kunna fångas upp och 
diskuteras. 

 
 

Journalen är mer lättillgänglig för patienten 
 
För att helt undvika risker pga. lättillgängligheten ska e-journal inte införas. Om/när e-journal 
införs måste dessa risker begränsas och bevakas. Det görs enligt analysteamets förslag genom att 
undersöka via enkät eller samtal hur patienten påverkas av att läsa vissa anteckningar vid vissa 
tillstånd. Det behöver också undersökas hur mängden och kvaliteten på information från anhöriga 
och närstående påverkas. 
 
 
Långa vårdtider 
 
Det är inte ovanlig med långa vårdtider inom vissa områden och det innebär att rådrummets 
funktion förändras. Förslaget från införandegruppen är att heldygnsvården borde ha ett 
obligatoriskt rådrum. Detta är idag på 14 dagar men analysteamets förslag är att hela 
slutenvårdstillfället räknas som en vårdkontakt och rådrummet börjar gälla från 
utskrivningsdagen. Om detta inte går bör det vara ett obligatoriskt rådrum på 30 dagar i 
heldygnsvård. 
 
 
Tillstånd då viss information gör skada 
 
Vi vet inte mycket idag om hur det påverkar patienten att läsa vissa typer av anteckningar. T ex 
kommer det eventuellt komma fler obligatoriska suicidriskbedömningsanteckningar enligt 
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Meliorgruppen. Ett annat exempel är de ingående beteendeobservationerna som dokumenteras på 
inneliggande patienter. Därför tycker vi att det behöver undersökas. Därtill är det viktigt att ta 
upp i samtalet med patienten och precis som rådgivning inom vissa andra områden ibland råda 
patienten att inte läsa sin journal i detta skede. 
 
  
Dåligt formulerad informationstext i Journalen 
 
Texten som förklarar vad det innebär att välja rådrum i Journalen anses felaktig/otillräcklig av 
analysteamet. Vården kan idag inte garantera att det är information bekräftad av vårdpersonal då 
rådrummet löper ut. Texten behöver formuleras om och/eller snabbare utskrift av diktat och 
signering möjliggöras. 
 
 
Fackspråk som kan feltolkas  
 
Det räcker inte alltid att ha tillgång till en ordlista som översätter enskilda ord därför kan 
formuleringar i Journalen missuppfattas. Det gör det viktigt att vara tydlig i informationen vid 
besöket. Det kan vara ett alternativ att ha en ordlista kopplad till Journalen i syfte att säkerställa 
att patienten får tillgång till korrekt, uppdaterad och läsaranpassad information. En sådan 
kvalitetskontroll av informationen minskar risken att patienten tvingas inhämta potentiellt 
tvivelaktig information från internet och således urholka eJournalens syfte att leda till ökad insikt 
och delaktighet i vården. 

 
 
Upplevelse av ökad hotbild och bristande information hos personalen 
 
Det går inte att komma ifrån att trots journalen finns tillgänglig att begära ut redan idag kommer 
den bli en förändring då den blir mer lättillgänglig. Fler patienter kommer läsa sin journal och 
därmed kommer den enskilda personalen bli mer uthängd. Teamets förslag är att det görs en 
specifik risk- och konsekvensanalys för att se hur arbetsmiljön påverkas. Kanske det går att 
koppla anteckningen till en kod istället för namnet. Det är viktigt att ha en tydlig struktur kring 
införandet och ta fram en testversion för personalen. Då det idag finns personal som upplever att 
de inte fått någon information föreslår vi att det läggs upp information på VGI som inbjuder till 
dialog. Där kan också riskanalysen läggas ut. 

 

6.4 Åtgärdsförslag i punktform 
 
 
 Tydligt regelverk för återrapportering av negativa konsekvenser och ansvarig för detta 
 Kontinuerlig diskussion kring journalföring för att uppfylla kraven på säker vård. 
 Undersöka hur patienter i psykiatrin upplever olika typer av information från Journalen 
 Undersöka hur mängden och kvaliteten på anhöriginformation påverkas. 
 Obligatoriskt rådrum under slutenvårdstiden alternativt ett förlängt (30 dagar) 

obligatoriskt rådrum i slutenvård. 
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 Information till vårdpersonal om vikten av att noggrant informera där ev missförstånd ang 
journaltexten kan uppstå och även om lämpligheten att läsa sin journal. 

 Ändra texten om rådrum i Journalen. 
 Öka möjlighet till snabbare utskrift av diktat. 
 Fundera över nyttan av att ha en ordlista kopplad till Journalen. 
 Risk- och konsekvensanalys av arbetsmiljön. 
 Tydlig struktur kring införandet. 
 Mer information om införandet på VGI. 

 
 
 
 
 
 

6.5 Fördelar 
 
Då detta är en riskanalys har tonvikten varit på att identifiera risker. Uppdraget innebar att även 
belysa fördelar och här har ingen speciell metodik använts utan vi har samlat de fördelar som 
framkommit. 
 
 Det jämnar ut maktförhållandet, stärker patientmakten 
 Brukarorganisationerna är positiva till och önskar ett införande 
 Det ökar insikten och känslan av delaktighet 
 Fördelen med att vara ”först ut” är att man tänker till och kan påverka 
 Det minskar ev. stigmatisering kring psykiatrin. 
 Det är en del av jämlik vård, alla patienter oavsett diagnos ska kunna läsa. 

 
 
 
7 Slutsatser och kommentarer 
 
Då få av åtgärdsförslagen kan eliminera de bakomliggande orsakerna anser vi att en tydlig och 
omfattande plan för uppföljning och utvärdering är mycket viktigt för att bevaka eventuella risker 
under och efter införandet av e-journal. Att fortlöpande informera all personal om hur det går är 
avgörande för att få det att fungera fullt ut. 
 
En fördel som förs fram i dagsläget är att patientens följsamhet till medicinering ska öka med e-
journal. Information från medicinlistan kommer inte finnas med i patientens ejournal. Det är 
viktigt att denna information finns hos vårdgivare. Teamet ser också en risk med att införa 
information om läkemedel i e-journalen då den idag inte kan garanteras vara korrekt och 
fullständig. Detta behöver ses över mer innan det kan vara aktuellt. 
 
Det måste också finnas en patientinformation. Teamet påpekar vikten av tydlig, lättillgänglig och 
regionsenhetlig information. 
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En fråga som kommit upp är vad som händer med rubriken ”Tidiga hypoteser/Känsliga 
uppgifter” om menprövningen tas bort? Namnet på rubriken (känsliga uppgifter) kan upplevas 
laddat. 
 
 
 
 
 
Tidsåtgång 
 
 
 
 Arbete i analysgruppen Planering och dokumentation 
 
Antal man-timmar 
 

 
52 

 
32 

 
 
Tidsåtgången för riskanalysen är sammanlagt 84 mantimmar. Analysen påbörjades den 2 februari 
och avslutades den 20 mars 2015. Analysgruppen träffades vid 4 tillfällen, under perioden 10 
februari-19 mars 2015. Rapporten avlämnades till uppdragsgivarna i mars 2015. 
 

 

8 Uppdragsgivarens kommentarer 

8.1 Åtgärder 
I riskanalysen diskuteras flera relevanta möjliga risker som jag kommenterar nedan. 
 
Återrapporteringssystem:  
AvIC ska användas för detta. Viktigt att kunna söka aktuella avvikelser på ett enkelt sätt, frågan 
ska lyftas till AvIC-administratörer. Struktur för registrering bör vara klar när eJournal införs i 
psykiatrin. Carina Nordqvist Falk ansvarar. 
 
Dokumentation:  
Patientrisker med eJournal kan inte helt undvikas, min bedömning är att fördelarna överväger. 
För att minimera riskerna finns möjlighet att dokumentera i mallen ”Känslig information” om 
skäl finns att undvika ommedelbar patienttillgång eller om informationen bedöms kunna bli 
sekretessbelagd vid menprövning. En webbutbildning i dokumentation har tagits fram, alla 
medarbetare bör ha genomgått den innan införande av eJournal, enhetschef ansvarar. Någon form 
av dubbel journalföring får inte förekomma. 
 
Slutenvård: 
Obligatoriskt rådrum i slutenvård är arbetsgruppens förslag. Analysens förslag att utöka detta så 
det gäller hela slutenvårdstiden har fördelar. Nackdelen är att en patient som har vårdats i 
slutenvård inte heller efteråt inom rådrumstiden har tillgång till journalanteckningar, patienten 
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kan t ex inte kontrollera planeringen på det sättet. Dock ska varje patient ha med sig 
utskrivningsinformation som är en sammanfattning av vårdtid och planering. 
Rådrum definierat som slutenvårdstillfället kan inte tekniskt införas. Obligatoriskt rådrum 30 
dagar i slutenvården ska om möjligt införas. Kravspecifikationen har lyfts till projektägarna, 
målet är att ev tekniska problem ska vara lösta innan införande av eJournal. Carina Nordqvist 
Falk ansvarar. 
 
Information kan göra skada: 
Se ovan under dokumentation. Patientens direkttillgång till journalen innebär ökat delaktighet 
men även ökat ansvar. Viss information kan initialt upplevas negativ för patienten, något krav att 
patienten ska läsa finns inte. Redan idag har patienten tillgång till journal i pappersform inom en 
vecka efter begäran. 
 
Dåligt formulerad informationstext: 
Frågan har lyfts till projektägarna, texten kommer att ändras. Carina Nordqvist Falk ansvarar. 
 
Fackspråk som kan feltolkas: 
Att patienten inte förstår allt som dokumenteras är ofrånkomligt. Journalen syftar i första hand till 
att säkerställa god och säker vård. Texten ska formuleras utifrån professionens behov men så 
långt som möjligt på ett lätt för allmänheten förståeligt sätt. Patienten kan ta hjälp av läkare eller 
behandlare om det är något hen inte förstår. Informationen i samband med besöket ska vara 
tydlig, utrymma ska finnas för frågor. Varje medarbetare ansvarar. 
 
Upplevelse av hot: 
Redan idag har patienter tillgång till sin journal i pappersform med mindre än en veckas 
fördröjning. Negativ inverkan på arbetsmiljön av den anledningen är sällsynt. 
Oro hos medarbetare ska så klart tas på allvar, frågarna har diskuterats flera gångar under arbetets 
gång. En vetenskablig utvärdering av effekt på arbetsmiljön pågår för somatiken, denna kommer 
att utökas till även att gälla psykiatrin. Min bedömning är att denna utvärdering på ett bättre sätt 
än risk- och konsekvensanalys kan värdera risker och vara underlag för ev åtgärder. 

8.2 Återkoppling 
Riskanalysen återkopplas till arbetsgruppen eJournal Psykiatri Skåne vid gruppen möte maj 2015. 
Den återkopplas även till ledningsrådet. Analysen kommer att läggas på VGI så alla medarbetare 
kan ta del av den. 

8.3 Uppföljning 
Arbetsgruppen eJournal Psykiatri Skåne kommer att fortsätta träffas regelbundet för att kunna 
följa upp införandet av eJournal och även för att kunna följa hanteringen av risker identifierade i 
riskanalysen. 
Införandet kommer att följas upp och utvärderas genom extern forskare beträffande påverkan på 
arbetsmiljö genom bl a enkätundersökning före införandet och efter ca ett år. 
Målet är att samma forskare även ska följa upp effekter för patienter efter ett år  
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9 Förekommande begrepp  
 
I rapporten förekommer följande begrepp och en förklaring kan vara av värde vad som avses med 
de olika begreppen. 
 

  
Negativ händelse händelse som medfört vårdskada (SOSFS 2005:12) 

 
Vårdskada lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom,  

eller död som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en 
oundviklig konsekvens av patientens tillstånd (SOSFS 2005:12) 
 

Risk möjlighet att en negativ händelse ska inträffa (Socialstyrelsens 
termbank) 
 

Orsak  tillstånd, händelse eller handling, eller utebliven handling, som har gett 
eller kan ge upphov till en negativ händelse eller tillbud  
 

Bakomliggande orsak Orsak, oftast på systemnivå, som om den åtgärdas minskar risk 
 

Riskanalys systematisk identifiering och bedömning av risk 
 

Åtgärd 
 
e-journal 
 
Journalen 

den åtgärd som bedöms eliminera eller minska risken 
 
elektronisk journal där patienten via inloggning kan läsa delar av sin 
journal 
det system som Region Skåne använder för att patienten via egen 
inloggning via Mina Vårdkontakter kan ta del av viss information från 
sin journal 
 

  
  
  
 

 

10 Bilagor 
 
 
 
Bilaga 1:  Processbeskrivning (bifogas som separat dokument) 
 
Bilaga 2:  Samtliga identifierade risker, orsaker och åtgärder (bifogas som separat dokument) 
 
Bilaga 3:  Skalor för riskbedömning (bifogas sist i rapporten), revidera om andra skalor använts 
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Skalor för riskbedömning  Bilaga 3 sid 1(1) 
 
Allvarlighetsgrad 
 

Katastrofal 
(4) 

 

 
• dödsfall eller större kvarstående funktionsnedsättning (sensorisk, 

motorisk, fysiologisk, intellektuell eller psykologisk) 
• självmord 
• operation/åtgärd på fel patient eller fel kroppsdel 

 
 

Betydande 
(3) 

 

 
• kvarstående måttligt nedsatt funktionsnedsättning (sensorisk, 

motorisk, fysiologisk intellektuell eller psykologisk) 
• kirurgiskt ingrepp krävs 
• förlängd vårdtid* för tre eller fler patienter 
• högre vårdnivå för tre eller fler patienter 

 
 

Måttlig 
(2) 

 

 
• övergående funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk 

intellektuell eller psykologisk) 
• förlängd vårdtid* för en eller två patienter 
• högre vårdnivå för en eller två patienter 

 
 

Mindre 
(1) 

 

 
• obehag eller obetydlig skada 
------------------ 
*) med förlängd vårdtid avses att hela vårdepisoden förlängs inom sluten vård 
och/eller öppenvård 

 
 
Sannolikhet 

 
Mycket stor 

(4) 

 
Inträffar dagligen 

 
 

 
Stor 
(3) 

 
Inträffar varje vecka 
 
 

 
Liten 
(2) 

 
Inträffar varje månad 
 
 

 
Mycket liten 

(1) 

 
Inträffar 1 gång per år eller mer sällan 
 

 
 

266



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 110-126 

Tid: 2016-11-30, kl 08:00-10:30 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 117 
 
Ramverk för journalen via nätet 
Diarienummer: RJL2016/3232 

 

Beslut  
Nämnden föreslås besluta  

1. Att fastställa ramverket för invånares direktåtkomst till sin 

journalinformation enligt rekommendation från Ineras 

styrelse. 

 

2. Att ramverket ska börja gälla under 2017 i Region 

Jönköpings län. 

Sammanfattning  

Ett nytt ramverk för invånares direktåtkomst till sin 

journalinformation är framtaget. Juridiska frågeställningar som 

aktualiserats i samband med e-tjänsten Journalen, samt hur 

tjänsten ska fungera, har klarlagts.  

 

Ramverket stämmer väl med Region Jönköpings läns nuvarande 

riktlinjer, med några justeringar: 

 åldern för direktåtkomst sänks från 18 till 16 år.    

 all digital dokumentation ska göras tillgänglig innebär att 

de datumgränser som satts bakåt i tiden tas bort så att all 

information bakåt i tiden blir tillgänglig 

 informationen ska göras tillgänglig direkt när den är införd 

innebär att man visar osignerad information, det är 

invånaren själv som avgör om hen vill se ny/osignerad 

information 

Ärendet behandlades i Centrala samverkansgruppen 2016-11-22. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag centrala samverkansgruppen 2016-11-22 

 Protokollsutdrag presidiet 2016-11-04 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-10 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 110-126 

Tid: 2016-11-30, kl 08:00-10:30 

 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 98-109 

Tid: 2016-11-04, kl 08:00-09:30 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 104 
 

Ramverk för journalen via nätet 
Diarienummer: RJL2016/3232 

 

Beslut  
Nämnden föreslås besluta  

1. Att fastställa ramverket för invånares direktåtkomst till sin 

journalinformation enligt rekommendation från Ineras 

styrelse. 

 

2. Att ramverket ska börja gälla under 2017 i Region 

Jönköpings län. 

Sammanfattning  

Ett nytt ramverk för invånares direktåtkomst till sin 

journalinformation är framtaget. Juridiska frågeställningar som 

aktualiserats i samband med e-tjänsten Journalen, samt hur 

tjänsten ska fungera, har klarlagts.  

 

Ramverket stämmer väl med Region Jönköpings läns nuvarande 

riktlinjer, med några justeringar: 

 åldern för direktåtkomst sänks från 18 till 16 år.    

 all digital dokumentation ska göras tillgänglig innebär att 

de datumgränser som satts bakåt i tiden tas bort så att all 

information bakåt i tiden blir tillgänglig 

 informationen ska göras tillgänglig direkt när den är införd 

innebär att man visar osignerad information, det är 

invånaren själv som avgör om hen vill se ny/osignerad 

information  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-10 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Presidiet enas om att ett förtydligande görs med att ramverket ska 

börja gälla under 2017 i Region Jönköpings län. 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 98-109 

Tid: 2016-11-04, kl 08:00-09:30 

 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Anneli Andersson 
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Tjänsteskrivelse  

2016-10-10 RJL2016/3232 

  

 

   

Regionledningskontoret   

Avsändare  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård  

Ramverk för Journalen via nätet 

Förslag till beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta  

 att fastställa ramverket för invånares direktåtkomst till sin 

journalinformation enligt rekommendation från Ineras styrelse.  

Sammanfattning  
Ett nytt ramverk för invånares direktåtkomst till sin journalinformation är 

framtaget. Juridiska frågeställningar som aktualiserats i samband med e-tjänsten 

Journalen, samt hur tjänsten ska fungera, har klarlagts.  

 

Ramverket stämmer väl med Region Jönköpings läns nuvarande riktlinjer, med 

några justeringar: 

 åldern för direktåtkomst sänks från 18 till 16 år.    

 all digital dokumentation ska göras tillgänglig innebär att de datumgränser 

som satts bakåt i tiden tas bort så att all information bakåt i tiden blir 

tillgänglig 

 informationen ska göras tillgänglig direkt när den är införd innebär att man 

visar osignerad information, det är invånaren själv som avgör om hen vill 

se ny/osignerad information  

Information i ärendet 
Ett ramverk för invånares direktåtkomst till sin journalinformation har utarbetats 

av Inera i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Ramverket innehåller gemensamma principer, målbild och riktlinjer för enskilds 

direktåtkomst till sin egen journalinformation via e-tjänster och avser 

landstingsfinansierad hälso- och sjukvård samt tandvård, och berör invånare över 

16 år.  

 

De gemensamma principerna är:  

1. All digital journalinformation i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård 

och tandvård, som får lämnas ut till invånaren, ska göras tillgänglig genom 

direktåtkomst  
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Tjänsteskrivelse  

2016-10-10 RJL2016/3232 

 
 

 

2. Informationen ska göras tillgänglig direkt när den är införd i 

patientjournalen  

3. Invånaren ska själv kunna välja vilken information hen vill se, och om 

närstående ska bjudas in att ta del av uppgifter och i vilken grad  

4. Vårdnadshavare ska ha tillgång till barns uppgifter till det att barnet fyller 

13 år  

5. Beroende på barnets situation ska det i enskilda fall gå att förlänga eller 

förkorta vårdnadshavares tillgång till barnets information, samt 

tidigarelägga barnets egen tillgång till sin information.  

 

Utöver detta finns även principer för att i undantagsfall dölja information från den 

enskildes direktåtkomst. Dessa är: 

1. Uppgifter om uppgiftslämnare (tredje person) i en journalanteckning. 
2. Uppgifter om patienten själv, om det är av synnerlig vikt med hänsyn till 

ändamålet med pågående vård och behandling att uppgiften inte lämnas ut 

till patienten*  

3. Uppgifter som kan vara till men för en person som befinner sig i 

våldsutsatthet.  

4. Uppgifter som är föremål för förundersökningssekretess på begäran av 

polis eller åklagare.  

 

* Denna bestämmelse ska tillämpas endast i undantagsfall och gäller endast 

patienter som är under pågående vård och behandling. En patient som är 

färdigbehandlad kan inte nekas tillgång till journaluppgifter om sig själv. 
 

Beslutsunderlag  
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-10 

 Protokollsutdrag Inera AB styrelse 2016-09-22 

 Ramverk för invånares direktåtkomst till journalen  

 Ramverk för invånares direktåtkomst till journalen juridiska 

frågeställningar  

 Ramverk för invånares direktåtkomst Så fungerar tjänsten. 

 Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen 2014-06-10  

 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr   

Regiondirektör 

  

Mats Bojestig  

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

274



 

BILAGA  

2016-10-11      

  

 

Regionledningskontoret Telefon: 036-32 42 53 Organisationsuppgifter  

Kommunikationsavdelningen E-post: inga.jonzon.eriksson@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 

Box 1024 Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057 

551 11  Jönköping     

     

   

Regionledningskontoret  

Kommunikationsavdelningen 

Inga Jonzon Eriksson 

 

 

      

Ramverk för invånares åtkomst till 
journalen - vad innebär detta för Region 
Jönköpings län 

Bakgrund och syfte med ramverket 
Ett förslag till nytt ramverk för invånares direktåtkomst till sin journalinformation 

har utarbetats av Inera i samarbete med SKL. Underlaget till ramverket har 

inhämtats genom två nationella konferenser och en workshop där samtliga 

landsting och regioner, ett stort antal patientorganisationer samt fyra yrkesförbund 

var inbjudna. Ineras styrelse fastställde ramverket 2016-09-22 och 

rekommenderar landsting och regioner att fastställa ramverket.  

 

I samband med införandet av journalen via nätet fastställdes 2014 ett nationellt 

regelverk där vissa delar var obligatoriska och vissa valbara. Detta innebär att 

regelverket för journalen via nätet ser olika ut beroende på var i landet man 

vårdas. T.ex. har vissa landsting/regioner valt att visa osignerad information 

medan vissa endast visar signerad information eller osignerad efter 14 dagar. 

Vissa landsting/regioner visar information långt tillbaka i tiden medan vissa valt 

att begränsa informationen bakåt i tiden. Det har varit mycket svårt att 

kommunicera ut de olika regelverken till invånarna.  

 

Syftet med det nya ramverket är att få landsting och regioner att ställa sig bakom 

ett gemensamt ramverk så att invånare får tillgång till samma information oavsett 

var man bor eller vårdas. 

Justeringar som krävs för att uppfylla ramverket 
Ramverket stämmer väl överens med Region Jönköpings nuvarande riktlinjer med 

några justeringar:  
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BILAGA  

2016-10-11      

 
 

 

 

 åldern för direktåtkomst sänks från 18 till 16 år.    

 all digital dokumentation ska göras tillgänglig innebär att de datumgränser 

som satts bakåt i tiden* tas bort så att all information bakåt i tiden blir 

tillgänglig  

 informationen ska göras tillgänglig direkt när den är införd innebär att man 

ska visa osignerad information, det är invånaren själv som avgör om hen 

vill se ny/osignerad information  

 

(* för primärvård och somatisk vård 2014-07-01, habiliteringscentrum 2016-05-

01, psykiatrisk vård och anteckningar gjorda av kuratorer och psykologer 2016-

12-01) 

Principer för att i undantagsfall dölja information 
I ramverket finns utöver detta även principer för att i undantagsfall dölja 

information från den enskildes direktåtkomst. 

Samtliga principer uppfyller Region Jönköpings län: 

1. Uppgifter om uppgiftslämnare (tredje person) i en journalanteckning. 
(Sökord Tredje person visas inte vid direktåtkomst)  

2. Uppgifter om patienten själv, om det är av synnerlig vikt med hänsyn till 

ändamålet med pågående vård och behandling att uppgiften inte lämnas ut 

till patienten*  

(Sökordet tidiga hypoteser visas inte vid direktåtkomst och försegling på 

begäran av hälso- och sjukvårdspersonal och riktlinjer för detta finns)  

3. Uppgifter som kan vara till men för en person som befinner sig i 

våldsutsatthet.  

(Sökordet Våldsutsatt visas inte vid direktåtkomst). 

4. Uppgifter som är föremål för förundersökningssekretess på begäran av 

polis eller åklagare.  

(Försegling på begäran av hälso- och sjukvårdspersonal är möjlig. 

Riktlinjer för detta finns) 

 

* Denna bestämmelse ska tillämpas endast i undantagsfall och gäller endast 

patienter som är under pågående vård och behandling. En patient som är 

färdigbehandlad kan inte nekas tillgång till journaluppgifter om sig själv. 
 

Ramverkets målbild  
Vid utgången av 2020 har alla invånare tillgång till all information om sig själv 

som dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård, och 

vårdnadshavare har tilltång till barns information till det att barnet fyller 13 år.  

 

För Region Jönköpings län innebär det att vi måste ha en plan för att 

tillgängliggöra  

 Information bakåt i tiden 

 Osignerad information  

 Information från andra digitala system (t.ex. Comprima) 
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BILAGA  

2016-10-11      

 
 

 

Journalens funktioner 
I ramverkets bilaga 2, Så fungerar tjänsten Journalen finns beskrivet hur e-tjänsten 

Journalen fungerar.  

 

Regionen Jönköpings län startade införandet av Journalen via nätet den 3 februari 

2015 och använder e-tjänsten Journalen. Inom projektet Journalen via nätet 

arbetar man kontinuerligt med att få in alla de informationsmängder som är 

möjliga och införandeplan för detta finns. Representant från Region Jönköpings 

län deltar aktivt i den nationella förvaltningsgruppen för Journalen.  

 

1.6 Informationsmängder 

Arbete pågår med att tillgängliggöra samtliga informationsmängder, de flesta 

kommer att kunna erbjudas under 2017.  

 

Ej tillgängliga funktioner 

De funktioner som av olika tekniska skäl ännu inte är tillgängliga för invånare i 

Jönköpings län är: 

 

 1.8 Journalspärrar 

 1.9 Åtkomstlogg 

 1.11 Uppdatera kontaktuppgifter 

 1.12 Formulär 

 1.13 Patientens egen notering 

 

Projektet Journalen via nätet har dessa funktioner under bevakning och kommer 

att i samråd med styrgruppen för Journalen via nätet införa dessa så snart det är 

tekniskt möjligt.  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Inga Jonzon Eriksson 

Projektledare 
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 Protokollsutdrag Inera AB styrelse 2016-09-22 
 

Helena Svedberg Senast ändrad 
2016-10-03 

 

 

 

Inera AB Box 177 03 
Östgötagatan 12 
118 93 Stockholm 

Tel 08 452 71 60 
info@inera.se 
www.inera.se  

Organisationsnummer 
556559-4230 
 

 Sid 1/1 

 

 

Protokollsutdrag 
Protokollsutdrag från styrelsemöte 2016-09-22 i Inera AB. 

 

§8 Ramverk för Journalen 

Ett förslag till nytt ramverk för invånares direktåtkomst till sin journalinformation har 

utarbetats av Inera i samarbete med SKL. Underlag till ramverket har inhämtats genom två 

nationella konferenser och en workshop där samtliga landsting och regioner, ett stort antal 

patientorganisationer samt fyra yrkesförbund var inbjudna. Efter workshopen har deltagarna 

dessutom fått möjlighet att återkomma med synpunkter på mejl, och det har även 

programrådets medlemmar. 

Inera och SKL har så långt möjligt försökt tillmötesgå de synpunkter som har framförts på 

ramverket. Dock med undantag för Sveriges Läkarförbund, som ifrågasätter den 

schablonmässiga menprövning som är grunden för funktionaliteten i e-tjänsten Journalen. 

Skulle den schablonmässiga menprövningen upphöra så faller hela möjligheten att göra 

journalerna tillgängliga via e-tjänster på det sätt som idag görs. 

Beslutsunderlag; Ramverk för invånares åtkomst till journalen v 8, Bilaga 1 Juridiska 

frågeställningar, Bilaga 2 Så fungerar tjänsten Journalen 

Styrelsen beslutar  

att fastställa Ramverk för invånares åtkomst till journalen 

att  rekommendera landsting och regioner att fastställa ramverket 

att föreslå hälso- och sjukvårdsdelegationen att rekommendera landsting och regioner att 

fastställa ramverket 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad  

 

 

Utdragets riktighet bestyrkes 

 

 

Helena Svedberg 

Sekreterare i styrelsen 
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 Ramverk för invånares 
åtkomst till journalen 
Gemensamma principer, målbild och riktlinjer för enskilds direktåtkomst till sin 

egen journalinformation via e-tjänster 
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   Senast ändrad 
2016-09-12 

  
 

Inera AB Box 177 03 
Östgötagatan 12 
118 93 Stockholm 

Tel 08 452 71 60 
info@inera.se 
www.inera.se  

Organisationsnummer 
556559-4230 
 

 Sid 2/4 

 

 

Innehåll 
1. Ramverk för enskilds direktåtkomst till journalinformation ...........................................3 

1.1 Principer för information som görs tillgänglig ................................................................3 

1.2 Principer för information som inte görs tillgänglig .........................................................3 

1.3 Målbild ..........................................................................................................................4 

Bilagor ..................................................................................................................................4 
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   Senast ändrad 
2016-09-12 

  
 

Inera AB Box 177 03 
Östgötagatan 12 
118 93 Stockholm 

Tel 08 452 71 60 
info@inera.se 
www.inera.se  

Organisationsnummer 
556559-4230 
 

 Sid 3/4 

 

 

Nedanstående gemensamma principer och målbild ska fastställas på politisk ledningsnivå i 

landsting och regioner och ligga till grund för den fortsatta utvecklingen och implementeringen 

av enskilds direktåtkomst till sin egen journalinformation. 

1. Ramverk för enskilds direktåtkomst till sin 
journalinformation 

1.1 Principer för information som görs tillgänglig 
Principerna avser genomgående landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård. 

Med invånare avses genomgående personer från 16 år. 

Med all digital journalinformation avses den information som stöds av Ineras tjänsteplattform, 

även bakåt i tiden. 

 

De gemensamma principerna är: 

 All digital journalinformation i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård, 

som får lämnas ut till invånaren, ska göras tillgänglig genom direktåtkomst 

 

 Informationen ska göras tillgänglig direkt när den är införd i patientjournalen 

 

 Invånaren ska själv kunna välja vilken information hen vill se, och om närstående ska 

bjudas in att ta del av uppgifter och i vilken grad 

 

 Vårdnadshavare ska ha tillgång till barns uppgifter till det att barnet fyller 13 år 

 

 Beroende på barnets situation ska det i enskilda fall gå att förlänga eller förkorta 

vårdnadshavares tillgång till barnets information, samt tidigarelägga barnets egen 

tillgång till sin information 

 

1.2 Principer för information som inte görs tillgänglig 
I undantagsfall kan information döljas från den enskildes direktåtkomst.  

Det är inte information från någon specifik organisation, vårdenhet eller yrkesgrupp som avses 

utan särskilda situationer där specifik information, med stöd av offentlighets- och 

sekretesslagen, kan undantas från den enskildes direktåtkomst. Det gäller: 
 

1. Uppgifter om uppgiftslämnare (tredje person) i en journalanteckning. 
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2. Uppgifter om patienten själv, om det är av synnerlig vikt med hänsyn till ändamålet med 

pågående vård och behandling att uppgiften inte lämnas ut till patienten * 

 

3. Uppgifter som kan vara till men för en person som befinner sig i våldsutsatthet. 

 

4. Uppgifter som är föremål för förundersökningssekretess på begäran av polis eller åklagare. 

 

* Denna bestämmelse ska tillämpas endast i undantagsfall och gäller endast patienter som är 

under pågående vård och behandling. En patient som är färdigbehandlad kan inte nekas tillgång 

till journaluppgifter om sig själv. 

 

1.3 Målbild 
Vid utgången av år 2020 har alla invånare tillgång till all information om sig själv som 

dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård, och vårdnadshavare har 

tillgång till barns information till det att barnet fyller 13 år. 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1 Juridiska frågeställningar 

Bilaga 2 Så fungerar e-tjänsten Journalen 
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1. Juridiska frågor och svar 
Nedan följer frågor och svar med avseende på olika rättsfrågor som aktualiseras med e-tjänsten 

Journalen. Syftet är att klarlägga gällande rätt och tillhanda stöd i landstingens beslutsprocess 

om principerna för en enhetlig tillämpning av Journalen. 

1.1 Var finns bestämmelserna om patientens direktåtkomst till sin 
egen journal? 

Bestämmelser om patientens direktåtkomst finns i 5 kap. 5 § patientdatalagen. Av den framgår 

att en vårdgivare får medge en ”enskild” direktåtkomst till sådana uppgifter om den enskilde 

själv som får lämnas ut till honom eller henne och som behandlas för ändamål som anges i 2 

kap. 4 § första stycket 1 och 2 PDL. Här avses alltså direktåtkomst till olika slag av 

vårddokumentation. Regeringen motiverade bestämmelsen om direktåtkomst på följande sätt: 

”Att ge patienter direktåtkomst till sina patientuppgifter bidrar till deras möjligheter att på ett 

bättre sätt aktivt delta i sin vård” (prop. 2007/08:126 s. 158). Enligt samma bestämmelse får den 

”enskilde” också medges direktåtkomst till sådan dokumentation som avses i 4 kap. 3 § första 

stycket första meningen PDL, det vill säga dokumentation om kontroll av hälso- och 

sjukvårdspersonalens elektroniska åtkomst till patientjournalen.  

1.2 Är en vårdgivare skyldig att erbjuda direktåtkomst åt 
patientkollektivet? 

