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RJL 2020/6

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd FS – 2020-10-13
Ärendetyp

Ärenderubrik

Protokoll
Inkomna handlingar




Situationen inom intensivvården - från FS, RS 2020-09-22 § 174
RJL 2020/238 Beslut att godkänna personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för KOL,
Kritisk benischemi och Schizofreni – förstagångsinsjuknade från Styrgruppen för nationellt
system kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Regioner, inkommet
2020-09-28

Utgående skrivelser
Regeringsbeslut



Beslut från Inspektionen för vård och omsorg,
IVO




RJL 2020/2127 Uppdrag om att skapa tekniska möjligheter att registrera vaccinationer mot covid19 i det nationella vaccinationsregistret S2020/07187 (delvis), inkommet 2020-09-29
RJL 2019/1061 Egeninitierad tillsyn vid radiologiska kliniken i Region Jönköpings län.
RJL 2019/1399 Anmälan om klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende
bristande vård och behandling samt bemötande. Anmälaren klagar även på att denne nekades att
få utdrag av patientjournal.
RJL 2020/1860 Anmälan om klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende
anmälarens synpunkter av den medicinska handläggningen vid dennes förlossning.
RJL 2020/322 Anmälan om klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. Klagomålet
gäller missnöje med vårdens hantering av närståendes hälsouppgifter.
RJL 2020/1684 Anmälan om klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. Klagomålet
gäller missnöje med medicinsk bedömning.





Nyinkomna IVO-ärenden 2020-09-01 – 2020-09-30
Patientärenden: RJL 2020/1928, RJL 2020/2016, RJL 2020/2034, RJL 2020/2065, RJL 220/2066 och
RJL 2020/2084
Tillsynsärenden: RJL 2020/1929, RJL 2020/2017 och RJL 2020/2129

Cirkulär från SKR
Beslut från SKR
Övrigt
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RJL 2020/3

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för folkhälsa och
sjukvård 2020-05-28 – 2020-10-05
Ärendetyp
FS 4.1.3
FS 4.1.3
FS 6.4.1
FS 4.3.8
FS 4.5.4
FS 4.5.4

Ärenderubrik
Remiss Handlingsprogram Trygghet och Säkerhet,
Vaggeryds kommun
Remiss Strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett
bra liv i Habo kommun 2020-2023
Avslagsbeslut allmän handling (journal)
Avtal om klinisk prövning
Personuppgiftsincident
Personuppgiftsincident
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Diarienr/Referensnr
RJL 2020/852

Beslutsdatum
2020-05-28

Beslutsdelegat
Mats Bojestig

RJL 2020/1100

2020-06-26

Mats Bojestig

RJL 2020/1165
20/669
RJL 2020/1974
RJL 2020/2161

2020-07-20
2020-08-07
2020-09-10
2020-10-05

Johan Cederlund
Staffan Hägg
Sofia Sund
Sofia Sund

Dokument
Utskriftsdatum: 2020-09-11
Diarieenhet:

Utskriven av:

Kirsi Heino
Sekretess:

Region Jönköpings län

Visas ej

Beskrivning av sökning:
Remisser, augusti 2020
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

2020.9938

I

Regional strategi för att motverka mäns våld mot Nathalie Bijelic Eriksson
kvinnor och våld i nära relationer 2020:06

2020-08-11

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Regionens åtagande

RJL 2020/1485

Remiss - Regional strategi för att motverka
REMISS
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
2020-2026
Sista svarsdatum 2020-09-11

2020.10119

I

Förslag till föreskrift om upphävande av SOSFS Evelina Örn
2005 27_3

2020-08-18

Socialstyrelsen

Regionens åtagande

RJL 2020/1837

Remiss - förslag till upphävande av föreskrifter
om samverkan vid in- och utskrivning av
patienter i sluten vård

REMISS

Sista svarsdatum 2020-10-02
2020.10154

I

Program för trygghet och säkerhet 2019-2022

Evelina Örn

2020-08-19

Habo kommun

Regionens åtagande

RJL 2020/1846

REMISS - Handlingsprogram för trygghet och
säkerhet

REMISS

Sista svarsdatum 2020-10-01

Sidan 1 av 1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 129-150
Tid:

2020-09-15 kl. 13:00

Plats:

Insikten, Kulturhuset Spira

§ 147
Regelverk för Enhetspris för kost och logi vid
Skandionkliniken
Diarienummer: RJL 2020/1425
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande beslutsunderlag från samverkansnämnden
för Sydöstra sjukvårdsregionen gällande tillstyrkt regelverk för
”Enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandionkliniken”.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att ta ställning till rubricerat
förslag om ”Enhetspris för kost och logi vid behandling på
Skandionkliniken”.
Region Jönköpings län ställer sig bakom förslaget från samverkansnämnden
för Sydöstra sjukvårdsregionen att godkänna förslaget om ett enhetspris för
kost och logi vid behandling på Skandionkliniken.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
 Missiv daterat 2020-07-15
 Beslutsunderlag från samverkansnämnden för Sydöstra
sjukvårdsregionen daterat 2020-06-05
Beslutet skickas till
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret - Ekonomi
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-116
Tid:

2020-09-01 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 110
Regelverk för Enhetspris för kost och logi vid
Skandionkliniken
Diarienummer: RJL 2020/1425
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande beslutsunderlag från samverkansnämnden
för Sydöstra sjukvårdsregionen gällande tillstyrkt regelverk för
”Enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandionkliniken”.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att ta ställning till rubricerat
förslag om ”Enhetspris för kost och logi vid behandling på
Skandionkliniken”.
Region Jönköpings län ställer sig bakom förslaget från samverkansnämnden
för Sydöstra sjukvårdsregionen att godkänna förslaget om ett enhetspris för
kost och logi vid behandling på Skandionkliniken.
Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2020-07-15
 Beslutsunderlag från samverkansnämnden för Sydöstra
sjukvårdsregionen daterat 2020-06-05
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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MISSIV
2020-07-15

1(2)

RJL 2020/1425

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Regelverk för enhetspris för kost och
logi vid behandling på Skandionkliniken
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande beslutsunderlag från samverkansnämnden för
Sydöstra sjukvårdsregionen gällande tillstyrkt regelverk för ”Enhetspris
för kost och logi vid behandling på Skandionkliniken”.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att ta ställning till rubricerat förslag om
”Enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandionkliniken”.
Region Jönköpings län ställer sig bakom förslaget från samverkansnämnden för
Sydöstra sjukvårdsregionen att godkänna förslaget om ett enhetspris för kost och
logi vid behandling på Skandionkliniken.

Information i ärendet
Vid Samverkansnämndens möte 2019-11-30 (§61) tillstyrktes förslag om ett
”Enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandionkliniken”.
Samtidigt har ett arbete pågått inom SKR att ta fram ett regelverk för boende vid
enheter för nationellt högspecialiserad vård. Detta regelverk blev föremål för ett
särskilt ärende (SVN 2020-31).
Ärenden avseende avgifter beslutas av respektive region men det har ansetts
värdefullt att underställa samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
dessa bägge ärenden samtidigt för slutligt ställningstagande.

Beslutsunderlag



Missiv daterat 2020-07-15
Beslutsunderlag från samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
daterat 2020-06-05

Beslut skickas till
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret - Ekonomi
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MISSIV

2(2)

RJL 2020/1425

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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PROTOKOLLSUTDRAG
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
2020-06-05

Regionsjukvårdsstaben
Christina Blomqvist

Förslag om ”Enhetspris
för kost och logi vid
behandling på
Skandionkliniken”
SVN 2020-35

§ 43
Vid Samverkansnämndens möte 2019-11-30 (§61) tillstyrktes förslag
om ett ”Enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandion-kliniken”.
Samtidigt har ett arbete pågått inom SKR att ta fram ett regelverk för
boende vid enheter för nationellt högspecialiserad vård. Detta regelverk kommer att bli föremål för ett särskilt ärende (SVN 2020-31).
Ärenden avseende avgifter beslutas av respektive region men det har
ansetts värdefullt att underställa Samverkansnämnden dessa bägge
ärenden samtidigt för slutligt ställningstagande.
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
BESLUTAR
a t t rekommendera det tillstyrkta regelverket för ” Enhetspris för kost
och logi vid behandling på Skandionkliniken” beslutas av respektive
region i Sydöstra sjukvårdsregionen.
Vid protokollet

Christina Blomqvist
Sekreterare
Justerat

Kaisa Karro

Rachel De Basso

Rätt utdraget intygas;

Christina Blomqvist
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Angelica Katsanidou

Regionsjukvårdsstaben
Göran Atterfors

BESLUTSUNDERLAG
2020-06-05

1(1)
Dnr: SVN 2020-35

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Förslag om ”Enhetspris för kost och logi vid behandling på
Skandionkliniken”
Vid Samverkansnämndens möte 2019-11-30 (§61) tillstyrktes förslag om ett
”Enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandionkliniken”.
Samtidigt har ett arbete pågått inom SKR att ta fram ett regelverk för
boende vid enheter för nationellt högspecialiserad vård. Detta regelverk
kommer att bli föremål för ett särskilt ärende (SVN 2020-31).
Ärenden avseende avgifter beslutas av respektive region men det har ansetts
värdefullt att underställa Samverkansnämnden dessa bägge ärenden
samtidigt för slutligt ställningstagande.
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen föreslås
BESLUTA
a t t rekommendera det tillstyrkta regelverket för ” Enhetspris för kost och
logi vid behandling på Skandionkliniken” beslutas av respektive region i
Sydöstra sjukvårdsregionen.