Nej. Det är en möjlighet enligt lagen. Den möjligheten erbjuds genom Journalen. Alla landsting 

och regioner har dock, genom Handlingsplan 2013 – 2018, kommit överens om att erbjuda 

invånarna tillgång till sin journalinformation. Eftersom Journalen är en nationell e-tjänst för att 

främja patientmakt och individens medinflytande i den egna vården och behandlingen kan 

möjligheten lätt förvandlas till en orättvisa om inte alla vårdgivare sluter upp bakom tjänsten 

eller vid anslutning lämnar ut vårddokumentation på olika villkor. Utlämnande på olika villkor 

ger upphov till en ojämlik hälso- och sjukvård.  

1.3 Har ett ombud åt en patient, till exempel en anhörig, en rätt att 
få ta del av patientens journaluppgifter genom direktåtkomst? 

Det är en självklar rättighet för till exempel anhöriga till en patient att få aktivt delta i patientens 

vård om patienten så önskar (se fråga 1.1). Journalen är ett stöd både för patienter och anhöriga i 

dessa delar. Av 2 kap. 3 § patientdatalagen framgår vidare att behandling av personuppgifter 

som inte är tillåten enligt lagen ändå får behandlas av en vårdgivare, om den enskilde lämnat ett 

uttryckligt samtycke till behandlingen. Enligt självbestämmandeprincipen som kommer till 

uttryck i hälso- och sjukvårdslagen ska ett sådant samtycke respekteras av vårdgivaren. 

Kammarrätten i Stockholm har prövat den s.k. ombudsfunktionen i Journalen (dom 2016-06-10, 

mål nr 5402-15). Domstolen anser att funktionen är laglig. Enligt domstolen ger den enskildes 

samtycke enligt 2 kap. 3 § PDL lagligt stöd åt vårdgivare att ge direktåtkomst till ombud under 

samma förutsättningar som till den enskilde själv. Domen har överklagats. 
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1.4 Har patienten rätt att få ta del av alla vårdrelaterade uppgifter 
om sig själv? 

Ja. Utgångspunkten enligt gällande rätt är att patienten har rätt att få ta del av all 

vårddokumentation om sig själv. Undantaget är sådana uppgifter för vilka sekretess gäller i 

förhållande till honom eller henne enligt 25 kap. 6 och 7 §§ offentlighets- och sekretesslagen. 

Det rör sig dels om uppgifter om patientens hälsotillstånd där det är av synnerlig vikt med 

hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen att dessa inte lämnas ut till patienten, dels 

uppgifter om uppgiftslämnare i en anmälan till vårdgivaren om patientens hälsotillstånd. 

Undantag kan också råda för uppgifter som omfattas av s.k. förundersökningssekretess enligt 18 

kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Sådan sekretess råder för uppgifter i ett brottmål, 

oavsett hos vilken myndighet uppgifterna finns. Förundersökningssekretessen kan innebära en 

inskränkning i patientens rätt att få ta del av hela sin journal hos offentliga vårdgivare.  

Utrymmet för att neka patienten att få ta del av sin eller sina journaler är alltså ytterst begränsat. 

Man bör också betänka att risken för men eller skada enligt vissa av sekretessbestämmelserna 

minskar ju äldre patientuppgifterna är, och att sekretessbestämmelserna sällan aktualiseras för 

historiska patientuppgifter hos vårdgivaren. 

Om vårdgivaren endast medger den enskilde en begränsad direktåtkomst till sina 

patientuppgifter, ska vårdgivaren enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) 

informera honom eller henne om att det saknas information. 

1.5 Har en patient rätt att överklaga en vårdgivares beslut att inte 
lämna ut journaluppgifter? 

Ja, enligt gällande rätt har patienten rätt att få ta del av all vårddokumentation om sig själv, om 

det inte råder sekretess för uppgifterna (se fråga 1.4). Ett beslut av en offentlig vårdgivare 

(landsting, kommun eller staten) om att neka en patient att utfå journalhandlingar på papper 

eller att neka denne att få läsa handlingarna på stället kan alltid överklagas. En privat vårdgivare 

som nekar en patient att utfå efterfrågade journalhandlingar ska överlämna frågan för prövning 

till Inspektionen för vård och omsorg. 

Som redovisas i fråga 1.2 är en vårdgivare inte skyldig att erbjuda patienter direktåtkomst till 

journaluppgifter. Det är en möjlighet enligt patientdatalagen. Ett beslut av vårdgivare att inte 

erbjuda patienter direktåtkomst till journaluppgifter som förvaras hos vårdgivaren kan alltså inte 

överklagas. Därmed kan ett beslut av vårdgivare om att lämna ut ett selektivt urval av 

journaluppgifter genom direktåtkomst inte heller överklagas. 

1.6 Måste vårdgivare i varje enskilt fall pröva vilka uppgifter som 
inte får lämnas ut? 

Nej. Uppgifter som är tillgängliga genom direktåtkomst anses utlämnade (röjda). Som regel ska 

en myndighet göra en konkret och individuell prövning av ett utlämnande, uppgift för uppgift. 

Ibland kan emellertid en sådan procedur vara praktiskt ogenomförbar. Myndigheten, till 

exempel en nämnd i ett landsting som ansvarar för hälso- och sjukvård, kan helt enkelt inte 

bilda sig en rimlig uppfattning om den särskilda skaderisk som kan vara förbunden med varje 
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enskild uppgift som kontinuerligt tillförs patientens journal och är tillgänglig för patienten 

genom direktåtkomst..  

I sådana situationer får i stället en myndighet göra en schabloniserad menprövning, i analogi 

med vad som i förarbetena till sekretesslagen förordas vid så kallat massuttag (prop. 1979/80:2 

Del A s. 80 f.). De kunskaper som myndigheten har om mottagaren eller mottagarna, hur dessa 

kommer att hantera uppgifterna och vilken risk för ytterligare spridning som finns, kan då – 

tillsammans med en bedömning av den skaderisk som typiskt sett är förbunden med uppgifter 

av aktuellt slag – i de allra flesta fall ge fullt tillräckligt underlag för bedömningen av om 

sekretessbestämmelsens skaderekvisit är uppfyllt och sekretess därmed gäller eller inte gäller 

gentemot mottagaren i fråga.  

Den schabloniserade menprövningen eller skadeprövning kan vidare läggas till grund för ett 

menprövningsbeslut som fattas centralt av myndigheten. Skadeprövningen kan i sin tur bygga 

på en gemensam analys eller bedömning genomförd av en eller flera vårdgivare. I Journalen 

benämns denna bedömning ”ramverk”. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) 

ska den vårdgivare som medger en enskild direktåtkomst till sina patientuppgifter ansvara för att 

det finns ett ”system för bedömning” av de uppgifter som kräver ett särskilt skydd i förhållande 

till den enskilde och som inte ska kunna lämnas ut genom direktåtkomst. ”Ramverket” för 

Journalen är en viktig komponent i ett sådant ”system” som Socialstyrelsen efterlyser för 

bedömning av upprepade, automatiserade utlämnanden till samma mottagare, i detta fall 

patientens direktåtkomst i Journalen.  

1.7 Får patienten även ta del av journalanteckningar som ännu 
inte har signerats av vårdgivaren? 

Ja. Frågan är avgjord av Högsta förvaltningsdomstolen (HDF 2013 ref. 33). Hos en offentlig 

vårdgivare är journalanteckningar alltid allmänna handlingar. Det innebär att sådana 

anteckningar anses upprättade och utgör allmänna handlingar innan ”bläcket har hunnit torka”. 

Det saknar betydelse enligt domstolen om de är signerade eller inte. Enligt domstolens mening 

kan det i en journalhandling av det nu aktuella slaget inte förekomma anteckningar som endast 

är att betrakta som utkast eller arbetsversioner i den mening som avses i 2 kap. 9 § andra stycket 

tryckfrihetsförordningen. När anteckningen är tillförd journalen är den alltså allmän handling 

och ska lämnas ut till den som efterfrågar handlingen (om inte sekretess utgör hinder för 

utlämnande). Signeringen av en journalanteckning får inte enligt domstolen tillmätas någon 

betydelse för bedömningen av när anteckningen ska anses utgöra en del av den allmänna 

handlingen i tryckfrihetsförordningens mening. 

När det gäller handlingar (intyg, röntgenbilder) så kan de bli allmänna handlingar vid olika 

tidpunkter beroende på vilken regel i tryckfrihetsförordningen som blir tillämplig, till exempel 

om den är upprättad av vårdgivaren själv eller inkommen till vårdgivaren. Generellt är alla 

inkomna handlingar till en offentlig vårdgivare allmänna handlingar och ska lämnas ut till 

patienten. Motsvarande gäller för upprättade handlingar; när de har justerats eller på annat sätt 

färdigställts är de allmänna handlingar, till exempel digitala röntgenbilder. Om handlingarna är 

relevanta för patientens vård och behandling eller administration i samband härmed ska de 

lämnas ut genom Journalen. Beträffande handlingar som inte ryms inom denna kategori, till 

exempel den särskilda journal som enligt lagen om genetisk integritet ska upprättas av en 
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vårdgivare över identiteten på en tredjepartsdonator, får patienten vända sig till vårdgivaren och 

begära utlämnande på annat sätt.  

Privata vårdgivare omfattas inte av tryckfrihetsförordningens bestämmelser. I propositionen till 

den äldre patientjournallagen anför departementschefen i korthet att för de fall ”sådana frågor 

skulle bli aktuella inom den enskilda hälso- och sjukvården torde tryckfrihetsförordningens 

bestämmelser tjäna till vägledning” (prop. 1984/85:189 s. 38). Utgångspunkten är således att 

anteckningar och handlingar hos privata vårdgivare ska blir tillgängliga för patienten i lika stor 

utsträckning som hos en offentlig vårdgivare för att främja en jämlik hälso- och sjukvård. 

1.8 Ska en anteckning eller en handling tillföras patientjournalen 
så snart som möjligt efter en vårdhändelse? 

Ja. Enligt 3 kap. 9 § patientdatalagen ska uppgifter föras in i patientjournalen ”så snart som 

möjligt”. Med uttrycket ”föras in” avses både anteckningar i en journalhandling och infogande 

av journalhandlingar som upprättas inom verksamheten eller som inkommit utifrån. Vad som 

närmare menas tidsmässigt med ”så snart som möjligt” framgår inte av några förarbeten. Det 

lämnas öppet av lagstiftaren. I ett uppmärksammat tillsynsärenden förklarade Socialstyrelsen att 

medicinska händelser ska finnas inskrivna i patientjournaler inom två dygn efter händelsen 

(Socialstyrelsens beslut 2008-11-24, dnr. 44-9129/08).  

På sin webbplats förklarar Socialstyrelsen emellertid att det torde vara omständigheterna i det 

enskilda fallet som får avgöra hur snabbt uppgifterna ska föras in i journalen. I akuta vårdfall 

där behandlingen är personalintensiv kan uppgifterna behöva föras löpande och kontinuerligt 

parallellt med behandlingen, medan i andra fall, till exempel vid en rutinhälsokontroll på en 

vårdcentral kan viss fördröjning godtas att föra in uppgifterna i patientjournalen. Det är behovet 

av uppgiften och patientsäkerheten som är avgörande.  

1.9 Är minnesanteckningar och mellanprodukter också allmänna 
handlingar? 

Nej. Minnesanteckningar och mellanprodukter är inte allmänna handlingar. Med 

minnesanteckning förstås promemoria och annan anteckning eller upptagning som har kommit 

till endast för ärendes föredragning eller beredning, dock inte till den del den har tillfört ärendet 

sakuppgift eller arkiveras. Minnesanteckningar som tillför ett vårdärende en sakuppgift är alltid 

en allmän handling. Justitieombudsmannen har i ett fall, JO 1968 s. 497, diskuterat i vad mån 

anteckningar av en tjänsteman kunde utgöra minnesanteckningar. JO uttalade då att 

anteckningarna innehöll sådant sakmaterial som tjänar som underlag för själva avgörandet i 

ärendet hos myndigheten, och att de då under inga omständigheter kunde betraktas som 

anteckningar till ledning för minnet eller eljest för arbetet som verkställts allenast för ett ärendes 

föredragning eller beredande till avgörande. Det finns alltså inte utrymme för 

minnesanteckningar i form av till exempel ”hypoteser” eftersom det torde utgöra en relevant 

sakuppgift.  

Socialstyrelsen har sin handbok till föreskrifterna (SOSFS 2008:14) anfört att tillfälliga 

minnesanteckningar som används som underlag för uppgifter som ska föras in i patientjournalen 

kan räknas som arbetsmaterial, som kan förstöras när uppgifterna förts in i journalen. 
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Uppgifterna ska föras in i journalen så snart det är möjligt (se fråga 1.8). Om 

minnesanteckningarna förs i ordnad form och sparas längre tid anser Socialstyrelsen att de är att 

likställa med journalhandlingar. 

En vårdgivare kan också skapa mellanprodukter i form av till exempel utkast. En mellanprodukt 

är en handling som innehåller uppgifter som i och för sig tillför ärendet något nytt i sak, men 

dessa uppgifter sedan överförs till en handling som upprättas. Som exempel på mellanprodukter 

kan nämnas digitala diktat. De är ett osjälvständigt mellanled till en färdig ”produkt”, det vill 

säga en journalanteckning. Diktaten får gallras. Om de inte gallras utan i stället ”arkiveras” blir 

de också allmänna handlingar hos en vårdmyndighet. 

1.10 Får en vårdgivare neka utlämnande av vårddokumentation till 
en patient med hänvisning till behovet av ”rådrum”?  

Nej. Med ”rådrum” avses en situation när en läkare behöver få rådrum att bedöma en fråga, till 

exempel ett provsvar om cancer, för att diskutera svaret med kollegor eller med patienten 

(Socialstyrelsen, Informationssäkerhet - Vägledning för hantering av information inom vård och 

omsorg, s. 35 och 61). Ett provsvar är dock normalt att betrakta som en allmän handling hos en 

offentlig vårdgivare, oavsett om det är mottaget från en annan vårdgivare eller har färdigställts 

av vårdgivaren själv, och ska lämnas ut på begäran av patienten snarast (se fråga 1.7). Det är 

inte heller en minnesanteckning eller en mellanprodukt (se fråga 1.8). ”Rådrum” strider således 

mot tryckfrihetsförordningens bestämmelser.   

I Journalen innebär ”rådrummet” att vissa sjukvårdshuvudmän inte låter patienter del av 

journalinformation genom Journalen förrän efter en viss tidsrymd (normalt 14 dagar). Enligt 

patientdatalagen är det frivilligt för en vårdgivare att medge patienter direktåtkomst till sin egen 

vårddokumentation (se fråga 1.2). Det innebär att det egentligen står fritt för en vårdgivare att 

fördröja eller skjuta på patienters direktåtkomst till sin egen vårddokumentation. Av 

föreliggande ramverk framgår dock att utgångspunkten är att patienten ska få direktåtkomst till 

all sin egen vårddokumentation så fort den är antecknad, inkommen eller färdigställd. 

Beträffande privata vårdgivare, se fråga 1.7 sista stycket. 

1.11 Råder ett barn över sin patientjournal först vid 18 års ålder? 
Nej. Regeringen har uttalat följande i frågan (prop. 2007/08:126 s. 153): ”Beträffande 

bedömning av mognadsgrad bör barn och tonåringar hanteras på motsvarande sätt som i den 

övriga verksamheten inom hälso- och sjukvården. I takt med den underåriges stigande ålder och 

mognad ska allt större hänsyn tas till barnets önskemål och vilja vad till exempel gäller om 

uppgifter om honom eller henne ska få göras tillgängliga för andra vårdgivare eller inte och vad 

gäller samtycke vid ospärrade uppgifter, jfr 6 kap. 11 § föräldrabalken.” Av den nämnda 

bestämmelsen i föräldrabalken framgår bland annat att vårdnadshavaren ska i takt med barnets 

stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. 

Datainspektionen har som tumregel sagt att vid ungefär 15 års ålder kan barn råda över frågor 

om sekretess och samtycke till personuppgiftsbehandling. Enligt den europeiska 

persondataskyddsförordningen, art. 8.1, ska tillhandahållare av e-tjänster som riktar sig mot 

bland annat barn inhämta vårdnadshavarnas samtycke till behandlingen av barnets 
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personuppgifter i en sådan tjänst om barnet är under 16 år eller den lägre åldersgräns som 

medlemsstaten bestämmer, dock inte lägre än 13 år. 16 år är således en lämplig lägsta 

åldersgräns för att låta barn ta del av Journalen. (Förordningen träder i kraft 25 maj 2018.) Inget 

hindrar dock att åldersgränsen i enskilda fall sänks av ansvarig verksamhetschef efter samråd 

med barnet och vårdnadshavare. 

1.12 Har vårdnadshavare rätt att ta del av barnets patientjournal 
genom direktåtkomst upp till 16 års ålder? 

Nej. I Journalen är grundprincipen att vårdnadshavare har åtkomst till barns journal upp till det 

att barnet fyller 13 år. Ansvarig vårdgivare har dock i enskilda fall efter samråd med barnet och 

vårdnadshavare möjlighet att höja åldersgränsen och erbjuda vårdnadshavare åtkomst även efter 

det att barn fyllt 13 år. 
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1. Så fungerar tjänsten Journalen 
Detta är en beskrivning av planerad funktionalitet vid ingången av år 2017. 

1.1 Säker inloggning krävs 
För att logga in i Journalen som invånare krävs att man har en e-legitimation. Inloggning görs 

via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Till Journalens administrationsgränssnitt krävs inloggning med 

SITHS-kort. 

Kravet på säker inloggning kommer ifrån SOS 2008:14 kap 2 där det i 13 § står: ”Vårdgivaren 

ska ansvara för att det i ledningssystemet finns rutiner som säkerställer att en enskilds 

direktåtkomst till sina patientuppgifter och till dokumentation om åtkomst endast tillåts efter det 

att den enskilde har identifierats genom stark autentisering.” 

1.2 Försegling 
En användare kan försegla Journalen med en knapptryckning. Då går det inte att komma åt 

innehållet längre. Har användaren delat journalinformationen med ett ombud (se ovan) eller 

själv är ombud åt någon annan, så försvinner den möjligheten i samband med förseglingen. 

Försegling kan även göras från Journalens administrationsgränssnitt, för de fall användaren inte 

har tillgång till Journalen eller inte vill logga in. 

Försegling bör göras omgående om användaren ber om det. 

Om användaren önskar få sin försegling upplåst görs det från Journalens 

administrationsgränssnitt. Det ska finnas en rutin hos varje huvudman för att säkerställa att det 

är den enskildes egen önskan och att inget hot föreligger. 

Möjligheten till försegling av Journalen är i första hand tänkt som ett stöd för den som 

exempelvis lever med våld i en nära relation, och har anledning att misstänka att den 

våldsbenägne partnern ska tilltvinga sig tillgång till journalinformation. 

Det är även möjligt för ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal, som bedömt det nödvändigt att 

försegling ska göras, att via Journalens administrationsgränssnitt försegla information från en 

viss enhet under en viss tid. Slutdatum måsta alltid anges. 

När Journalen är förseglad framgår inte detta i tjänsten utan där finns bara en upplysning om att 

ingen information finns att visa. 

1.3 Information och hjälp 
När användaren loggar in i Journalen måste hen godkänna en villkorstext, som också beskriver 

vart man kan vända sig med frågor. I första hand bör hänvisningen ske till landstingens och 

regionernas gemensamma webbplats 1177.se. I andra hand bör personlig kontakt med 

vårdgivaren erbjudas. 
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I tjänsten finns också uppgifter om vilken journalinformation som går att se hos de olika 

vårdgivarna. Detta visas under Sverigekartan och i menyalternativet ”Vad visas i Journalen”. 

Landsting och regioner publicerar informationen löpande och ska hålla den aktuell.  

Dessa krav kommer från SOS 2008:14 kapitel 2 där det står i 15 § ”Om vårdgivaren endast 

medger den enskilde en begränsad direktåtkomst till sina patientuppgifter, ska vårdgivaren 

informera honom eller henne om detta. Vårdgivaren ska även informera den enskilde om vart 

han eller hon kan vända sig för att få hjälp med att förstå dokumentationen”.  

1.4 Åldersgräns 
Man måste ha fyllt 16 år för att kunna logga in i Journalen från 1177 Vårdguiden. 

Undantag från denna regel kan i enskilda fall beviljas av verksamhetschef, och gäller då för den 

verksamhet som verksamhetschefen ansvarar för. 

1.5 Vårdnadshavares tillgång till barns information 
Är man vårdnadshavare för ett barn har man automatiskt tillgång till barnets journal. Vilka 

barns journaler man har tillgång till visas på Journalens startsida. Den automatiska tillgången 

försvinner när barnet fyller 13 år.  

Det kan finnas behov av att utöka vårdnadshavarens tillgång till barnets journal efter att barnet 

har fyllt 13 år. Det ska bedömas och beviljas av verksamhetschef, och gäller då för den 

verksamhet som verksamhetschefen ansvarar för. 

Det kan också i undantagsfall finnas fall när sjukvårdshuvudmannen bedömer att 

vårdnadshavare inte ska ha tillgång till barnens journal. Det kan exempelvis vara när 

tvångsåtgärder övervägs. Det går då att helt stänga av vårdnadshavarens tillgång till barnets 

journal. 

Vårdgivaren måste tillhandahålla en jourorganisation för att snabbt handlägga dessa ärenden. 

1.6 Informationsmängder 
Journalen stödjer ett antal så kallade informationsmängder, det vill säga olika kategorier av 

journalinformation, och samtliga ska visas för patienten. Information bakåt i tiden ska också 

vara tillgänglig. Målsättningen är att all journalinformation som är digitalt tillgänglig ska visas. 

Informationsmängderna i Journalen under 2016 är: 

 Anteckningar 

 Vårdkontakter 

 Diagnoser 

 Läkemedel 

 Provsvar Klinisk kemi/Mikrobiologi 

 Vaccinationer 

 Konsultationsremiss 

 Remisstatus 
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 Mödravård 

 Förlossningsdata 

 BVC tillväxtkurva 

 Röntgen 

 Loggar 

 Journalspärr 

 Uppmärksamhetssignal 

 EKG 

 Frikort 

 Formulär 

1.7 Osignerad information 
I Journalen kan användaren själv välja att ta del av uppgifter som är osignerade/ovidimerade och 

som är nyare än 14 dagar. 

Uppgifter som är nyare än 14 dagar, eller som ansvarig vårdpersonal inte har hunnit 

signera/vidimera presenteras med markeringen Nytt/Osignerat eller Nytt/Ovidimerat  

Om användaren klickar på en rad som markerats med Nytt/Osignerat eller Nytt/Ovidimerat så 

öppnas informationen och det finns en tydlig markering om att det är information som inte är 

kontrollerad av ansvarig vårdpersonal och som kan komma att ändras, eller att informationen är 

nyare än 14 dagar. 

Via administrationsgränssnittet finns möjlighet att dölja enstaka journalavsnitt för enskilda 

patienter. Detta ska tillämpas i undantagsfall, enligt information i avsnittet ovan Principer för 

information som inte görs tillgänglig. 

1.8 Journalspärrar 
I Journalen visas de spärrar som finns i journalsystemen, och vilken information som ryms i 

respektive spärr. Av informationen framgår om det är en spärr som är satt för att begränsa hälso- 

och sjukvårdspersonalens tillgång till uppgifterna inom en vårdgivare eller om det är en spärr 

som patienten satt för att hen inte vill delta i en sammanhållen journalföring. 

1.9 Åtkomstlogg 
Åtkomstloggen visar datum, namn, roll och vårdgivare för dem som har öppnat journalen i 

vårdsystemen. Loggen visar både vårdpersonal, eventuella ombud som öppnat journalen samt 

användarens egen användning. 

Primärt är denna funktion avsedd för att patienten skall kunna upptäcka obehöriga åtkomster 

från personer som har en koppling till patienten. 

I anslutning till åtkomstloggen ska finnas en angiven kontakt dit patienten kan vända sig med 

frågor om loggen. Här är också lämpligt att informera om att vårdpersonal kan vara behörig och 

ha ett behov av att gå in i journalen, även om patienten inte haft direktkontakt med personen i 
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fråga. Anledningen kan exempelvis vara förfrågningar från andra vårdgivare, uppföljningar, 

fakturering eller andra patientadministrativa åtgärder. 

 

1.10 Dela ut journalen till ett ombud 
I Journalen finns en funktion som kallas Dela journal. Det är en ombudsfunktion som låter en 

användare bjuda in exempelvis en närstående att ta del av hela eller delar av 

journalinformationen under en viss period. Den person som utses som ombud måste aktivt 

acceptera delningen, för att journalinformationen ska bli tillgänglig. Delningen kan avslutas när 

som helst, både av den som journalinformationen gäller och av ombudet. 

Om en person som har delat sin journal avlider ligger delningen kvar tills ombudet själv väljer 

att avsluta delningen. 

1.11 Uppdatera kontaktuppgifter 
Användaren kan via Journalen uppdatera kontaktuppgifter till sig själv och sina närstående, på 

ett sätt så att uppgifterna lagras i vårdgivarens journalsystem. 

1.12 Formulär 
Användaren kan via Journalen ta emot och skicka in formulär till vårdgivaren. 

1.13 Patientens egen notering 
En användare kan välja att göra en notering via Journalen, som sparas utanför patientjournalen i 

ett så kallat personligt hälsokonto, men med en länk till journalanteckningen. Patienten förfogar 

helt över sin egen notering och väljer om noteringen ska göras tillgänglig för personal i hälso- 

och sjukvården eller inte. Avsikten är exempelvis att en patient ska kunna göra egna 

minnesanteckningar eller framföra en avvikande mening. Patienten får information om att hälso- 

och sjukvårdspersonal bara kan ta del av noteringen i det fall patienten själv väljer att skicka 

noteringen till vården samt om personalen väljer att läsa noteringen. Funktionen är utvecklad så 

att varje sjukvårdshuvudman självständigt kan välja att tillämpa den eller inte. 
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Protokollsutdrag 
Protokollsutdrag från styrelsemöte 2016-09-22 i Inera AB. 

 

§8 Ramverk för Journalen 

Ett förslag till nytt ramverk för invånares direktåtkomst till sin journalinformation har 

utarbetats av Inera i samarbete med SKL. Underlag till ramverket har inhämtats genom två 

nationella konferenser och en workshop där samtliga landsting och regioner, ett stort antal 

patientorganisationer samt fyra yrkesförbund var inbjudna. Efter workshopen har deltagarna 

dessutom fått möjlighet att återkomma med synpunkter på mejl, och det har även 

programrådets medlemmar. 

Inera och SKL har så långt möjligt försökt tillmötesgå de synpunkter som har framförts på 

ramverket. Dock med undantag för Sveriges Läkarförbund, som ifrågasätter den 

schablonmässiga menprövning som är grunden för funktionaliteten i e-tjänsten Journalen. 

Skulle den schablonmässiga menprövningen upphöra så faller hela möjligheten att göra 

journalerna tillgängliga via e-tjänster på det sätt som idag görs. 

Beslutsunderlag; Ramverk för invånares åtkomst till journalen v 8, Bilaga 1 Juridiska 

frågeställningar, Bilaga 2 Så fungerar tjänsten Journalen 

Styrelsen beslutar  

att fastställa Ramverk för invånares åtkomst till journalen 

att  rekommendera landsting och regioner att fastställa ramverket 

att föreslå hälso- och sjukvårdsdelegationen att rekommendera landsting och regioner att 

fastställa ramverket 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad  

 

 

Utdragets riktighet bestyrkes 

 

 

Helena Svedberg 

Sekreterare i styrelsen 
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Nedanstående gemensamma principer och målbild ska fastställas på politisk ledningsnivå i 

landsting och regioner och ligga till grund för den fortsatta utvecklingen och implementeringen 

av enskilds direktåtkomst till sin egen journalinformation. 

1. Ramverk för enskilds direktåtkomst till sin 
journalinformation 

1.1 Principer för information som görs tillgänglig 
Principerna avser genomgående landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård. 

Med invånare avses genomgående personer från 16 år. 

Med all digital journalinformation avses den information som stöds av Ineras tjänsteplattform, 

även bakåt i tiden. 

 

De gemensamma principerna är: 

 All digital journalinformation i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård, 

som får lämnas ut till invånaren, ska göras tillgänglig genom direktåtkomst 

 

 Informationen ska göras tillgänglig direkt när den är införd i patientjournalen 

 

 Invånaren ska själv kunna välja vilken information hen vill se, och om närstående ska 

bjudas in att ta del av uppgifter och i vilken grad 

 

 Vårdnadshavare ska ha tillgång till barns uppgifter till det att barnet fyller 13 år 

 

 Beroende på barnets situation ska det i enskilda fall gå att förlänga eller förkorta 

vårdnadshavares tillgång till barnets information, samt tidigarelägga barnets egen 

tillgång till sin information 

 

1.2 Principer för information som inte görs tillgänglig 
I undantagsfall kan information döljas från den enskildes direktåtkomst.  

Det är inte information från någon specifik organisation, vårdenhet eller yrkesgrupp som avses 

utan särskilda situationer där specifik information, med stöd av offentlighets- och 

sekretesslagen, kan undantas från den enskildes direktåtkomst. Det gäller: 
 

1. Uppgifter om uppgiftslämnare (tredje person) i en journalanteckning. 
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2. Uppgifter om patienten själv, om det är av synnerlig vikt med hänsyn till ändamålet med 

pågående vård och behandling att uppgiften inte lämnas ut till patienten * 

 

3. Uppgifter som kan vara till men för en person som befinner sig i våldsutsatthet. 

 

4. Uppgifter som är föremål för förundersökningssekretess på begäran av polis eller åklagare. 

 

* Denna bestämmelse ska tillämpas endast i undantagsfall och gäller endast patienter som är 

under pågående vård och behandling. En patient som är färdigbehandlad kan inte nekas tillgång 

till journaluppgifter om sig själv. 

 

1.3 Målbild 
Vid utgången av år 2020 har alla invånare tillgång till all information om sig själv som 

dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård, och vårdnadshavare har 

tillgång till barns information till det att barnet fyller 13 år. 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1 Juridiska frågeställningar 

Bilaga 2 Så fungerar e-tjänsten Journalen 
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1. Juridiska frågor och svar 
Nedan följer frågor och svar med avseende på olika rättsfrågor som aktualiseras med e-tjänsten 

Journalen. Syftet är att klarlägga gällande rätt och tillhanda stöd i landstingens beslutsprocess 

om principerna för en enhetlig tillämpning av Journalen. 

1.1 Var finns bestämmelserna om patientens direktåtkomst till sin 
egen journal? 

Bestämmelser om patientens direktåtkomst finns i 5 kap. 5 § patientdatalagen. Av den framgår 

att en vårdgivare får medge en ”enskild” direktåtkomst till sådana uppgifter om den enskilde 

själv som får lämnas ut till honom eller henne och som behandlas för ändamål som anges i 2 

kap. 4 § första stycket 1 och 2 PDL. Här avses alltså direktåtkomst till olika slag av 

vårddokumentation. Regeringen motiverade bestämmelsen om direktåtkomst på följande sätt: 

”Att ge patienter direktåtkomst till sina patientuppgifter bidrar till deras möjligheter att på ett 

bättre sätt aktivt delta i sin vård” (prop. 2007/08:126 s. 158). Enligt samma bestämmelse får den 

”enskilde” också medges direktåtkomst till sådan dokumentation som avses i 4 kap. 3 § första 

stycket första meningen PDL, det vill säga dokumentation om kontroll av hälso- och 

sjukvårdspersonalens elektroniska åtkomst till patientjournalen.  

1.2 Är en vårdgivare skyldig att erbjuda direktåtkomst åt 
patientkollektivet? 

Nej. Det är en möjlighet enligt lagen. Den möjligheten erbjuds genom Journalen. Alla landsting 

och regioner har dock, genom Handlingsplan 2013 – 2018, kommit överens om att erbjuda 

invånarna tillgång till sin journalinformation. Eftersom Journalen är en nationell e-tjänst för att 

främja patientmakt och individens medinflytande i den egna vården och behandlingen kan 

möjligheten lätt förvandlas till en orättvisa om inte alla vårdgivare sluter upp bakom tjänsten 

eller vid anslutning lämnar ut vårddokumentation på olika villkor. Utlämnande på olika villkor 

ger upphov till en ojämlik hälso- och sjukvård.  

1.3 Har ett ombud åt en patient, till exempel en anhörig, en rätt att 
få ta del av patientens journaluppgifter genom direktåtkomst? 

Det är en självklar rättighet för till exempel anhöriga till en patient att få aktivt delta i patientens 

vård om patienten så önskar (se fråga 1.1). Journalen är ett stöd både för patienter och anhöriga i 

dessa delar. Av 2 kap. 3 § patientdatalagen framgår vidare att behandling av personuppgifter 

som inte är tillåten enligt lagen ändå får behandlas av en vårdgivare, om den enskilde lämnat ett 

uttryckligt samtycke till behandlingen. Enligt självbestämmandeprincipen som kommer till 

uttryck i hälso- och sjukvårdslagen ska ett sådant samtycke respekteras av vårdgivaren. 

Kammarrätten i Stockholm har prövat den s.k. ombudsfunktionen i Journalen (dom 2016-06-10, 

mål nr 5402-15). Domstolen anser att funktionen är laglig. Enligt domstolen ger den enskildes 

samtycke enligt 2 kap. 3 § PDL lagligt stöd åt vårdgivare att ge direktåtkomst till ombud under 

samma förutsättningar som till den enskilde själv. Domen har överklagats. 
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1.4 Har patienten rätt att få ta del av alla vårdrelaterade uppgifter 
om sig själv? 

Ja. Utgångspunkten enligt gällande rätt är att patienten har rätt att få ta del av all 

vårddokumentation om sig själv. Undantaget är sådana uppgifter för vilka sekretess gäller i 

förhållande till honom eller henne enligt 25 kap. 6 och 7 §§ offentlighets- och sekretesslagen. 

Det rör sig dels om uppgifter om patientens hälsotillstånd där det är av synnerlig vikt med 

hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen att dessa inte lämnas ut till patienten, dels 

uppgifter om uppgiftslämnare i en anmälan till vårdgivaren om patientens hälsotillstånd. 

Undantag kan också råda för uppgifter som omfattas av s.k. förundersökningssekretess enligt 18 

kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Sådan sekretess råder för uppgifter i ett brottmål, 

oavsett hos vilken myndighet uppgifterna finns. Förundersökningssekretessen kan innebära en 

inskränkning i patientens rätt att få ta del av hela sin journal hos offentliga vårdgivare.  

Utrymmet för att neka patienten att få ta del av sin eller sina journaler är alltså ytterst begränsat. 

Man bör också betänka att risken för men eller skada enligt vissa av sekretessbestämmelserna 

minskar ju äldre patientuppgifterna är, och att sekretessbestämmelserna sällan aktualiseras för 

historiska patientuppgifter hos vårdgivaren. 

Om vårdgivaren endast medger den enskilde en begränsad direktåtkomst till sina 

patientuppgifter, ska vårdgivaren enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) 

informera honom eller henne om att det saknas information. 

1.5 Har en patient rätt att överklaga en vårdgivares beslut att inte 
lämna ut journaluppgifter? 

Ja, enligt gällande rätt har patienten rätt att få ta del av all vårddokumentation om sig själv, om 

det inte råder sekretess för uppgifterna (se fråga 1.4). Ett beslut av en offentlig vårdgivare 

(landsting, kommun eller staten) om att neka en patient att utfå journalhandlingar på papper 

eller att neka denne att få läsa handlingarna på stället kan alltid överklagas. En privat vårdgivare 

som nekar en patient att utfå efterfrågade journalhandlingar ska överlämna frågan för prövning 

till Inspektionen för vård och omsorg. 

Som redovisas i fråga 1.2 är en vårdgivare inte skyldig att erbjuda patienter direktåtkomst till 

journaluppgifter. Det är en möjlighet enligt patientdatalagen. Ett beslut av vårdgivare att inte 

erbjuda patienter direktåtkomst till journaluppgifter som förvaras hos vårdgivaren kan alltså inte 

överklagas. Därmed kan ett beslut av vårdgivare om att lämna ut ett selektivt urval av 

journaluppgifter genom direktåtkomst inte heller överklagas. 

1.6 Måste vårdgivare i varje enskilt fall pröva vilka uppgifter som 
inte får lämnas ut? 

Nej. Uppgifter som är tillgängliga genom direktåtkomst anses utlämnade (röjda). Som regel ska 

en myndighet göra en konkret och individuell prövning av ett utlämnande, uppgift för uppgift. 

Ibland kan emellertid en sådan procedur vara praktiskt ogenomförbar. Myndigheten, till 

exempel en nämnd i ett landsting som ansvarar för hälso- och sjukvård, kan helt enkelt inte 

bilda sig en rimlig uppfattning om den särskilda skaderisk som kan vara förbunden med varje 
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enskild uppgift som kontinuerligt tillförs patientens journal och är tillgänglig för patienten 

genom direktåtkomst..  

I sådana situationer får i stället en myndighet göra en schabloniserad menprövning, i analogi 

med vad som i förarbetena till sekretesslagen förordas vid så kallat massuttag (prop. 1979/80:2 

Del A s. 80 f.). De kunskaper som myndigheten har om mottagaren eller mottagarna, hur dessa 

kommer att hantera uppgifterna och vilken risk för ytterligare spridning som finns, kan då – 

tillsammans med en bedömning av den skaderisk som typiskt sett är förbunden med uppgifter 

av aktuellt slag – i de allra flesta fall ge fullt tillräckligt underlag för bedömningen av om 

sekretessbestämmelsens skaderekvisit är uppfyllt och sekretess därmed gäller eller inte gäller 

gentemot mottagaren i fråga.  

Den schabloniserade menprövningen eller skadeprövning kan vidare läggas till grund för ett 

menprövningsbeslut som fattas centralt av myndigheten. Skadeprövningen kan i sin tur bygga 

på en gemensam analys eller bedömning genomförd av en eller flera vårdgivare. I Journalen 

benämns denna bedömning ”ramverk”. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) 

ska den vårdgivare som medger en enskild direktåtkomst till sina patientuppgifter ansvara för att 

det finns ett ”system för bedömning” av de uppgifter som kräver ett särskilt skydd i förhållande 

till den enskilde och som inte ska kunna lämnas ut genom direktåtkomst. ”Ramverket” för 

Journalen är en viktig komponent i ett sådant ”system” som Socialstyrelsen efterlyser för 

bedömning av upprepade, automatiserade utlämnanden till samma mottagare, i detta fall 

patientens direktåtkomst i Journalen.  

1.7 Får patienten även ta del av journalanteckningar som ännu 
inte har signerats av vårdgivaren? 

Ja. Frågan är avgjord av Högsta förvaltningsdomstolen (HDF 2013 ref. 33). Hos en offentlig 

vårdgivare är journalanteckningar alltid allmänna handlingar. Det innebär att sådana 

anteckningar anses upprättade och utgör allmänna handlingar innan ”bläcket har hunnit torka”. 

Det saknar betydelse enligt domstolen om de är signerade eller inte. Enligt domstolens mening 

kan det i en journalhandling av det nu aktuella slaget inte förekomma anteckningar som endast 

är att betrakta som utkast eller arbetsversioner i den mening som avses i 2 kap. 9 § andra stycket 

tryckfrihetsförordningen. När anteckningen är tillförd journalen är den alltså allmän handling 

och ska lämnas ut till den som efterfrågar handlingen (om inte sekretess utgör hinder för 

utlämnande). Signeringen av en journalanteckning får inte enligt domstolen tillmätas någon 

betydelse för bedömningen av när anteckningen ska anses utgöra en del av den allmänna 

handlingen i tryckfrihetsförordningens mening. 

När det gäller handlingar (intyg, röntgenbilder) så kan de bli allmänna handlingar vid olika 

tidpunkter beroende på vilken regel i tryckfrihetsförordningen som blir tillämplig, till exempel 

om den är upprättad av vårdgivaren själv eller inkommen till vårdgivaren. Generellt är alla 

inkomna handlingar till en offentlig vårdgivare allmänna handlingar och ska lämnas ut till 

patienten. Motsvarande gäller för upprättade handlingar; när de har justerats eller på annat sätt 

färdigställts är de allmänna handlingar, till exempel digitala röntgenbilder. Om handlingarna är 

relevanta för patientens vård och behandling eller administration i samband härmed ska de 

lämnas ut genom Journalen. Beträffande handlingar som inte ryms inom denna kategori, till 

exempel den särskilda journal som enligt lagen om genetisk integritet ska upprättas av en 
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vårdgivare över identiteten på en tredjepartsdonator, får patienten vända sig till vårdgivaren och 

begära utlämnande på annat sätt.  

Privata vårdgivare omfattas inte av tryckfrihetsförordningens bestämmelser. I propositionen till 

den äldre patientjournallagen anför departementschefen i korthet att för de fall ”sådana frågor 

skulle bli aktuella inom den enskilda hälso- och sjukvården torde tryckfrihetsförordningens 

bestämmelser tjäna till vägledning” (prop. 1984/85:189 s. 38). Utgångspunkten är således att 

anteckningar och handlingar hos privata vårdgivare ska blir tillgängliga för patienten i lika stor 

utsträckning som hos en offentlig vårdgivare för att främja en jämlik hälso- och sjukvård. 

1.8 Ska en anteckning eller en handling tillföras patientjournalen 
så snart som möjligt efter en vårdhändelse? 

Ja. Enligt 3 kap. 9 § patientdatalagen ska uppgifter föras in i patientjournalen ”så snart som 

möjligt”. Med uttrycket ”föras in” avses både anteckningar i en journalhandling och infogande 

av journalhandlingar som upprättas inom verksamheten eller som inkommit utifrån. Vad som 

närmare menas tidsmässigt med ”så snart som möjligt” framgår inte av några förarbeten. Det 

lämnas öppet av lagstiftaren. I ett uppmärksammat tillsynsärenden förklarade Socialstyrelsen att 

medicinska händelser ska finnas inskrivna i patientjournaler inom två dygn efter händelsen 

(Socialstyrelsens beslut 2008-11-24, dnr. 44-9129/08).  

På sin webbplats förklarar Socialstyrelsen emellertid att det torde vara omständigheterna i det 

enskilda fallet som får avgöra hur snabbt uppgifterna ska föras in i journalen. I akuta vårdfall 

där behandlingen är personalintensiv kan uppgifterna behöva föras löpande och kontinuerligt 

parallellt med behandlingen, medan i andra fall, till exempel vid en rutinhälsokontroll på en 

vårdcentral kan viss fördröjning godtas att föra in uppgifterna i patientjournalen. Det är behovet 

av uppgiften och patientsäkerheten som är avgörande.  

1.9 Är minnesanteckningar och mellanprodukter också allmänna 
handlingar? 

Nej. Minnesanteckningar och mellanprodukter är inte allmänna handlingar. Med 

minnesanteckning förstås promemoria och annan anteckning eller upptagning som har kommit 

till endast för ärendes föredragning eller beredning, dock inte till den del den har tillfört ärendet 

sakuppgift eller arkiveras. Minnesanteckningar som tillför ett vårdärende en sakuppgift är alltid 

en allmän handling. Justitieombudsmannen har i ett fall, JO 1968 s. 497, diskuterat i vad mån 

anteckningar av en tjänsteman kunde utgöra minnesanteckningar. JO uttalade då att 

anteckningarna innehöll sådant sakmaterial som tjänar som underlag för själva avgörandet i 

ärendet hos myndigheten, och att de då under inga omständigheter kunde betraktas som 

anteckningar till ledning för minnet eller eljest för arbetet som verkställts allenast för ett ärendes 

föredragning eller beredande till avgörande. Det finns alltså inte utrymme för 

minnesanteckningar i form av till exempel ”hypoteser” eftersom det torde utgöra en relevant 

sakuppgift.  

Socialstyrelsen har sin handbok till föreskrifterna (SOSFS 2008:14) anfört att tillfälliga 

minnesanteckningar som används som underlag för uppgifter som ska föras in i patientjournalen 

kan räknas som arbetsmaterial, som kan förstöras när uppgifterna förts in i journalen. 
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Uppgifterna ska föras in i journalen så snart det är möjligt (se fråga 1.8). Om 

minnesanteckningarna förs i ordnad form och sparas längre tid anser Socialstyrelsen att de är att 

likställa med journalhandlingar. 

En vårdgivare kan också skapa mellanprodukter i form av till exempel utkast. En mellanprodukt 

är en handling som innehåller uppgifter som i och för sig tillför ärendet något nytt i sak, men 

dessa uppgifter sedan överförs till en handling som upprättas. Som exempel på mellanprodukter 

kan nämnas digitala diktat. De är ett osjälvständigt mellanled till en färdig ”produkt”, det vill 

säga en journalanteckning. Diktaten får gallras. Om de inte gallras utan i stället ”arkiveras” blir 

de också allmänna handlingar hos en vårdmyndighet. 

1.10 Får en vårdgivare neka utlämnande av vårddokumentation till 
en patient med hänvisning till behovet av ”rådrum”?  

Nej. Med ”rådrum” avses en situation när en läkare behöver få rådrum att bedöma en fråga, till 

exempel ett provsvar om cancer, för att diskutera svaret med kollegor eller med patienten 

(Socialstyrelsen, Informationssäkerhet - Vägledning för hantering av information inom vård och 

omsorg, s. 35 och 61). Ett provsvar är dock normalt att betrakta som en allmän handling hos en 

offentlig vårdgivare, oavsett om det är mottaget från en annan vårdgivare eller har färdigställts 

av vårdgivaren själv, och ska lämnas ut på begäran av patienten snarast (se fråga 1.7). Det är 

inte heller en minnesanteckning eller en mellanprodukt (se fråga 1.8). ”Rådrum” strider således 

mot tryckfrihetsförordningens bestämmelser.   

I Journalen innebär ”rådrummet” att vissa sjukvårdshuvudmän inte låter patienter del av 

journalinformation genom Journalen förrän efter en viss tidsrymd (normalt 14 dagar). Enligt 

patientdatalagen är det frivilligt för en vårdgivare att medge patienter direktåtkomst till sin egen 

vårddokumentation (se fråga 1.2). Det innebär att det egentligen står fritt för en vårdgivare att 

fördröja eller skjuta på patienters direktåtkomst till sin egen vårddokumentation. Av 

föreliggande ramverk framgår dock att utgångspunkten är att patienten ska få direktåtkomst till 

all sin egen vårddokumentation så fort den är antecknad, inkommen eller färdigställd. 

Beträffande privata vårdgivare, se fråga 1.7 sista stycket. 

1.11 Råder ett barn över sin patientjournal först vid 18 års ålder? 
Nej. Regeringen har uttalat följande i frågan (prop. 2007/08:126 s. 153): ”Beträffande 

bedömning av mognadsgrad bör barn och tonåringar hanteras på motsvarande sätt som i den 

övriga verksamheten inom hälso- och sjukvården. I takt med den underåriges stigande ålder och 

mognad ska allt större hänsyn tas till barnets önskemål och vilja vad till exempel gäller om 

uppgifter om honom eller henne ska få göras tillgängliga för andra vårdgivare eller inte och vad 

gäller samtycke vid ospärrade uppgifter, jfr 6 kap. 11 § föräldrabalken.” Av den nämnda 

bestämmelsen i föräldrabalken framgår bland annat att vårdnadshavaren ska i takt med barnets 

stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. 

Datainspektionen har som tumregel sagt att vid ungefär 15 års ålder kan barn råda över frågor 

om sekretess och samtycke till personuppgiftsbehandling. Enligt den europeiska 

persondataskyddsförordningen, art. 8.1, ska tillhandahållare av e-tjänster som riktar sig mot 

bland annat barn inhämta vårdnadshavarnas samtycke till behandlingen av barnets 

308



   Senast ändrad 
2016-08-30 

  
 

Inera AB Box 177 03 
Östgötagatan 12 
118 93 Stockholm 

Tel 08 452 71 60 
info@inera.se 
www.inera.se  

Organisationsnummer 
556559-4230 
 

 Sid 8/8 

 

 

personuppgifter i en sådan tjänst om barnet är under 16 år eller den lägre åldersgräns som 

medlemsstaten bestämmer, dock inte lägre än 13 år. 16 år är således en lämplig lägsta 

åldersgräns för att låta barn ta del av Journalen. (Förordningen träder i kraft 25 maj 2018.) Inget 

hindrar dock att åldersgränsen i enskilda fall sänks av ansvarig verksamhetschef efter samråd 

med barnet och vårdnadshavare. 

1.12 Har vårdnadshavare rätt att ta del av barnets patientjournal 
genom direktåtkomst upp till 16 års ålder? 

Nej. I Journalen är grundprincipen att vårdnadshavare har åtkomst till barns journal upp till det 

att barnet fyller 13 år. Ansvarig vårdgivare har dock i enskilda fall efter samråd med barnet och 

vårdnadshavare möjlighet att höja åldersgränsen och erbjuda vårdnadshavare åtkomst även efter 

det att barn fyllt 13 år. 
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1. Så fungerar tjänsten Journalen 
Detta är en beskrivning av planerad funktionalitet vid ingången av år 2017. 

1.1 Säker inloggning krävs 
För att logga in i Journalen som invånare krävs att man har en e-legitimation. Inloggning görs 

via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Till Journalens administrationsgränssnitt krävs inloggning med 

SITHS-kort. 

Kravet på säker inloggning kommer ifrån SOS 2008:14 kap 2 där det i 13 § står: ”Vårdgivaren 

ska ansvara för att det i ledningssystemet finns rutiner som säkerställer att en enskilds 

direktåtkomst till sina patientuppgifter och till dokumentation om åtkomst endast tillåts efter det 

att den enskilde har identifierats genom stark autentisering.” 

1.2 Försegling 
En användare kan försegla Journalen med en knapptryckning. Då går det inte att komma åt 

innehållet längre. Har användaren delat journalinformationen med ett ombud (se ovan) eller 

själv är ombud åt någon annan, så försvinner den möjligheten i samband med förseglingen. 

Försegling kan även göras från Journalens administrationsgränssnitt, för de fall användaren inte 

har tillgång till Journalen eller inte vill logga in. 

Försegling bör göras omgående om användaren ber om det. 

Om användaren önskar få sin försegling upplåst görs det från Journalens 

administrationsgränssnitt. Det ska finnas en rutin hos varje huvudman för att säkerställa att det 

är den enskildes egen önskan och att inget hot föreligger. 

Möjligheten till försegling av Journalen är i första hand tänkt som ett stöd för den som 

exempelvis lever med våld i en nära relation, och har anledning att misstänka att den 

våldsbenägne partnern ska tilltvinga sig tillgång till journalinformation. 

Det är även möjligt för ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal, som bedömt det nödvändigt att 

försegling ska göras, att via Journalens administrationsgränssnitt försegla information från en 

viss enhet under en viss tid. Slutdatum måsta alltid anges. 

När Journalen är förseglad framgår inte detta i tjänsten utan där finns bara en upplysning om att 

ingen information finns att visa. 

1.3 Information och hjälp 
När användaren loggar in i Journalen måste hen godkänna en villkorstext, som också beskriver 

vart man kan vända sig med frågor. I första hand bör hänvisningen ske till landstingens och 

regionernas gemensamma webbplats 1177.se. I andra hand bör personlig kontakt med 

vårdgivaren erbjudas. 
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I tjänsten finns också uppgifter om vilken journalinformation som går att se hos de olika 

vårdgivarna. Detta visas under Sverigekartan och i menyalternativet ”Vad visas i Journalen”. 

Landsting och regioner publicerar informationen löpande och ska hålla den aktuell.  

Dessa krav kommer från SOS 2008:14 kapitel 2 där det står i 15 § ”Om vårdgivaren endast 

medger den enskilde en begränsad direktåtkomst till sina patientuppgifter, ska vårdgivaren 

informera honom eller henne om detta. Vårdgivaren ska även informera den enskilde om vart 

han eller hon kan vända sig för att få hjälp med att förstå dokumentationen”.  

1.4 Åldersgräns 
Man måste ha fyllt 16 år för att kunna logga in i Journalen från 1177 Vårdguiden. 

Undantag från denna regel kan i enskilda fall beviljas av verksamhetschef, och gäller då för den 

verksamhet som verksamhetschefen ansvarar för. 

1.5 Vårdnadshavares tillgång till barns information 
Är man vårdnadshavare för ett barn har man automatiskt tillgång till barnets journal. Vilka 

barns journaler man har tillgång till visas på Journalens startsida. Den automatiska tillgången 

försvinner när barnet fyller 13 år.  

Det kan finnas behov av att utöka vårdnadshavarens tillgång till barnets journal efter att barnet 

har fyllt 13 år. Det ska bedömas och beviljas av verksamhetschef, och gäller då för den 

verksamhet som verksamhetschefen ansvarar för. 

Det kan också i undantagsfall finnas fall när sjukvårdshuvudmannen bedömer att 

vårdnadshavare inte ska ha tillgång till barnens journal. Det kan exempelvis vara när 

tvångsåtgärder övervägs. Det går då att helt stänga av vårdnadshavarens tillgång till barnets 

journal. 

Vårdgivaren måste tillhandahålla en jourorganisation för att snabbt handlägga dessa ärenden. 

1.6 Informationsmängder 
Journalen stödjer ett antal så kallade informationsmängder, det vill säga olika kategorier av 

journalinformation, och samtliga ska visas för patienten. Information bakåt i tiden ska också 

vara tillgänglig. Målsättningen är att all journalinformation som är digitalt tillgänglig ska visas. 

Informationsmängderna i Journalen under 2016 är: 

 Anteckningar 

 Vårdkontakter 

 Diagnoser 

 Läkemedel 

 Provsvar Klinisk kemi/Mikrobiologi 

 Vaccinationer 

 Konsultationsremiss 

 Remisstatus 
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 Mödravård 

 Förlossningsdata 

 BVC tillväxtkurva 

 Röntgen 

 Loggar 

 Journalspärr 

 Uppmärksamhetssignal 

 EKG 

 Frikort 

 Formulär 

1.7 Osignerad information 
I Journalen kan användaren själv välja att ta del av uppgifter som är osignerade/ovidimerade och 

som är nyare än 14 dagar. 

Uppgifter som är nyare än 14 dagar, eller som ansvarig vårdpersonal inte har hunnit 

signera/vidimera presenteras med markeringen Nytt/Osignerat eller Nytt/Ovidimerat  

Om användaren klickar på en rad som markerats med Nytt/Osignerat eller Nytt/Ovidimerat så 

öppnas informationen och det finns en tydlig markering om att det är information som inte är 

kontrollerad av ansvarig vårdpersonal och som kan komma att ändras, eller att informationen är 

nyare än 14 dagar. 

Via administrationsgränssnittet finns möjlighet att dölja enstaka journalavsnitt för enskilda 

patienter. Detta ska tillämpas i undantagsfall, enligt information i avsnittet ovan Principer för 

information som inte görs tillgänglig. 

1.8 Journalspärrar 
I Journalen visas de spärrar som finns i journalsystemen, och vilken information som ryms i 

respektive spärr. Av informationen framgår om det är en spärr som är satt för att begränsa hälso- 

och sjukvårdspersonalens tillgång till uppgifterna inom en vårdgivare eller om det är en spärr 

som patienten satt för att hen inte vill delta i en sammanhållen journalföring. 

1.9 Åtkomstlogg 
Åtkomstloggen visar datum, namn, roll och vårdgivare för dem som har öppnat journalen i 

vårdsystemen. Loggen visar både vårdpersonal, eventuella ombud som öppnat journalen samt 

användarens egen användning. 

Primärt är denna funktion avsedd för att patienten skall kunna upptäcka obehöriga åtkomster 

från personer som har en koppling till patienten. 

I anslutning till åtkomstloggen ska finnas en angiven kontakt dit patienten kan vända sig med 

frågor om loggen. Här är också lämpligt att informera om att vårdpersonal kan vara behörig och 

ha ett behov av att gå in i journalen, även om patienten inte haft direktkontakt med personen i 
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fråga. Anledningen kan exempelvis vara förfrågningar från andra vårdgivare, uppföljningar, 

fakturering eller andra patientadministrativa åtgärder. 

 

1.10 Dela ut journalen till ett ombud 
I Journalen finns en funktion som kallas Dela journal. Det är en ombudsfunktion som låter en 

användare bjuda in exempelvis en närstående att ta del av hela eller delar av 

journalinformationen under en viss period. Den person som utses som ombud måste aktivt 

acceptera delningen, för att journalinformationen ska bli tillgänglig. Delningen kan avslutas när 

som helst, både av den som journalinformationen gäller och av ombudet. 

Om en person som har delat sin journal avlider ligger delningen kvar tills ombudet själv väljer 

att avsluta delningen. 

1.11 Uppdatera kontaktuppgifter 
Användaren kan via Journalen uppdatera kontaktuppgifter till sig själv och sina närstående, på 

ett sätt så att uppgifterna lagras i vårdgivarens journalsystem. 

1.12 Formulär 
Användaren kan via Journalen ta emot och skicka in formulär till vårdgivaren. 

1.13 Patientens egen notering 
En användare kan välja att göra en notering via Journalen, som sparas utanför patientjournalen i 

ett så kallat personligt hälsokonto, men med en länk till journalanteckningen. Patienten förfogar 

helt över sin egen notering och väljer om noteringen ska göras tillgänglig för personal i hälso- 

och sjukvården eller inte. Avsikten är exempelvis att en patient ska kunna göra egna 

minnesanteckningar eller framföra en avvikande mening. Patienten får information om att hälso- 

och sjukvårdspersonal bara kan ta del av noteringen i det fall patienten själv väljer att skicka 

noteringen till vården samt om personalen väljer att läsa noteringen. Funktionen är utvecklad så 

att varje sjukvårdshuvudman självständigt kan välja att tillämpa den eller inte. 
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Regionledningskontoret
Avsändare

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Verksamhetsberättelser 2016

Förslag till beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

 lägger redovisade verksamhetsberättelser för 2016 till handlingarna 

Sammanfattning
I januari 2016 antog nämnden verksamhetsplaner och budget för förvaltningens 
verksamhetsområden som verkar inom nämndens ansvarsområde. Förvaltningens 
verksamhetsområden har genom verksamhetsberättelse för 2016 återrapporterat 
utifrån verksamhetsplan och budget. Dessa rapporter utgör tillsammans 
regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet och resultat för 
2016. 

Information i ärendet
Regionfullmäktige har i budget för 2016 angivit mål för verksamheten och vilka 
förändringar som ska genomföras. I januari 2016 antog nämnden 
verksamhetsplaner och budget för förvaltningens verksamhetsområden som 
verkar inom nämndens ansvarsområde.

Regiondirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på regionstyrelsens och 
nämndernas uppdrag operativt leder regionens verksamhet i enlighet med 
fastställd budget för regionstyrelse respektive nämnd. Operativt ansvar fördelas 
till verksamhetsområdesdirektör som rapporterar till regiondirektören.

Förvaltningens verksamhetsområden har genom verksamhetsberättelse för 2016 
återrapporterat utifrån verksamhetsplan och budget. Dessa rapporter utgör 
tillsammans regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet och 
resultat för 2016. Verksamhetsberättelserna utgör även ett viktigt underlag för 
regionledningskontorets arbete med Årsredovisningen som utgör regionstyrelsens 
återrapportering till regionfullmäktige.
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Verksamhetsområde Medicinsk vård  

Avsändare  

Regiondirektören 

Verksamhetsberättelse 2016 
 

1. Sammanfattning 
 

Medicinsk vård ska vara av högsta klass avseende medicinsk kvalitet, 

tillgänglighet och personcentrerad vård. Vi strävar mot toppresultat i nationella 

kvalitetsregister och mätetal, trygga och delaktiga patienter och närstående, stolta 

medarbetare samt en patientsäker och kostnadseffektiv vård. Under året har vi 

arbetat intensivt med att förbättra oss inom alla målområden.  

 

Metoder som vi använt oss av 

 

 Alla medicinska programgrupper har redovisat och diskuterat sina resultat 

regionövergripande. Utvecklingsarbeten har initierats där behov funnits. 

Arbete med kapacitets- och produktionsstyrning har påbörjats. 

Tillgänglighetsdata har presenterats för verksamheterna varje vecka med 

även efterfrågan av åtgärder inom de områden där man inte uppnått målet. 

 

 Gemensamma utbildningar i personcentrerad vård har genomförts.  

 

 Gröna korset har använts som modell för att diskutera avvikelser och risk 

för avvikelser. Patientsäkerhetsdialoger har genomförts.  

 

 Arbete har påbörjats avseende ”rätt använd kompetens”, nya 

arbetstidsmodeller, introduktionsutbildningar och individuellt mentorskap. 

Detta har gjorts för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare och för 

att ge dem en ökad stolthet över sitt arbete och sin arbetsplats. Första 

linjens chefer är en nyckelgrupp och vi har 2016 startat en 

ledarskapsallians. En gemensam chefsdag genomfördes den 12 oktober 

och därefter sker regelbundna träffar där verktyg och olika stöd till 

ledarskap presenteras. 

 

 För att nå en ekonomi i balans och uppnå den kostnadsreducering (75 

mnkr) som är beslutad på regionnivå har vi under året genomfört ett flertal 

organisationsförändringar som medfört vårdplatsminskningar och 

minskning av antalet årsarbetare. Totalt har Medicinsk vård under 2015 

och 2016 minskat med 56 vårdplatser och antalet årsarbetare har minskat 

med ca 100 stycken under 2016 jämfört med föregående år. Dessutom har 
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varje klinik haft en handlingsplan för besparingar som följts upp varannan 

månad. 

 

Vi har inom Medicinsk vård under året startat utredningar inom akutsjukvården, 

ambulanssjukvården, mobila geriatriska team, palliativ vård och barnsjukvården. 

Uppdragens syfte var att komma med förslag till förändringar som ska förbättra 

både kvalitet och resursutnyttjande inom respektive område. Uppdraget gällande 

mobila geriatriska team och palliativ vård har resulterat i ett beslut att bilda en 

länsövergripande enhet under 2017. Övriga utredningar är fortfarande pågående. 

 

Organisationsförändringar 

 Slutenvårdsplatserna för neurologisk rehabilitering i Nässjö övergick till 

verksamhetsområde Psykiatri och rehabilitering vid årsskiftet.  

 Tre separata dialysberedskapslinjer i länet blev en gemensam från och med 

den 1 februari.  

 Akutklinikerna i länet bildade den 9 februari en länsgemensam enhet för 

vårdadministration. Verksamheten ligger organisatoriskt under akutkliniken 

i Värnamo och leds av en enhetschef. Gemensamma rutiner och arbetssätt 

har arbetats fram och daglig styrning har införts. Tid till utskrift har markant 

förbättrats och akuta utskrifter sker nu dygnet runt på alla tre sjukhusen.  

 Rehabiliteringspersonal från medicin och geriatrik gick över till 

rehabiliteringscentrum den 1 mars.  

 Sammanslagning av medicinkliniken och geriatriska kliniken på 

Höglandssjukhuset samt på Värnamo sjukhus genomfördes under mars 

månad. De problem som uppstått i samband med omorganisationen har 

hanterats väl och mycket arbete har lagts på att skapa en samsyn i de olika 

arbetsgrupperna där två olika kulturer möts.  

 På Länssjukhuset Ryhov har betydande organisatoriska förändringar skett 

inom både medicinkliniken och geriatriska kliniken. Strokeenheten som 

tidigare tillhört geriatriska kliniken har organisatoriskt gått över till 

medicinkliniken och slagits samman med medicinklinikens neurologsektion, 

medicin B. Detta har inte varit utan bekymmer då arbetssätten skilt sig 

avsevärt åt mellan de båda klinikerna. Man fick tidigt svårigheter med att 

behålla personal och har tvingats till tillfällig vårdplatsreduktion. Nya 

arbetsrutiner och förändrade arbetssätt har skapats och enheten ska öppna 

upp alla sina vårdplatser den 27 februari 2017. 

 Geriatriska kliniken har fått en förändrad verksamhet i och med att 

geriatrisk vårdenhet A, där patienter över 65 år med höftfrakturer och andra 

ortopediska åkommor vårdats, organisatoriskt överförts till ortopedkliniken. 

Geriatriken har istället fått ett utökat uppdrag vad gäller akuta geriatriska 

patienter och har bildat en ny enhet, geriatrisk akutvårdsavdelning (GAVA). 

Geriatrisk kompetens ska via konsult finnas tillgänglig för alla patienter på 
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sjukhuset. Ett projekt pågår där fem vårdplatser på MAVA har omfördelats 

från medicinkliniken till geriatriken. 

 Reumatologin övergick från kirurgisk vård till medicinsk vård den 12 

september 2016. Reumatologisk dagvårdsbehandling har startats upp på 

Värnamo sjukhus. 

 

Vårdplatser 
På Höglandssjukhuset har ovan nämnda omorganisation lett till att ytterligare 16 

vårdplatser reducerats sedan årsskiftet. Det finns nu 96 disponibla vårdplatser på 

medicin- och geriatrikkliniken. I Värnamo finns 76 disponibla vårdplatser, en 

minskning med 4 sedan årsskiftet. På Länssjukhuset Ryhov har medicinkliniken 

och geriatriska kliniken tillsammans minskat med 13 vårdplatser utöver de 

vårdplatser som överförts till ortopedkliniken. Antalet disponibla vårdplatser på 

Länssjukhuset Ryhov inom Medicinsk vård är totalt 198 stycken. Totalt sedan 1 

januari 2015 har Medicinsk vård inom regionen gjort en minskning med 56 

vårdplatser och totala antalet disponibla vårdplatser på våra tre sjukhus är 370 

stycken. 

 

Tillfällig vårdplatsreducering 

På grund av bemanningsproblem vad gäller sjuksköterskor har medicin- och 

geriatrikklinikerna tvingats till ytterligare vårdplatsneddragningar olika perioder 

under året. Eksjö och Värnamo har åter öppnat samtliga sina disponibla platser 

medan Ryhov fortfarande har ett antal platser stängda. Den 27 februari 2017 

planeras samtliga disponibla platser åter vara öppna. 

 

Verksamhetsförändringar 

 Hemtagning av diagnosgruppen AML (akut myeloisk leukemi) gjordes den 

1 januari från Linköping till medicinkliniken Ryhov. I samband med detta 

startades en länsövergripande hematologisk beredskapslinje.  

 De tre barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna har tagit över 

behandlingen av barn under 12 år med latent tuberkolos från 

infektionskliniken.  

 Hudkliniken breddinför fotoremiss samt har avslutat avtal med privat 

vårdgivare.  