Kaisa Karro
Ordförande i SVN
Region Östergötland

Lena Lundgren
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Östergötland

Beslutet expedieras till:
Peder Björn, Region Östergötland
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 129-150
Tid:

2020-09-15 kl. 13:00

Plats:

Insikten, Kulturhuset Spira

§ 139
Plan för att möta framtidens hälso- och sjukvård
Diarienummer: RJL 2019/170
Ordföranden informerar om fastställd process för hanteringen av ärendet att
fastställa Plan för att möta framtidens hälso- och sjukvård. Information om
detta gavs vid budgetberedningen. En parlamentarisk grupp tillsätts med
syftet att politiskt komma överens om planen som är ett långsiktigt
strategiskt dokument. En representant per parti medverkar i gruppen. Tider
för när gruppen ska träffas kommer att skickas ut senare i veckan. Ersättare
tillåts närvara om utsedd representant har förhinder att medverka.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Månadsrapport till och med augusti 2020 nämnd
Folkhälsa o sjukvård
16

12

12

Mätetal

2

Målvärde

Nämnd
Telefonkontakt
med vårdcentralen
samma dag

100 %

RJL
Medicinsk
bedömning i
primärvården inom
tre dagar.
Andel patienter
inom 3 dagar

90 %

RJL
Faktisk väntetid till
första besök inom
60 dagar i
specialiserad vård
Innefattar både
somatisk och
psykiatrisk vård.

av 42 Mätetal

Månad
ens
utfall

Resultat

Analys

97 %

Samtliga vårdcentraler använder Tele Q, de allra flesta når målet,
det är 5 enheter som inte klarar måluppfyllelse.

84 %

86 %

Resultaten förbättrades succesivt fram till sommaren, därefter en
viss försämring. 5 av 28 Bra liv vårdcentraler når i augusti målet
med 90 % tillgänglighet inom 3 dagar, bland de privata
vårdcentralerna når 2 av 12 målet. De allra flesta av de övriga når
mellan 80 - 90 %. 2 privata enheter ligger under 70%.

80 %

79 %

81 %

Väntetiderna till besök inom specialistsjukvården har inte
påverkats i någon stor omfattning, når målet. Antalet inkommande
remisser har minskat. Det är cirka 25% färre som väntar på ett
besök vid jämförelse med för ett år sedan. Det som skulle kunna
ske under hösten är en ökande efterfrågan och därmed ökande
köer, men svårt att veta om så sker.

Nämnd
Faktisk väntetid till
besök inom 30
dagar i barn och
ungdomspsykiatrin
.

90 %

54 %

63 %

Fortsatta svårigheter att nå målet.
Fokuserat långsiktigt arbete pågår med att förstärka och förbättra
tillgänglighet och produktivitet

Nämnd
Väntetid till
undersökning
inom radiologi
inom 30 dagar
efter
remissankomst

90 %

61 %

78 %

En försämring av resultatet jämfört med tidigare månader. Jämför
man med samma period 2019 så är resultatet i augusti i år i stort
sett samma som föregående år.
Röntgen ska göra ett större gemensamt arbete kring tillgänglighet
och detta område är nu beslutat som ett prioriterat fokusområde
under 2020-2021, men pausat i och med coronapandemin.
Har varit en del problem trasiga maskiner och utbyten som
försämrat tillgängligheten

Nämnd
Väntetid till
undersökning
klinisk fysiologi
inom 30 dagar
efter
remissankomst

90 %

89 %

87 %

Fortsatt stabila väntetider under året och sett ur ett nationellt
perspektiv är tillgängligheten god. Utfallet i år tyder på att
coronapandmin kan ha medfört ett minskat remissinflöde vilket
också gett en möjlighet att upprätthålla snabbare svarstider.

RJL
Faktisk väntetid till
operation/åtgärd
inom specialiserad
vård
inom 60 dagar
eller kortare.

80 %

69 %

81 %

Den pågående coronapandemin har medfört en minskning av
antalet genomförda operationer. Kön av väntande ökar med 1020 % varje månad.
Utfallet speglar att de prioriterade ingreppen genomförs och därför
en tillfällig måluppfyllelse, men vid återgång till normalläge
kommer väntetiderna att vara långa för en stor mängd patienter.
Ett arbete pågår inom kirurgisk vård för att skapa en plan med mål
att återgå till 2019 års nivå av tillgänglighet i ett första steg.
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Mätetal

Målvärde

Månad
ens
utfall

Resultat

Analys

Nämnd
Fått hjälp och
lämnat
akutmottagningen
inom 4 timmar

90 %

76 %

77 %

Antalet sökande är lägre de senaste månaderna jämfört med
samma period 2019. Ingen större skillnad på andelen som är
färdigbehandlade inom 4 timmar.

RJL
Genomförda
återbesök inom
medicinskt
måldatum

90 %

79%

80 %

Stabil nivå som inte når upp till målvärdet. Många patienter
avbokar fortsatt besök p g a uppmaningar kring fysisk distans. Här
ses dock en liten förändring som troligen kommer att ha
genomslag kommande månader.

RJL
Tid till ambulans andel prio 1 larm
inom 20 minuter

80 %

70 %

71 %

Resultatet för augusti uppgår till 70 procent. Antalet ambulanser är
reducerat enligt sommarrutin och beroende på coronapandemin.
Under perioden januari till och med augusti utfördes 676 stycken
(5 procent) färre prioritet 1-larm jämfört med motsvarande
perioden föregående år.
SOS har arbetat aktivt med arbetssätt och utbildningar för
operatörer vilket bidragit till en högre träffsäkerhet i bedömningen
av inkommande samtal. Detta har sannolikt bidragit till en del av
det minskade antalet prioritet 1-larm.
Prioritet 2-larm har ökat med 3 procent. Totalt har antalet
transporter (prioritet 1 -larm samt övriga transporter) minskat med
455 stycken (1,4 procent) till och med augusti. September 2019
startade länets två nya dagambulanser (Mullsjö och Aneby). Detta
ska på sikt förbättra tillgängligheten för prioritet 1-larm.

Nämnd
Kontinuitetsmått –
primärvård

0,75
index

0,27
index

Kontinuitet beräknas för listade patienter som gjort minst 3 besök
de senaste 18 månaderna, enbart besök på den enhet där
patienten är listad räknas in.
Kontinuiteten varierar mellan 0,16 för den vårdcentral med lägst
index till 0,54 för vårdcentralen med högst index. Flera av Bra Livs
vårdcentraler har bristande läkarbemanning och är beroende av
olika hyrläkare, vilket gör det svårt att upprätthålla läkarkontinuitet
för patienterna.

Nämnd
Faktisk väntetid
för utredning inom
barn- och
ungdomspsykiatrin
samt
habiliteringen
inom 30 dagar.

90 %

0%

18 %

Fortsatt arbete med att öka antalet startade utredningar, både
internt och med hjälp av externa leverantörer. Totalt antal
skickade remisser för extern utredning t o m augusti är 382,
antalet startade i egen regi är 146. Det är fortsatt många väntande
för utredning, cirka 280 patienter, merparten av dessa har väntat
längre än 30 dagar.
Inflödet är fortsättningsvis runt 50 remisser per månad. BUP: s
egen kapacitet att utreda har bara ökat i Jönköping under året
relaterat till 2019

Nämnd
Faktisk väntetid
för behandling
inom barn- och
ungdomspsykiatrin
samt
habiliteringen
inom 30 dagar.

90 %

50%

46 %

Resultaten är fortsatt långt ifrån målnivån och kommer sannolikt
inte att nås under 2020. Ännu oklart hur resultaten påverkas av
pågående coronapandemi. Verksamheten har konstaterat att
många patienter inte ligger med väntetid i systemet då de har en
pågående annan kontakt. För att synliggöra dem har en manuell
inventering av länets patienter som är bedömda behöva ha
särskild behandling genomförts.
I Nässjö och Jönköping finns väntetider för behandling, men ej i
Värnamo. Läkemedelsuppföljningarna är i fas. Fortsatta olikheter i
länet för tillgänglighet för behandling.
En liten ökning finns dock sedan juni månad. Arbete pågår med att
lägga in alla väntande till behandling med markerad väntetid i
Cosmic.
Det pågår också ett arbete inom SKR för att definiera vilka typer
av behandlingar som ska väntetidsmätas, inväntar nationella
riktlinjer.
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Mätetal

Målvärde

Månad
ens
utfall

Resultat

Analys

RJL
Specialisttandvård
en: Antal
remisspatienter
som väntat mer än
60 dagar

0

2 521

I augusti 2020 var det 2 521 remisspatienter som väntat mer än 60
dagar. I december 2019 var motsvarande antal 2 293 remisser.
Trots coronapandemin har det endast varit en liten ökning i antal
remisspatienter som väntat mer än 60 dagar inom
specialisttandvården.
Ökningen är 228 remisspatienter. Ett antal av de patienter som
väntar mer än 60 dagar gör det av odontologiska skäl - det som i
vården kallas "medicinskt orsakat väntan". Utifrån en
årsproduktion på 68 000 undersökningar och behandlingar
motsvarar antalet väntande cirka 1,9 veckors produktion.

RJL
Allmäntandvård:
Andel
revisionspatienter i
tid till
undersökning och
behandling,
Folktandvården
Definition på ”i tid”
är att man inte är
> 3 månader
försenad till
planerat
revisionsdatum.
revisionspatienter

90 %

84 %

Tillgängligheten inom länet där tillgången på personal är
acceptabel, främst i länets norra och södra delar, har förbättrats
avsevärt. Flera kliniker tog fram till 15 mars emot patienter som
stod på kölista och de flesta kliniker hade möjlighet att flytta
resurser till delar av länet där behovet är akut, framför allt i
Tranås- och Vetlandaområdet. Efter coronapandemins utbrott
finns mycket begränsade möjligheter att som ny patient komma till
Folktandvården annat än för akuta besvär.
14 av 26 kliniker (ca 54%) klarar tillgänglighetsmålet på 90 % för
revisionspatienter
10 av 26 kliniker (ca 38%) har en tillgänglighet mellan 70-89%
2 av 26 kliniker (ca 8%) har en lägre måluppfyllelse

Nämnd
Allmäntandvård:
Möjlighet att ta
emot nya
patienter,
Folktandvården
mäts genom
minskning av nya
som står i kö jfm
dec 2018

-10 %

-25 %

Jämfört med årsskiftet har antalet patienter som står i kö minskat
med 1 655. Den pågående coronapandemin medför
inskränkningar i vilka patienter som kan kallas och vilka
behandlingar som är möjliga att genomföra vilket öppnar
möjligheter att ta emot nya patienter istället för de större
behandlingar och patienter 70+ som man i dagsläget tvingas
avvakta med.
Planering sker mot en mer normaliserad situation med början efter
semesterperioden. Eftersom det i första hand finns en mängd
uppskjuten vård som är prioriterad, minskas förmodligen åter
möjligheten till hösten för nya patienter att få fullständig vård utan
väntetid.

RJL
Täckningsgrad för
den uppsökande
verksamheten
(munhälsobedömn
ingar)

70 %

29%

Under coronapandemin har den uppsökande verksamheten inte
kunnat utföras, därav det oförändrade antalet utförda
munhälsobedömningar sedan tertial 1.

RJL
Andel berättigade
till nödvändig
tandvård som fått
den utförd
Mål bättre än fg år

47 %

38 %

Antalet berättigade till Nödvändig tandvård 6 114 (2019:2 6 499).
Andel berättigade som fått nödvändig tandvård 38 % (2019:2 47
%).

Nämnd
Andel 40-, 50-, 60och 70-åringar
som genomgått
hälsosamtal.

30 %

15 %

Under januari - augusti har 2 445 hälsosamtal genomförts. För
resterande del av året återstår 5 930 samtal för att nå målet 50%.
Genomsnittet för antal genomförda samtal är 15%. 7 vårdcentraler
har gjort över 30% hälsosamtal.
Troligen har Corona påverkat att färre samtal har genomförts.
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Målvärde

Månad
ens
utfall

Resultat
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Nämnd
Andel
förstagångsföräldr
ar som genomgått
hälsosamtal

33 %

26 %

Antalet genomförda hälsosamtal har ökat på
barnhälsovårdsenheterna i länet. Jämfört med samma tidsperiod
föregående år har andelen genomförda hälsosamtal ökat med 7
procentenheter.
Under 2020 har barnhälsovårdens ledningsgrupp beslutat att
lägga särskilt fokus på nära uppföljning av resultat av hälsosamtal.
Ett flertal förbättringsåtgärder har gjorts. Enhetschefer har
redovisat resultatet återkommande på arbetsplatsträffar.
Coachning har erbjudits på varje mottagning av sjuksköterska,
som ingår i tema-grupp som arbetar med utveckling av området
levnadsvanor.
Barnhälsovården och primärvårdens FoUenhet har utökat sitt
samarbete och kan därigenom utveckla och ge metodstöd på ett
bra sätt. Information om hälsosamtal riktat till föräldrar tas fram
tillsammans med temagrupp kommunikation. Bland annat ska
väntrummens digitala skärmar användas i detta syfte.

RJL
Vårdprevention
Andel av patienter
som bedömts ha
risk inom område
fall, undernäring,
trycksår och
munhälsa som fått
åtgärd utförd.

90 %

82 %

Andel patienter som fått åtgärd utförd är i paritet med föregående
period. De systematiska utbildningar som tidigare genomförts till
alla nyanställda sjuksköterskor samt de återkommande
utbildningar för undersköterskor har under pandemiperioden
pausats. Dessa återupptas nu under hösten.
Förebyggande insatser har varit särskilt viktiga för de mest utsatta
patienterna där också de förbättrade förutsättningar för
dokumentation varit en viktig del.

Nämnd
Vårdtillfällen med
skador

0,0 %

4,9 %

Arbetet med markörbaserad journalgranskning har kommit igång
men med reducerad kapacitet då många medarbetare arbetat
med covid-patienter. Vi beräknar att arbetet kommer slutföras
under hösten 2020.

Nämnd
Vårdtillfällen med
vårdskada

0,0 %

4,2 %

Arbetet med markörbaserad journalgranskning har kommit igång
men med reducerad kapacitet då många medarbetare arbetat
med covid-patienter. Vi beräknar att arbetet kommer slutföras
under hösten 2020.

Nämnd
Disponibla
vårdplatser

603

642

85 %

81%

80 %

Något lägre beläggning i jämförelse med samma period
föregående år (80% jämfört med 83% ackumulerat). Resultatet
ska dock ses i relation till coronapandemin och hur det påverkat
disponibla platser, vårdtillfällen, inneliggande, planerad vård m.m

Nämnd
Utlokaliserade
Antal
utlokaliserade per
100 disponibla
vårdplatser

0,0%

2,0 %

3,2%

Resultatet ska ses relaterat till coronautbrottet och speglar den
administrativa hanteringen av covidavdelningarna i cosmic. Ej
relevant mätetal under nuvarande omständigheter.

Nämnd
Överbeläggningar

0,0%

2,5%

1,5 %

Något färre överbeläggningar vid jämförelse med motsvarande
period föregående år (2 419 i jämförelse med 2 478 ackumulerat)
Resultatet ska dock ses i relation till coronapandemin vilket
inneburit en minskad planerad vård och därav färre vårdtillfällen
samt inneliggande.

Nämnd
Beläggning i
procent

Antalet disponibla platser är något färre vid jämförelse med
samma period föregående år (642 i jämförelse med 681
ackumulerat). Resultatet ska ses relaterat till coronapandemin och
en minskning av planerad vård och vårdtillfällen.

Grönt 75%-85%
Gul 86%-90%
Röd >90% <75%
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Månad
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Nämnd
Antal hembesök
läkare
Antal hembesök
av läkare
primärvård

3 902

Antalet redovisade hembesök av läkare fortsätter att öka, 3 902
under perioden i jämförelse med 3 751 motsvarande period
föregående år. Inom Bra Liv utvecklas arbetssätt med god
tillgänglighet till hembesök vid samtliga vårdcentraler.

Nämnd
Antal
vårdplaneringar
enligt SiP

2 191

Redovisade vårdplaneringsbesök enligt SIP minskar i förhållande
till motsvarande period föregående år (2 191 i jämförelse med 2
646). Under perioden har färre vårdats inom slutenvården till följd
av coronapandemin, dvs färre planerade insatser, operationer
vilket inneburit ett minskat behov av vårdplaneringsmöten.

0%

15 %

Totalt sett färre återinskrivningar under perioden i jämförelse med
samma period föregående år (4959 i jämförelse med 5496).
Andelen återinskrivningar är dock oförändrat, 16% och resultatet
ska ses i relation till coronpandemin och hur det påverkat
disponibla platser, vårdtillfällen, inneliggande, planerad vård m.m

RJL
Standardiserade
vårdförlopp - andel
patienter i SVF

70 %

59 %

Antal diagnossatta patienter, dvs patienter som borde genomgått
ett standardiserat vårdförlopp ligger i samma nivå som föregående
år (1 489 i jämförelse med 1 480).
Av dessa har 59% genomgått ett standardiserat vårdförlopp, vilket
är lägre än föregående år och också en bit från uppsatt mål.
Vårförloppen bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer samt malignt
melanom är exempel på förlopp där uppsatt mål nås.

RJL
Standardiserade
vårdförlopp - andel
inom max ledtid

80 %

46 %

Andel patienter som handläggs inom aktuella ledtider för de olika
standardiserade vårdförloppen har förbättrats i jämförelse med
motsvarande period föregående år (46% i jämförelse med 37%)
men totalt sett återstår det mycket innan uppsatt mål, 80% nås.
Det finns en variation mellan de olika förloppen men SVF
analcancer samt SVF allvarliga ospecifika symtom som kan bero
på cancer är vårdförlopp där målet nås.

RJL
Kompetensutveckl
ingsplan.

90 %

61 %

Målet ej uppnått för tertial 2. Möjliga orsaker kan vara
eftersläpning i registrering, förskjutning av medarbetarsamtal på
grund av centralt avtalsläge med vissa fackförbund och covid-19.
HR påminner om vikten av registrering av upprättade
kompetensutvecklingsplaner. Bedömningen är att måluppfyllelse
kommer ske under året.

RJL
Minskning av
kostnaderna för
bemanningsföreta
g

-17 %

6%

Kostnaden för bemanningsföretag är efter 8 månader 102,7
miljoner kronor vilket är drygt 5 miljoner kronor (6 %) högre än
motsvarande period 2019. Sjuksköterskorna är fortsatt en relativt
liten del men ökar och deras andel av kostnaden för
bemanningsföretag är nu 12 procent.

Nämnd
Återinläggningar
inom 30 dagar
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Mätetal

Målvärde

Nämnd
Årsarbetare
Faktiskt antal
årsarbetare

Månad
ens
utfall
7 342

Resultat

Analys

7 115

En genomsnittlig ökning av antalet faktiska årsarbetare jämfört
med samma period föregående år. Detta trots att sjukfrånvaron i
genomsnitt varit betydligt högre än än samma period föregående
år. Det är i genomsnitt 180 fler anställda årsarbetare medan
frånvaron ökat med motsvarande 145 årsarbetare och totalt ger en
ökning med 35 faktiska årsarbetare för nämndområdet.
Folktandvården och Medicinsk vård minskar medan övriga
verksamhetsområden ökar.

RJL
Medarbetarsamtal

90 %

67 %

Målet ej uppnått för tertial 2. Möjliga orsaker kan vara
eftersläpning i registrering, förskjutning av medarbetarsamtal på
grund av centralt avtalsläge med vissa fackförbund och covid-19.
HR påminner om vikten av registrering av genomförda samtal.
Bedömningen är att måluppfyllelse kommer ske under året.

RJL
Personalhälsa sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för
medarbetare ska
inte öka i
jämförelse med
samma period
föregående år.

4,9 %

6,2 %

Sjukfrånvaron har i genomsnitt ökat i jämförelse med samma
period föregående år. Året inleddes med en förväntad minskning
av sjukfrånvaron som i januari och februari låg ca en halv
procentenhet lägre än samma månader 2019. Under mars och
april ökade sjukfrånvaron och var istället drygt 3 procentenheter
högre än samma period föregående år.
Ökningen sammanfaller med de riktlinjer folkhälsomyndigheten
gick ut med i mitten av mars att alla som känner minsta symptom
ska stanna hemma. Under de senare månaderna har
sjukfrånvaron successivt minskat igen och närmar sig en mer
förväntad nivå.

RJL
Ekonomi i balans

0 tkr

-90
508 tkr

FS nämnden har efter åtta månader ett underskott på 90,5
miljoner kronor, och det motsvarar en avvikelse mot budget på 1,4
procent. Underskottet efter första tertialet var 80 miljoner kronor
och det innebär att andra tertialet har ett betydligt mindre
underskott.
I resultatet/budgetavvikelsen till och med augusti finns inga
intäkter för merkostnader utan dessa hanteras i prognosen nedan.
Det samma gäller för provtagningar (Covid-19 och antikroppar)
som genomförts på sjukhusen.
Kostnaderna för personal ökar relativ mycket mellan 2019 och
2020 och bidrar till underskotten för verksamhetsområdena.
Samtidigt kommer merkostnader till följd av Covid-19 ersättas av
staten och bedömningen är att FS nämnden för helåret kommer
att ha en ekonomi i balans.
Folktandvården har underskott till följd av minskade patientintäkter
vilka till och med augusti är 34 miljoner lägre än samma period
2019.