 Ambulanssjukvården har infört ett nytt beslutsstöd för att kunna hänvisa 

patienter till en annan vårdnivå eller andra transportsätt. Antalet som 2016 

behandlades på plats eller hänvisades till annan vårdnivå än sjukhus uppgick 

till 7 503 patienter av totalt 45 602, vilket motsvarar 16,5 procent. Under 

2016 har 25 procent fler patienter hänvisats till annan vårdnivå än sjukhus 

jämfört med 2015. 

 Reumatologiska infusionsbehandlingar utförs nu på medicinklinikens 

dagsjukvård i Värnamo. Patienter fick tidigare åka till Jönköping. För 

närvarande får cirka 30 patienter sin behandling i Värnamo. 
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 Sprututbytesmottagning för personer från hela länet öppnades på 

Länssjukhuset Ryhov den 2 juni 2016. För närvarande finns 64 inskrivna 

personer. 

 Barn- och ungdomshälsan öppnade i Värnamo den 12 september 2016.  

 En lättvårdsambulans togs i drift den 1 december 2016. Patienturvalet har 

fungerat väl och beläggningsgraden i december månad låg på 67,4 procent, 

vilket anses bra på så kort inkörningsperiod. 

 Familjecentralen på Rosenlund invigdes den 8 december 2016. 

 

Pågående utredningsuppdrag 

 Akutläkarorganisation 

 Ambulansorganisation 

 Framtidens barnsjukvård 

 

Produktion 

 Antalet läkarbesök har inom somatisk vård ökat med 2 401 (2 procent). 

 Antalet vårdtillfällen har under 2016 minskat med 2 951 stycken  

(10 procent) och mellan 2014 till 2016 har vårdtillfällena minskat med 

3 200 stycken.  

 Verksamhetsområdets genomsnittliga tillgänglighet till besök uppgår till  

70 procent att jämföra med föregående år då tillgängligheten uppgick till 75 

procent. 

 4 timmarsmålet (> 90 procent av patienter ska ha väntat kortare tid än fyra 

timmar på akutmottagningen, från inskrivning till utskrivning) uppnås inte 

på någon av våra tre akutmottagningar, men ur ett nationellt perspektiv är 

tillgängligheten hög. Genomsnittsvärdet 2016 i riket var 70 procent. 

Värnamo sjukhus hade 88 procent vilket är tredje bästa resultatet bland 

landets 45 akutmottagningar (3/45). Höglandssjukhuset hade 82 procent 

(7/45) och Länssjukhuset Ryhov 76 procent (14/45). Bland de patienter över 

80 år som väntat högst 4 timmar var Värnamo sjukhus etta i landet (1/45), 

Höglandssjukhuset fjärde bäst (4/45) och Länssjukhuset Ryhov hamnade på 

trettonde plats (13/45).  

 Pågående arbete med kapacitets- och produktionsstyrning sker inom 

hudkliniken, kardiologin och neurologin. Pågående arbeten sker även inom 

ramen för projektet ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård” 

där akuten till vårdcentralen, vårdsamordning, mobila team och kroniska 

sjukdomar har stor betydelse för verksamheten inom Medicinsk vård.  
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Medarbetare 

Faktiska årsarbetare har under 2016 minskat med cirka 100 stycken jämfört med 

föregående år. Framförallt så är det inom medicinkliniken, geriatriska kliniken 

och medicin- och geriatrikklinikerna som minskningen har skett.  

 

 
 

Grafen beskriver utvecklingen av faktiska årsarbetare i förhållande till målet 

(minska med 100 stycken) justerat för omorganisationer mellan verksamhets- 

områdena.  

 

Ekonomi 

Verksamhetsområdet har under 2016 ett negativt resultat om 46,7 mnkr. Jämfört 

med föregående år har resultatet förbättrats med 100 mnkr. Resultatet beror i 

huvudsak på en strukturellt för hög kostnadsnivå i förhållande till ersättningen. 

Lönekostnaderna har som förväntat minskat med anledning av ett minskat antal 

årsarbetare. 

 

Totalkostnaden för somatisk vård har minskat med 3,5 procent (fast pris) jämfört 

med föregående år. Däremot har kostnaden per DRG (både sluten och öppen vård) 

ökat med 6 procent (fast pris), vilket främst förklaras av produktionsminskning i 

sluten vård om ca 13 procent. Kostnaden har i fast pris minskat med cirka 65 

mnkr. 

 

Ambulansverksamheten har under året utfört 360 (1 procent) fler 

ambulansuppdrag jämfört med föregående år. Främst så är det prioritet 1 larm 

som har ökat med 1 233 stycken, 7 procent. Prioritet 2 och 3 larm har minskat 

med 873 stycken, 3,2 procent. 

 

1 600,0

1 800,0

2 000,0

2 200,0

30 Medicinsk vård Mål Medicinsk vård 2016

Faktiska årsarbetare  
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Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått 

    2016-12-31 Andel 

  
  Antal mål som är uppfyllda 6 35 %  

  

  

Antal mål som är delvis 

uppfyllda 10 59 % 

  

  

Antal mål som är inte 

uppfyllda 1 6 % 

  

S:a 

Antal mål som kunnat 

mätas 17 100 %  

  

  

Antal mål som inte kunnat 

mätas 4    

 
  Totalt antal mål 21    

  
Förändringar av resultat mellan 2016 och 

2015  

Antal 

mål Andel av måtten 

Resultat är bättre än 2015 (+) 9 53 % 

Resultat är i nivå med 2015 (0) 3 18 % 

Resultat är sämre än 2015 (-) 5 29 % 

Antal resultat som kan jämföras   17   

 

2. Medborgar- och kundperspektivet 
 

Värdering av mål:  ej uppfyllt   delvis uppfyllt   uppfyllt 
Resultatet 2016 är bättre än 2015 (+), Resultatet är i nivå med 2015 (0), Resultatet är sämre än 

2015 (-), Måttet är nytt, kan ej jämföras (n) 

 

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått  

Systemmätetal Mål 

Resultat 

2016-12-31     

Gräns- 

värden 

Grönt Gult  Rött 

Faktisk väntetid 

till första besök i 

specialiserad vård 

 

80 % inom 60 

dagar 

 

Dec: 68 % 

Ackumulerat: 

70 % 

 (-) 

> 80 % > 70 % < 70 % 

Faktisk väntetid 

till åtgärd, 

specialiserad vård 

(%) 

 

80 % inom 60 

dagar 

 

Dec: 100 % 

Ackumulerat: 

98 % 

 (0) 

> 80 % > 70 % < 70 % 

Fått hjälp och 

lämnat 

akutmottagningen 

inom 4 timmar 

 

90 % inom 4 

timmar 

 

Dec: 80 % 

Ackumulerat: 

81 % 

 (-) 

> 90 % > 75 % < 70 % 
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Väntetid till nybesök 

Den genomsnittliga tillgängligheten avseende besök uppgick till 70 procent under 

2016 jämfört med 75 procent föregående år. Under december är det 409 personer 

(29 procent) som inte erhållit ett besök inom 60 dagar jämfört med samma period 

föregående år då det var 205 personer (15 procent) som inte erhöll ett besök inom 

60 dagar. Under december har 198 personer frivilligt valt att vänta. Det är främst 

hudkliniken som med ett stort antal besök bidrar till förändringen (upp/ner) i 

tillgängligheten. Hudklinikens genomsnittliga tillgänglighet uppgår under 2016 

till 59 procent att jämföra med föregående år då tillgängligheten uppgick till 63 

procent.  

 

Tillgängligheten till besök på hudkliniken sjunker under sommarmånaderna. I år 

var detta särskilt påtagligt då kliniken sedan i maj har lagt mycket läkartid på 

utbildning i primärvården med anledning av införande av SVF (standardiserat 

vårdförlopp) malignt melanom. Läkarbemanningen har under hösten varit låg på 

grund av vakanser, vilket i hög grad bidragit till den försämrade tillgängligheten. 

Under 2015 och 2016 har hudkliniken köpt tjänster av privat vårdgivare med en 

volym om drygt 700 remisser.  

 

Ett antal aktiviteter planeras på kliniken för att öka tillgängligheten. Hudkliniken 

genomför även en stor utbildningsinsats i primärvården för att implementera ett 

arbetssätt med användande av fotoremiss vad gäller hudtumörer. Detta ger ökade 

möjligheter till direkta bedömningar och möjlighet att styra remisserna direkt till 

opererande instans alternativt frikänna vissa förändringar och därmed minska 

antalet besök på mottagningen.  

Väntetid till undersökning   

Det är främst inom områdena gastro- och koloskopi som väntetiden till 

undersökning är mer än 60 dagar. Under december är det inte någon patient som 

väntat mer än 60 dagar. 

 

Väntetid på akutmottagningarna 

4-timmarsmålet på akutmottagningarna nås inte på någon av akutmottagningarna. 

Tillgängligheten har under året varit relativt stabil. Ur ett nationellt perspektiv är 

tillgängligheten hög. Olika insatser har genomförts för att öka tillgängligheten 

t.ex. förändringar i schemaläggning, förändringar i arbetssätt och på 

akutmottagningen i Jönköping har en ökad bemanning med sju årsarbetare skett 

under 2016 för att förbättra arbetsmiljön och öka tillgängligheten. 

 

Kundtillfredsställelse 

I den nationella patientenkäten framkom det att våra styrkor inom Medicinsk vård 

var helhetsintryck, respekt och bemötande samt tillgänglighet. Våra 

förbättringsområden var delaktighet och involvering, information och kunskap.  

Alla enheter har tagit fram en handlingsplan för sina prioriterade 

förbättringsområden. 
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3. Process- och produktionsperspektiv 
 

Tabell 3: Redovisning av resultat för mål och mått 

Systemmätetal Mål 

Resultat 

2016-12-31     Grönt Gult  Rött 

Antal överbeläggningar 0  

us 
 us 

us us us 

Avtalstrohet 90 % 85 % 

 (+) 

> 90 % > 80 % < 80 

% 

Rätt klädd 95 % 99 % 

 (0) 

> 95 % 80-85%  < 80 

% 

Basala hygienrutiner 95 % 86 % 

 (0) 

> 95 % 80-85% < 80 

% 

Beläggning (%) Mål saknas Ackumulerat 

92 % 
  

   

Disponibla vårdplatser Minska med  

50 vpl 

Minskat  

med 56 vpl  
 (+) 

> 50 

vpl 

  

Vårdprevention 

(riskbedömning)  

80 % (us) 

  

> 80 % 75-80% < 75 

% 

Patientsäkerhet – antal skador 

per 1 000 vårddagar 

 

Minska 

 

(us) 

  

us us us 

Andel förstagångsföräldrar 

som genomgått hälsosamtal 

50 % 38 % 

 (+) 

   

us: uppgift saknas  

  

Antalet vårdplatser har under åren 2015 och 2016 minskat från 426 till 370 

stycken, 19 vårdplatser är flyttade från geriatriskakliniken avdelning A Jönköping 

till ortoped- och reumakliniken Jönköping. På grund av tillfälliga vårdplats-

neddragningar under 2016 har det totala antalet disponibla vårdplatser i 

genomsnitt uppgått till 363 vårdplatser. 

 

Avtalstrohet; det är i huvudsak inköp av ambulanser, läkemedel samt inköp från 

andra landsting som inte följer kriterierna som är uppställda för att nå målet för 

avtalstrohet. Inköp där det saknas avtal som är kopplade till avtalsdatabasen 

uppgår till 34 mnkr under 2016.  

 

Andelen förstagångsföräldrar som genomgått hälsosamtal uppgår till 38 procent. 

Målet för förstagångsföräldrar som genomgått hälsosamtal är 50 procent. Den 

huvudsakliga anledningen till att målet inte nås är en kombination av fler barn, 

vakanta tjänster, att några berörda sjuksköterskor ännu inte hunnit gå utbildningen 

i att genomföra hälsosamtal samt att man sett att ett ökat antal föräldrar avstått 

hälsosamtal med skälet att man får detta via sin arbetsgivare. 
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Patientsäkerhetsarbete 

Patientsäkerhetsmetoder som använts är bland annat SBAR, Gröna korset och 

Teach back. Åtgärder som genomförts under året för att öka patientsäkerheten är:  

 Kompetensutveckling 

 Metodutveckling 

 Nya rutiner och riktlinjer 

 Utvecklat teamarbete 

 Revisioner, granskningar och systematisk feedback 

 Patientsäkerhetsdialoger 

 

27 riskanalyser har genomförts under 2016. Samtliga verksamheter har gjort minst 

en riskanalys. Riskanalyserna kan delas in i åtta olika kategorier: 

 Inför ombyggnationer 

 Neddragning av vårdplatser 

 Sammanslagning av enheter 

 Stängning och överflyttning av verksamheter 

 Nystartade verksamheter 

 Växling av arbetsuppgifter 

 Följsamhet till rutiner  

 Förändrade rutiner  

 

30 händelseanalyser är rapporterade under 2016 inom kategorierna: 

 Läkemedelsfel 

 Bristande kommunikation, överrapportering 

 Bristande diagnos, försenad behandling 

 

En gemensam struktur för avvikelsehantering inom Medicinsk vård håller på att 

arbetas fram och där ska fokus ligga på att återkoppla händelser. Patienter och 

närstående ska inkluderas i patientsäkerhetsarbetet i en allt högre grad.  

4. Lärande- och förnyelseperspektiv 
 

Tabell 3: Redovisning av resultat för mål och mått  

Systemmätetal Mål 

Resultat 

2016-12-31     

Gräns- 

värden 

Grönt Gult  Rött 

Pågående 

forskningsprojekt 

Antal publicerade vetenskapliga 

artiklar 

Resultat ej 

klart 
  

   

Gröna korset Samtliga enheter ska 

implementera Gröna korset 

Resultat ej 

klart 
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5. Medarbetarperspektiv 
 

Tabell 4: Redovisning av resultat för mål och mått  

Systemmätetal Mål 

Resultat 

2016-12-31     

Gräns- 

värden 

Grönt Gult  Rött 

Andel medarbetarsamtal 

 

90 % 93 % 

 
 (+) 

> 90 % > 74 % < 74 % 

Kompetensutvecklingsplan 

 

90 % 89 % 

 (-) 

> 90 % > 75 % < 75 % 

Minska beroendet av 

bemanningsföretag 

Minska jmf 

med 2015 

Minskat 

100 tkr 
 (+) 

Minska   

Sjukfrånvaro < 4,5 % 4,8 % 

 (-) 

< 4,5 % 4,6 %-

4,9 % 

> 5 %  

 

 

Andelen medarbetarsamtal når målet medan andelen upprättade kompetens- 

utvecklingsplaner ligger strax under målgränsen. Dialog förs med de 

verksamheter som inte har uppnått målet.  

 

I medarbetarskap- och säkerhetsenkäten som genomfördes 2016 fick Medicinsk 

vård mycket goda resultat på de frågor som rörde HME (hållbart medarbetar-

engagemang) och ledarskap- närmaste chef.  

 

När det gäller sjukfrånvaron når vi inte vårt mål < 4,5 procent. Sjukfrånvaron 

uppgår till 4,8 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 5 procent och för 

män till 3 procent.  

 

Aktiviteter som pågår för att minska sjukfrånvaron: 

 

 En kartläggning över de medarbetare som är långtidssjukskrivna har gjorts 

och individuella handlingsplaner har upprättats där behov har funnits. 

 

 Samtliga ledningsgrupper har fått information om Arbetsmiljöverkets nya 

föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den ställer nya krav 

vad gäller arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.   

 

 Samtliga medarbetare inom Region Jönköpings län har under hösten haft 

möjlighet att besvara en medarbetarskap- och säkerhetsenkät. Utifrån 

resultatet av enkäten ska varje arbetsplats analysera sitt resultat och ta fram 

handlingsplaner för utveckling av styrkor och svagheter utifrån 

dimensionerna i undersökningen.  
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 En översyn av rehabiliteringsprocessen pågår. Målet är att vi ska jobba 

mer systematiskt och proaktivt. 

 

 På vissa arbetsplatser sker arbetsplatsträffar tillsammans med AME för att 

diskutera stresshantering på arbetsplatsen ”hur använder vi effektivt vår 

tid”. 

 

 Samarbete sker med Qulturum vad gäller utbildning i Human Dynamics 

”Verktyg i vardagen”. 

 

 Det har införts ett omfattande regionalt introduktions- och 

utvecklingsprogram för nya sjuksköterskor som vi på sikt tror kommer att 

påverka sjukskrivningarna åt rätt håll. 

 

 En mentorssjuksköterska har projektsanställts på medicin- och 

geriatrikkliniken i Värnamo från hösten 2016 tom våren 2017 med 

uppdrag att stötta och vägleda nya sjuksköterskor.  

 

 För att optimera arbetet med sjukfrånvaron har en ESF-ansökan 

(Europeiska Socialfonden) gjorts för att förebygga psykisk ohälsa för 

framförallt kvinnor. Ansökan är gjord i samarbete med 7 kommuner i 

länet, Försäkringskassan och Kommunal i Småland. Besked avseende 

ansökan väntas i mitten av mars 2017. 

 

Inom rekryteringsområdet fortsätter satsningen på sociala medier för att kunna nå 

ut till så stora grupper som möjligt. Region Jönköpings läns officiella 

instagramkonto har reaktiverats. Medicin- och geriatrikkliniken i Värnamo var 

först ut med att använda kontot under en tvåveckorsperiod. Genom att låta kontot 

vandra runt bland medarbetare och studenter kan vi presentera vår arbetsplats på 

ett personligt sätt och det bidrar till att stärka vi-känslan, öka medvetenheten om 

vad som händer på våra arbetsplatser och skapa en stolthet över att vara en del av 

Region Jönköpings län. Detta kan också intressera fler att vilja jobba hos oss.  

 

Under avtalsrörelsen med Vårdförbundet gjordes satsningar på allmän- 

sjuksköterskor och vissa specialistsjuksköterskegrupper. Sedan tidigare finns en 

satsning på de sjuksköterskor som enbart arbetar natt. Inom vissa kliniker pågår 

arbete med att titta på olika schemamodeller och att utveckla RAK (rätt använd 

kompetens).  

 

Inför sommaren stod vi inför en svår bemanningssituation. Trots intensiv 

planering och neddragning av vårdplatser tvingades vi även i år erbjuda extra 

ersättningar för att lösa situationen. 

 

I medarbetarskap- och säkerhetsenkäten anger 10 procent att de utsatts för 

kränkande handlingar av icke sexuell natur och 4 procent anger att de känt sig 

utsatta för kränkande handlingar av sexuell natur. Under året har samtliga chefer 
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fått information om Arbetsmiljöverkets nya föreskrift ”Organisatorisk och social 

arbetsmiljö” där de också fått information om vikten av att förebygga kränkande 

särbehandling. Regionens policy kring ”Kränkande särbehandling, diskriminering 

och trakasserier – riktlinjer med rutiner” har också gåtts igenom. 

Arbetsmiljöutbildningar för chefer samt skyddsombud har erbjudits där bland 

annat jämställdhetsplanen har belysts samt man har gått igenom vilka mål 

regionen har. Chefer och skyddsombud får i arbetsmiljöutbildningen god kunskap 

och kännedom om kränkande särbehandling, mobbning, trakasserier och 

könsdiskrimenering samt hur dessa frågor skall hanteras. Alla enheter ska ha 

kända rutiner för att hantera kränkande handlingar. 

 

Inför löneöversyn har samtliga chefer och HR-konsulter fått en utbildning där 

jämställda löner ingår som en del. Jämställdhetsaspekten beaktas i hela 

löneöversynsarbetet för att förhindra att osakliga skillnader i lön förekommer. 

Jämställdhetsaspekten beaktas även vid nylönesättning. Inom 

verksamhetsområdet arbetar vi också med ”heltid som norm”, där målsättningen 

är att hälso- o sjukvårdspersonal som önskar arbeta heltid ska erhålla 

tjänstgöringsgraden permanent. 

 

6. Ekonomiskt perspektiv 
 

Tabell 5: Redovisning av resultat för mål och mått  

Systemmätetal Mål 

Resultat 

2016-12-31     

Gräns- 

värden 

Grönt Gult  Rött 

Ekonomi i balans 

per delområde 

 

Nettokostnad 

per 

verksamhets 

område ej 

överstiga 

budget 

 

Primärvården 

redovisar ett 

överskott om 

8,8 mnkr 

 (+) 

   

Kostnad per 

DRG-poäng 

 

Bland de fem 

lägsta i riket 

 

Kostnaden 

per DRG har 

ökat 6 %  (+) 

   

Faktiska 

årsarbetare 

Minska med 

100 st. 

Målet 

uppfyllt  
 (+) 

 100 st.   

Läkemedels- 

kostnader i 

förhållande till 

budget 

Ej överstiga 

budget 

Budget-  

underskott      

2,3 mnkr 

 (-) 

< budget   

Resultat 

(budgetavvikelse) 

 

Ej negativt Ackumulerat:      

budget-  

underskott 

46,7 mnkr  (+) 
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6.1 Resultat 
 

Tabell 6: Ekonomisk översikt (miljoner kronor, en decimal) 

 
Utgiftsområde Ersättning 

tom 2016-

12-31 (+) 

 

 

 

 

Netto 

kostnad 

tom 2016-

12-31 (-) 

Av-

vikelse 

tom 

2016-

12-31 

(budget

-utfall) 

Resultat 

helår 

2015  

Primärvård 114,1 - 105,3 8,8 - 1,4 

Specialiserad 

somatisk vård 

2 039,4 - 2 088,7 - 49,3 - 146,7 

Övrig hälso- 

och sjukvård 

214,4 - 220,6 - 6,2 1,2 

     

Summa 2 367,9 - 2 414,6 - 46,7 - 146,9 

 

Verksamhetsområdet har under 2016 en negativ budgetavvikelse om 46,7 mnkr. 

Budgetunderskottet beror i huvudsak på en strukturellt för hög kostnadsnivå i 

förhållande till den ersättning som erhålls. Kostnaden har i fast pris minskat med 

cirka 3 procent (ca 65 mnkr) jämfört med samma period föregående år. 

Kostnadsminskningen är ett tydligt mönster sedan några månader tillbaka. Främst 

beror det på minskade lönekostnader. Verksamhetsområdet har erhållit ersättning 

för ökade kostnader avseende blodsockermätare för barn samt även ersättningar 

för ökad asylinvandring. Under 2016 har ytterligare 20,5 mnkr erhållits, vilket 

under 2015 ingick i kvalitetsersättningen men där verksamhetsområdet inte 

klarade uppsatt mål och därför inte erhöll denna ersättning. Resultatförbättringen 

avseende primärvården (se tabellen ovan) beror i huvudsak på ökade ersättningar.  

 

Lönekostnader 

Lönekostnaderna har minskat med 0,2 procent (inklusive bemanningsföretag 0,2 

procent) jämfört med föregående år. I fast pris har lönekostnaderna minskat med 

cirka 40 mnkr (3,1 procent). Anledningen till kostnadsminskningen är en 

minskning av antalet årsarbetare. Framförallt så är det inom medicinkliniken, 

geriatriska kliniken och medicin- och geriatrikklinikerna som minskningen av 

kostnaderna har genomförts.  

 

Bemanningsföretag 

Kostnaden för bemanningsföretag har under året uppgått till 18,1 mnkr 

(föregående år 18,2 mnkr). Bemanningsföretag har främst anlitats inom medicin- 

och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset (12,9 mnkr), medicin- och 

geriatrikkliniken på Värnamo sjukhus (3,9 mnkr) samt barn- och 

ungdomsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov (0,9 mnkr). Kostnaden 
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avseende bemanningsföretag har totalt minskat med 0,1 mnkr jämfört med 

föregående år. 

 

Läkemedelskostnader 

Läkemedelskostnaderna har ökat med 34,4 mnkr (9,6 procent) jämfört med 

föregående år, justerat för omorganisationer som påverkat utfallet för 

verksamhetsområdet. Kostnaderna uppgick under perioden till 393 mnkr 

(föregående år 358 mnkr). Kostnadsökningen sker inom receptläkemedel (31,5 

mnkr/15 procent) och då främst inom ett fåtal nya läkemedel. Kostnaden avseende 

smittskyddsläkemedel för behandling av bland annat hepatit C uppgår under 2016 

till 47,9 mnkr, vilket är en minskning av kostnaderna med 1,4 mnkr jämfört med 

föregående år. Rabatter avseende läkemedel för behandling av hepatit C uppgår 

till 12,6 mnkr att jämföra med föregående år då rabatterna uppgick till 3,9 mnkr.   

  

Lab och röntgen 

Kostnaderna för lab.-service (exklusive radiologi) har under perioden ökat med 7 

procent jämfört med föregående år. Ökningen av antalet lab.-prover uppgår under 

perioden till 1,7 procent. Kostnaden för radiologi har ökat med 4,3 procent. 

Antalet undersökningar inom radiologin har minskat med 2 procent. 

Kostnadsökningen avseende radiologi beror sannolikt på nya nationella vård -

riktlinjer där CT och MR blivit norm vid flertal utredningar och behandlings- 

uppföljningar. Bland annat så ökar undersökningarna avseende MR-hjärna med 12 

procent. Priserna inom radiologin och lab.-service ökade med 1,8 respektive 1,7 

procent till 2016.  

 

Kostnad per DRG 

Anledningen till att kostnaden per DRG ökar (6 procent) jämfört med föregående 

år är att antalet vårdtillfällen minskar. Minskningen av antalet vårdtillfällen 

uppgår under 2016 till 2 951 stycken (10 procent). Kostnaden i fast pris har 

minskat med ca 65 mnkr. Möjligheten att minska kostnaderna till samma nivå är 

sannolikt inte möjligt. Vilket beror på att en del av kostnadsmassan är fast även 

om antalet vårdtillfällen varierar. 

 

6.2 Åtgärdsplan för ekonomi i balans 
 

Neddragningen av vårdplatser är nu klar. Målet är uppnått vad gäller minskningen 

av antalet årsarbetare. Från och med andra tertialet 2016 minskade antalet 

anställda mer påtagligt än tidigare månader under året. Bedömningen är att detta 

innebär en kostnadsminskning med cirka 50 mnkr per år. Övriga kostnads-

reduceringar enligt verksamheternas handlingsplaner 2016 tillsammans med ovan 

beräknas ge en helårseffekt under 2017 med 75 mnkr.  
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Verksamhetsområde Kirurgisk vård
Avsändare

Regiondirektören

Verksamhetsberättelse 2016

1. Sammanfattning
Specialiteterna, de medicinska programgrupperna, MPG, inom Kirurgisk vård 
arbetade under året med förändringar för att klara uppdraget att skapa bästa 
möjliga hälsa och jämlik vård till invånarna i länet och samtidigt minska 
kostnaderna. Uppdraget omfattar att säkra tre akutsjukhus. Efterfrågan på vård 
och möjligheterna till nya behandlingar ökar. Specialiseringen inom området ökar 
också. Förändringstakten var hög och mycket utvecklingsarbete skedde under 
året. 

Det ekonomiska resultatet för helåret 2016 visar ett underskott på 78 miljoner 
kronor jämfört med budget. Verksamhetsområdets uppdrag att minska 100 
årsarbetare har inte uppnåtts. Samtidigt med svårigheterna att minska antalet 
årsarbetare har också rekrytering varit en utmaning på vissa orter och inom vissa 
yrkesgrupper. Till exempel har läkarbemanningen på operations- och 
intensivvårdskliniken i Eksjö varit svår att lösa.

Områden i fokus
Kvalitet är strategin och för att driva verksamheten från att vara mycket bra till 
bästa möjliga arbetar verksamhetsområdet sedan 2016 och fortsatt med fyra 
områden i fokus; patientnytta, attraktiv arbetsplats, kultur och ledarskap samt 
vårdplats bara när det behövs. 

Patientnytta och medicinska resultat
Operationsfördelning
I synnerhet den kirurgiska verksamheten påverkas av specialiseringen. Den 
fördelning av operationer som beslutades 2015 fullföljdes under 2016. En samlad 
bröstmottagning för länets patienter med bröstcancer öppnades i Jönköping. 
Under året har bröstoperationer till 50 procent övergått till att göras i dagkirurgi 
och utvecklingen fortsätter i den riktningen. Planerade operationer av gallor och 
bråck görs nu på sjukhusen i Värnamo och Eksjö. Under hösten påbörjades 
fördelningen av knäproteskirurgi från tre till två av sjukhusen, till Eksjö och 
Värnamo. 
Fördelningen av operationer har medfört stabilare team, en effektivisering av 
processer kring respektive diagnos och de medicinska resultaten har blivit bättre 
inom bland annat rektalcancerkirurgi och kärlkirurgi.
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En konsekvens av kirurgklinikens ökade behov av operationstid i Jönköping är att 
övriga kliniker får mindre utrymme där. Arbetet med att fördela operationer måste 
därför fortskrida inte minst inom ortopedi. 

Standardiserade vårdförlopp
Uppdraget att införa standardiserade vårdförlopp, SVF, har involverat stor del av 
verksamhetsområdet. Under 2016 infördes 13 nya standardiserade vårdförlopp 
och förberedelsearbete för ytterligare 10 gjordes. Det är ett omfattande arbete att 
säkra upp processerna inom givna tidsramar och det ger resultat. I ett nationellt 
perspektiv ligger Region Jönköpings län generellt mycket bra till. Införandet av 
SVF har stärkt patientens roll som medaktör och bidragit till utökad 
personcentrerad vård. Ökad följsamhet till nationella riktlinjerna har medfört 
ökade kostnader för diagnostik och multidisciplinära konferenser.

Utveckling av arbetsätt och tillämpning av indikationer
Kirurgisk vård har starkt fokus på medicinska resultat och förändringsarbetet 
utgår ifrån att upprätthålla och förbättra resultaten. Ett arbete under benämningen 
”göra rätt” pågår och fortsätter under 2017 med fokus på varje MPG:s stora 
processer. Huvuddragen i göra rätt-arbetet handlar om följsamhet till nationella 
riktlinjer, effektiva val av behandlingar och att ha samsyn på indikationer. Ett 
resultat är att färre operationer köptes av extern aktör 2016.

Konceptet med Rapid Recovery för proteskirurgi har införts på 
Höglandssjukhusets ortopedklinik med i princip halverade vårdtider. Processen 
effektiviseras genom att förbereda vårdvistelsen och engagera patienten mer. 
Under hösten påbörjades införande av Rapid Recovery också på ortopedkliniken i 
Värnamo och en motsvarande process även i Jönköping. 

Utökad verksamhet
Onkologkliniken öppnade 2016 en ny avdelning för strålbehandling. Det innebar 
en kapacitetsökning och en bättre tillgänglighet för länets patienter men också en 
möjlighet att ta emot patienter från andra län. Med den nya utrustningen och nya 
behandlingstekniker har behandlingsmetoderna förfinats. Onkologkliniken har 
under året också infört kapacitets- och produktionsstyrning, KPS, vilket givit god 
kontroll och styrning av produktionen. Klinikens mottagningsbesök och 
behandlingar har ökat, en trend inom cancervården sedan många år.

Två nya förlossningssalar har öppnats på Länssjukhuset Ryhov vilket ger större 
möjligheter att ta emot det ökade antalet födslar. Bemanningen av dessa platser är 
en utmaning rekryteringsmässigt. Antalet förlossningar ökade under 2016 jämfört 
med samma period förra året, en fyraprocentig ökning. Riktat statsbidrag till 
kvinnosjukvården har under året utbetalats och en bemanningsförstärkning av 
förlossningsvården ska ske.

Tillsammans
Utöver att inriktningen att utföra bröstcanceroperationer som dagkirurgi ökade 
också samverkan med primärvården som nu tar ett större ansvar av den primära 
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utredningen. Det innebär att cirka 3 000 primära bedömningar kommer att utföras 
av primärvården istället för av specialistvården.

Under 2016 har Kirurgisk vård i samarbete med primärvården säkerställt att 
rökstopp inför operation tillämpas fullt ut i Region Jönköpings län. Det minskar 
risken för komplikationer i samband med kirurgi. Den stora effekten förväntas 
komma av bättre hälsoläge bland dem som fortsätter vara rökfria.

Införande Cosmic TM 
Ett genomgripande planeringsarbete gjordes under året för att införa ett 
gemensamt system för operationsplanering. Det kommer att förbättra möjligheten 
till effektivt användande av den samlade operationskapaciteten inom regionen. En 
utmaning är att integrera Cosmic med Metavision. Införandet sker 2017.

Organisation
Samtliga MPG:er har uppdraget att arbeta som om de vore regionövergripande 
kliniker. Öron-, näs- och halsverksamheten valde att bilda en regionövergripande 
klinik. Den formades under sitt första år 2016. MPG kirurgi arbetade med att 
förbereda den regionövergripande kliniken som startade 1 januari 2017. 

Organisatoriska förändringar som gjordes i samverkan med övriga 
verksamhetsområden:

 den ortopediska vården av geriatriska patienter togs över från Medicinsk 
vård  

 den reumatologiska verksamheten flyttades till Medicinsk vård
 samtliga paramedicinska professioner samlades på rehabiliteringscentrum 

inom Psykiatri och rehabilitering.

Förändringarna inom regionens somatiska vård, med minskat antal vårdplatser, i 
kombination med svårigheten att rekrytera rätt sjukvårdspersonal, gav inom vissa 
verksamheter ansträngda bemanningslägen. För Kirurgisk vård innebar det, 
framför allt under sommaren, en ökad beläggning av patienter från Medicinsk 
vård. Ytterligare vårdplatsneddragning var planerade inom Kirurgisk vård men 
blev fördröjda av den totala beläggningssituationen.

En utredning har gjorts om halsryggskirurgins organisation i Region Jönköpings 
län med slutsatsen att behålla verksamheten. 

Den nya studierektorsorganisationen, med standardiserade ST-kontrakt säkrar att 
ST-läkare i regionen får en god och jämbördig utbildning oavsett vilket sjukhus 
man utgår ifrån. 

Vårdtillfällen
Kirurgisk vård har i uppdrag att minska 4 100 vårdtillfällen. Målsättningen 
innebär att Kirurgisk vård ska minska antalet vårdtillfällen med 20 % i förhållande 
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till 2015, exklusive förlossningar. För att minska 2 700 av dessa behövs en 
förändrad palliativ vård och en ökad samverkan med primärvården. 
Verksamhet Vårdillfällen 
Målsättning minskning vårdtillfällen, varav 4 100

Palliativ vård -1 100
Primärvård -1 600

Kirurgisk vård -1 400
Minskning till och med december -16, justerad för förlossningar 
och geriatriköverföring -1 013
I mätningen av minskningen har förlossningar exkluderats. Justering har även 
gjorts för överföringen av vårdtillfällen kopplade till förändringen av slutenvård 
från geriatriska kliniken till ortopedkliniken i Jönköping, cirka 400 vårdtillfällen.

Vårdplats bara när det behövs
Sedan september 2014 har antalet vårdplatser inom Kirurgisk vård minskat med 
45. Ytterligare vårdplatser kommer att minskas 1 mars 2017. Denna minskning 
sköts upp på grund av beläggningssituationen på sjukhuset i Eksjö under slutet av 
2016. 

Minskning av vårdtillfällen, som kan leda till ytterligare vårdplatsnerdragning, är 
möjliga vid en ökad samverkan med primärvården, annan organisation av palliativ 
vård och förbättrad samverkan med kommuner för utskrivningsklara patienter. En 
optimering av omhändertagandet av utskrivningsklara patienter kan frigöra sju 
vårdplatser.
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Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått

  2016-12-31 Andel

 Antal mål som är uppfyllda
6 38 %

 
Antal mål som är delvis 
uppfyllda

4 25 %

 
Antal mål som är inte 
uppfyllda

6 38 %

S:a
Antal mål som kunnat 
mätas

16

 
Antal mål som saknar 
målvärde

1

 Totalt antal mål
17

Förändringar av resultat mellan 2016 och 
2015

Antal 
mål Andel av måtten

Resultat är bättre än 2015 (+) 8 50 %
Resultat är i nivå med 2015 (0) 1 6 %
Resultat är sämre än 2015 (-) 7 44 %
Antal resultat som kan jämföras  16

2. Medborgar- och kundperspektivet

Värdering av mål:   ej uppfyllt   delvis uppfyllt   uppfyllt
Resultatet 2016 är bättre än 2015 (+), Resultatet är i nivå med 2015 (0), Resultatet är sämre än 
2015 (-), Måttet är nytt, kan ej jämföras (n)

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått 

Systemmätetal Mål
Resultat 
2016-12-31   

Gräns- 
värden
Grönt Gult Rött

Faktisk väntetid till första besök, 
specialiserad vård (%)

80 83,3

(-)

80 70 <70

Faktisk väntetid till 
operation/åtgärd, specialiserad 
vård (%)

80 80,2

(-)

80 70 <70

Väntetid vid besök på 
akutmottagning andel (%)

90 79,5

(-)

90 75 <75

Faktisk väntetid
Verksamhetsområdet arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten. 
Tillgängligheten i december är på en något lägre nivå än samma månad 2015, men 
uppnår målnivån. Kirurgisk vård har under året gjort ytterligare förflyttningar av 
kirurgiska ingrepp från slutenvård till dagkirurgi. Kvarstående områden för denna 
typ av förändringar finns, men volymen är relativt liten. Inom slutenvården 
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genomförs processöversyner för att förkorta tiden på vårdavdelningen, exempelvis 
Rapid Recovery. 

Inom några specialiteter finns fortsatt variation mellan de olika sjukhusen 
avseende väntetider. Fokus under 2016 var att kunna erbjuda en jämlik vård till 
regionens invånare. Kirurgklinikerna och ortopedklinikerna har trots åtgärder i 
form av avtal med externa aktörer, och fokus på att klara målnivåerna, inte nått 
tillgänglighetsmålen för operationer. Två av sex kliniker når målet under de två 
sista månaderna. Antalet köpta operationer från externa aktörer var 378, påtagligt 
färre än 2015 då 681 operationer köptes.

Tillgänglighet
Tillgängligheten till besök under 2016 för verksamhetsområdet är generellt på en 
god nivå, utfallet för helåret i medeltal är 80,1% som får ett besök inom 60 dagar. 
De områden som är längst ifrån att klara detta mål är plastikkirurgi och 
smärtmottagning.

Tillgängligheten till operation är något sämre, medeltalet för 2016 är 75,5%. Finns 
ett flertal operationer där utfallet är långt ifrån målnivån och med stor variation 
under året avseende väntetider.

För båda grupperna gäller att utfallet är något bättre än 2015 och vid jämförelse 
nationellt är resultaten bland de bästa i riket för samtliga månader.

31/12 2016 väntar 2738 patienter på en operation och 3431 patienter väntar på ett 
första besök. Motsvarande siffror för 31/12 2015 var 2323 och 4258 väntande.

Väntetider för en endoskopi har tydligt försämrats under 2016 på grund av ökande 
behov inom ramen för SVF. Kapaciteten inom regionen är inte tillräcklig, främst 
avseende undersökningsrum, för att möta denna ökande efterfrågan. 
Ombyggnadsprocess för att tillskapa fler undersökningsrum finns inom 
länssjukhuset Ryhov, men en lösning under 2017 är inte sannolik.

Väntetid vid besök på akutmottagning 
Totalt passerar cirka åtta av tio patienter akutmottagningen på mindre än fyra 
timmar. Kirurgisk vård uppfyller därmed delvis målet. Väntetiderna ser olika ut 
på de tre akutmottagningarna. Mottagningen i Värnamo har störst andel inom fyra 
timmar, 87 procent. Att nå målet för tillgängligheten på akutmottagningen är även 
fortsättningsvis en utmaning. En mindre ökning av antalet besök på 
akutmottagningen har skett, cirka en procent. 
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Patientnöjdhet
Resultaten i den under året genomförda Nationella patientenkäten är på en god 
nivå för verksamhetsområdet. Onkologklinikens resultat är på en mycket god 
nivå.

3. Process- och produktionsperspektiv
Tabell 3: Redovisning av resultat för mål och mått

Systemmätetal Mål
Resultat 2016-12-
31   Grönt Gult Rött

Antal överbeläggningar 1681 (helår 2016)
(+)

Avtalstrohet inköp (%) 90 88,3
(+)

90 80 <80

Följsamhet till basala 
hygienrutiner (%)

85 92,8

(-)

85 80 <80

Rätt klädd (%) 95 99,7

(0)

95 90 <90

Överbeläggningar
Kirurgisk vård hade ett ökande antal överbeläggningar, 1 681 överbeläggningar 
att jämföra med 1 071 för 2015. Det berodde delvis på de minskningar av antalet 
vårdplatser som gjorts. Även ett ökande antal patienter från Medicinsk vård 
bidrog till de ökade överbeläggningarna. 

Avtalstrohet
Verksamhetsområdet uppfyllde delvis målet för avtalstrohet. Tio leverantörer 
svarade för cirka 40 procent av icke avtalstroheten. Avtal med de tre största skulle 
ha inburit en 90-procentig avtalstrohet. Leverantören som svarade för den tredje 
största avtalsotroheten levererade OP/IVAs verksamhetssystem. Avtal finns dock 
från augusti 2016, vilket antagligen innebär att verksamhetsområdet kommer att 
uppnå målluppfyllese i början av 2017. 

Basala hygienrutiner och rätt klädd
Verksamhetsområdet uppnådde målet avseende följsamhet till basala 
hygienrutiner. Fjorton verksamheter uppfyllde målet helt, fyra verksamheter 
uppfyllde målet delvis.

För nyckeltalet rätt klädd uppfyllde verksamhetsområdet målet. Samtliga 
verksamheter uppfyllde målet. 

Produktionsstatistik
Jämfört med samma period föregående år har:
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 antal besök till läkare minskat, 1,5 procent. 
 antal besök till annan personalkategori ökat 6,4 procent inom de somatiska 

delarna och minskat med 7 procent inom.
 antalet vårdtillfällen fortsatt att minska, 1,9 procent.
 vårdtiden minskat något, 0,8 procent.
 medelvårdtiden ökat något, 2,8 procent. 
 antalet disponibla vårdplatser minskat, 2,8 procent. Korrigerat för ovan 

nämnda geriatriska flytt är minskningen 5,8 procent. 

Beläggningen efter vårdplatsförändringar är på helår 2016 79,5 procent, att 
jämföra med 76,8 procent under 2015. Ytterligare vårdplatser kommer att 
reduceras under tertial 1 2017.

4. Lärande- och förnyelseperspektiv
Tabell 3: Redovisning av resultat för mål och mått 

Systemmätetal Mål

Resultat 
2016-12-
31   

Gräns- 
värden
Grönt Gult Rött

Andel nya chef 2016 som erhållit 
introduktion

100 % 100 %

Kultur och ledarskap
Inom området i fokus ”kultur och ledarskap” arrangerades i maj 2016 en chefsdag 
om ledarskap och om arbete med gemensam kultur. Med regionens medarbetar- 
och chefspolicy som utgångspunkt har en medarbetarprofil och en ledarprofil 
definierats med tre nyckelord och framgångsfaktorer; engagemang, samarbete och 
utveckling. Under hösten utbildades cheferna i facilitering av dialoger som 
utvecklar medarbetarskap. Syfte med utbildningen var att stärka cheferna i sitt 
ledarskap och ge verktyg för att skapa det goda arbetsklimatet, som uppstår när 
bra ledarskap och medarbetarskap möts.

Chefsintroduktion
Nya chefer ges introduktion i sitt uppdrag. Inom verksamhetsområdet finns, 
förutom den arbetsplatsnära introduktionen, en gemensam introduktion där nya 
chefer träffar ledningsstaben. Det sker en gång i halvåret. Samtliga nya chefer 
anmäls även till den regionsgemensamma chefsintroduktionsdagen. 
HR-konsulterna säkerställer att samtliga chefer går de regionsgemensamma 
chefsutbildningarna, exempelvis arbetsmiljöutbildning och arbetsrättsutbildning, 
så snart det är möjligt.

5. Medarbetarperspektiv
Tabell 4: Redovisning av resultat för mål och mått
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Systemmätetal Mål Resultat 2016-12-31   

Gräns- 
värden
Grönt Gult Rött

Andel 
medarbetarsamtal

90 %  86,8 %
(Kvinnor 87,3 %, Män 
83,6 %) (+)

≥90 74-89 
%

≤73 %

Kompetensutvecklings
planer

90 % 80,5 % (Kvinnor 81,0 
%, Män 77,1 %) (+)

≥90 76-89 
%

≤75 %

Personalhälsa, 
sjukfrånvaro

3,5 % 5,1 % (Kvinnor 5,8 %, 
Män 1,8 %) (0)

≥3,5 % 3,5-4 
%

≤4 %

Begränsa beroendet av 
bemanningsföretag 
(mnkr)

11,8 
mnkr

30,9 mnkr

(-)

≥11,8 
mnkr

≤11,8 
mnkr

Inom område i fokus ”attraktiv arbetsplats” arbetar Kirurgisk vård med flera delar 
som kompetensförsörjning, arbetsmiljö och rätt använd kompetens. Aktiviteter 
pågår inom respektive del. 

Medarbetar- och komptensutvecklingssamtal 
Andelen registrerade medarbetar- och komptensutvecklingssamtal ökade under 
hösten men nådde inte målvärdet. På varje ledningsmöte redovisades respektive 
kliniks utfall. I många fall var det missar i registrering av samtalen som gjorde att 
målvärdet inte klarades och för ett par enheter påverkadse chefsbyten resultatet. 

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron ökade inte under hösten men ligger på en hög nivå i förhållande till 
målvärdet. Revidering av regionens rehabiliteringsprocess pågår där bland annat 
roller och ansvar tydliggörs. Syftet med revideringen är att organisationen ska 
agera i ett tidigare skede i rehabiliteringsärendena. Genomgång av alla fall med 
långtidssjukfrånvaro har gjorts. Utifrån den har åtgärder vidtagits antingen för att 
få medarbetare i arbete, göra bedömningar av ytterligare åtgärder, eller att hitta 
vägar till avslut i de fall där det bedöms som orimligt med återgång i arbete. Nya 
genomgångar kommer att göras under 2017. Tillsammans med arbetsmiljöenheten 
har ett arbete påbörjats för att se vilka framgångsfaktorer som enheter med låg 
sjukfrånvaro har. Dessa erfarenheter ska sedan användas för att arbeta 
förebyggande. 

Rätt använd kompetens 
För att tydliggöra roller och ansvar för medarbetare, vilket är en viktig 
hälsofaktor, är målet att utforma arbete inom Kirurgisk vård enligt konceptet rätt 
använd kompetens (RAK). Genomgång enligt framtaget koncept pågår och målet 
är att alla verksamheter ska gås igenom. 
Behovet av stöd vid schemaläggning ökade. På flera enheter har genomgångar av 
befintliga scheman gjorts för att se om verksamhetsområdet har rätt bemanning 
vid rätt tillfälle. Detta är viktigt ur hälsoaspekt men också personalekonomiskt.
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Upprätthållande av jourlinjer inom ortopedi på tre sjukhus är kostsamt i 
förhållande till antalet patienter som söker vård på jourtid. En översyn har gjorts 
med bedömningen att inte göra några förändringar av jourverksamheten.

Många nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att de inte har de praktiska 
färdigheter som krävs för yrket. Till en del beroende på att den praktiska delen i 
utbildningen är för kort. Utifrån det har ett koncept för strukturerad inskolning för 
nyutexaminerade sjuksköterskor provats och vidareutvecklats under året. Fokus är 
på de praktiska färdigheterna för att skapa trygghet i sjuksköterskerollen, vilket är 
en viktig faktor för att motverka ohälsa. 

Arbetsmiljöplan
Verktyget arbetsmiljöplan håller på att införas på klinikerna inom Kirurgisk vård. 
Arbetsmiljöplanen är ett stöd för verksamheterna att arbeta systematiskt med 
arbetsmiljön för att förebygga ohälsa. Den viktigaste delen i arbetsmiljöplanen är 
åtgärdsplanen där man identifierar viktiga förbättringsområden och vilka åtgärder 
som ska göras för att förbättra arbetsmiljön. Detta ska ske i samverkan med de 
fackliga företrädarna på respektive klinik. 

Inhyrd personal
Verksamhetsområdet uppfyllde inte målet att minska kostnaderna för inhyrd 
personal. Kostnaden för hyrläkare/sköterskor uppgick till 30,9 miljoner kronor 
(varav hyrsköterskor 1,6 miljoner kronor) vilket var en ökning med 7,3 miljoner 
kronor jämfört med motsvarande period föregående år (varav en minskning på 
hyrsköterskor med 1,0 miljoner kronor). Tre av sju medicinska programgrupper 
minskade sina hyrläkarkostnader jämfört med föregående år. Ökningen fanns på 
OP/IVA, kirurgkliniken och kvinnokliniken i Eksjö samt på ortopedkliniken i 
Värnamo. Verksamheterna i Eksjö inklusive ögonmottagningen ökade 
sammantaget sina kostnader med 12,1 miljoner kronor och ortopedkliniken i 
Värnamo ökade med 0,9 miljoner kronor. Urologkliniken hade inga hyrläkare 
under 2016. Öron-näsa-halsklinken minskade sina kostnader till 15 procent av 
föregående års utfall. Inom medicinsk programgrupp ögon minskade kostnaden 
med hälften genom en ökning av antalet årsarbetare.

6. Ekonomiskt perspektiv

Tabell 5: Redovisning av resultat för mål och mått 

Systemmätetal Mål
Resultat 
2016-12-31   

Gräns- 
värden
Grönt Gult Rött

Ekonomi i balans 0 -78,0

(+)

0
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Förändring av antal 
årsarbetare

Minska 100

Kostnad per DRG poäng 
(kr)

Inte öka mer än index (2,4 %) 50 324 
kr (-)

Kostnad per DRG-poäng
Produktiviteten, mätt som kostnad per DRG-poäng, inom den specialiserade 
somatiska vården har försämrats (-6 procent) jämfört med helåret 2015. Det 
förklaras av att produktionen av DRG har minskat med 3 procent samtidigt som 
kostnaderna i fasta priser ökat med 2 procent. 

Förändring av antal årsarbetare 
Verksamhetsområdets uppdrag att minska 100 årsarbetare har inte uppnåtts. 
Minskningen blev 9,2 vilket gör att ytterligare arbete kvarstår för att nå målet. 
Minskningen av antal årsarbetare har inte gått lika snabbt som målsättningen på 
35 årsarbetare i åtgärdsplanen i tertialrapporten. Delvis beroende det på att 
vårdplatsminskningar kopplat till beläggning försenades. En vårdplatsneddragning 
är planerad på kirurgen i Eksjö som kommer att leda till minsking av årsarbetare.

Respektive verksamhet har ett målvärde för hur många faktiska årsarbetare man 
ska vara och har i uppdrag att ta fram handlingsplaner för att nå målvärdet. Som 
stöd har varje klinik fått hjälp med att ta fram personalprognoser för att kunna 
förutse hur bemanningen kommer att se ut framåt. Trots det har inte minskningen 
av årsarbetare varit tillräcklig för att verksamhetsområdet ska nå sitt mål.
Under våren/sommaren ökade antalet årsarbetare och översteg föregående års 
nivå. Under hösten skedde en successiv minskning. Från oktober till december 
minskade verksamhetsområdet med 31,9 årsarbetare, se diagram 1. 
Utifrån de omorganisationer som skett under 2016 är det svårt att anlysera 
förändring av antal årsarbetare på detaljerad nivå. Exempelvis står en del av 
ökningen av undersköterskor i direkt relation till överföringen av en 
vårdavdelning från verksamhetsområde Medicinsk vård till ortopedkliniken.

Kirurgkliniken ökade antalet årsarbetare. För att få djupare kunskap om klinikens 
effektivitet och bemanning kommer en genomlysning av kliniken göras med hjälp 
av en extern konsult.

Inom ögonklinikerna finns en ökning av årsarbetare, cirka fyra (december 2016 
jämfört med december 2015). Det har bland annat lett till att ögonklinikerna har 
kunnat halvera hyrläkarkostnaderna.

Antalet specialistsjuksköterskor ökade med 11,8 årsarbetare i december 2016 
jämfört med december 2015. För att kunna täcka upp avgångar var det fler som 
läste specialistsjuksköterskeutbildningar och var under inskolning och det bidrog 
till ökningen. Av ökningen ovan utgör barnmorskor 4,3 årsarbetare, vilket är i 
enlighet med budgetförstärkningen till förlossningsvården. 
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Arbetet med att minska antalet årsarbetare behöver intensifieras under första 
kvartalet 2017. Verksamheternas handlingsplaner för att nå målvärdet behöver 
verkställas.  

Diagram 1: Utfall antal faktiska årsarbetare
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6.1 Resultat
Tabell 6: Ekonomisk översikt (miljoner kronor, en decimal)

Utgiftsområde
Ersättning tom  
2016-12-31 (+)

Nettokostnad tom  
2016-12-31 (-)

Avvikelse tom 
2016-12-31 
(budget-utfall)

Resultat helår 
2015

Primärvård 75,5 -75,3 0,2 -3,6
Specialiserad 
somatisk vård 2 288,4 -2 369,4 -81,0 -110,1
Handikapp/ 
hjälpmedel 39,0 -36,4 2,6 -2,7
Övrig hälso- 
och sjukvård 0,3 -0,1 0,2 0,0
Summa 2 403,2 -2 481,2 -78,0 -116,4

Verksamhetsområdets budgetavvikelse helåret 2016 uppgick till -78 miljoner 
kronor. Budgetväxling avseende flytt av geriatrisk avdelning till ortopedkliniken 
är genomförd. Reumatologin har överförts till verksamhetområde Medicinsk vård. 
Verksamhetområdet har erhållit tilläggsbudgetar för läkemedel, 10 miljoner 
kronor helår, förstärkning till kvinnoklinker och kvinnohälsovård, 9 respektive 4,4 
miljoner kronor helår.

Intäkter
Intäkternas utfall var 39,6 miljoner kronor över budgeterad nivå vilket till stor del, 
14,6 miljoner kronor, förklaras av extra asylersättningar framförallt till den 
somatiska vården. Operation och IVA ökade sin debitering med 8,7 miljoner 
kronor kopplat till ökade kostnader. Ersättningen för ögonvårdvalet var 5,5 
miljoner kronor högre än budget trots den samtidiga förskjutningen mot 
verksamheten inom den kvalificerade ögonsjukvården. Patientavgifterna i 
öppenvården var i nivå budget men 4,7 miljoner kronor lägre än föregående år 
kopplat till nytt avgiftsreglemente. Resterande positiva intäktsavvikelse berodde 
på en generell tillämpning av försiktighetsprincipen vid budgetering av intäkter.

Personalkostnader 
Personalkostnaderna var 4,2 procent högre än motsvarande period föregående år 
vilket var något högre än kostnaden för löneökningar. Jämförelsen försvåras av 
verksamhetsflytt, se ovan. Till detta kom kostnaden för hyrläkare/sköterskor se 
ovan.

Laboratorier och röntgen 
Kostnaden för laboratorier och röntgen låg 2,9 procent högre än föregående år. 
Den ackumulerade ökningstakten minskade under hösten. Budgetavvikelsen 
uppgick till 9,3 miljoner kronor, varav röntgen 8,5 miljoner kronor. Volymen 
undersökningar låg på en jämförbar nivå, cirka 1 procent färre undersökningar, så 
kostnadsökningen berodde på användning av undersökningar med ett högre 
snittpris. Datortomografi stod för en stor del av kostnadsökningen, antalet 
undersökningar ökade med 3,6 procent men kostnaden ökade med 9,2 procent. 
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Även kostnaden för multidisciplinära konferenser ökade. Till viss del kan 
ökningarna förklaras genom att de standardiserade vårdförloppen medförde en 
bättre följsamhet till nationella riktlinjer avseende användning av diagostik.

Läkemedel
Läkemedelskostnaderna ökade med 4,3 procent jämfört med motsvarande period 
föregående år, exklusive reumatologin. Kostnaden var i nivå med budget tack vare 
den förstärkning som erhölls. På MPG-nivå fanns överskott inom onkologi och 
OP/IVA, medan ögon och KK hade underskott. Ögonverksamheterna påbörjade i 
december 2015 övergång till läkemedel med samma effekt men till en lägre 
kostnad. Kostnaden var 2016 cirka 4,4 miljoner kronor lägre än 2015 trots att 
verksamheten fortsatte ökat i omfattning.

6.2 Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Mot bakgrund av utfallet 2016 och den ekonomiska ramen för 2017 bedöms 
verksamhetsområdets ekonomiska utmaning bestå. Verksamhetsområdets 
åtgärdsplan är identisk med åtgärdplanen som redovisas i verksamhetsplanen för 
2017.

Tabell 7.1: Åtgärdsplan – beräknad helårseffekt 2017

Verksamhet
Kostnad 

(mnkr)
Vård-

platser
Års-

arbetare Kommentar
Förändringar kopplat till 
beläggning 10 13 17
Kommun - kräver samverkan 5 7 8
Palliativ vård - kräver 
samverkan 11 15 18 uppskattat 15-20
Primärvård - kräver 
samverkan 6 8 10
Summa vårdplatser 32 43 53
Besparing årsarbetare 18 47 Ej del av vpl ovan
Besparing Inhyrdpersonal 17

Övrigt 8
Läkemedel, 
jourlinjer

Summa övrigt 43 0 47
Totalsumma 75 51 100

Arbete med att minska vårdplatser fortgår och en ny analys togs fram under det 
första tertialet 2016. Kirurgisk vård har en preliminär plan för reducera med cirka 
43 vårdplatser vilket beräknas ge en minskning med 53 årsarbetare. 
Ortopedkliniken i Värnamo och kirurgklinikerna i Eksjö och Värnamo fick 
uppdraget att ta fram en plan och riskanalys för att reducera antalet vårdplatser 
mot bakgrund av beläggningsnivån. Förändringarna genomfördes på 
ortopedkliniken i Värnamo under sista tertialet 2016 och kommer att genomföras 
på kirurgkliniken i Eksjö första tertialet 2017. Vidare utreds möjligheten till 
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vårdplatsminskningar om den urologiska slutenvården koncentreras till två av 
sjukhusen. Fler åtgärder i tabellen ovan kräver samverkan med primärvård, 
kommun och verksamhetsområde Medicinsk vård.

Aktiviteter Beskrivning
Särskilda dialoger med kliniker 
som har stor obalans

Verksamhetsområdets ledning har extra fokus på klinker med stora obalanser och 
löpande dialoger med dessa.

Ordinarie verksamhetsdialoger 
och patientsäkerhetsdialoger med 
respektive klinik

Grunden i verksamhetsområdets uppföljning är de ordinarie verksamhetsdialogerna 
och patientsäkerhetsdialogerna med respektive klinik och med de medicinska 
programgrupperna.

Läkemedelsdialoger per specialitet 
eller klinik

Läkemedelsdialoger har införts på de kliniker som använder kostnadsdrivande 
läkemedel. Syftet är att säkerställa rätt indikationsanvändning, för nya och 
befintliga läkemedel, samt balans i ekonomin.

Månadsvis uppföljning av 
årsarbetarutvecklingen

Verksamheternas personalprognoser följs upp månadsvis vid verksamhetsområdets 
ledningsgrupp och på klinknivå.

Kostnad per patient införs i 
regionen

Kommer att ge möjligheter till en mer precis analys av var möjlighet till 
kostnadsminskningar finns

VERKSAMHETSOMRÅDE KIRURGISK VÅRD

Birgitta Lagerqvist Jonas Almgren
Sjukvårdsdirektör Ekonomichef
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Regiondirektören

Verksamhetsberättelse 2016 
Vårdcentralerna Bra Liv

1. Sammanfattning

Vårdcentralerna Bra Liv är den starka länken i länets primärvård och bidrar till att 
förverkliga region Jönköpings läns vision för ett bra liv i en attraktiv region. Vårt 
mål är en bättre hälsa för alla, erbjuda hälso- och sjukvård samt rehabilitering med 
bästa bemötande och kvalitet, utan vinstsyfte. Verksamheten är väl förankrad i vår 
värdegrund med ledorden omtanke, helhet och kvalitet. Vi har drygt 260.000 
listade invånare vilket är 74 % av länets befolkning. Därutöver svarar vi för 
sjukvård och inledande hälsoundersökningar till ca 5.000 asylsökande. 

I den nationella patientenkäten samt i hälso- och sjukvårdsbarometern får 
Vårdcentralerna Bra Liv gott betyg. I senaste mätningen hade länets vårdcentraler 
högst förtroende i landet hos befolkningen.

Ekonomiskt resultat är -7,7 mnkr för helår 2016. Intäkterna har ökat i förväntad 
omfattning medan kostnaderna har ökat mer. Läkarbrist och läkemedel är de 
största förklaringarna till ekonomisk obalans. Förskrivningen till barn har ökat 
kraftigt sedan läkemedel till barn blev kostnadsfria vid årsskiftet. Även 
diabetesläkemedel har haft en kraftig kostnadsökning p.g.a. nya dyra läkemedel.
Införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF), vars syfte är att snabba på 
processen från misstanke om cancer till behandling, har lett till ökade kostnader 
bland annat för lab- och röntgenundersökningar.

Läkarbesöken är oförändrade mellan åren medan besök till andra yrkeskategorier 
har ökat med 4.000 jfr med föregående år, stor del av ökningen avser provtagning 
beroende på övertagande av tre vårdcentralslaboratorier från Medicinsk 
diagnostik. Personalstyrkan har under året ökat med ca 5 årsarbetare.

Under våren hade arbetet med att genomföra inledande hälsoundersökningar av 
asylsökande hög prioritet, under hösten är merparten av insatserna till asylsökande 
sjukvårdskontakter. 
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Den nationella trenden är att öka primärvårdens andel och betydelse i 
sjukvårdssystemet. I vår region löper ett stort förändringsarbete under 
benämningen ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”. 
Vårdcentralerna Bra Liv medverkar med ett flertal chefer och medarbetare. Vi är 
även engagerade i implementering av Standardiserade vårdförlopp (SVF) med 
flera medarbetare.
 
Vårdcentralerna Bra Liv driver flera egna större förändringsarbeten för att 
kontinuerligt förbättra tillgänglighet, kontinuitet och vårdkvalitet. Det mest 
nydanande är Bra Liv nära, vårdmöten via videosamtal på webben. Andra 
exempel är utveckling av seniormottagningar, trygg, säker och kostnadseffektiv 
läkemedelshantering, antibiotika bara när det behövs och metoder för att se och 
uppmärksamma psykisk ohälsa.

Vårdcentralerna Bra Livs ambition är att vara ledande i rekrytering och 
kompetensutveckling. Det blir vi bl.a. genom att arbeta med bemötande, 
värdegrund, intern och extern utbildning samt hälsofrämjande arbetsplatser. 

Sammanfattning av mål och mått

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått

  2016-12-31 Andel

 Antal mål som är uppfyllda 6 27 %

 
Antal mål som är delvis 
uppfyllda 10 45 %

 
Antal mål som är inte 
uppfyllda 6 27 %

S:a
Antal mål som kunnat 
mätas 22 100 %

 
Antal mål som inte kunnat 
mätas 0

 Totalt antal mål 22

Förändringar av resultat mellan 2016 och 
2015

Antal 
mål Andel av måtten

Resultat är bättre än 2015 (+) 4 25 %
Resultat är i nivå med 2015 (0) 4 25 %
Resultat är sämre än 2015 (-) 8 50 %
Antal resultat som kan jämföras  16 100 %
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2. Medborgar- och kundperspektivet

Värdering av mål:   ej uppfyllt   delvis uppfyllt   uppfyllt
Resultatet 2016  är bättre än 2015 (+), Resultatet är i nivå med 2015 (0), Resultatet är sämre än 
2015 (-), Måttet är nytt, kan ej jämföras (n)

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått 

Systemmätetal Mål
Resultat 
2016-12-31   

Tillgänglighet Kontakt med vårdcentralen – andel patienter som 
fick kontakt per telefon samma dag 100 %

100 % 0

Väntetid till besök hos allmänläkare – andel 
kvinnor som fick komma inom fem dagar 85 % n

Väntetid till besök hos allmänläkare – andel män 
som fick komma inom fem dagar 85 % n

Kundtillfredsställelse
Nationell patientenkät i jämförelse med föregående 
undersökning: Ökat högre genomsnittligt resultat i 
sammanviktade indikatorer

3:a i riket n

Läkarkontinuitet Patienter >50 år med fler än 3 besök ska ha samma 
läkare vid minst 50 % av besöken 65% -

Samtalen till telefonrådgivningen forsätter att öka 47.000 fler jfr med samma 
period föregående år. Vi besvarar i genomsnitt 3.000 samtal per dag.
 
Ingen ny nationell patientenkät är genomförd 2016, men regionens vårdcentraler 
ligger på 3:e plats i 2015 års mätning. I hälso- och sjukvårdsbarometern där man 
frågar befolkningen om förtroendet för primärvården har invånarna i Jönköpings 
län högst förtroende för sina vårdcentraler i senaste mätningen (2015).

I augusti öppnade vår största vårdcentral Eksjö en filial i området Kvarnarp för att 
på ett bra och nära sätt möta en växande befolknings behov.

Bra Liv nära, vår digitala enhet, fortsätter att utvecklas. Sedan i november sker 
inloggning via en egen app. Under året har vi haft cirka 500 besök. Konceptet har 
tagits emot mycket positivt av både patienter och medarbetare. För närvarande 
arbetar, på deltid, 19 läkare, 5 sjukgymnaster, 3 samtalsbehandlare och 2 
vårdadministratörer med tjänsten. Ett noggrant och strukturerat utvecklingsarbete 
pågår för att på ett tryggt och säkert sätt implementera verksamheten som en 
naturlig del av våra 31 vårdcentralers erbjudande. Intresset från media, övriga 
regioner och landsting är mycket stort. Vi hjälper övriga regioner i landet att 
komma igång med motsvarande verksamhet.

Förbättrings och innovationsprojektet ”Framtidens vårdcentral” är en mötesplats 
för dialog och utveckling. Arbetssättet är att vara konkreta och praktiska samt att 
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våga pröva nya idéer. Bra Liv nära, utveckling av webb-tidbokning, digitalt 
nyhetsbrev till befolkningen, kommunikation via läsplattor med hemsjukvården är 
några av resultaten. 

Sveriges pensionärsförening (SPF) utarbetar en modell för att utvärdera hur väl en 
vårdcentral fungerar för äldre personer. Vårdcentralerna Bra Liv har samarbetat 
och hjälpt föreningen i detta arbete.

Rosenhälsans vårdcentral var först ut med att utforma en särskild äldremottagning 
i vårdcentralen. Patienterna anslutna till äldremottagningen har direktnummer till 
en sjuksköterska som fungerar som fast vårdkontakt. Flera andra vårdcentraler har 
liknande mottagningar.