Regionens åtagande som bland annat innehåller köpt och såld
vård har en positiv budgetavvikelse efter åtta månader.
Överskottet förklaras främst av den centrala delen av statsbidraget
för tillgänglighet som till och med augusti är cirka 35 miljoner
kronor. Det finns också ej ianspråktagna budgetmedel för psykisk
hälsa och livsstilsutmaningen som ger en positiv avvikelse i
förhållande till budget. I övrigt finns plus och minusposter som tar
ut varandra som exempel plus för köpt somatisk vård inom riksoch regionsjukvården men minus för köpt psykiatri.
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Mätetal

RJL
Prognos
Prognostiserad
budgetavvikelse

Målvärde
0 tkr

Månad
ens
utfall

Resultat

Analys

85 400 tk
r

Prognosen för helår 2020 är ett plus på cirka 85 miljoner kronor för
FS nämnden. I tabellen nedan finns beräknad ersättning för
merkostnader till följd av Covid-19 135,5 miljoner med och ligger
på raden "Regionens åtagande". Även erhållen och
prognosticerad ersättning till sjukhusen för provtagning ligger där
(cirka 35 mnkr). Detta är tillfälligt och ersättningen (135,5+35 =ca
170 mnkr) kommer att fördelas till berörda verksamhetsområden i
samband med att socialstyrelsen godkänner ansökan. Det innebär
att det i nuläget är svårt att bedöma respektive
verksamhetsområdes resultat 2020 då ersättningen inte har
fördelats i tabellen nedan. Folktandvården ingår inte i ansökan om
merkostnad till socialstyrelsen och Folktandvården förväntas gå
med underskott 2020 till följd av tappade patientintäkter.

Inom regionens åtagande finns också budgetmedel för nya/dyra
läkemedel där prognosen innebär att 35 miljoner kronor kommer
att finnas kvar vid året slut. På plussidan finns även den centrala
delen av statsbidraget för tillgänglighet som vid året slut beräknas
till cirka 50 miljoner kronor.
Hållbarhet
Tjänsteresor, antal
km egen bil
(privatbil)

-30 %

-31,4 %

Ackumulerat värde för T2 2020 är 31 % lägre jämfört med ack T2
2017, d.v.s. målet -30 % uppnås. Coronapandemin har påverkat
resultatet, bl.a. ökad användning av Skypemöten.

Hållbarhet
Tjänsteresor, antal
km poolbil och
hyrbil (korttid)

-15 %

-30,4 %

Tjänsteresor med poolbil/hyrbil har minskat kraftigt (-30 %) jämfört
med 2017 och målvärdet (-15 %) har uppnåtts. Coronapandemin
har påverkat resultatet, bl.a. ökad användning av digitala möten.

Hållbarhet
Tjänsteresor, antal
km inrikesflyg

-35 %

-28 %

Inrikes flygresor har minskat med 28 % jämfört med samma period
2017, d.v.s. målet -35 % uppnås inte. Coronapandemin har
påverkat resultatet starkt.

Hållbarhet
Tjänsteresor, antal
km utrikesflyg

0%

-85 %

Utrikes flygresor har minskat med 85 % jämfört med samma
period 2017. Coronapandemin har påverkat resultatet starkt.
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 117-131
Tid:

2020-09-30 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 123
Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport och delårsrapport 2 – 2020



Uppföljning av arbetet med lagerhållning under coronapandemin
Presidiet skjuter på informationspunkten till nämndsammanträdet
den 17 november.



Digitala mönster
Föredragande: Sven-Åke Svensson, sektionschef Kommunikation



Smittskydd och vårdhygien
Föredragande: Malin Bengnér, smittskyddsläkare



Utvärdering av nämndsnyckeltal
Presidiet skjuter på informationspunkten till efter årsskiftet för att
hinna få en redovisning över samtliga nämndsnyckeltal innan en
utvärdering sker.



Motion - Inför Antibiotikaronder för att minska resistenta bakterier
Diarienummer: RJL 2020/1222



Frågor
Inkomna frågor från Gunnel Svensson (M) och Elisabeth Töre (V)
besvaras vid nämndsammanträdet den 13 oktober.

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-116
Tid:

2020-09-01 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 103
Motion - Inför Antibiotikaronder för att minska
resistenta bakterier
Diarienummer: RJL 2020/1222
Motionen anmäls till presidiet, medskick inför handläggningen görs.
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLLSUTDRAG

1(1)

Diarienummer

Regionfullmäktiges presidium §§ 14-19
Tid:

2020-05-27, kl 13.30-14.30

Plats:

Siv Kullbergs rum, Regionens hus

§ 18

Motioner att fördela
Följande motioner har inkommit och fördelas enligt följande:
 Motion - Inför Antibiotikaronder för att minska resistenta
bakterier – RJL 2020/545 – Fördelas till nämnd FS
 Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för
färdtjänstberättigade – RJL 2020/883 – Fördelas till nämnd
TIM
 Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för fältassistenter
och nattvandrare – RJL 2020/1322 – Fördelas till nämnd TIM
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 129-150
Tid:

2020-09-15 kl. 13:00

Plats:

Insikten, Kulturhuset Spira

§ 140
Frågor
Den fråga som ställdes av Thomas Bäuml (M) vid sammanträdet den 16 juni
besvaras av hälso- och sjukvårdsdirektören.
Vid dagens sammanträde ställs följande frågor:
Gunnel Svensson (M)
– Under coronapandemin tycks antalet hemförlossningar ökat. Hur är
förhållandet i vår region? Vilken beredskap finns i regionen ifråga om
resurser och kompetens vid eventuell ökad efterfrågan på hemförlossning?
Elisabeth Töre (V)
– Hur löper arbetet med att öka tillgängligheten inom barn- och
ungdomspsykiatrin?
Finns det en möjlighet att de som arbetar med uppdraget kommer till
nämnden och avrapporterar vad som har gjorts och vad som planeras
framöver?
Nämnden ger presidiet i uppdrag att bereda frågorna inför svar på ett
kommande nämndsammanträde.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-09-30

1(2)

RJL 2020/85

Regionfullmäktige

Delårsrapport per augusti 2020 Region
Jönköpings län
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 godkänna delårsrapport per augusti 2020
Nämnden för folkhälsa sjukvård, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
 godkänner delårsrapport per augusti 2020 för de delar som avser nämndens
ansvarsområde

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en delårsrapport
efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges
fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse,
bokslut per augusti samt ekonomisk helårsprognos.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på
god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt
perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.
En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som
regionfullmäktige i budgeten fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och
nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter där både
fullmäktiges mål och ytterligare mätetal redovisas.
Efter andra tertialet ska styrelsen till fullmäktige redovisa en delårsrapport med
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut samt
ekonomisk helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och struktur
som beslutad budget bygger på.
Av de 29 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som
fullmäktige angivit och som mäts efter andra tertialet har 15 mål (52 procent) helt
eller delvis uppnåtts, vilket är en försämring med 19 procent jämfört med
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TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)

RJL 2020/85

föregående år. Coronapandemin har en stor påverkan på måluppfyllelsen i delår 2
2020.
Det ekonomiska resultatet per augusti är ett överskott på 572 miljoner kronor,
vilket är 156 miljoner kronor över periodbudget. Den stora resultatökningen sedan
april är framför allt kopplad till att staten skjutit till statsbidrag för att kompensera
kommuner och regioner för pandemins effekter. Staten har även ersatt
sjuklönekostnaderna fullt ut under april-juli, vilket motsvarade cirka 45 miljoner
kronor. Den sedan 2019 ändrade redovisningsprincipen, där finansiella
placeringars marknadsvärde (verkligt värde) påverkar resultatet, försämrade
kraftigt första tertialets ekonomiska resultat. Under andra tertialet har finansnettot
återhämtats något.
Det är fortfarande osäkert kring hur resterande del av året kommer utvecklas
främst avseende effekter av Coronapandemin. Det prognostiserade årsresultatet är
ett överskott på 850 miljoner kronor vilket är 509 miljoner kronor högre än
budgeterat resultat på 341 miljoner kronor. I prognosen ingår stöd från staten för
merkostnader inom hälso- och sjukvården på 214 miljoner kronor samt beräknat
stöd för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken på 30 miljoner kronor. Det är
fortfarande osäkert hur fördelningen av dessa riktade stödsatsningar kommer ske
och hur mycket som kommer vår region till del.
Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive
avskrivningar, beräknas kunna nås. Det prognosticerade verksamhetsresultatet
plus avskrivningar är 1 481 miljoner kronor, vilket är 478 miljoner kronor högre
än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 1 003 miljoner kronor.
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Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Delårsrapport från
verksamhetsområden per augusti 2020
Efter augusti månad har förvaltningens verksamhetsområden lämnat en
delårsrapport till regiondirektören. Dessa rapporter har legat till grund för den
samlade delårsrapporten efter augusti som regionstyrelsen lämnar till
regionfullmäktige. Den eller de rapporter som avser verksamhetsområden inom
styrelsens/nämndens ansvarsområde överlämnas för information. Delårsrapporten
avseende regionledningskontoret/verksamhetsnära funktion
delges även nämnderna.