3. Process- och produktionsperspektiv

Tabell 3: Redovisning av resultat för mål och mått

Systemmätetal Mål
Resultat 
2016-12-31   

Andel kvinnor och män bland 40-, 
50-, 60- och 70-åringar som 
genomfört hälsosamtal

Hälsosamtal är genomförda för 50 
% av målgruppen.
Mäts i december för helåret

37 +

Reducering av antal antibiotikarecept Max 150 recept per 1.000 inv och 
år (Bra Liv mål)

155 recept -

Rätt förskrivning av antibiotika enl. 
STRAMAS riktlinjer
(även miljömål)

Individuellt mål per vårdcentral 
beroende på andel av total 
förskrivning (Region mål)

94 % -

Vårdhygien: Rätt klädd och basala 
hygienregler

100 % 98 %
95 % 0

Läkemedelsgenomgång Minst 75 % av invånare > 75 år 
med fler än 5 läkemedel ges årlig 
läkemedelsgenomgång

71 % +

Minska den totala förskrivningen av 
läkemedel och därmed minska 
miljöpåverkan

Kostnader för läkemedel ska inte 
överstiga 2,7%  jmf med 2015. 
(motsvarar ändrat kostnadsansvar)

+7 % n

Avtalstrohet 90 % 93% +

Arbetet med att minska antibiotikaförskrivningen fortlöper med interna och 
externa informationskampanjer. 12 av 31 vårdcentraler klarar målet 150 recept per 
1.000 invånare.
Vårdcentralerna Bra Liv står för omtanke, helhet och kvalitet. Vår ambition är att 
alla patienter ska uppleva vårdcentralen som det naturliga förstahands valet. 
Kontinuitet och tillgänglighet är viktiga ingredienser för att nå detta mål. Ett 
prioriterat område är arbete med att förbättra vården av äldre och de mest sjuka. 
Flera av våra förbättringsarbeten har fokus på denna patientgrupp. 
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Ett exempel är ”Trygg, säker och kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning”. Inom 
ramen för detta arbete ligger information/kommunikation med våra invånare, 
läkemedelsgenomgångar, uppföljning av förskrivningsmål samt kostnadseffektiv 
läkemedelsförskrivning. Vi har sju mätetal som vi följer månadsvis. Andel inv > 
65 år med fler än 10 läkemedel, läkemedelsgenomgång, förskrivning av receptfria 
läkemedel, olämpliga läkemedel till äldre, aktuell läkemedelslista, kostnad för 
diabetespatienter, kostnad för astma-/kolpatienter. Några vårdcentraler har 
tillsammans anställt en apotekare, vilken kommer att bidra i detta arbete.

Vårdcentralerna Bra Liv har tagit fram gemensamma kriterier för senior-/ 
äldremottagning, vars syfte och mål är att skapa trygghet för patienter med stora 
vårdbehov. Viktiga delar är att erbjuda fast vårdkontakt samt att samordna 
patientens sjukvårdsbehov. Samtliga vårdcentraler har en eller flera 
sjuksköterskor med särskilt uppdrag som vårdsamordnare.

I regionprojektet ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och en jämlik vård” deltar 
Vårdcentralerna Bra Liv med ett stort antal chefer och medarbetare i projekten, 
Kroniska sjukdomar, Trygg och säker vård och omsorg samt Akuten till 
vårdcentralen.

I projektet kroniska sjukdomar tas ett koncept för hjärtsviktsmottagning fram, i 
syfte att minska antalet inskrivningar i slutenvården till förmån för mer 
behandling i primärvården. Pilotvårdcentral är Hälsan 1. 

Projektet trygg och säker vård och omsorg innehåller flera delar. Den viktigaste 
delen är att ta fram hållbara arbetssätt som säkrar att övergångarna mellan olika 
vårdformer blir trygga för patienter som i olika perioder behöver vård från både 
sjukhus, vårdcentral och kommun. Utveckling av modeller med mobila team som 
ger vård i patientens hem är en annan del i projektet. 

För att öka tillgängligheten och minska onödiga besök på länets akutmottagningar 
har flera vårdcentraler infört varianter av ”snabbmottagningar” där de patienter 
som behöver komma samma dag får tid. I teamsamverkan görs 
bedömning/behandling av sköterska, sjukgymnast eller läkare. Under hösten har 
patienter som kommit till akutmottagningen i Jönköping men bedömts behöva 
primärvård hänvisats till tre utsedda vårdcentraler, i Bra Liv Hälsan 2 och 
Öxnehaga vårdcentraler. Antal hänvisade patienter blev betydligt färre än 
förväntat, drygt 100 på åtta veckor. Hälften av dessa var i åldern 19-40 år. 
Försöket med hänvisning fortsätter under 2017 men hänvisning sker då till den 
vårdcentral där patienten är listad.

Ett arbetssätt som vi kontinuerligt vidareutvecklar och ökar omfattningen på, är 
SIM- mottagning, sjuksköterskebaserad infektionsmottagning och SOM-
mottagning sjukgymnastisk ortopedisk mottagning. Ett arbetssätt där 
sjuksköterska/ sjukgymnast är första bedömningsinstans och arbetar i team 
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tillsammans med läkare. Arbetssättet leder till god kvalitet och högre 
tillgänglighet.

Arbetet med att implementera standardiserade vårdförlopp (SVF) i primärvården 
har fungerat väl, men har lett till kostnadsökningar. Enligt flera SVF beställs 
provtagning/bilddiagnostik av vårdcentralen istället för av sjukhuskliniken. 
Exempel på fördyringar är bildremisser till hudkliniken vid misstänkt hudtumör. 
Kamera och dermatoskop till 31 vårdcentraler ca 300.000:-. 
Mammografiundersökning och ultraljud av bröst beställs av vårdcentralen vid 
misstänkt bröstcancer. En kostnadsökning 2016 om 1,9 mnkr jfr med föregående 
år. Vårdcentralerna Bra Liv deltar med flera personer i implementeringsarbetet.

Vårdcentralerna Bra Liv och Psykiatrin i Jönköping har inlett samarbete. Ett 
exempel är schemalagd psykiatrikonsult som distriktsläkaren lätt kan få kontakt 
med per telefon. Utbildning med Psyk E-Bas (utbildningsfilmer på webben) har 
fungerat väl. Filmerna kommer att vara tillgängliga även under 2017.

Flera vårdcentraler utför arbetslivsinriktade tjänster till företag i sitt närområde. 
Syftet är att stödja personalens goda vanor och förebygga framtida sjukdom, 
insatserna anpassas individuellt.

Miljöarbetet ska vara en naturlig del av de medicinska och verksamhetsmässiga 
processerna inom vårdcentralerna Bra Liv. Den mest betydande miljöaspekten är 
läkemedelsförskrivning. Bra Liv arbetar systematiskt med att förbättra 
läkemedelsförskrivningen som systematiskt följs upp inom 7 olika områden i vårt 
ledningssystem. Vårt mål är att göra rätt från början och därmed bidra till ett 
bättre resursutnyttjande och effektivitet samt en god långsiktig livsmiljö för 
kommande generationer.
Bra Liv tillämpar den senaste ISO -standarden 14001:2015 inom miljöområdet. 

Vårdcentralerna Bra Liv besöksstatistik jan-dec 2016

  besökstyp antal besök antal besök

2015 2016  i antal i %

  läkare 303 800 303 400 -400 0%

  usk/ssk/dsk 259 800 265 700 5 900 2%

  sjukgymnast 128 000 126 500 -1 500 -1%

  arbetsterapeut 16 200 17 700 1 500 9%

  kurator/psykolog 29 400 28 300 -1 100 -4%

  summa besök 737 200 741 600 4 400 1%

förändring
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Besöken vid Bra Livs vårdcentraler har ökat med 4.400, jfr med föregående år. 
Ökningen för ssk/usk avser till stor del provtagning efter övertagande av tre 
vårdcentralslaboratorier från Medicinsk diagnostik i Anderstorp, Tenhult och 
Landsbro. 
Sköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och 
vårdadministratörer är några fler jfr med 2015, medan läkare och psykolog/kurator 
är färre. Totalt har antal årsarbetare ökat med 5.

Vården av asylsökande har ökat kraftigt jämfört med 2015. Inflödet av nya 
asylsökande upphörde i det närmaste under våren så mixen av insatser har ändrats. 
Läkarbesök har dubblerats medan inledande hälsoundersökningar har ökat med 
10%. Totalt har 9.000 besök och 3.000 inledande hälsoundersökningar genomförts 
under 2016. 

4. Lärande- och förnyelseperspektiv

Tabell 3: Redovisning av resultat för mål och mått 

Systemmätetal Mål
Resultat 
2016-08-31   

Genomförda förbättringsarbeten 75 % 100 % 0

Samtliga vårdcentraler arbetar på ett strukturerat sätt med förbättringsarbeten. I år 
har varje vårdcentral minst ett förbättringsarbete som handlar om 
sjukdomsförebyggande arbete i samverkan med andra aktörer i samhället, t.ex. 
kommuner, idrottsorganisationer eller andra intresseorganisationer. 

Vårdcentralerna Bra Liv tilldelades SFAMs kvalitetspris 2016 för arbetet med 
läkemedelsgenomgångar av patienter med fler än 10 olika läkemedel genomförda 
av apotekare. Målet är tryggare patienter, minska onödig polyfarmaci, och därmed 
risken för att patienten drabbas av negativa konsekvenser. 

Inom området kompetensutveckling arbetar vi strategiskt med att definiera behov 
samt anordna utbildningar för Bra Livs medarbetare och chefer. Mötesarena och 
chefsarena är återkommande interna arrangemang, där all personal och alla chefer 
träffas och utbildas i aktuella ämnen. Utifrån varje yrkesgrupps uppdrag och 
arbetsinnehåll planeras och genomförs gemensamma utbildningsinsatser, med 
interna och externa utbildare. Under 2016 har OMI utbildning genomförts för 
läkare och sjukgymnaster.

Under 2016 har vi gjort särskilda satsningar för att ytterligare stödja chefer. Detta 
arbete har resulterat i ett antal chefsprinciper, ett utökat mentorsprogram, 
reflektionsgrupper och ett mer omfattande introduktionsprogram för nya chefer. 
2017 kommer ett trainee program för potentiella nya chefer starta.
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5. Medarbetarperspektiv

Tabell 4: Redovisning av resultat för mål och mått 

Systemmätetal Mål
Resultat 
2016-12-31   

Medarbetarsamtal 90 % 89,7 % -
  Varav kvinnor 88,8 % n
  Varav män 94,7 % n

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

4,4 % -

kvinnor 4,7 % -
män 2,8 % -

Kompetensutveckl-
ingsplan 90 % 86,6 % 0

Beroende av 
bemanningsföretag Minska kostnader i förhållande till år 2015 + 33 % -

I slutet av 2016 har arbete med en kommande hälso- och sjukfrånvaroanalys för 
Vårdcentralerna Bra Liv påbörjats. Sjukfrånvaron ska följas upp och kopplas till 
annan aktuell personalstatistik, till exempel frisknärvaro, resultat från medarbetar- 
och säkerhetsundersökning, personalomsättning, övertid, uttag av ledigheter. 
Fokus ska sedan sättas på ett urval av vårdcentraler för att hitta orsakssamband till 
låg alt hög sjukfrånvaro. 

Under 2016 har 12 arbetsskador och 10 tillbud registrerats. Främst handlar det om 
fall och på skador vid egen hantering av föremål i arbetet. Samtliga skador/tillbud 
har åtgärdats och några har föranlett förebyggande eller korrigerande åtgärder.

Frisknärvarons mål på 66% har uppfyllts under 2016 och noteras på 66,2%. I stort 
sett samtliga vårdcentraler har utbildats i metodik för hälsofrämjande arbetsplatser 
och systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildning har också tillgodosetts kring vikten 
av god organisatorisk och social arbetsmiljö i enlighet med nya lagkrav från 
Arbetsmiljöverket.
Under 2016 har en medarbetar- och säkerhetsundersökning genomförts. 
Resultaten visar i stort på goda arbetsmiljö- och arbetsförhållanden inom Bra Liv 
och är något bättre än för regionen i stort. Främsta styrkor är ledarskapet hos 
närmaste chef, motivation, sammantaget arbetsmiljöarbete och styrning av 
verksamheterna. Främsta utvecklingsområden är tempo och återhämtning i 
arbetet, resurser för arbetet, högre lednings ledarskap och öppenhet i 
kommunikation. Styrkor, utvecklingsområden och åtgärdsplanering följs upp vid 
respektive vårdcentral och integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Resultatet för Bra Liv i stort har lyfts till Bra Livs samverkansgrupp och kommer i 
delar att ligga som grund till omnämnd hälso- och sjukfrånvaroanalys.
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Vårdcentralerna Bra Livs strategiska arbete med läkarrekrytering och utbildning 
forsätter, men tar dessvärre lång tid. Trots rekryterings- och utbildningsaktiviteter 
har vi färre specialistläkare i år jämfört med föregående men några fler ST-läkare. 
På olika sätt arbetar vi för att minimera behovet av hyrläkare bland annat genom 
att utnyttja andra yrkesgrupper. Från hösten inför vi kompetenskrav, lägsta 
kompetensnivå för att bli hyrläkare i Bra Liv är ST i allmänmedicin med två års 
erfarenhet. 
Rätt använd kompetens för alla arbetsuppgifter och yrkesgrupper är en viktig 
framgångsfaktor.

Vårdcentralerna Bra Livs ambition är att vara ledande i rekrytering och 
kompetensförsörjning. På olika sätt sprider vi vårt varumärke och värdegrund för 
att göra oss kända som en attraktiv arbetsgivare. Vår största rekryteringssatsning 
är Nässjö utbildningscentrum med internationaloffice. Där utbildas och 
kompetensvärderas läkare med utländsk utbildning. Vi träffar regelbundet AT-
läkare och informerar om Bra Liv samt deltar i mässor, kongresser m.m.

6. Ekonomiskt perspektiv

Tabell 5: Redovisning av resultat för mål och mått 

Systemmätetal Mål

Resultat 
jan-dec 
2016   

Ekonomi i balans Positivt resultat - 7,7 
mnkr -

Samtliga vårdcentraler ska ha positivt resultat 14 av 31 +

Antal årsarbetare jfr med föregående år 5

Kostnader för läkemedel ska inte överstiga 2,7 % jmf 
med 2015. (motsvarar ändrat kostnadsansvar) +7 % n

Vårdcentralerna Bra Liv redovisar ett underskott på -7,7 mnkr år 2016. 

Intäkterna har ökat med 4,9% och kostnaderna med 5,3%. 

Intäkterna följer i stort sett budget. Den stora delen från vårdvalsersättningen ökar 
med ca 3% medan omfattningen på asylvården som finansieras med statliga medel 
har ökat betydligt mer än budgeterat. Höjda patientavgifter motsvarar en 
intäktsökning på 22 mnkr enligt budget. 

Intäktsförstärkning från höjda patientavgifter har använts för att finansiera 
vårdsamordnare samt till förstärkningar av vården av de mest sjuka.

På kostnadssidan ökar i stort sett alla större utgiftsposter mer än prisutveckling 
som var beräknad till knappt 3%. Läkemedel har ökat med 15 mnkr, 8% . 
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Kostnadsfria läkemedel till barn infördes 2016 samt nya dyra diabetesläkemedel 
är störst förklaring till volym- och kostnadsökningen. Kostnader för lab- och 
röntgenundersökningar har ökat med 9 mnkr (8,5%), beroende på större volymer. 
Fler undersökningar p.g.a. asylsökande samt SVF har varit volymdrivande. 
Kostnader för inkontinensmaterial har ökat med 700 tkr (5%), beror till stor del på 
kommunernas utskrivning av patienter från hemsjukvård. 

Personalkostnader har ökat marginellt mer än avtalseffekt och lägre än budgeterat. 
Ökningen beror till stor del på övertagande av tre laboratorier i egen regi, men 
andra personalökningar finns också. Ett allvarligt problem är den stigande 
sjukfrånvaron som har lett till ökade sjuklönekostnader med 2,3 mnkr. 

Antal läkare uttryckt i faktiska årsarbetare och därmed kostnader har minskat 
under året med drygt 9 årsarbetare.  Detta bortfall har delvis kompenserats med 
hyrläkare där kostnaderna har ökat med 11 mnkr jfr med föregående år. I snitt har 
vi använt 22 heltidshyrläkare vilket är 5 fler än 2015.

Bra Livs målsättning är att samtliga vårdcentraler ska ha ekonomi i balans, vilket 
för närvarande endast 14 vårdcentraler har. 

                                       

6.1 Resultat

Tabell 6: Ekonomisk översikt (miljoner kronor, en decimal)

Utgiftsområde Ersättning tom 
2016-12-31

Nettokostnad tom 
2016-12-31

Resultat 
helår 
2016

Resultat helår 
2015

Vårdcentralerna Bra 
Liv (Primärvård) 1.077,7 1.085,4 -7,7 -2,3

6.2 Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Tabell 7: Åtgärdsplan

Åtgärd/aktivitet
(belopp i mnkr)

Ekonomiska 
effekter 
2016

Ekonomiska 
effekter 
2017

 Läkarrekryteringsarbete   

 Planering, uppföljning, handlingsplaner   

 Effektiviseringar med jämförelsetal som grund   

 Diagnossättningsutbildning

Summa mnkr   
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Vårdcentralerna Bra Liv arbetar aktivt med både intäkts- och kostnadssidan för att 
uppnå ekonomi i balans. Det viktigaste är att göra Vårdcentralerna Bra Liv känt 
för god tillgänglighet och vård med hög kvalitet så att fler av länets invånare 
väljer oss.
Andra aktiviteter för att öka intäkter är att genomföra uppdraget på ett kvalitativt 
bra sätt och på så sätt uppnå full ersättning avseende kvalitetsvariabler. Korrekt 
diagnossättning av alla yrkeskategorier och att vara noggrann med att ta betalt och 
rätt betalt för besök och andra tjänster. Öka tillgängligheten och arbeta rationellt 
så att fler invånare kan erbjudas besök och därmed öka patientintäkterna.

På kostnadssidan fokuserar vi på de stora posterna personal, läkemedel och 
medicinsk diagnostik. 

Vårt rekryteringsarbete kommer successivt att minska läkarbristen och därmed 
bidra till bättre resultat. I allt högre omfattning gör andra personalgrupper än 
läkare första bedömning av patienterna. Vi försöker på olika sätt stimulera 
vårdcentralerna till att samutnyttja personal för att uppnå kostnadseffektivitet och 
se till att alla vårdcentraler har komplett kompetens. 

När det gäller tillsvidareanställda läkare (specialist och ST) har vi ökat antal 
anställda med 3, ökad sjukfrånvaro och föräldraledigheter leder till minskning av 
individer i tjänst. Flera insatser görs för att minska sjukfrånvaron. 
Föräldraledigheter ser vi som något positivt och på sikt övergående. 

För att nå balans kommer vi fortsätta med regelbundna uppföljningar och 
jämförelser så den enskilda vårdcentralen lätt ser sina svaga sidor jämfört med 
andra. Samtliga vårdcentraler gör en affärsplan som innehåller budget, 
omvärldsanalys, konkurrentanalys, hot & möjligheter samt strategier för 
verksamheten. Vårdcentraler med ekonomiska obalanser gör särskilda 
handlingsplaner som följs upp. 

VÅRDCENTRALERNA BRA LIV

Charlotta Larsdotter Ann-Sofi Simonsson
verksamhetsdirektör ekonomichef
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Folktandvården
Avsändare

Regiondirektören

Verksamhetsberättelse 2016

1. Sammanfattning

Folktandvården redovisar för 2016 ett positivt resultat om 5,2 miljoner kronor. 
Resultatet är högre än prognostiserat. 

Med några få undantag kan allmäntandvårdsklinikerna idag inte ta emot nya 
patienter för undersökning. Nya patienter sätts upp på kö. Dessutom ses en ökande 
eftersläpning på revisionslistorna med upp till tre år. Samtliga barnpatienter kallas 
dock enligt plan och patienter med akuta besvär erbjuds alltid tider. 
 
Region Jönköpings län har de senaste åren fått en stor tillströmning av asyl-
sökande, vilka oftast kräver mycket tandvård. Tillströmningen har avtagit under 
2016 men många av dessa patienter finns kvar i området. Deras tandvård är ofta 
av akut karaktär och prioriteras framför omhändertagande av vuxna patienter utan 
besvär. 
 
Folktandvården är på tandläkarsidan fortfarande i ett generationsskifte som på 
många kliniker innebär vakanser som visat sig svåra att fylla. Vi har inte sett 
någon förbättring under 2016. Erfarna tandläkare går i pension och det är ibland 
svårt att erbjuda handledning till nya tandläkare. I vissa delar av länet ser vi även 
svårigheter att rekrytera tandsköterskor och tandhygienister.

Munhälsan är fortsatt god hos länets barnpatienter. Vi ser en förbättring i samtliga 
åldersgrupper jämfört med förra året. Dock har vi under de senaste åren sett en 
försämring bland sex- och tolvåringar. Den stora tillströmningen av asylsökande 
patienter börjar nu märkas och dessa har ofta en avsevärt sämre munhälsa än barn 
uppväxta i länet. Sedan tidigare vet vi att tandhälsan, mätt som andel kariesfria 
nittonåringar, jämfört med övriga riket är god i länet. Antalet kariesfria ökar i 
denna grupp. Vi kan också se att barn i områden med lägre socioekonomi får en 
allt sämre munhälsa, liksom vad gäller allmän hälsa. 

Under året 2016 ser vi ett ytterligare ökat intresse från våra patienter att teckna 
Frisktandvård. Nu har cirka 21 procent av Folktandvårdens vuxna revisons-
patienter Frisktandvård.

Den uppsökande verksamheten ansvarar Folktandvården för i Region Jönköpings 
län. Målet är att betydligt fler ska upprätthålla en god munhygien samt att de 
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patienter som har rätt till nödvändig tandvård också ska erhålla tandvård i ökad 
omfattning. Den mobila enheten har i stort varit fullbokad under 2016. I slutet av 
2016 påbörjade vi införandet av fluorsköljning/svabbning på äldreboenden. 
Parallellt med detta har ett forskningsprojekt i samarbete med Hälsohögskolan 
bedrivits. Syftet med projektet är att förbättra munhygienen på de äldre genom att 
ha en tandhygienist närvarande på äldreboende. 

Det gångna året har för specialisttandvården inneburit hög arbetsbelastning, 
intensifierat fokus på patientbehandling samt stöd och hjälp till allmäntandvården. 
Detta ses inom samtliga ämnesområden. Stora ansträngningar har gjorts för fler 
narkossaneringar av framför allt nyanlända barn och ungdomar. Samarbetet med 
länets sjukhus har varit synnerligen god. Samtidigt har specialisttandvården under 
året fortsatt med utbildning och examination av specialisttandläkare (ST), samt 
med att bedriva forskning som resulterat i flertalet publikationer.

Bemanningen inom specialisttandvården är god vad gäller tandläkare och tand-
hygienister. Inom tandsköterskeområdet ser vi en bristsituation. 

Inom området käkkirurgi/sjukhustandvård sker en ökningen av remisser. Denna 
ökning kan tillskrivas en allt äldre och sjukare befolkning som behöver tandvård. 
En utbyggnad av sjukhustandvården pågår, där målet är att samtliga tre sjukhus i 
länet har bemanning av sjukhustandläkare. I dagsläget saknar vi sjukhustandläkare 
på höglandet.

I medarbetarperspektivet har Folktandvården två särskilt stora utmaningar, sjuk-
frånvaro och kompetensförsörjning. Sjukfrånvaron i Folktandvården har ökat 
sedan 2015. Folktandvården kommer under 2017 arbeta för att öka kunskapen hos 
klinikledningarna om psykisk ohälsa.

Användandet av friskvårdsbidraget är i stort sett samma som året innan. Som ett 
led i att minska sjukfrånvaron genomförde Folktandvården under 2016 Arbets-
platsklassikern, vilket innebar att Folktandvårdens medarbetare på hemmaplan 
under sexveckorsperioder genomförde ett Vasalopp, en Vätterrunda, en Vansbro-
simning och ett Lidingölopp. 2017 genomför Folktandvården en friskvårds-
satsning med inriktning på att främja både fysisk och psykisk hälsa.

Folktandvården fortsätter att aktivt arbeta med kompetensförsörjning. En stor vikt 
läggs vid att knyta kontakter med framtida medarbetare, genom bland annat besök 
hos de fyra tandläkarhögskolorna.

Arbetet med vår gemensamma värdegrund har genomförts på klinikernas arbets-
platsträffar. Värdegrunden har kopplats ihop med den medarbetarenkät som har 
gått ut till alla anställda i Region Jönköpings län. 
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Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått

  2016-12-31 Andel

 Antal mål som är uppfyllda 16 47 %

 
Antal mål som är delvis 
uppfyllda 10 29 %

 
Antal mål som är inte 
uppfyllda 8 24 %

S:a
Antal mål som kunnat 
mätas 34  

 
Antal mål som inte kunnat 
mätas 0  

 Totalt antal mål 34  

Förändringar av resultat mellan 2016 och 
2015

Antal 
mål Andel av måtten

Resultat är bättre än 2015 (+) 14 48 %
Resultat är i nivå med 2015 (0) 6 21 %
Resultat är sämre än 2015 (-) 9 31 %
Antal resultat som kan jämföras  29  
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2. Medborgar- och kundperspektivet

Värdering av mål:   ej uppfyllt   delvis uppfyllt   uppfyllt
Resultatet 2016 är bättre än 2015 (+), Resultatet är i nivå med 2015 (0), Resultatet är sämre än 
2015 (-), Måttet är nytt, kan ej jämföras (n)

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått 

Systemmätetal Mål
Resultat  
2016-12-31   

Gräns 
Grönt

Gräns
Gult 

Gräns
Rött

Andel approximalt kariesfria
19-åringar

72 % 73,4 %

(+)

72 % 69-71 % 0-69 %

Andel kariesfria 19-åringar,
totalt

45 % 46,2 %

(+)

45 % 42-45 % 0-42 %

Andel kariesfria 19-åringar,
kvinnor

45 % 46,3 %

(+)

45 % 42-45 % 0-42 %

Andel kariesfria 19-åringar,
män

45 % 46,1 %

(+)

45 % 42-45 % 0-42 %

Andel kariesfria 12-åringar 80 % 75 %

(+)

80 % 75-79 % 0-75 %

Andel kariesfria 6-åringar 90 % 81 %

(+)

90 % 84-89 % 0-84 %

Andel kariesfria 3-åringar 99 % 97 %

(0)

99 % 96-98 % 0-96 %

Andel av revisionspatienterna 
som har Frisktandvård, totalt

22 % 20,8 %

(+)

22 % 17-22 % 0-17 %

Andel av revisionspatienterna 
som har Frisktandvård, kvinnor

22 % 22,2 %

(+)

22 % 17-22 % 0-17 %

Andel av revisionspatienterna 
som har Frisktandvård, män

22 % 19,1 %

(+)

22 % 17-22 % 0-17 %

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

100 % 16,7 %

(-)

100 % 80-100% 0-80 %

Antal remisspatienter i 
specialisttandvården som väntat 
mer än 60 dagar

0 st 569 st

(-)

0 st 0-200 st Fler än 
200 st

Antal akuta remisspatienter, 
specialisttandvården, som väntat 
mer än 7 dagar

0 st 7 st

(n)

0-20 st 20-25 st Fler än 
25 st

Antal övriga remisspatienter som 
sätts på förtur, specialisttandvård, 
som väntat mer än 90 dagar

0 st 340 st

(n)

0-50 st 50-60 st Fler än 
60 st

Andel nöjda patienter 100 % 98 %

(0)

96-100% 91-95 % 0-91 %

Andel av 20-åringarna som väljer 
Folktandvården som sin vård-
givare

70 % 84,9 %

(n)

70 % 50-70 % 0-50 %
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Allmäntandvård

Tillgänglighet
Med några få undantag kan allmäntandvårdsklinikerna idag inte ta emot nya 
patienter för undersökning. Nya patienter sätts upp på kö. Dessutom ses en ökande 
eftersläpning på revisionslistorna med upp till tre år. Samtliga barnpatienter kallas 
dock enligt plan och patienter med akuta besvär erbjuds alltid tider. Någon klinik 
börjar emellertid se svårigheter med att hinna med barnpatienter och akuta.
 
Region Jönköpings län har de senaste åren fått en stor tillströmning av asyl-
sökande, vilka oftast kräver mycket tandvård. Tillströmningen har avtagit under 
2016 men många av dessa patienter finns kvar i området. Deras tandvård är ofta 
av akut karaktär och prioriteras framför omhändertagande av vuxna patienter utan 
besvär. Mot slutet av året infördes möjligheten för privata tandläkare att ta emot 
asylsökande patienter.
 
Folktandvården är på tandläkarsidan fortfarande i ett generationsskifte som på 
många kliniker innebär vakanser som visat sig svåra att fylla. Vi har inte sett 
någon förbättring under 2016. För närvarande har vi omkring 20 vakanser på 
tandläkarsidan och omfattande rekrytering har pågått under hela året. Erfarna 
tandläkare går i pension och det är ibland svårt att erbjuda handledning till nya 
tandläkare. I vissa delar av länet ser vi även svårigheter att rekrytera tand-
sköterskor och tandhygienister.

Patienter kallas efter individuella behov och behandlas av den yrkeskategori som 
har lämpligast kompetens. Detta är extra viktigt att utveckla ytterligare på grund 
av mycket hårt vårdtryck. Här har vi hjälp av vårt riskbedömningssystem R2, som 
automatiskt hänvisar patienter till lämpligast yrkeskategori. Det innebär också att 
resurser styrs till patienter med sämre munhälsa, så att dessa kan bli friskare. 
Dock måste våra nya, unga tandläkare lägga mycket tid på barnpatienter samt 
även undersöka och behandla friska vuxna som en del i att lära sig sitt yrke. 

Barntandvård
Munhälsan är fortsatt god hos länets barnpatienter. Vi ser en förbättring i samtliga 
åldersgrupper jämfört med förra året. 

Dock har vi under de senaste åren sett en försämring bland sex- och tolvåringar. 
Den stora tillströmningen av asylsökande patienter börjar nu märkas och dessa har 
ofta en avsevärt sämre munhälsa än barn uppväxta i länet. Sedan tidigare vet vi att 
tandhälsan, mätt som andel kariesfria nittonåringar, jämfört med övriga riket är 
god i länet. Antalet kariesfria ökar i denna grupp (här finns inga asylsökande med, 
eftersom de räknas som vuxna i denna åldersgrupp och ej genomgår fullständig 
undersökning). Vi kan också se att barn i områden med lägre socioekonomi får en 
allt sämre munhälsa, liksom vad gäller allmän hälsa. 
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Resurser styrs, och måste styras med ännu större tydlighet, till patienter med 
sämre munhälsa, så att dessa kan bli friskare. Ovanstående innebär att stora vård-
behov även fortsättningsvis måste tas omhand inom den ordinarie barntandvården.

Äldretandvård
Den uppsökande verksamheten ansvarar Folktandvården för i Region Jönköpings 
län. Det är Folkhälsa och sjukvård samt Bedömning tandvård som gett oss ett 
projektdirektiv där det finns tydliga effekt- och projektmål. Målet är att betydligt 
fler ska upprätthålla en god munhygien samt att de patienter som har rätt till nöd-
vändig tandvård också ska erhålla tandvård i ökad omfattning. Förutom den rent 
uppsökande verksamheten i form av munhälsobedömningar och munvårdsutbild-
ningar tillkommer ett utökat uppdrag. För att hantera den uppsökande verksam-
heten har vi dels kliniker som tar uppdraget själva, dels ett centralt team som 
ansvarar för övriga områden. En tandhygienist har anställts för det utökade upp-
draget och här sker en avrapportering varje tertial som skickas in till Bedömning 
tandvård.

På kliniknivå har vi infört en rutin för att de äldre, sköra inte ska tappa kontakten 
med tandvården. Det är av största vikt att dessa patienter kontinuerligt går till 
tandvården. Här sker också ett samarbete med privattandvården. I det utökade 
uppdraget har ett kontaktnät byggts upp med bland annat vårdcentraler, äldre-
boenden och pensionärsföreningar.

Den mobila enheten har i stort varit fullbokad under 2016. 

I slutet av 2016 har vi påbörjat införandet av fluorsköljning/svabbning på äldre-
boenden. Parallellt med detta har ett forskningsprojekt i samarbete med Hälso-
högskolan bedrivits. Syftet med projektet är att förbättra munhygienen på de äldre 
genom att ha en tandhygienist närvarande på äldreboende. Forskningsresultatet 
beräknades vara klart i slutet av 2016. Slutrapporten är uppskjuten till mars 2017.

Frisktandvård
25 469 stycken av våra vuxna revisionspatienter har valt att teckna frisktandvårds-
abonnemang, vilket motsvarar 20,8 procent. Det är en fortsatt ökning, men på 
grund av det minskat antal undersökningar som utförs i allmäntandvården ser vi 
inte den ökning vi önskar. Patienter födda 1996 blev 2015 erbjudna att teckna 
frisktandvårdsabonnemang till lägsta kostnad, 45 kronor per månad. 1 140 
patienter valde detta erbjudande. Då vi från januari 2017 har en utökad ålder för 
fri tandvård har dessa patienter återigen fri tandvård, vilket har gjort att vi har sagt 
upp deras abonnemang. Förslag ligger på utökad fri tandvård till och med det år 
då patienten fyller 23 år, vilket kommer att påverka antal frisktandvårdsabonne-
mang framöver.

Projektet ”Frisktandvårdsavtal i T4”, där vi byter system för tecknande av våra 
frisktandvårdsabonnemang från det externa systemet M till vårt journalsystem T4 
har varit i stort fokus under hösten. Datum för övergång och uppstart är i mars 
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2017. Under februari månad samt början av mars kommer samtliga medarbetare 
inom allmäntandvården att få utbildning i detta förändrade arbetssätt. 