REGIONLEDNINGSKONTORET
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Regiondirektör
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För ett bra liv i en attraktiv region
År 2020 har hittills varit ett annorlunda år såväl för hela samhället som för Region Jönköpings län som
organisation. Sedan den 31 januari, då Sveriges första sjukdomsfall i Covid-19 upptäcktes och
pandemin sedan tog fart i mars månad har mycket av vårt fokus varit på att hantera Coronapandemin.
Denna delårsrapport är därför till stora delar präglad av detta, det syns i form av lägre måluppfyllelse
för många av systemmätetalen och i beskrivningar av hur det går med uppdrag och aktiviteter där
mycket har fått skjutas framåt i tiden. I tertialrapporten per april månad redovisades ett negativt
ekonomiskt resultat. Sedan dessa har regioner och kommuner fått stora ekonomiska tillskott för att
täcka merkostnader och minskade skatteintäkter vilket gör att den ekonomiska situationen har
förändrats sedan den första delårsrapporten.
Även om Coronapandemin haft stort fokus har det ordinarie arbetet med vårt uppdrag gentemot länets
invånare pågått i så stor utsträckning som det varit möjligt. De snabba omställningar och förändring av
verksamheterna som gjorts innebär ett stort lärande som vi har glädje av och där det blir viktigt att
bevara och vidareutveckla de förändrade arbetssätt som vi behöver för framtiden. Många planerade
aktiviteter såväl interna, regionala som nationella har ställts in och mycket har pausats. Vårens
budgetarbete för nämnderna samt några större programarbeten har skjutits till hösten och arbetet har
återupptagits i augusti.
Coronapandemins påfrestning på samhället och vår egen verksamhet ställer krav på snabba beslut och
omställningar. Vi har till stora delar arbetat i befintliga ledningsstrukturer. Politiskt har några extra
sammanträden påkallats och några ordförandebeslut har fattats av tidsskäl. Intresset från media med
frågor, önskemål om kommentarer, uppgifter, medverkan i olika sammanhang har varit mycket stort
under hela perioden och fortsätter delvis att vara det. I tjänstemannaorganisationen har hälso- och
sjukvårdens ledningsstruktur varit förstärkt sedan mitten av mars genom inrättandet av regional
särskild sjukvårdsledning. Denna är nu avvecklad sedan slutet av augusti. Inför hösten finns en
planering där Covid-19 ska inrymmas i den ordinarie vården samtidigt som beredskap finns att skala
upp om behovet blir större igen. Sedan början av juni pågår intensivt arbete med provtagning för
Covid-19, något som framför allt påverkar vårdcentralerna men även laboratorieverksamheterna.
Mycket fina insatser har gjorts av alla inblandade i såväl sjukvården som i stödverksamheterna.
I de verksamheter som verkar inom huvudområdet Regional utveckling har ordinarie
ledningsstrukturer varit igång under hela pandemin. Förändringar och anpassningar har skett inom
både utbildningsverksamheten, kulturverksamheten och för kollektivtrafiken som har påverkats
kraftigt av pandemin. Många goda insatser har gjorts i dessa verksamheter. Inom ramen för det
regionala utvecklingsuppdraget har arbetet till stor del riktats om och anpassats efter det som länets
aktörer ställts inför i det här skedet av pandemin. Fokus har varit att i linje med den regionala
utvecklingsstrategin stötta de aktörer som befinner sig i svårigheter för att på olika sätt hjälpa i krisen
men samtidigt med fokus på omställning för framtiden. Ett flertal projekt och samverkansaktiviteter
har påbörjats. Under augusti har det mer långsiktiga arbetet kunnat återupptas.
Flera uppföljningar och utvärderingar av hur vi arbetat under Coronapandemin pågår nu. Syftet med
dessa är att lära, både på kort och lång sikt och vi arbetar under hösten med några av dem för att stå
bättre rustade framåt, några exempel är samverkansstrukturen med fackliga organisationer och
semesterplanering.
Den täta samverkan som alltid finns, men som blir än tydligare i en händelse som Coronapandemin,
har visat sig vara mycket betydelsefull. Nationell samverkan, inom såväl nätverk inom Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) som med myndigheter har fungerat bra och hjälpt oss. Liksom den
viktiga samverkan som sker i länet med andra aktörer inom ramen för F-samverkan.
Den verksamhet som skjutits framåt under årets första åtta månader behöver nu återupptas i den mån
det är möjligt utifrån restriktioner som fortfarande gäller. Planering för att genomföra uppskjutna
operationer är igång och bedömningen är att det tar ungefär ett år innan tillgängligheten är på samma
nivå som före pandemin.
Det ekonomiska resultatet per augusti är ett överskott på 572 miljoner kronor, vilket är 156 miljoner
Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL
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kronor över periodbudget. Den stora resultatökningen sedan april är framför allt kopplad till att staten
skjutit till statsbidrag för att kompensera kommuner och regioner för pandemins effekter. Staten har
även ersatt sjuklönekostnaderna fullt ut under april-juli, vilket motsvarade cirka 45 miljoner kronor.
Den sedan 2019 ändrade redovisningsprincipen, där finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt
värde) påverkar resultatet, försämrade kraftigt första tertialets ekonomiska resultat. Under andra
tertialet har finansnettot återhämtats något.
Det är fortfarande osäkert kring hur resterande del av året kommer utvecklas främst avseende effekter
av Coronapandemin. Det prognostiserade årsresultatet är ett överskott på 850 miljoner kronor vilket är
509 miljoner kronor högre än budgeterat resultat på 341 miljoner kronor. I prognosen ingår stöd från
staten för merkostnader inom hälso- och sjukvården på 214 miljoner kronor samt beräknat stöd för
intäktsbortfall inom kollektivtrafiken på 30 miljoner kronor. Det är fortfarande osäkert hur
fördelningen av dessa riktade stödsatsningar kommer ske och hur mycket som kommer vår region till
del.
Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive avskrivningar, beräknas kunna
nås. Det prognosticerade verksamhetsresultatet plus avskrivningar är 1 481 miljoner kronor, vilket är
478 miljoner kronor högre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 1 003 miljoner kronor.
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Måluppfyllelse och god hushållning
En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångspunkt för Region Jönköpings
läns styrning. Denna delårsrapport återrapporterar och beskriver hur fullmäktiges mål uppnås.
Verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på bland annat tillgänglighet, bemötande,
patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. Målen och prioriteringar för regional utveckling har
sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för länet.
Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2020-08-31

Andel

2019-08-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

5

17%

7

25%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

10

35%

13

46%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

14

48%

8

29%

Antal mätetal som
mäts i delåret

29

100%

28

100%

Av de 29 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som fullmäktige angivit och som mäts
efter andra tertialet har 15 mål (52 procent) helt eller delvis uppnåtts, vilket är en försämring med 19 procent
jämfört med föregående år. Coronapandemin har en stor påverkan på måluppfyllelsen i delår 2 2020.
Inom medborgare kund är det mätetal inom Folktandvården, antal remisspatienter som väntat mer än 60
dagar samt antal berättigad till nödvändig tandvård som inte uppfylls. Inom Utbildning och Kultur är det
Smålands musik och teaters mätetal avseende betalande publik och publik vid förställningar för barn och
ungdomar som inte uppfylls.
Inom process produktion uppfylls inte mätetalen inom Länstrafiken för antal resor och antal påstigande mil.
Inom Folkhälsa sjukvård uppfylls inte mätetalen för standardiserade vårdförlopp.
För medarbetar perspektivet uppfylls inte några av mätetalen, vilket främst förklaras av pågående
cornapandemi. Målet för sjukfrånvaro uppnås inte, då sjukfrånvaron ökat på grund av rådande situation.
Målet för kompetensutvecklingsplaner och medarbetarsamtal uppfylls inte heller vilket förklaras av att på
grund av coronapandemin har detta skjutits fram. Kostnaderna för bemanningsföretag har ökat, vilket
innebär att målet att minska kostnader för bemanningsföretag inte uppfylls.
Efter 8 månaders utfall är ekonomin i balans och årsprognosen pekar på en positiv budgetavvikelse. Kostnad
per resenär samt skattesubventionsgrad inom Länstrafiken är mätetal där inte heller måluppfyllelse uppnås.
Mätetalen ekonomi i balans och prognos summeras vardera bara en gång i ovan tabell, och måluppfyllelsen
speglar Region Jönköpings län totala resultat.
Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL
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REGIONAL UTVECKLING
Hållbar utveckling
Strategiska mål: Region Jönköpings län leder arbetet för en hållbar utveckling och att
målen i Agenda 2030 ska nås i tid i länet. Detta arbete ska bidra till en hållbar tillväxt
och utveckling i hela Jönköpings län.
Aktiviteter

Analys

Utvecklingsprojekt

Genom att använda den kapacitet företagen har i krisen föranledd av
Coronapandemin till att utbilda företagens medarbetare i hur
hållbarhetsarbetet kan bidra till stärkt konkurrenskraft stärker vi länet inför
framtiden. Utbildningen har genomförts med goda resultat där flera företag
tagit fram en handlingsplan för hållbar utveckling. Utbildningen kommer
att följas upp under tre år i ett projekt finansierat av Tillväxtverket.

Prioriterade uppdrag: Perspektiven en jämställd regional tillväxt samt hållbarhet ur de
tre perspektiven ska prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att
skapa ett på alla områden jämställt och hållbart län.
Aktiviteter

Analys

Agenda 2030

Arbetet har fokuserats på att stödja kommunerna i arbetet med mål och
indikatorer för Agenda 2030. Det har lett till en ökad medvetenhet och
kunskap om hur vi tillsammans kan arbeta effektivt med mål och
indikatorer.

Miljöprojekt för att minska
andel läkemedelsrester i vattnet.

Inventering av behov och möjliga insatser har startat. Arbetet har kommit
igång men kommer inte att kunna slutföras under 2020.

Prioriterade uppdrag: För att få en bättre tillgänglighet behöver Region Jönköpings
län investera i och tillhandahålla fler laddstolpar för elfordon och andra drivmedel
som innebär mindre klimatpåverkan.
Aktiviteter

Analys

Etablering av Grön mack i länet

Arbetet med en etablering av Grön mack i länet har resulterat i en djupare
dialog mellan det etablerande företaget och en av länets kommuner.
Fortsatt samverkan sker där RJL stöttar och bidrar till en plattform för
dialog.

Prioriterade uppdrag: Tenhult naturbruksskola och Stora Segerstad
naturbrukscentrum ska kunna använda sina producerade livsmedel både till de egna
eleverna och till att försörja övriga kök och restauranger i verksamheten inom Region
Jönköpings län.
Aktiviteter

Analys

Livsmedelsstrategi för
Jönköpings län

Arbete med livsmedelsstrategin fortgår enligt plan. Handlingsplanerna är
klara och flera av dess aktiviteter genomförs nu digitalt under hösten. Inom
arbetet för livsmedelsstrategin märks en tydlig ökning av intresse för bland
annat lokalt producerad mat och förmågan till självförsörjning.

Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL
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Innovation och företagande
Strategiska mål: Region Jönköpings län strävar efter det hållbara samhället med
tillväxt av jobb och företag i hela länet, utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer,
jämställdhet, integration och mångfald, en miljödriven näringslivsutveckling samt
ökad konkurrenskraft för landsbygdsföretag.
Aktiviteter

Analys

Skapa ett ledningssystem

Ledningssystemet är under implementering i både
samverkansplattformarna och innovation och kompetensråden enligt plan.

E-merge

Projektet fortlöper i stort sett planenligt i två av delmålen. En fördröjning
med anledning av Coronapandemin har konstaterats i det tredje, dels ute
hos företagen där vi nu har svårt att få komma in och dels hos
kommunernas näringslivsavdelningar som har behövt prioritera
pandemiinsatser. En ansökan om förlängning med 6 – 12 månader har
därför lämnats in till TVV.

Projekt Innovation Runway

Projektet har fram till Corona-utbrottet löpt på enligt plan. Därefter har
man delvis fått ställa om så som redovisats den 8 maj till finansiärerna. En
projektförlängning är också aktuell till följd av denna utveckling. Ett
vidareutvecklat fortsättningsprojekt lämnas in till ERUF i
septemberutlysningen.

Klustersatsningen ”Automation
Småland”

Strukturfondsprojektet ARK-II avslutades vid årsskiftet. Nu pågår enbart
det S3-projekt (Smart Specialisering), STURK som enligt beslutet ska
avslutas vid årsskiftet. Som följd bl.a. av projekthemvistflytt till
Högskolan (JTH) under 2019 samt coronapandemin, finns ett stort behov
av projektförlängning. En sådan avses sändas in till finansiärerna för att
möjliggöra verksamhet även under våren 2021.

Klustersatsningen ” KKraft
Interior Cluster Sweden”

Projektsatsningen KKraft som är det andra projektet i Tillväxtverkets S3satsning som drivs med koppling till länet, löpte fram till pandemiutbrottet
enligt plan. Därefter har arbetet fått anpassas vilket bl.a. medfört att
internationella delar i projektet inte kunnat genomföras som tänkt.
Projektet förväntas slutredovisas vid årsskiftet.

Handlingsplaner som stärker
företagens långsiktiga
konkurrenskraft

Arbetet med handlingsplanen för en smart region pågår. De insatser som
planerats under fyraårsperioden kommer att behöva genomföras tidigare
som en konsekvens av Coronapandemin. Beroende på tilldelning av
ytterligare 1:1 medel och hur utlysningar av ESF och ERUF kommer att se
ut görs en plan för arbetet. Vi kan dock konstatera att de insatser som
identifierats i den regionala utvecklingsstrategin väl möter behoven även i
krissituationen.

En översyn av
verksamhetsbidragen ska ske
med syftet att koppla dessa till
genomförandet av
handlingsplanerna i den
regionala utvecklingsstrategin

Arbetet är inlett och förväntas bli klart under detta år. Arbetet inriktas i
första hand på att ta fram ett standardiserat redovisnings- och
uppföljningsmaterial till aktörer med verksamhetsbidrag som ska kunna
ligga till grund för uppdraget och utvärdering av beviljade
verksamhetsbidrag.

Prioriterade uppdrag: Perspektiven en jämställd regional tillväxt och hållbarhet ur de
tre perspektiven ska prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att
skapa ett jämställt och hållbart län på alla områden
Aktiviteter

Analys

Jämställd regional tillväxt

Insatser för jämställd regional tillväxt pågår enligt handlingsplanen en
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Aktiviteter

Analys
hållbar region. Vidare insatser planeras men kommer inte att kunna
slutföras under 2020 på grund av Coronapandemin.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en
hållbarhetsdriven näringslivsutveckling
Aktiviteter

Analys

Förstudie som identifierar länets
potential när det gäller
förnybara energikällor

En förstudie är initierad och kommer att slutföras under början på 2021.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom
offentlig verksamhet och näringslivet
Aktiviteter

Analys

Affärsutvecklingscheckar

En analys av checkarna strukturomvandlade effekt pågår och beräknas
vara klar under året. Kvar att fatta beslut för under resten av året på
Tillväxtverkets anslag utgörs av 555 000 kr. Till 31 augusti har totalt 3 st
beslut fattats, 2 st inom internationalisering på sammanlagt 295 000 kr,
och 1 st avseende digitalisering på 150 000 kr av totala ramen på 1 miljon
kronor. Almi som också avsätter egna medel för checkar har utökat sin
ram under hösten med ytterligare 1 miljon kronor.

Kompetensförsörjning och utbildning
Strategiska mål: Region Jönköpings län bidrar till att alla människor kan säkra sin
egen försörjning genom ett arbete, en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt
ökad sysselsättning, stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv samt till att
matchningen på arbetsmarknaden i länet stärks.
Aktiviteter

Analys

Omlokalisering av myndigheter

Frågan bevakas och analys av förändring av statliga jobb i länet görs
regelbundet.

Ny nationell utbildning till
regionen

Arbetet med att etablera en ny tandläkarutbildning vid JU pågår i stor
samverkan. Coronapandemin påverkar till viss del påverkansarbetet.

Samla aktörerna och ta fram en
gemensam plattform för arbetet
med kompetensförsörjningen
för näringslivets och offentlig
sektors behov

Detta utgör en del av det ledningssystem som ska göra verkstad av den
regionala utvecklingsstrategin.

Arbeta för att öka antalet
utbildningsplatser vid JU och
YH-utbildningar

JU fick utökat antal utbildningsplatser i regeringens senaste budget (BP
20). Fler platser har tillkommit under året. Fler högskoleplatser förväntas
komma i höstens regeringsbudget (BP 21). Regional utveckling har en
kontinuerlig dialog med JU i syfte att verka för att högskolan tilldelas fler
utbildningsplatser.
Jönköpings län har många YH-utbildningar idag. I och med det nya
beviljandet har Jönköpings län 5 574 utbildningsplatser på yrkeshögskola
under perioden 2020-2026. Det innebär att länet har 280 platser per 10 000
invånare, vilket är mest i hela Sverige. Analys av kompetensbehov har
inlämnats till MYH.
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd
regional tillväxt
Aktiviteter

Analys

Stärka och utveckla
arbetsmiljön i länet samt arbeta
mot en jämställd regional
tillväxt

Insatser för jämställd regional tillväxt pågår enligt handlingsplanen en
hållbar region. Vidare insatser planeras men kommer inte att kunna
slutföras under 2020 på grund av Coronapandemin.

Prioriterade uppdrag: Utbudet på länets lärcentra behöver breddas för att möta
näringslivets och det offentligas kompetensbehov och möjliggöra studier parallellt
med arbete i hela länet.
Aktiviteter

Analys

Lärcentra i alla länets
kommuner

Lärcentra finns i sex av länets kommuner. Arbetet pågår utifrån
handlingsplanen en kompetent region. Coronapandemin påverkar arbetet
med detta mål och målet kommer inte att nås 2020.

Prioriterade uppdrag: Ett länsövergripande system för livslångt lärande i syfte att
stärka matchningen på arbetsmarknaden ska utvecklas
Aktiviteter

Analys

Projekt som fokuserar på
kompetensutveckling av
yrkesverksamma

Några projekt har startat och fortsätter under hösten och kommande år.
Arbetet kommer att utvecklas vidare utifrån handlingsplanen för en
kompetent region.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län behöver bli en starkare aktör som
erbjuder stöd till de branscher eller företag som behöver nyanställa eller uppgradera
kompetensen hos befintliga medarbetare
Aktiviteter

Analys

Utveckla och förbättra stöd till
länets branscher och företag

Arbetet pågår i enlighet med handlingsplanen för en smart region. Arbetet
kommer utvärderas inför revideringen 2024.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska stärka stödet till nyföretagande
bland utrikesfödda.
Aktiviteter

Analys

Främja utrikesfödda kvinnors
företagande

Ett projekt pågår men Coronapandemin påverkar planerade aktiviteter. På
grund av nytt projekt, Framtidssäkrad industri, minskas
projektomfattningen till hälften. Projektet avslutas under hösten.

Prioriterade uppdrag: Den språkliga och etnokulturella kompetensen inom de
regionala innovationssystemen och de företagsstödjande aktörerna behöver
förbättras
Aktiviteter

Analys

Stärka integrationsperspektivet i
kompetensförsörjningsarbetet

Projektet "Stärka integrationsperspektivet i kompetensförsörjningsarbetet"
har pågått under ett år och kommer att avslutas i höst. Coronapandemin
har påtagligt försvårat genomförandet av planerade insatser.
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska även stötta etableringar av mindre
traditionella företagsformer såsom kooperationer och sociala företag.
Aktiviteter

Analys

Utveckling av socialt
entreprenörskap i Jönköpings
län

Projektet löper enligt plan, men kan komma att bli fördröjt på grund av
Coronapandemin. Projektet avslutas under hösten.

Attraktivitet och livsmiljö
Strategiska mål: RJL verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och bidra i ett
tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som präglas av jämlikhet,
jämställdhet och mångfald; vara en del av det framväxande e-samhället; utveckla
tillgänglighet, implementering av offentliga digitala tjänster, ett ökat serviceutbud på
landsbygden samt förbättra förutsättningarna för turism, rekreation, kultur och fritid
Aktiviteter

Analys

Regionen ska ta fram en
regional cykelstrategi som en
del av kommande regionala
transportplanen år 2018-2029

Arbetet pågår. Vi bedömer att tidplanen kommer att påverkas av
coronapandemin och strategin kan inte slutföras helt under 2020.

Service på
landsbygden/kommersiell
service

Arbetet pågår, Med anledning av pandemin har kommunerna fått extra
information om hur bidraget kan användas, fler kommuner en de fyra som
upprätthåller bidraget kommer att söka framöver.

Digitaliseringsrådet

Enligt plan, samverkansupplägg är upprättat med Kommunal utveckling,

Skapa en överenskommelse
mellan Region Jönköpings län
och länets organisationer inom
den sociala ekonomin

Arbetet pågår med fördröjning på grund av pandemin, kommer ej att
slutföras under 2020.

Socialt företagande

Projektet pågår enligt plan men har reviderat projektplanen och budget för
att anpassa tiden som är kvar.