Specialisttandvård

Det gångna året har för specialisttandvården inneburit hög arbetsbelastning, 
intensifierat fokus på patientbehandling samt stöd och hjälp till allmäntandvården. 
När allmäntandvården i länet, framför allt den offentligt drivna Folktandvården, 
dras med tandläkarvakanser får det till följd att remisserna till specialisttand-
vården ökar. Detta ses inom samtliga specialiteter och leder till ökade köer. Stora 
ansträngningar har gjorts för fler narkossaneringar av framför allt nyanlända barn 
och ungdomar. Samarbetet med länets sjukhus har varit synnerligen god.

Samtidigt har specialisttandvården under året fortsatt med utbildning och exami-
nation av specialisttandläkare (ST), samt med att bedriva forskning som resulterat 
i flertalet publikationer.

Bemanningen inom specialisttandvården är god vad gäller tandläkare och tand-
hygienister. Undantaget är ortodontin där köerna för behandling i länet är för 
långa, ett till två år, men en förbättring har skett under senare delen av året. Här 
sker en intensiv, långsiktig översyn som ska trygga ortodontibehandlingen i länet 
på kort och lång sikt. Inom tandsköterskeområdet ser vi en bristsituation. 

Inom området käkkirurgi/sjukhustandvård är ökningen av remisser marginell. 
Denna ökning kan tillskrivas en allt äldre och sjukare befolkning som behöver 
tandvård. En utbyggnad av sjukhustandvården pågår, där målet är att samtliga tre 
sjukhus i länet har bemanning av sjukhustandläkare. I dagsläget saknar vi sjukhus-
tandläkare på höglandet.

3. Process- och produktionsperspektiv

Tabell 3: Redovisning av resultat för mål och mått

Systemmätetal Mål
Resultat 
2016-12-31   

Gräns
Grönt

Gräns
Gult 

Gräns
Rött

Vårdhygien: Rätt klädd 100 % 99,3 %

(-)

95-100% 85-95 % 0-85 %

Vårdhygien: Basala hygien-
rutiner

100 % 89,2 %

(-)

85-100% 80-85 % 0-80 %

Avtalstrohet 90 % 89,8 %

(+)

90-100% 80-90 % 0-80 %

Vårdhygienen är fortsatt god. 

Avtalstroheten ökar. Vikten av att beställa från upphandlade parter har lyfts på 
områdesmöten med alla klinikledningar och utvecklingen går i rätt riktning. Även 
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fortsättningsvis kommer uppföljning och diskussion att genomföras och behövas. 
Under året har vi haft problem med den genomförda upphandlingen av tandvårds-
material. Den motsvarar inte våra behov av material och klinikerna har svårt att få 
de varor som beställts. Man upplever också att priserna är betydligt högre än i 
tidigare upphandlingar.

4. Lärande- och förnyelseperspektiv

Tabell 4: Redovisning av resultat för mål och mått 

Systemmätetal Mål
Resultat 
2016-12-31   

Gräns
Grönt

Gräns
Gult 

Gräns
Rött

Andel genomförda förbättrings-
arbeten

75 % 100 %

(0)

2016 har varit ett år där vi arbetat med ett antal IT-relaterade projekt som kommer 
ge tids- och ekonomiska besparingar.

 Projektet med fakturering via elektronisk filöverföring mellan Folktand-
vårdens journalsystem T4 och Bedömning tandvårds WEM har slutförts. 

 Samtliga klinikers digitala bildbetraktningsskärmar för digital röntgen är 
utbytta. Grundutbildning i T4/Onepix har gjorts. 

 Utökad information och utbildning i röntgen och bildbetraktnings-
programmet Onepix har gjorts på mer än två tredjedelar av Folktand-
vårdens kliniker.

 Flertalet av alla Folktandvårdens kliniker har fått information och utbild-
ning i Vocal. Detta är ett taligenkänningssystem som möjliggör att regist-
rera tandstatus med rösten direkt i T4 journalsystem.

 Planering har gjorts för implementering av T4 självbetjäningskiosk, som är 
en station där patienten själv kan anmäla sin ankomst till kliniken. Det ska 
även gå att se om det finns några tidigare skulder och om så är fallet betala 
dessa. Vid inbokat besök visas dagens besök och anvisning till väntrum. 
Efter sitt besök kan patienten checka ut och betala. Utrullning sker under 
2017.

 Ett videokonferensrum har projekterats och utrustats, vilket medför att 
resekostnader undviks, miljöpåverkan minskas och nationell utbildning 
förenklas.

Det har under året även utförts ett stort antal förbättringsarbeten på kliniknivå 
inom HR-området.

 Folktandvårdens kompetensutveckling för medarbetare genomförs bland 
annat både som interna och externa kurser/utbildningar

 En bra introduktion är viktig och under 2016 har Folktandvården tagit 
fram tydliga och genomtänkta introduktionsprogram för alla Folktand-
vårdens yrkeskategorier.  
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 Som ett led i att arbeta med ledarförsörjning påbörjade Folkandvården ett 
samarbete rörande ledarutvecklingsprogram för framtida chefer och ledare 
med Folktandvården Region Östergötland och Folktandvården Region 
Örebro. Under 2016 genomfördes urval och 2017 kommer 12 av Folktand-
vårdens medarbetare gå programmet. 

5. Medarbetarperspektiv

Tabell 5: Redovisning av resultat för mål och mått 

Systemmätetal Mål
Resultat 
2016-12-31   

Gräns
Grönt

Gräns
Gult 

Gräns
Rött

Andel genomförda medarbetar-
samtal, totalt

90 % 90,5 %

(-)

90-100% 75-90 % 0-75 %

Andel genomförda medarbetar-
samtal, kvinnor

90 % 91,0 %

(+)

90-100% 75-90 % 0-75 %

Andel genomförda medarbetar-
samtal, män

90 % 85,6 %

(-)

90-100% 75-90 % 0-75 %

Sjukfrånvaro, totalt Ej över 
3,5 %

5,6 %

(-)

0-4,7 % 4,7-4,8 % Över
4,8 %

Sjukfrånvaro, kvinnor Ej över
3,7 %

6,0 %

(-)

0-5 % 5-5,1 % Över
5,1 %

Sjukfrånvaro, män Ej över
2,3 %

2,2 %

(+)

0-2,4 % 2,4-2,5 % Över
2,5 %

Kompetensutvecklingsplan 90 % 72,4 %

(-)

90-100% 75-90 % 0-75 %

Andel av medarbetarna som har 
använt sitt friskvårdsbidrag

85 % 77,2 %

(0)

85-100% 75-85 % 0-75 %

Andel av medarbetarna som har 
deltagit i Folktandvårds-
klassikern

50 % 
klarat 
minst 2 
delmo-
ment

31,1 %

(n)

50-100% 25-50 % 0-25 %

I medarbetarperspektivet har Folktandvården två särskilt stora utmaningar, sjuk-
frånvaro och kompetensförsörjning.

Sjukfrånvaron i Folktandvården har ökat sedan 2015. Sjukfrånvaron har ökat 
bland kvinnor och minskat bland män jämfört med samma period förra året. 
Klinikledningarna tillsammans med HR-avdelningen fortsätter löpande att aktivt 
arbeta med sjukfrånvaron och vilka åtgärder som behövs. Folktandvården kommer 
under 2017 arbeta för att öka kunskapen hos klinikledningarna om psykisk ohälsa.

Användandet av friskvårdsbidraget är i stort sett samma som året innan. Som ett 
led i att minska sjukfrånvaron genomförde Folktandvården under 2016 Arbets-
platsklassikern, vilket innebar att Folktandvårdens medarbetare på hemmaplan 
under sexveckorsperioder genomförde ett Vasalopp, en Vätterrunda, en 
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Vansbrosimning och ett Lidingölopp. Av Folktandvårdens 688 medarbetare 2016 
deltog 391 personer. Av dessa slutförde 214 personer minst 2 av delmomenten. En 
utvärdering av satsningen har påbörjats.

2017 genomför Folktandvården en friskvårdssatsning med inriktning på att främja 
både fysisk och psykisk hälsa. Den består av en friskvårdsapp som är framtagen 
för medarbetare i Folktandvården.

Folktandvården fortsätter att aktivt arbeta med kompetensförsörjning. En stor vikt 
läggs vid att knyta kontakter med framtida medarbetare, genom bland annat besök 
hos de fyra tandläkarhögskolorna där både HR, verksamhetschefer och tandläkare 
närvarar från Folktandvården. En rekryteringshelg hölls under hösten där tand-
läkarstudenter från alla fyra tandläkarhögskolor bjöds in till studiebesök på 
kliniker i länet.

Gällande medarbetarsamtal är det viktigt att varje chef rapporterar in genomförda 
medarbetarsamtal och kompetensutvecklingsplaner i Heroma. Målet uppnåddes 
inte 2016 gällande kompetensutvecklingsplaner. HR-avdelningen kommer att 
fortsätta följa upp att medarbetarsamtal och kompetensutvecklingsplaner genom-
förts och rapporterats i Heroma. 

Arbetet med vår gemensamma värdegrund har genomförts på klinikernas 
arbetsplatsträffar. Många spännande och konstruktiva diskussioner har förts på 
klinikerna under året. Värdegrunden har kopplats ihop med den medarbetarenkät 
som har gått ut till alla anställda i Region Jönköpings län. 
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6. Ekonomiskt perspektiv

Tabell 6: Redovisning av resultat för mål och mått 

Systemmätetal Mål
Resultat 
2016-12-31   

Gräns
Grönt

Gräns
Gult 

Gräns
Rött

Finansiellt resultat 0 kr 5,2 mkr

(+)

Över-
skott

Noll-
resultat

Under-
skott

Nettokostnad per verksamhets-
område

Ej över
budget

För fyra av 
fem del-
områden 
understiger 
netto-
kostnaden 
budget

(0)

Netto-
kostnad 
per verk-
samhets
område 
ska ej 
över-
stiga 
budget

Negativ 
avvikelse 
i max ett 
del-
område

Negativ 
avvikelse 
i mer än 
ett del-
område

Nettokostnad per geografiskt 
verksamhetsområde

Ej över
budget

För tre av 
fyra 
områden 
understiger 
netto-
kostnaden 
budget

(0)

Netto-
kostnad 
per geo-
grafiskt 
verksam
hets-
område 
ska ej 
över-
stiga 
budget

Negativ 
avvikelse 
i max ett 
område

Negativ 
avvikelse 
i mer än 
ett 
område

Nettokostnad per klinik Ej över
budget

Resultatet 
över stiger 
budget för 
alla kliniker 
till-
sammans

(n)

Finan-
siella 
resul-
tatet för 
alla 
kliniker 
tillsam-
mans 
över-
stiger 
budget

Över-
skott på 
fler än 
40 % av 
klinik-
erna

Över-
skott på 
färre än 
40 % av 
klinik-
erna

Produktionspoäng per arbetad 
timma (allmäntandvården)

Bättre 
än 2015

-1,85 %

(+)

Öka jäm-
fört med 
2015

Oföränd-
rat jäm-
fört med 
2015

Minsk-
ning 
jämfört 
med 
2015

Finansiellt resultat
Folktandvårdens finansiella resultat för 2016 är ett överskott om 5,2 miljoner 
kronor jämfört med en budget om +/-0 kronor. Överskottet är bättre än 2015, som 
då uppgick till 2,8 miljoner kronor.
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Utfallet avseende intäkter för 2016 är 1,0 procent lägre än budget men samtidigt 
3,5 procent högre än föregående år. Avseende kostnaderna är utfallet 1,5 procent 
lägre än budget men 3,0 procent högre än föregående år. Största avvikelserna mot 
budget vad gäller intäkter är patientintäkter som är 3,2 procent lägre än budget, 
men i nivå med 2015. Vad gäller kostnader är personalkostnaderna de som 
avviker mest, med 4,2 procent lägre belopp än budgeterat och 3,0 procent högre 
än 2015. Både intäktsavvikelsen och kostnadsavvikelsen beror på bristen på 
klinisk personal. Övriga verksamhetskostnader är endast cirka fem procent högre 
än förra året. Detta förklaras till stor del av större kostnader för ombyggnationer 
och renoveringskostnader på kliniker.

Budget för 2017 visar att Folktandvården har möjligheter att klara ett finansiellt 
resultat i linje med målsättningen. Förutsättningarna för att nå dit har förbättrats 
då ersättning för barntandvård har höjts, dock kvarstår personalbristen som väntas 
bestå under 2017.

Nettokostnad per verksamhetsområde (delområden)
Folktandvården bedriver sin verksamhet inom processerna/delområdena barn-
tandvård inom allmäntandvård, vuxentandvård inom allmäntandvård, specialist-
tandvård, vård av patienter med särskilda behov samt forskning och utveckling. 
För fyra av dessa föreligger överskott och det är specialisttandvård, vuxentand-
vård inom allmäntandvård, vård av patienter med särskilda behov samt forskning 
och utveckling. Vad avser barntandvård föreligger underskott, se nedan för mer 
fakta. Från och med 2016 redovisas forskning och utveckling inom specialist-
tandvården som eget delområde.

Av tabell 7 nedan framgår utfallen och totalt sett föreligger ett överskott om 5,2 
miljoner kronor. Transparensredovisningen har upprättats och visar att den kon-
kurrensutsatta/avgiftsfinansierade delen av verksamheten i stort bär sina egna 
kostnader.

Nettokostnad per geografiskt verksamhetsområde
Utöver indelning i ovan nämnda processer är Folktandvården funktionsindelad i 
ett antal kliniker inom såväl allmän- som specialisttandvård. Vad gäller allmän-
tandvården finns verksamhetschefer med ett övergripande ansvar för klinikerna i 
områdena norr, öster och söder. Totalt sett visar klinikerna inom allmäntandvård 
ett underskott om två miljoner kronor. Två av områdena når uppsatt budget. 
Specialisttandvården når ett positivt resultat jämfört med budget.

Allmäntandvården visar i budget för 2017 en ekonomi i balans (+/-0) totalt sett, 
dock har ett av tre områden negativa budgeterade resultat.

Resultat per klinik
Av allmäntandvårdens 26 kliniker visar nio överskott under året, vilket motsvarar 
35 procent. Specialisttandvården är indelad i tio avdelningar, varav nio visar 
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överskott under året. Av Folktandvårdens 36 kliniker visar 18 underskott, vilket 
motsvarar 50 procent.

Produktionspoäng per arbetad timma
Under 2016 har produktiviteten, mätt som produktionspoäng per arbetad timma, 
försämrats något. Produktiviteten är 1,85 procent lägre för helåret 2016 jämfört 
med 2015. Minskningen är bland annat hänförbar till något färre undersökningar 
av tandläkare samt färre kliniska timmar för tandläkarna, vilket sannolikt beror på 
att många erfarna tandläkare nu går i pension. Dock är produktivitetsminskningen 
lägre än 2015 då den uppgick till cirka fem procent.

Årsarbetare
Faktiskt antal årsarbetare har under året genomsnittligt varit sex stycken fler än 
under föregående år, men cirka 24 årsarbetare lägre än det budgeterade antalet.
Ökningen har utgjorts av tandhygienister (+2,3 personer), tandsköterskor (+1,5 
personer) samt tandläkare (+1,9 personer). I sammanhanget bör upplysas om att 
det, på grund av en bristsituation, är svårt att rekrytera samtliga personal-
kategorier. Vad gäller tandläkare är rekryteringsbehovet betydande och stora 
ansträngningar görs för att täcka avgångar samt behovet av ytterligare anställda. 
Bristen på kvalificerad personal påverkar verksamheten och dess resultat negativt.
Folktandvården hade vid årsskiftet 2,8 fler årsarbetskrafter än vid motsvarande 
tidpunkt förra årsskiftet.

6.1 Resultat

Tabell 7: Ekonomisk översikt (miljoner kronor, en decimal)
Utgiftsområde Ersättning tom 

2016-12-31 (+)
Nettokostnad tom 
2016-12-31 (-)

Avvikelse tom 
2016-12-31
(budget-utfall)

Resultat 
helår 2015

Tandvård – 
allmän vuxna

10,9 -2,0 8,9 10,3

Tandvård – 
allmän barn

95,0 -109,1 -14,1 -15,3

Tandvård – 
patienter med 
särskilda behov

0,5 1,8 2,3 1,9

Tandvård – 
specialist

100,2 -93,1 7,1 5,9

Forskning och 
utveckling

9,0 -8,0 1,0 -

Summa 215,6 -210,4 5,2 3,0

Vuxentandvården visar 2016 ett överskott om 8,9 miljoner kronor, jämfört med 
förra året som visade ett överskott om 10,3 miljoner kronor.
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Barntandvården har för 2016 ett underskott om 14,3 miljoner kronor, vilket mot-
svarar 13 procent av intäkterna i form av olika ersättningar. 2015 var motsvarande 
siffra ett underskott om 15,3 miljoner kronor, vilket innebär 15,3 procent av 
intäkterna. Det stora underskottet beror främst på att andelen arbetad tid avseende 
barntandvård kontra vuxentandvård har ökat, från 28,3 procent 2014, 32,5 procent 
2015 till 35 procent 2016. 

Folktandvårdens kostnader fördelas på verksamhetsområdena baserat på andel 
arbetad tid. Detta medför att kostnaderna påverkas med relativt stora belopp då 
förskjutningar mellan verksamhetsområdena avseende arbetad tid uppstår. 
Intäkterna uppvisar inte lika stora förskjutningar då de inte är direkt kopplade till 
andel arbetad tid. Effekten blir att barntandvården uppvisar sämre resultat och 
vuxentandvården relativt bättre. Att andelen tid som läggs på barntandvård ökat 
beror främst på flyktingsituationen, men också på att antalet nya tandläkare ökat 
samt naturligtvis också på ökat antal barn i länet. Antalet behandlade barn har 
ökat med över 1 000 personer jämfört med 2015 och över 2 000 personer jämfört 
med 2014. Då antalet tandläkare är lägre än behovet prioriteras barntandvård, på 
bekostnad av vuxentandvård.

Specialisttandvården fortsätter visa positiva ekonomiska resultat. Främsta faktorn 
till att specialisttandvården ökat överskottet något jämfört med 2015 är högre 
externa intäkter, både patientrelaterade och utbildningsrelaterade, men även 
ersättning för flyktinginsatser under året.

Från och med 2016 särredovisas Folktandvårdens forsknings- och utvecklings-
arbete.

FOLKTANDVÅRDEN

Verksamhetsdirektör

Agnetha Bartoll

Ekonomichef

Jonny Svensson
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Regiondirektören

Verksamhetsberättelse 2016 Psykiatri 
och rehabilitering

1. Sammanfattning
Ett personcentrerat arbetssätt inom verksamhetsområdet återspeglas bland annat i 
form av att inflytandesamordnare med egen erfarenhet från psykiatrisk vård finns 
anställd i ledningsstaben och i verksamheterna finns rehabiliteringsinstruktörer 
med egen erfarenhet av sjukdom, skada och funktionsnedsättning. Det finns även 
personal som i sitt arbete fungerar som patientstödjare under vårdtiden. Mobila 
team utvecklas i länet liksom möjligheten till brukarstyrd inläggning, vilket 
förväntas minska behovet av heldygnsvård. Den ackreditering, CARF, som finns 
vid rehabiliteringsmedicinska kliniken har även den ett mycket tydligt fokus på 
vad som är bäst för patienten.

Engagerade medarbetare tar ett stort ansvar för utbildning av studenter och 
verksamhetsbesök vilket skapar engagemang och stolthet för den personliga 
kompetensen och verksamheten. Engagemang som även avspeglas i omfattande 
utvecklingsarbete. Aktiviteter för ökad tillgänglighet, brukarstyrd inläggning, 
habiliteringsplanering och arbete kring rätt använd kompetens är bara några 
exempel. Utveckling av e-hälsotjänster samt webbtidbok pågår också i 
verksamheterna och från och med 1 december finns även psykiatrins journaler 
tillgängliga via Mina vårdkontakter.
Ny teknik skapar förutsättningar för förbättrade processer. Patienter kan till 
exempel påbörja sin neuropsykiatriska utredning på distans, men tekniken ger 
också möjlighet till resurseffektiva uppföljningar. 

Tillgängligheten till första besök inom 60 dagar är 84,6% generellt för området. 
Tillgängligheten är ett av de prioriterade utvecklingsområden som beskrivits i den 
omfattande översynen av den psykiatriska verksamheten som gjorts under hösten 
och sammanställts i en rapport under december månad för att resultera i ett 
inriktningsbeslut för fortsatt arbete med handlingsplan. 
Efterfrågan på neuropsykiatrisk utredning och behandling fortsätter att öka och 
väntetiden är oacceptabel, även om den i nationell jämförelse är bland de bättre. 
Utveckling av gemensamt arbetssätt i regionen pågår för att erbjuda en jämlik 
handläggning och en förbättrad tillgänglighet. Verksamhetsområdet har även 
fattat beslut om att bidra med 50% resurs för att stödja det gemensamma 
utvecklingsarbetet inom sydöstra sjukvårdsregionen av ett standardiserat 
vårdförlopp för neuropsykiatriska utredningar. 
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Med ökat antal neuropsykiatriska diagnoser ses också tydligt ökade 
läkemedelskostnader. Jämförelser avseende läkemedelsförskrivning ger bilden av 
att det råder en variation både inom länet men också i jämförelse med landet i 
övrigt, en variation som närmare kommer att analyseras.

Inom verksamhetsområdet finns ett stort antal nationella kvalitetsregister och 
fokus har legat på att få registreringar i registren som en del i vardagsrutinerna för 
att täckningsgrad skall bli tillräcklig för analys och verksamhetsutveckling. 

Vi ser en oönskad minskning av årsarbetare på grund av rekryteringssvårigheter, 
minskad tjänstgöringsgrad men också en ökad sjukfrånvaro varför en förtydligad 
rehabiliteringsprocess och individuell genomgång av långtidssjukskrivningar har 
genomförts. 
Det arbetas med strategisk kompetensförsörjning på många olika områden, men 
fortfarande kvarstår ett omfattande behov av hyrläkare och då framförallt vid 
psykiatriska kliniken i Jönköping. Riskanalys är genomförd utifrån scenariot 
hyrläkarstopp. Rekryteringssvårigheter föreligger även när det gäller andra 
kompetenser såsom psykologer, kuratorer och sjuksköterskor.

Samarbete mellan specialistvård, primärvård och kommun inom Strategigrupp 
psykiatri och missbruk har som mål att skapa förutsättningar för gemensamma 
satsningar för våra invånares bästa. Ett långsiktigt arbete med tillnyktringsenhet är 
ett exempel som implementeras under 2017.
Inom ”Tillsammansprojektet” pågår ett arbete utifrån känd överdödlighet på 
grund av dålig somatisk ohälsa hos de svårt psykiskt sjuka. 
Ett nystartat forskarnätverk växer fram för att stimulera medarbetare till forskning 
och utveckling, men även stödja verksamheterna till förbättrad medicinsk kvalitet.

Bedömning av ekonomiskt läge
Vad gäller den psykiatriska vården är bedömningen att ekonomin håller sig inom 
givna ramar. Det finns utrymme för att förstärka med bristkompetens inom 
prioriterade områden.
Habiliteringscentrum tillfördes resurser under 2016. Det positiva resultatet 
genereras av svårigheter att rekrytera.
Rehabiliteringscentrum är under uppbyggnad. Dimensionering av verksamheten 
sker i dialog med berörda områden så att en god totalekonomi erhålls. 
Rehabiliteringsmedicinska kliniken är under förändring. Slutenvårdsverksamhet 
har ersatts av öppenvård på tre orter i länet. Försäkringsmedicinsk verksamhet har 
övertagits. Förändringar bedöms ge positiva ekonomiska effekter framöver. 

Ett underskott återfinns inom somatisk vård och övrig hälso- och sjukvård. I 
nuläget balanserar dock överskott inom psykiatrisk vård underskottet varför 
verksamheten totalt sett är i balans.

Fortsatt arbete fokuserar på att göra bästa möjliga tillsammans. Tillsammans inom 
specialiteten, tillsammans inom och mellan verksamhetsområden, tillsammans 
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med primärvård och kommun och framförallt – Tillsammans med patient och 
närstående. 

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått

Systemmätetal, mål och resultat 2016
MÅLUPPFYLLELSE

2016 Andel

Antal mål som är uppfyllda 7 37%

Antal mål som är delvis uppfyllda 7 37%

Antal mål som är inte uppfyllda 5 26%

S:a Antal mål som kunnat mätas 19

Antal mål som inte kunnat mätas 2

Totalt antal mål 21

Förändringar av resultat mellan 2016 och 2015 Antal mål Andel av måtten

Resultat är bättre än 2015 (+) 7 47%

Resultat är i nivå med 2015 (0) 1 7%

Resultat är sämre än 2015 (-) 7 47%

Antal resultat som kan jämföras 15

 

2. Medborgar- och kundperspektivet

Värdering av mål:   ej uppfyllt   delvis uppfyllt   uppfyllt
Resultatet 2016 är bättre än 2015 (+), Resultatet är i nivå med 2015 (0), Resultatet är sämre än 
2015 (-), Måttet är nytt, kan ej jämföras (n)

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått 

Systemmäteta
l Mål Resultat  2016-12-31   

Gräns- 
värden
Grönt Gult Rött

Patientupplevd 
kvalitet i 
publika 
indikatorer i 
nationell 
patientenkät 
inom 
specialiserad 
vård och 
primärvård

Resultat finns ej för psykiatri och 
rehabilitering 2016
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Faktisk 
väntetid till 
första besök i 
specialiserad 
vård – 

90 % inom 
30 dagar, 
andel 
kvinnor och 
män.

61 % totalt varav
Kvinnor 62 % och män 59 %

(-)

>85 <75

Faktisk 
väntetid till 
besök inom 
barn och 
ungdomspsyki
atri 

90 % inom 
30 dagar-
andel 
flickor och 
pojkar.

90 %

OBS! Hänsyn tagen till patientvald väntan

(+)

>90 <70

Faktisk 
väntetid för 
utredning 
inom barn och 
ungdomspsyki
atri – 

90 % inom 
30 dagar 
andel 
flickor och 
pojkar.

58 %

OBS! Hänsyn tagen till patientvald väntan

(-)

>88,6 <79

Faktisk 
väntetid till 
neuropsykiatri
sk utredning. 

90% inom 
60 dagar 
Andel män 
och kvinnor 
som 
påbörjat 
utredning.

Nytt sätt att registrera underlag i Cosmic 
sker under 2017. Bedömningen i nuläget är 
att det är ca 12 månaders väntan för 
neuropsykiatrisk utredning. I Jönköping är 
dessutom bedömningen att tiden minskat 
från ca 18 månader till 12.

>80 <70

Tid på 
akutmottagnin
g: Andel 
kvinnor och 
män som fått 
hjälp och 
lämnat 
mottagningen 
inom 4 timmar

90 % inom 
4 timmar

77,2 % kvinnor och 78,8% män

(-)

>90 <75

Vad gäller faktisk väntetid till första besök i specialiserad vård är tillgängligheten inom 60 dagar 
94,9% generellt för området. Psykiatrins egen mätning där målet är 30 dagar ligger på 61% och 
visar att tillgängligheten kan förbättras inom flera delar av verksamheten men också att 
tillgängligheten inom andra delar är god. Exempel på aktiviteter som pågår för att förbättra 
tillgängligheten är förändringar inom öppenvården för psykiatrin och förbättrade rutiner inom 
flertalet områden. Behov finns också av att förstärka kompetensen med fler medarbetare där ex 
psykologer, sköterskor och läkare är bristgrupper.

Vad gäller barnpsykiatrin är tillgängligheten god till besök men kan förbättras ytterligare för att 
leva upp till målsättningarna. Vad gäller faktisk väntetid för utredning ligger den på 58% i 
genomsnitt för länet och då är patientvald väntan exkluderad.  Ex på åtgärder för att förbättra 
utfallet, förutom bemanningsfrågor, är att få till samverkansavtalet med kommunerna samt att 
förbättra våra egna dokumentationsrutiner.

Väntetiden till neuropsykiatrisk utredning är utmanande eftersom den idag fortfarande ligger på 
mer än ett år. Här pågår ett flertal aktiviteter och exempel på detta är rekrytering av läkare samt 
översyn av rutiner och arbetssätt både inom respektive klinik men också inom länet.
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3. Process- och produktionsperspektiv
Tabell 3: Redovisning av resultat för mål och mått

Systemm
ätetal Mål

Resu
ltat 
2016
-12-
31   

Gr
önt

G
ult 

R
ött

Användni
ng av 
samt 
analys av 
resultat i 
nationella 
kvalitetsr
egister

90% täckningsgrad

Nytt mått under uppbyggnad – redovisas när uppgifter 
finns tillgängliga.

()

>90 <7
0

Förskrivn
ing 
läkemede
l

Avvikelsen från riksgenomsnittet max 5% för ett antal 
utvalda läkemedel, t ex neuroleptika.

Nytt mått under uppbyggnad – redovisas när uppgifter 
finns tillgängliga. Se dock kommentarer nedan. ()

Avtalstro
het inköp

>90% 82,2
% (-)

>90 <8
0

Miljöförb
ättringar

Ett förbättringsförslag i Synergi
avseende händelsekategori
Miljösäkerhet per klinik och år.

0

Tjänstere
sor

Mäta tjänsteresor samt tjänsteresorna med privat
bil under 2016 i syfte att få ett
underlag till eventuella åtgärder
för 2017.

9,1% 
av 
regio
nens 
totala 
resan
de

Rätt 
klädd

All personal ska vara korrekt klädda enligt riktlinjer. 
Följsamheten mäts via observatörer månadsvis. Mål 95%

96,2
% (0)

>95 <8
5

Särskilt 
farliga 
produkter

Förekomst av särskilt farliga
kemiska produkter
(utfasningsprodukter) ska inte
öka jämfört med 2014.
Målvärde: 0

3

()

Utveckling av mätningar för täckningsgrad i nationella patientregister pågår vilket 
också gäller mätetal kring förskrivning av läkemedel. Stöd i detta arbete är 
regiongemensamma resurser från ekonomi och ex läkemedelskomittén. Dessa 
uppgifter redovisas när mätningar finns på plats och kan följas i 
månadsuppföljningen. I nuläget finns det tillgång till detaljerade rapporter som 
kan användas av verksamhetsföreträdare för att följa förskrivningsmönster mm. 
Ett exempel på ett område där det bedöms kunna ske kostnadsreduceringar är 
förskrivning av neuroleptika där kostnaden är 7 mnkr högre för Region 
Jönköpings län än för riket i genomsnitt. 
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Avtalstroheten ligger på 82,2% och aktiviteter pågår för att förbättra 
måluppfyllelsen. Kontakter har tagits med inköpsavdelningen för att säkra att 
avtal finns och där det är aktuellt påbörja upphandling. I flera fall kan utfallet 
förklaras av att man har valt leverantörer där andra regioner och landsting står för 
själva upphandlingen. En särskild webbplats finns för de behandlingshem som 
regionen har avtal med och åtkoms till denna kommer att spridas i verksamheten 
som ett stöd till beslutsfattare. 

Ingen av klinikerna inom verksamhetsområde Psykiatri och Rehabilitering har 
uppnått målet med att skriva ett förbättringsförslag avseende miljösäkerhet under 
2016. Diskussion kring åtgärder förs på ledningens genomgång med 
ledningsgruppen i mars.

Vad gäller resor med egen bil i tjänsten har handlingsplan för att minska detta 
tagits fram av verksamhetschefer inom området.

4. Lärande- och förnyelseperspektiv
Tabell 3: Redovisning av resultat för mål och mått 

Systemmätetal Mål

Result
at 
2016-
12-31   

Grä
ns- 
vär
den
Grö
nt

Gu
lt 

Rö
tt

Lära av 
förbättrings-
möjligheter

Rapporterade avvikelser per faktisk 
årsarbetare ska öka

Utfall:
1406 st  2016 (1,24/få)
1306 st 2015  (0,95/få)

1,24/få

(+)

Ökat Mi
nsk
at

Genomförda 
och 
dokumenterade 
förbättringsarbe
ten

Att det sker inom samtliga verksamheter sker

(+)
Synpunkter 
från patienter 
och kunder

Öka jämfört med 2015. 

Utfall
89 st   2016 
111 st 2015

Minsk
at

(-)

Under april 2016 rekryterades en samordnare för Synergi som ska vara 
verksamheterna behjälplig för bl. a framtagande av jämförbar statistik. Arbetet har 
kommit igång och för 2016 finns nu statistik och analysstöd för hela 
verksamhetsområdet och samtliga kliniker. 
Samtliga verksamheter har former, om än olika, för dokumentation av 
genomförda förbättringsarbeten. En gemensam nämnare i flera av aktiviteterna i 
verksamhetsplanen är åtgärder för att förbättra tillgängligheten, rätt använd 
kompetens och fokus på personcentrerad vård (t ex självvald inläggning, 
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brukarstyrd habiliteringsplanering, utveckling av arbetssätt med egenerfarna 
medarbetare inom psykiatrin, projekt förbättrad somatisk hälsa för psykiskt 
sjuka). Utveckling av fler e-hälsotjänster samt webbtidbok är också centrala delar, 
liksom utveckling av fler länsgemensamma rutiner och riktlinjer där så är möjligt 
och lämpligt. 

5. Medarbetarperspektiv

Tabell 4: Redovisning av resultat för mål och mått 

Systemmäte
tal Mål

Resultat 2016-
12-31   

Gr
äns
- 
vär
den
Gr
önt

Gu
lt 

R
öt
t

Medarbetars
amtal

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

82,4 % 
kvinnor och 
86,9% män

(
+
)

>90 
%

75-
90
%

<7
5
%

Personalhäls
a

Sjukfrånvaron för kvinnor och män ska inte 
öka i jämförelse med samma period 
föregående år

6,7% kvinnor 
och 4,2% män

(
-
)

Mi
nsk
at

Ök
at

Kompetensu
tvecklingspl
an

Minst 90 % av alla kvinnor och män ska ha 
en dokumenterad
kompetens-utvecklingsplan

76,3
 % kvinnor och 
73,5% män

(
+
)

>90 
%

75-
90
%

<7
5
%

Genomsnittligt antal anställda faktiska årsarbetare har till och med december ökat 
med 46,2 för psykiatri och rehabilitering. Den främsta förklaringen till detta är att 
ca 54 faktiska årsarbetare tagits över från medicinsk och kirurgisk vård till 
rehabiliteringscentrum. Ökat antal faktiska årsarbetare finns också hos 
habiliteringscentrum som har ökat med 10,7. Att den totala ökningen endast är 
46,2 faktiska årsarbetare totalt innebär att faktiska årsarbetare minskat inom 
övriga delar av verksamheten och att det finns en betydande kompetensbrist. Detta 
har bland annat lett till ett ökat beroende av bemanningsföretag. Flertalet 
aktiviteter pågår för att både rekrytera och utbilda nya och befintliga medarbetare. 
Exempel på detta är att prova nya arbetssätt för att stärka regionens varumärke 
och rekrytering via sociala media.

Antalet anställda faktiska årsarbetare och ökade tjänstgöringsgrader samt 
timanställda ger en ökning med 74,9. Frånvaro har samtidigt ökat med 28,8 
faktiska årsarbetare varav sjukfrånvaron står för 19,3 faktiska årsarbetare. Total 
förändring 46,2.  
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Sjukfrånvaron och frisknärvaron har, på samma sätt som under året, fortfarande 
röd värdering vid bokslutet. Det finns en variation mellan olika enheter inom 
området och det pågår aktiva åtgärder inom flera områden för att komma tillrätta 
med problem. HR ser över rehabiliteringsprocessen och har gått igenom 
långtidssjukskrivningar 2016. Utredningen syftar till att hitta nya åtgärder för att 
förebygga framförallt stress och psykisk ohälsa. Vi planerar en ny 
utbildningsinsats för chefer och en tydligare arbetsordning. Enskilda rehabinsatser 
och aktiviteter pågår i många fall i samarbete med Arbetsmiljöenheten.

Medarbetarsamtal och kompetensutvecklingsplan ligger lägre än målsättningarna 
och en viktig förklaring till detta är att medarbetarsamtal för anställda inom 
rehabcentrum redovisas inom medicinsk och kirurgisk vård dvs där de tidigare var 
anställda. Det berör de 54 medarbetare som fördes över i mars 2016. I takt med att 
registrering sker av nya samtal kommer utfallet att förbättras i motsvarande 
omfattning. Dialog med chefer pågår kring orsaken till att 
kompetensutvecklingsplaner ligger på en låg nivå. Orsakerna är inte helt klara 
men det kan finnas en registreringsproblematik dvs att chefer inte registrerar 
genomförda samtal på rätt sätt. Ökat fokus på detta kommer att ske under 2017. 

6. Ekonomiskt perspektiv

Tabell 5: Redovisning av resultat för mål och mått 

Systemm
ätetal Mål

Resultat 2016-
12-31   

Gr
äns
- 
vär
den
Gr
önt

G
ul
t 

Röt
t

Nettokost
nad per 
verksamh
etsområde

Nettokostnaden per verksamhetsområde ska 
inte överstiga budget

+1,8 mnkr
(
+
)

>0 <0

Ekonomi i 
balans

Utfall inte överstiga intäkt eller budget +1,7 (
+
)

>0 <0

Ökad 
produktivi
tet

Genomsnittligt antal patientbesök per 
medarbetare ska öka

Framtagning av gemensamma mätetal pågår. 
Redovisas när uppgifter finns tillgängliga

U.S

Minskade 
kostnader 
för 
bemannin
gs-företag

Kostnaderna för hyrläkare ska successivt avta 
och upphöra under 2016.

23,4 mnkr. 
Ökning med 9,3 
mnkr (

-
)

Ök
at

Min
skat
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Resultat för psykiatri/rehab är för 2016 +1,7 mnkr. Jämfört med 2015 föregående 
år är detta en förbättring med 14,1 mnkr eftersom budgetavvikelsen då var negativ 
med 12,4 mnkr. 
De reella förändringar som dock finns i resultatet är att kostnader för hela området 
är i stort sett oförändrade samtidigt som intäkterna har ökat med 1,2 % 
motsvarande 12,6 mnkr. 

Personalkostnader har ökat med 6,8 % (44,8 mnkr). Ökningen förklaras av 
löneavtal med ca 18 mnkr och resterande del (26,8 mnkr) beror på övertagande av 
verksamhet i Nässjö till rehabmedicin från 2016-01-01 samt övertagande av 
rehabverksamhet från såväl kirurgisk som medicinsk vård från och med 2016-03-
01. Övergången till rehabiliteringscentrum omfattar ca 54 faktiska årsarbetare 
varav 39 st. kommer från medicinsk vård och 15 st. från kirurgisk vård. Viss 
kostnadsökning finns också inom habiliteringen där budgetförstärkning inför året 
möjliggjort rekrytering av personal.

Kostnaden för bemanningsföretag har ökat med 9,3 mnkr till totalt 23,4 mnkr. 
Beroendet av bemanningsföretag har ökat mest under senare delen av året och i 
sista tertialet 2016 är kostnaden 11,6 mnkr dvs nära hälften av den totala 
kostnaden. Det är främst inom psykiatrin i Jönköping som man har ett behov av 
att anlita bemanningsföretag. En särskild handlingsplan finns framtagen för att 
komma tillrätta men problematiken och långsiktiga åtgärder för att rekrytera och 
behålla personal pågår.

Läkemedelkostnader har minskat jämfört med föregående år med 18,9 mnkr till 
53,4 mnkr vilket förklaras av att kostnadsansvar för vissa läkemedel först över till 
primärvården. Detta är beaktat i budget inför 2016 där ersättningen för psykiatrin 
har minskats med 5,5 mnkr på helår. Resterande del av kostnadsminskningen 
förklaras till största delen av läkemedel där patent gått ut och där kostnaden 
minskar betydligt. Även detta har reglerats under året i form av sänkt ram för 
psykiatrin med ca 8 mnkr. 

Kostnaden för lokaler har minskat med 1,7 mnkr och den främsta förklaringen till 
detta är att tidigare sjukhusgemensamma lokaler på Ryhov istället nyttjas av 
kirurgisk och medicinsk vård samt av verksamhetsstöd och service.

Förändringen på intäktssidan förklaras till stor del av de organisationsförändringar 
som beskrivits ovan. 13 mnkr på årsbasis har tillförts område psykiatri/rehab i 
samband med övertagande av verksamhet i Nässjö vid årsskiftet. De förändringar 
som skett löpande under året dvs rehabiliteringsverksamhet som överförts från 
kirurgisk och medicinsk vård så finansieras denna verksamhet via interna 
debiteringar vilket bidrar till de ökade intäkterna. 

Barn- och ungdomspsykiatrin har fått extra medel för asylsökande med 291 tkr.
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6.1 Resultat

Tabell 6: Ekonomisk översikt (miljoner kronor, en decimal)

Utgiftsområde Ersättning tom 
2016-12-31 (+)

Netto kostnad tom 
2016-12-31 (-)

Avvikelse tom 
2016-12-31
(budget-utfall)

Resultat 
helår 2015

Primärvård 0 0,9 0,9 1,0
Spec.somatisk 
vård

139,1 -152,2 -13,1 -9,0

Spec 
psykiatrisk vård

687,2 -675,0 12,3 -2,8

Övrig hälso-och 
sjukvård

31,0 -29,2 0,8 -0,7

Summa 857,3 -855,5 1,8 -11,5

Omorganisation av rehabiliteringsverksamheten pågår vilket i nuläget innebär att 
anstallda och personalkostnader nu redovisas inom område psykiatri/rehab (se 
ovan under ekonomiskt perspektiv). Samtliga kostnader har dock ännu inte förts 
över och exempel på detta är lokaler, utrustning m.m. Effekten mellan områden är 
dock kostnadsneutral eftersom debitering mellan köpare och säljare sker i nivå 
med överförda kostnader.

6.2 Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Bedömning av ekonomiskt läge
Vad gäller den psykiatriska vården är bedömningen att ekonomin håller sig inom 
givna ramar samt att det finns ett litet utrymme för att förstärka organisationen 
med bristkompetens inom viktiga områden. Detta måste dock ske under 
förutsättning att patienter erhåller högre tillgänglighet till vård.

Vad gäller Habiliteringen tillfördes det resurser inför 2016 och 2017 och 
bedömningen är att även denna verksamhet är i balans.

Den nybildade enheten Rehabcentrum är under uppbyggnad och bedömningen här 
är att länsgemensammaarbetsätt kan komma att ge positiva ekonomiska effekter. 
Detta måste dock vägas mot signaler om både ökad och minskad efterfrågan från 
betalare av tjänsten dvs område medicin och kirurgi. Tanken är att dimensionering 
av verksamheten ska ske i dialog mellan berörda områden så att en god 
totalekonomi erhålls. 

Verksamheten inom Rehabmedicin är under förändring och arbete pågår med att 
ta fram en lösning för att kunna bedriva dagrehabilitering på tre ställen i länet. 
Även detta arbete bedöms kunna ge positiva ekonomiska effekter. 
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Inom delar av verksamheten finns det dock ett underskott på ca 10 mnkr vilket 
främst berör somatisk vård och övrig hälso- och sjukvård. Berörda enheter är 
Rehabmedicin, Rehabcentrum samt Habiliteringscentrum och för att åtgärda 
obalansen kommer åtgärder att tas fram under 2017. I nuläget balanserar dock 
överskott inom psykiatrisk vård underskottet inom övriga delar varför 
verksamheten totalt sett är i balans.

Psykiatri och rehabilitering

Micael Edblom Jonas Källvant
verksamhetsdirektör ekonomichef
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Regiondirektören

Verksamhetsberättelse 2016 – 
Medicinsk diagnostik

1. Sammanfattning
Medicinsk diagnostik har under året fortsatt arbetet med värdeskapande 
användning för att stödja beställare i rätt använd diagnostik. 
Totalantalet röntgenundersökningar har minskat vilket är ett tydligt trendbrott, 
inte minst ur ett nationellt perspektiv. Arbetet med värdeskapande användning 
bedöms som en bidragande faktor. I det fortsatta arbetet kommer IT-stödet IGuide 
att implementeras vilket bedöms kunna ge ytterligare effekt avseende rätt använd 
diagnostik.
Tillgängligheten till röntgenundersökningar är fortfarande god, men väntetiderna 
till MR-undersökningar har ökat på grund av oförutsedd kompetensbrist under 
året. Tyvärr ses ett oönskat kompetenstapp av specialister inom röntgen som 
negativt påverkat den mångåriga planen för avveckling av hyrläkare. Aktivt arbete 
kring produktions- och kapacitetsstyrning samt standardiserade vårdförlopp har 
successivt förbättrat flöden och resursutnyttjande.
Det jobbas intensivt med tekniska lösningar för att möjliggöra diagnostik på 
distans.

Resursbrist föreligger även inom klinisk fysiologi bland framförallt läkare. 
Tillgängligheten når inte målet, men resurserna används på mest optimala sätt för 
att erbjuda en jämlik resurs för länets invånare. 
Klinisk fysiologi har haft problem med hög sjukfrånvaro vilket har påverkat 
antalet utförda analyser och därmed svarstiderna. 

Svarstider inom patologin når inte målet, men förväntas förbättras efter 
framgångsrik rekrytering av både specialister och ST-läkare under året.
Vad gäller laboratoriemedicin har målsättningen på 95% besvarade 
rutinkemianalyser inom en timme nästan nåtts. Det är arbetet med automation och 
nya arbetssätt som har gett goda resultat och ger möjlighet för övriga 
verksamheter att förbättra vårdflöden för sina patienter.

Antal genomförda förbättringsarbeten har fördubblats jämfört med 2015. Flertalet 
förbättringsarbeten fokuserar på förbättrade och säkrare arbets- och svarsflöden 
och rutiner, men även kompetensförskjutning och förbättrade samverkansformer 
med kunder. Utifrån patientsäkerhetsfokus har ett arbete genomförts för att 
förbättra kvalitet på remissuppgifter och remissvar.
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Forskning och utbildning inom Medicinsk diagnostik är central och resursen 
samordnas via Forskarråd och den Biomedicinska plattformen.
Det pågår ett aktivt arbete internt och i samarbete med högskolan för att 
långsiktigt säkerställa kompetens och bemanning avseende röntgensjuksköterskor 
och biomedicinska analytiker. Verksamheterna förbereder sig även för att på ett 
bra sätt involveras i kommande läkarutbildning.

Antalet faktiska årsarbetare har minskat jämfört med 2015, orsakerna är 
varierande. Den höga sjukfrånvaron har bland annat resulterat i en översyn av 
rehabiliteringsprocessen och individuell genomgång av långtidssjukskrivningar. 
Enskilda insatser och aktiviteter pågår i många fall i samarbete med 
Arbetsmiljöenheten. 

En positiv utveckling av arbetet inom RMPG medicinsk diagnostik skapar 
förutsättningar för ännu bättre samarbete och samutnyttjande av resurser inom 
sydöstra sjukvårdsregionen.

Fortsatt samverkan med remittenter är viktig för bästa möjliga hälso- och 
sjukvård. Målsättningen att minska antal röntgenundersökningar och labb är 
tydlig. Kravet på nya och dyrare undersökningsmetoder är stort och även här 
krävs nära samarbete för att kunna finansiera detta.

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått

Systemmätetal, mål och resultat 2016
MÅLUPPFYLLELSE

2016 Andel

Antal mål som är uppfyllda 9 36%

Antal mål som är delvis uppfyllda 7 28%

Antal mål som är inte uppfyllda 9 36%

S:a Antal mål som kunnat mätas 25

Antal mål som inte kunnat mätas 6

Totalt antal mål 31

Förändringar av resultat mellan 2016 och 2015 Antal mål Andel av måtten

Resultat är bättre än 2015 (+) 13 57%

Resultat är i nivå med 2015 (0) 1 4%

Resultat är sämre än 2015 (-) 9 39%

Antal resultat som kan jämföras 23
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2. Medborgar- och kundperspektivet

Värdering av mål:   ej uppfyllt   delvis uppfyllt   uppfyllt
Resultatet 2016 är bättre än 2015 (+), Resultatet är i nivå med 2015 (0), Resultatet är sämre än 
2015 (-), Måttet är nytt, kan ej jämföras (n)

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått

Systemmätetal Mål
Resultat  2016-12-
31   

Gräns- 
värden
Grönt Gult Rött

Undersökningar i 
specialiserad 
vård inom 30 
dagar Röntgen

90% 88%

(-
)

>90%-
100%

>80-
89%

0-
79%

Svar inom 48 h 
Röntgen

90 % CT 54,2%
MRT 31,5%
CR 33,6%

Undersökningar i 
specialiserad 
vård inom 30 
dagar Klinisk 
fysiologi

90% 59,9%

(-
)

>90%-
100%

>80-
89%

0-
79%

Svar inom 24 h 
exkl neurofys 
Klinisk fysiologi

90% 71% 100% 90-99% < 
90%

Svarstider inom 
laboratoriemedic
in

Andel 
rutinkemianalyser
besvarade inom 1 
timme på Ryhov

89%
(
+
)

100% 90-99% < 
90%

Svarstider 
Histologi, 
patologi

90 % inom 10 
kalenderdagar

13%

(-
)

>90-
100%

>80-
89%

>80-
89%

Ärenden via 
Mina 
Vårdkontakter

Öka jmf med 2016 u.s Ökat Mins
kat

Färre antal 
röntgenundersök
ningar r

Minska 
röntgenundersökningar 
med minst 4 000 

-2 200 (-1,0%)
(
+
)

Minskat Oförän
drat 

Ökat

Dialog med 
MPG

10 genomförda dialoger 
med MPG

Utfall saknas. Nytt 
arbetssätt etableras 
under 2017

8-10 5-7 <5

Efterfrågad 
internutbildning

10 genomförda 
interutbildningar av 
remittentgrupper

Utfall saknas. Nytt 
arbetssätt etableras 
under 2017

8-10 5-7 <5

Tillgängligheten till röntgenundersökningar inom 30 dagar är fortfarande god. I 
röntgens egna mätningar med 14 dagar som målsättning är syns dock att 
väntetiderna ökat och det är framförallt inom MR som det är svårt att nå 
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målsättningarna. Viktiga orsaker är sjukfrånvaro samt ett en del labb har stått 
stilla för reparation. Bemanningen har tidigare varit ett problem men nu pågår 
upplärning av nya röntgensjuksköterskor. Vad gäller labben förs en nära dialog 
med MT för att få utrustningar i drift.

Klinisk fysiologi har haft problem med hög sjukfrånvaro och denna problematik 
kvarstår. Detta har medfört mindre tid i produktion för Biomedicinska analytiker 
vilket i sin tur har påverkat antalet utförda analyser och därmed svarstiderna. 
Planerade åtgärder är att rekrytera såväl BMA som läkare och om möjligt till 
Eksjö där behoven är stora. En läkare är rekryterad och det är en delad tjänst med 
röntgen för att få en koppling mellan radiologi och nuklearmedicin. Vad gäller 
svarstiderna inom 24 timmar är bedömningen att målet är svårt att nå eftersom 
verksamheten ligger stabilt på 48 timmar sedan länge. Exkluderas 
scintundersökningar är målet dock möjligt att nå.

Vad gäller laboratoriemedicin nås nästan målsättningen på 95% besvarade 
rutinkemianalyser inom en timme. Det är arbetet med automation och nya 
arbetssätt som har gett goda resultat.
Patologi: histologin ligger fortsatt långt ifrån målsättning med ett utfall på 15 % 
inom 10 kalenderdagar. Rekrytering av tre specialister och två ST är klara och de 
har tillträtt sina tjänster. Under hösten kommer fortsatt fokus att ligga på 
introduktion och handledning. Kompetensöverföring från läkare till BMA pågår 
inom vissa områden. 

Vad gäller antal röntgenundersökningar så har dessa minskat med 2 200 st (mål 
4000). Att värderingen trots allt sätts som gul beror på att antalet visserligen gått 
ner men fler arbetskrävande undersökningar ex CT har beställts av remittenter. 

Vad gäller värdeskapande användning så har det särskilda råd som funnits för 
detta avslutat sitt uppdrag. Istället läggs arbetet med värdeskapande användning i 
respektive verksamhet dvs laboratoriemedicin, klinisk fysiologi och röntgen.  

3. Process- och produktionsperspektiv

Systemmätet
al Mål

Resultat 
2016-12-31   

Grön
t

Gul
t 

Röt
t

Produktion i 
förhållande 
till kostnader 
(personal 
samt köpta 
tjänster)

2% (lägre kostnader jmf 2015)

Mätningen är medel av klinisk fysiologi, 
laboratoriemedicin och röntgen 

-3,4%

(-)
Utsläppt 
mängd CO2  

Tjänsteresor med egen bil ska minska 
med 10 % jmf med 2015, bidrar till 

Minskat 
18%

(+
)

Uppn
ått

Ej 
upp
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Tabell 3: Redovisning av resultat för mål och mått

Totalt sett har 11 allvarliga avvikelser registrerats under året och majoriteten (9 st) 
av dessa ligger inom röntgen. Orsakerna är fel diagnos, fördröjt svar samt ID-
förväxling, tre av dessa avvikelser berör distansgranskning.

Produktivitetsberäkningen är ett nytt mätetal som utvärderas löpande. Jämförelse 
mellan olika områden inom verksamheten är svår eftersom olika undersökningar 
och analyser medför olika arbetsinsats. Mätetalet är således mer relevant att 
jämför inom delar av verksamheten för att förstå hur dessa utvecklas över tid. I 
nuläget ligger det ackumulerade värdet på -3,4% (mål +2,0%). Orsaken är inte 
helt analyserad men produktiviteten har varit sämre under sommaren än tidigare 
delar av året. En tänkbar förklaring är att diagnostiken lyckats rekrytera 
semestervikarier samtidigt som beställningarna från vården minskat under 
sommarmånaderna. Vad gäller arbetet med värdeskapande användning är 
bedömningen att genomförda insatser har haft viss effekt. I det fortsatta arbetet 
kommer att IT-stödet IGuide att implementeras vilket bedöms kunna ge ytterligare 
effekt på volymerna.

Avtalstroheten ligger på 85,5 % och analys har visat att en stor leverantör av 
distansgranskning inte har visats på rätt sätt eftersom avtal finns. Hade statistiken 
visats på rätt sätt hade avtalstroheten legat på ca 90%

ton minskade utsläpp av CO2. nått

Miljöförbättri
ngar

Ett förbättringsförslag i Synergi 
avseende
händelsekategori
Miljösäkerhet per verksamhet och år

4 st totalt 
och ett eller 
fler inom 
varje 
verksamhet 

(+
)

Uppn
ått

Ej 
upp
nått

Antal 
registrerade 
särskilt 
farliga 
kemiska 
produkter
(utfasningspr
odukter)

Särskilt farliga kemiska produkter 
(utfasningsprodukter) ska inte öka 
jämfört med 2012

Mål <32 st på listan

43 (Dock 
har 18 blivit 
omklassifice
rade varför 
värdering 
blir grön)

(+
)

Avtalstrohet 
inköp

90 % av alla inköp 85,5% (-) >90-
100%

>80
-

<80
%

Allvarliga 
avvikelser

0 11 st

(+
)

0 >0

Rätt klädd 95%
Statistik från MOA i Diver

94%

(-)

>95 <85
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4. Lärande- och förnyelseperspektiv
Tabell 3: Redovisning av resultat för mål och mått 

Systemmät
etal Mål Resultat 2016-12-31   

Gräns- 
värden
Grönt Gult Rött

Genomförd
a och 
dokumente
rade 
förbättrings
-arbeten

Att det sker inom
samtliga verksamheter

217 st t o m dec 2016 
jmft med 108 st 2015

(+)
Synpunkter 
från 
patienter 
och kunder

Öka jämfört med 2015 43 st t o m dec 2016 
jmft med 164 st 2015

(-)
Lära av 
förbättrings
möjligheter

Rapporterade avvikelser per 
faktisk årsarbetare ska öka

2,73 per/FÅ (lika 
många jmf med 2015)

(0(

Högre Oför
ändr
at

Lägr
e

FoU 
baserat på 
patienters 
behov

Minst 15 publikationer 2016 30 publikationer

(+)
Delaktiga 
patienter

Antal genomförda 
förbättringsarbeten med 
patientinvolvering

Svårt att mäta. Utgår 
2017

Minst 
10

Färr
e 
än10

Delaktiga 
remittenter

Antal genomförda 
förbättringsarbeten med 
involvering av remittent

Svårt att mäta. Utgår 
2017

Minst 
10

Färr
e ön 
10

Delaktiga 
studenter

Antal genomförda 
förbättringsarbeten med 
involvering av student

Svårt att mäta. Utgår 
2017

Minst 
10

Färr
e än 
10

Antal genomförda förbättringsarbeten har fördubblats jämfört med 2015 (217 st 
jmf med 108 st). Flertalet förbättringsarbeten fokuserar på förbättrade och säkrare 
arbets- och svarsflöden och rutiner, men även kompetensförskjutning och 
förbättrade samverkansformer med kunder. Involvering av patient, student eller 
remittent har dessvärre varit svårt att mäta. Till 2017 har uppföljningsmodulen 
utvecklats för att underlätta spårbarhet och uppföljning av såväl upprinnelsen till 
förbättringsarbetet som effekten av detsamma. 

Totalt har 43 st patientsynpunkter fångas via Synergi, vilket är en kraftig 
minskning mot tidigare år (164 st). En övervägande majoritet av synpunkterna 
under 2015 inkom via en ny enkät som delades ut i samband med patientankomst 
och samtliga enkätsvar registrerade i Synergi, oavsett om det innehöll någon 
synpunkt eller ej. Fr o m 2016 kommer enbart enkätsvar som innehåller 
synpunker att registreras, liksom synpunkter som inkommer på annat sätt. 
Synpunkterna har gällt främst brister i bemötandet, väntetider och 
informationsmaterial. 

389



   

2017-02-03 RJL2016/3676

Avvikelserapporteringen gäller främst tillbud samt iakttagelse/risk. Avvikelser är 
en viktig del i vårt utvecklingsarbete och väsentligt som underlag i utvecklingen 
av patientsäkra arbetssätt. Analys sker regelbundet inom verksamheten varefter 
åtgärder vidtas. 

Antalet vetenskapliga publikationer är 28 st och tre medarbetare har disputerat 
under 2016. 

5. Medarbetarperspektiv

Tabell 4: Redovisning av resultat för mål och mått 

Systemmätetal Mål

Resultat 
2016-
12-31   

Gräns- 
värden
Grönt Gult Rött

Medarbetarsamtal Minst 90% av alla
anställda skall ha haft 
mederbetarsamtal

94,0%

(+)

>90 -100 % >75-89% 0-74%

Kompetensutvecklingsplan Minst 90% av alla
anställda skall ha haft 
mederbetarsamtal

92,0%

(+)

>90 -100 % >75-89% 0-74%

Sjukfrånvaro, R12 Lägre än 3,5% 4,8%

(-)

Lägre Högre

Frisknärvaro Högre än 66% 56,6%

(+)

Lägre Högre

Antalet faktiska årsarbetare har minskat med 5,0 jämfört med 2015. Minskningen 
förklaras av 4,3 fler anställda och förändrade tjänstgöringsgrader, ökad 
sjukfrånvaro (-1,0) och ökad föräldraledighet (-7,8). Timavlönade har minskat 
med 0,6 faktiska årsarbetare och ökad övrig frånvaro med 0,4.

De kategorier som har förändrats mest är sjuksköterskor som ökat med 6,3 
faktiska årsarbetare  samtidigt som biomedicinska analytiker minskat med 8,3. I 
övrigt finns det minskningar i gruppen handläggare och administratörer (-4,2). 
Även specialistläkare läkare har minskat (-2,3). Tydligt är att antalet faktiska 
medarbetare minskat betydligt under inledningen av året men sedan ökat under 
senare delen av året.

Vad gäller sjukfrånvaron är den fortsatt hög och HR ser med anledning av detta 
över rehabiliteringsprocessen och går igenom långtidssjukskrivningar under 2016. 
Utredningen syftar till att hitta nya åtgärdsförslag för att förebygga framförallt 
stress och psykisk ohälsa. Enskilda insatser och aktiviteter pågår i många fall i 
samarbete med Arbetsmiljöenheten. 
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6. Ekonomiskt perspektiv

Tabell 5: Redovisning av resultat för mål och mått 
Syste
mmät
etal Mål Resultat 2016-12-31   

Gräns- 
värden
Grönt Gult Rött

Ekono
mi i 
balans

Kostnad ska inte överstiga 
intäkt eller budget

15,2 mnkr

(+)
Behov
sanpas
sad 
beman
ning

Kostnad för bemanning, inkl. 
köpta tjänster ska minska

OBS ! Kolla index

Ökning -10,6 mnkr i rörliga 
priser. Om hänsyn tas till 
index (fast pris) är kostnaden 
oförändrad 

(ökningen ligger på köpta 
tjänster, egen personal 
minskar) (+)

Minskat Ökat

Minsk
ade 
kostna
der för 
beman
nings-
företa
g

Kostnaderna för hyrläkare 
ska successivt avta och 
upphöra under 2016

Ökat med -10,9 mnkr

Varav:
 -3,7 mnkr lab
-7,9 mnkr Rtg
Klinfys minskat 0,4 mnkr

(-)

Minskat Ökat

Medicinsk diagnostik redovisar ett resultat för 2016 på 15,2 mnkr. 
Resultatförbättringen jämfört med samma period föregående år är 16,3 mnkr då 
underskott 2015 var 1,1 mnkr.

Följande faktorer är viktiga förklaringar till resultatförbättringen:

Personalkostnader har minskat med 0,4 mnkr i rörliga priser vilket innebär att 
kostnade i princip är oförändrad. Sker jämförelsen i fast pris inkl. löneavtal är 
minskningen betydligt större och ligger på 2,6 %. Resultatmässigt innebär det en 
förbättring motsvarande 10 mnkr eftersom verksamheten har fått kompensation 
för avtalseffekt i det vägda indexet. Det är färre antal faktiska årsarbetare (se 
medarbetarperspektivet) som ger den här effekten. Inom laboratoriemedicin har 
antalet faktiska årsarbetare ökat under senare delen av året bland annat som ett 
resultat av framgångsrik rekrytering ex till patologilaboratoriet. 

Vad gäller kostnader för bemanningsföretag har kostnaden ökat med 10,9 mnkr 
till 40 mnkr trots att målsättningen är att kostnaden ska minska. Inom röntgen ser 
läget bekymmersamt ut och bedömningen i nuläget är att det kommer att behövas 
hyrläkare även fortsättningsvis. Verksamheten har tagit fram en riskanalys som ett 
underlag i det fortsatta arbetet med handlingsplanen.
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Även materialkostnader har ökat med 2,5 mnkr totalt och den största ökningen 
finns inom laboratoriemedicin. Pågående aktivitet här är ett samarbete PURCH 
där extern hjälp har anlitats för att analysera och förhandling ned 
materialkostnader. Även Region Östergötland tillämpar detta arbetssätt.

Den totala kostnaden för hela område Medicinsk diagnostik har ökat 13 mnkr i 
rörliga priser vilket motsvarar 1,7%. Kostnadsutvecklingen under 2016 har varit 
låg och bidrar till det goda resultatet.

Intäkterna har ökat med 29,3 (3,9%) mnkr vilket förklaras av såväl ökade volymer 
både inom labb och röntgen och en fortsatt förskjutning mot mer komplicerade 
undersökningar. Antalet röntgenunderökningar har minskat i antal men ökat i 
komplexitet vilket också medför högre intäkter.

Både den låga kostnadsutveckling och höga intäkter har bidragit till det positiva 
resultatet. Resultatet har också utvecklats ojämnt under 2016 där resultatet till och 
med tertial två låg på + 6 mnkr för att sedan förbättras till 15,2 under året fyra 
sista månader. Analys av detta är inte helt klar men både försämrad tillgänglighet 
och förändrad efterfrågan är faktorer som påverkar detta.

Vad gäller takmodellen för röntgen har 11,1 mnkr av debiterade intäkter lämnats 
till regiongemensamt ansvar. Denna modell försvinner till 2017 och istället 
genomförs en prissänkning.

6.1 Resultat 

Tabell 6: Ekonomisk översikt (miljoner kronor, en decimal) 
Vesna 

Utgiftsområde Ersättning 
tom 2016-12-
31 (+)

Netto kostnad tom 
2016-12-31 (-)

Avvikelse tom 
2016-12-31
(budget-utfall)

Resultat helår 
2015

MD totalt 34,8 -18,9 15,2 -1,1

Intäkt/Kostnad Utfall 2016 Utfall 2015 Förändring 
2015-2016

Total intäkt exkl. 
ersättning

776,0 746,9 29,1

Totala kostnader -795,7 -785,7 -10,0

Nettokostnader exkl 
ersättning

-18,9 -38,8 19,9

Ersättning (396x,398x 
mp6-7)

34,8 37,7 -2,9

Resultat (Nettokostnad 
inkl.ersättning)

15,1 -1,1 16,2
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Bemanningsföretag och 
extern granskning 
(konto 5543( 
mp1),5558,5559)

-38,98 -28,0 -10,9

Kommentarer kring resultatet återfinns under perspektivet ekonomi.

6.2 Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Bedömning av ekonomiskt läge:

Det ekonomiska läget för medicinsk diagnostik ser ut att vara i balans främst vad 
gäller kostnader medan intäkterna ser höga ut i jämförelse med föregående år. 
Med anledningen av detta läggs ingen särskild åtgärdsplan för 2017 utan arbetet 
med fortsatt kostnadseffektivitet och värdeskapande användning fortsätter enligt 
planering. Tydligt är dock att ökade volymer medför underskott hos köpare av 
tjänster ex medicinsk och kirurgisk vård vilket ses över i den årliga 
budgetprocessen. För 2017 är det sedan tidigare planerat prissänkningar för ex 
röntgenundersökningar med totalt 15 mnkr. 

Viktigt att beakta i sammanhanget är dock att det sker en teknisk utveckling inom 
området som kan komma att medföra ökade kostnader samt att flertalet 
utrustningar nu återanskaffas vilket kommer att ge ökade avskrivningskostnader.

Även om resultatet är bra totalt sett finns det en del interna obalanser inom 
Medicinsk diagnostik. Ex på detta är att laboratoriemedicins kostnader inte ligger 
helt i balans med intäkter vilket kommer ses över till 2018. Avskrivningar är ett 
annat område där översyn behöver ske så debiterad nivå ligger i linje med det som 
är ett långsiktigt behov av utrustningar. 

Medicinsk diagnostik

Micael Edblom Jonas Källvant
verksamhetsområdesdirektör ekonomichef
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