Utveckla den digitala
kompetensen i länets kommuner

Arbetet har påbörjats men har stannat av på grund av andra prioriteringar,
kommer ej att slutföras under 2020.

Projekt – kartlägga
digitaliseringens effekter

Inom digitaliseringsrådet fortsätter samarbetet med Handelshögskolan, JU
och Jönköping Academy med syftet att kartlägga de effekter
digitaliseringen medför, dels för den offentliga styrningen, dels för
interaktionen mellan invånare och offentlig sektor.

Affärsutvecklingscheckar inom
digitalisering

Arbetet pågår enligt plan och kommer slutföras 2020.

En branschanalys tas fram som
underlag för prioritering av
investeringar i småskalig
infrastruktur för
besöksnäringens utveckling

Arbetet ej påbörjat, kommer vara en del av arbetet i den kommande
regionala besöksnäringsstrategin.

Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL

11(67)

40

Samhällsplanering och tillgänglighet
Strategiska mål: Region Jönköpings län verkar för att; alla har lika möjlighet att delta
och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som
präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald; utveckla tillgänglighet, främja
utvecklingen av koldioxidsnåla, energieffektiva infrastrukturer och transporter
Aktiviteter

Analys

Projekt Nya stambanor

Samarbete har etablerats med grannregionerna i Västra Götaland,
Östergötland och Skåne. Informationsinsatser är under utarbetande.

Skapa en testbädd för fossilfritt
flygbränsle med koppling till
skogsindustrin

Inledande kontakter har tagits och följts upp, men med anledning av
Coronapandemin kommer arbetet inte att slutföras under 2020.

Strukturbilder

Förberedande kartläggningsarbete är genomfört.

Ökad kommunal samverkan för
bostadsbyggande i länet

Projektplan under framtagande.

Prioriterade uppdrag: Under våren 2020 ska arbetet med en kommande nationell och
regional transportplan påbörjas
Aktiviteter

Analys

Nationella och regionala
transportplanen

Arbetet pågår enligt plan. Politisk referensgrupp är under tillsättande.

Prioriterade uppdrag: Enligt prognosen kommer det bli svårt att nå målet om att alla
invånare i Jönköpings län ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Framförallt är
det boende på landsbygden och vid kommungränser som är svårast att nå med
bredband. För att kunna nå målet ska Region Jönköpings län ta ett större ansvar för
samordningen med kommuner och andra aktörer som hanterar
bredbandsutbyggnaden.
Aktiviteter

Analys

Regional bredbandskoordinator

Arbete pågår genom övergripande samordning med aktörer av betydelse
för bredbandsutbyggnaden och ett omfattande kartläggningsarbete som är
en viktig del i uppdragsbeskrivningen. Uppdraget som regionala
bredbandskoordinatorer sträcker sig till december 2020 i det nuvarande
upplägget, beslut om steget därefter har inte fattats på nationell nivå.
Arbete pågår med förberedelser inför vad ett kommande stödsystem skulle
kunna komma att innebära.

Regional cykelstrategi

Ett inledande internt arbete har påbörjats. Coronapandemin påverkar
arbetet med framtagandet av den regionala cykelstrategin.
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet att nå de
nationella målen såväl som målen i den regionala bredbandsstrategin så att hela
länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter och nå målen i den regionala
digitaliseringsstrategin.
Aktiviteter

Analys

Regional bredbands- och
digitaliseringsstrategi

Personalresurserna med bredbandskompetens har förstärkts. Arbetet med
handlingsplaner har påverkats av coronapandemin. Arbetet har kommit
igång men kan inte slutföras under 2020

Internationellt samarbete
Strategiska mål: Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande
innovationssystemet, bidrar till hållbara transporter, främjar anpassningen till energi-,
miljö- och klimatutmaningen, utvecklar strategiska samarbeten och partnerskap i
Sverige och andra länder för en hållbar utveckling på en global marknad.
Aktiviteter

Analys

Affärsutvecklingscheckar inom
internationalisering

Internationaliseringssatsningar påverkas uppenbart pga. reserestriktioner
m.m. av coronapandemin. En del igångvarande satsningar har därmed fått
gå ner på sparlåga eller pausas. Två beslut på Tillväxtverkets anslag är
fattade under året. Hur resten av året utvecklar sig är svårbedömt.
Eftersom grundanslaget även får användas till satsningar inom
digitalisering, förväntas den delen kunna utnyttja ev. kvarvarande medel
från Tillväxtverket under hösten.

Utländska direktinvesteringar

Arbetet har under perioden mer och mer kommit att präglas av
handelsprotektionism och senare av alla restriktioner som
Coronapandemin resulterat i. Aktiviteterna med utländska
direktinvesteringar har dock under inledningen av året utökats med
möjligheter till ett mer proaktivt sätt att erbjuda intressenter tillgängliga
siter genom verktyget Site Finder som är en GIS baserad applikation
tillhandahållen av Business Sweden där tillgängliga siter exponerats
mycket fördelaktigt. Genom partnerskap med NodePole når vi dessutom ut
till intressenter i Datacentervärlden.

Be Global 2.0

Strukturfondsprojektet löpte enligt plan fram till coronapandemins utbrott.
Internationaliseringssatsningar påverkas starkt bl.a. till följd av
reserestriktioner etc. Vissa företag har därför fått pausa sina satsningar och
andra gått ner på sparlåga. Även kompetensutvecklingsinsatser etc. av
deltagande företag har fått ställas om till övervägande digitala kanaler eller
skjutits fram. Projektet avser att begära tidsförlängning pga. denna
fördröjning.
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Verktyg för att leda regional tillväxt och utveckling
Strategiska mål: Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och
utvecklingsarbetet genom en strategisk samordning av länets kommuner, näringsliv
och civilsamhälle, ökad samverkan nationellt såväl som internationellt, ett stärkt
analysarbete, strategiska satsningar inom målområdena samt riktade
projektutlysningar.
Aktiviteter

Analys

Utveckla analysarbetet

Stort fokus på att ta fram underlag och rapporter som stöd i
coronapandemin. Arbete pågår med att utveckla en regional
företagsbarometer.
Arbete pågår med att uppgradera ArcGIS för att på ett bättre sätt möta
behov och utveckla vårt arbete med regionala strukturbilder.

Arbeta för ökad tilldelning av
1:1 medel och andra nationella
utvecklingsmedel till länet

I lämnade prognoser under året gällande bemyndigandet och vårt anslag
visade Region Jönköping län på önskemål om ytterligare ökning över
kommande år vad gäller både bemyndiganderamen och anslaget. Insatser
har beviljats för att stötta besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar
samt små och medelstora företag i vårt län som ett led i den
Coronapandemin vi befinner oss i. Dessa insatser kommer belasta främst
vårt anslag varav inlämnad prognos visat på behov av ett ökat anslag.

Förbereda nästa programperiod
för EU:s samhållningspolitik

Arbetet med ERUF-programmering pågår och kommer att slutföras under
2020. Region Jönköpings län koordinerar arbetet för Småland och öarna.
Programgrupp och styrgrupp för hela NUTS2-området finns. Fler
funktioner involveras vid behov. Tidsfristen är förlängd till 31 december
2020.
Uppdraget att ta fram regional handlingsplan för ESF har inte kommit.

Prioriterade uppdrag: För att klara det nationella regionala utvecklings- och
tillväxtuppdraget och för att säkerställa länets fortsatta positiva utveckling prövas
medel till regional utveckling utifrån den plan som gjordes inför 2019.
Aktiviteter

Analys

Riktade projektutlysningar

Arbetet är beroende av arbetet med handlingsplaner, ledningssystem och
finansieringsstrategi kopplade till den regionala utvecklingsstrategin.
Arbetet har delvis påverkats av coronapandemin. Under förutsättning att
finansieringsstrategin beslutas under hösten kommer utlysningar att kunna
genomföras framåt.

Ta fram en finansieringsstrategi
för Regionala
utvecklingsstrategins
genomförande

Arbete pågår fortsatt med att ta fram en finansieringsstrategi som visar
vilka framtida projektutlysningar vi kommer ha för att stötta en hållbar
utveckling och tillväxt i länet.
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UTBILDNING OCH KULTUR
Medborgare och kund
Strategiska mål: Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till
kulturupplevelser och till eget skapande.
Framgångsfaktorer: Genom egna insatser och stöd till föreningslivet och det fria
kulturlivet skapa engagerade och kulturintresserade medborgare och fler
mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Betalande
publik Smålands
Musik och Teater

25 000

7 629

Två föreställningar med betalande publik är genomförda
sedan tertial 1 med sammanlagt ytterligare 85 betalande

Publik vid
föreställningar för
barn och ungdom

13 000

6 824

Två barnproduktioner har spelats sedan tertial 1 med
sammanlagt ytterligare 877 barn.

Process och produktion
Verksamhetsmått
Förändring
antal

Förändring
%

Utfall 2020-08

Utfall 2019-08

Betalande publik Smålands Musik
och Teater

7 629

u.s

varav Kulturhuset Spira

7 629

u.s

varav Jönköpings kommun, exklusive
kulturhuset Spira

0

u.s

varav Övriga kommuner i länet

0

u.s

Publik Smålands Musik och Teater

18 013

38 481

-20 468

-53%

varav Kulturhuset Spira

12 819

30 421

-17 602

-58%

varav Jönköpings kommun, exklusive
kulturhuset Spira

2 845

*

varav Övriga kommuner i länet

2 349

8 060 *

Publik vid föreställningar för barn
och ungdom Smålands Musik och
Teater

6 824

14 154

-7 330

-52%

varav Kulturhuset Spira

4 261

u.s

varav Jönköpings kommun, exklusive
kulturhuset Spira

1 705

u.s

858

u.s

Smålands musik och teater

varav Övriga kommuner i länet
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Publik Smålands Musik och Teater per verksamhetstyp i kulturhuset Spira
Utfall 2020-08

Utfall 2019-08

9 753

u.s

779

u.s

2 287

u.s

2 234 **

u.s

15 053

u.s

Egen produktion
Gästspel
Uthyrningar
Programaktivitet
Summa

Förändring
antal

Förändring
%

5 190 personer i Kulturhuset Spira är icke betalande, dessa är bland annat aktiviteter för barn såsom
Unga Spira dagen, personalbiljetter, gästbiljett, gratis kultur ex lunchlyrik, press och ambassadörer.
* I tertial 2 2019 redovisades mätetalet Publik utanför Spira. I tertial 2 2020 är detta mätetal uppdelat
på Jönköpings kommun och övriga kommuner motsvarande uppdelning är inte möjlig på 2019.
** Programaktivitet ingår i siffrorna ovan och ska därför räknas bort från summan.

Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Ekonomi i
balans

0 tkr

12 890 tkr

A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+5,2
mnkr)
Verksamhetsområdet har en positiv budgetavvikelse på 5,2
mnkr efter augusti månad.
Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv 0,7 mnkr.
Budgetavvikelsen för Smålands musik och teater är negativ
och uppgår för perioden till - 1,0 mnkr.
Övrig kultur samt kulturbidrag och gestaltning samt
kulturprojekten har i dagsläget en positiv budgetavvikelse på
5,5 mnkr, vilket förklaras av vakanser inom både kultur och
utveckling och regionbiblioteksverksamheten.
Sammantaget är verksamhetsområdets resultat osäkert, då
pandemin och de inskränkningar av folksamlingar som
gäller kommer att påverka verksamhetsområdets resultat
betydligt.
B. Centrala anslag (+7,7 mnkr)
Ett överskott finns på anslaget för projektmedel (+2,9 mnkr)
som hittills i år inte utnyttjats i den omfattning som
budgeten tillåter samt på anslaget för valideringscheckar
(+0,5 mnkr) som i likhet med föregående år inte har kunnat
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
utnyttjas p g a gällande regelverk. Det finns också ett mindre
överskott på anslaget för kulturplanens genomförande.
I resultatet ingår även ett överskott på 3,7 mnkr i form av ett
extra statsbidrag till följd av coronapandemin. Detta
statsbidrag har per augusti inte fördelats ut till några
verksamheter inom regionen och heller inte till några externa
aktörer.
Nämndens egna driftskostnader är i budgetbalans.

Prognos

0 tkr

4 700 tkr

A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+1,9 mnkr)
Prognosen för verksamhetsområdet visar ett sammantaget
överskott på 1,9 mnkr. Helårsprognosen för år 2020 utgår från
att skolorna har full verksamhet under hösten medan Smålands
musik och teater fortfarande har begränsad publik på 50
personer per föreställning. Coronapandemin har framförallt
påverkat intäktsnivån för Smålands musik och teater.
Beräkningarna visar att ett stort antal konferenser avbokats och
att de inställda produktionerna kan innebära en
intäktsminskning runt 10 mnkr totalt under året. Eftersom vissa
kostnader kan begränsas samt att Kulturrådet beslutat om höjt
bidrag vilket beräknas innebära ett tillskott på ca 1,9 mnkr kan
budgetavvikelsen begränsas till -4,4 mnkr.
Coronapandemin har även påverkat intäkterna för
folkhögskolorna. Det är intäkterna för kost och logi,
vandrarhem och inställda sommarkurser som berörs. Minskade
kostnader, välfyllda elevhem samt högre intäkter för
etableringskursen bidrar till att budgetavvikelsen bli positiv
och uppgå till 1,5 mnkr.
B. Centrala anslag (+2,8 mnkr)
För flertalet av budgetanslagen förväntas ett utfall som är i nivå
med budgeten. Anslaget för valideringscheckar på 0,8 mnkr
kommer sannolikt dock inte att kunna utnyttjas som följd av att
denna typ av stöd till näringsidkare inte har ansetts tillåtet.
Utfallet för projektmedel för helåret 2020 beror till stor del på
vilka nya projektsatsningar som kommer att beslutas under
resterande del av året. Ett budgetutrymme på 2 mnkr finns kvar
i den årsprognos som gjorts, men bedömningen av vilka
projekt som kommer att beslutas under resterande del av året är
svår att göra. Nämndens egna kostnader förväntas vara i
budgetbalans för helåret. Statsbidragen förväntas uppgå till
budgeterad nivå. Det extra statsbidrag på 3,7 mnkr (till följd av
coronapandemin) som finns redovisat som överskott t o m
augusti månad förväntas användas under det sista tertialet till
externa organisationer och till den egna organisationen. Något
budgetöverskott för denna post kommer därför inte att uppstå.
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LÄNSTRAFIKEN
Medborgare och kund
Strategiska mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor
- för hållbar utveckling
Framgångsfaktorer: Prisvärt
Mätetal
Prisvärdhet

Målvärde

Resultat

Analys

50 %

43 %

Resultatet är något bättre jämfört med årsskiftet och är även
fyra procentenheter högre än landets genomsnitt.

Framgångsfaktorer: Nöjda kunder
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel nöjda
kvinnor och män
index NKI
- allmän trafik
- alla länsbor

55 %

51 %

Resultatet har ökat något sedan årsskiftet även om målet inte
nås. Det är också sämre än landets genomsnitt som är 54 %.

Andel nöjda
kvinnor och män
index NKI
- allmän trafik
- resenärer

65 %

62 %

Nöjdheten bland resenärer har sjunkit sedan årsskiftet, men
är på samma nivå som landet i övrigt.

Andel nöjda
kvinnor och män
index NKI
- serviceresor

85 %

82 %

Resultatet har förbättrats under året och ligger i nivå med
landet i övrigt.

Andel tåg som
går enligt tidtabell

95 %

98 %

Andel tåg som går enligt tidtabell når målet efter andra
tertialet.

Process och produktion
Verksamhetsmått
Förändring
antal

Utfall 2020-08

Utfall 2019-08

9 268

14 020

-4 752

-34%

21

22

-1

-4,50%

Antal serviceresor

330

465

-135

-29%

- Varav färdtjänstresor

264

383

-119

-31%

66

82

-16

-19,50%

Länstrafiken (tusental)
Antal resor- buss och tågtrafik
Andel regelbundna resenärer (% av
länets invånare)

- Varav sjukresor

Förändring %

Antalet resor i buss- och tågtrafik samt inom Serviceresor har minskat kraftigt sedan mitten av mars
pga Corona-pandemin.
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Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktorer: Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Antal
påstigande/mil

9,2

5,5

Påstigande per mil har sjunkit kraftigt som en följd av lägre
antal resenärer pga Coronapandemin och antalet resor som
inte registreras. Motsvarande resultat efter förra årets andra
tertial var 8,8 påstigande/mil.

Ökning
med 1 %

-33 %

Resandet har fortsatt att minska under sommarmånaderna i
samtliga trafikslag. I augusti månad är minskningen ca 43%
vilket ändå är mindre än före sommaren då minskningen per
månad var över 50 %. Det finns dock brister i statistiken
eftersom inte alla resor valideras och därmed inte registreras
i biljettstatistiken. Enligt statistiken är minskningen störst
inom regionbusstrafiken och där beror en stor del på att man
inte kan validera resekort när påstigning sker i bakre dörren.

Antal resor

Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Ekonomi i
balans

0 tkr

-16 237 tkr

A. Länstrafiken (-17,9 mnkr)
Utfallet jämfört med budget tom augusti avviker med minus
17,9 mnkr. Då ingår kostnader för konsulter i projekt med
ca 1,7 för vilka det ska tilldelas budget. Resultatet är därefter
minus 16,2 mnkr.
Det är fortsatt biljettintäkterna inom den allmänna trafiken
som avviker mest. Tom augusti är avvikelsen minus ca 62
mnkr. I slutet på september kommer man kunna ansöka om
statsbidrag för intäktsbortfall hos Trafikverket. Det är i
dagsläget oklart hur mycket som tillfaller Region
Jönköpings län eftersom tilldelning görs proportionellt till
hur mycket varje region/trafikhuvudman förlorat i intäkter
jämfört med föregående år. I helårsprognosen räknas med ett
bidrag på 30 mnkr.
Det har under året varit lägre kostnader för bränsle och
personal för trafikföretagen vilket påverkat indexeringen i
ersättningen och därmed ger det ett visst överskott på
trafikkostnaderna.
Det är ett ackumulerat överskott inom Serviceresor som
beror på en minskat resande sedan pandemin började. I
augusti har resandet ökat vilket inte genererat ytterligare
överskott. Det finns särskilt avsatta fordon och förare inom
serviceresor för Covid-smittade för resor till vård och för de
resorna har ett budgettillskott om 12 mnkr erhållits för
perioden april-juli. Bedömningen är att de 12 mnkr har
använts efter september och därefter behövs ytterligare
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
budgettillskott om transporterna ska finnas kvar.
Uppdelat per Resultatenhet är avvikelserna:
Stab, ekonomi, marknad +4,3 mnkr
Allmän trafik -44,4 mnkr
Serviceresor +22,2 mnkr
B. Centrala ansvar (+ 1,7 mnkr)
Här redovisas bidrag till Jönköpings flygplats, projektmedel
samt nämndens egna kostnader.
Ett överskott på 1,6 mnkr finns för anslaget för projektmedel
som ännu inte utnyttjats under året. Budgetanslaget för
nämndens egna driftskostnader visar på ett litet överskott
(+0,1 mnkr).

Prognos

0 tkr

-27 300 tkr

Länstrafiken (-28,3 mnkr)
Prognosen på minus 28,3 mnkr baseras bl.a. på bedömning
som Sveriges Kommuner och Regioner gjort i sin prognos
om att samhället öppnar upp under andra halvåret och att vi
då har en återhämtningsfas. Vi har räknat med att
återhämtningsfasen börjar i oktober och pågår året ut samt
att det dröjer in på nästa år innan vi är tillbaka i ett
normalläge. Därför prognostiserar vi ett stort underskott på
biljettintäktssidan (-ca 100 mnkr) och vi räknar med ett
statsbidrag för intäktsbortfall om ca 30 mnkr. Resterande
underskott vägs till viss del upp av överskott pga lägre
indexeringar av trafikersättningarna än budgeterat samt visst
överskott på färdtjänstresor. Sjukresekostnaderna håller i
princip budget, tack vare särskilt budgettillskott för Covidtransporterna.
Centrala anslag (+1 mnkr)
Här redovisas bidrag till Jönköpings flygplats, projektmedel
och nämndens egna kostnader.
I helårsprognosen ingår ett kvarvarande budgetutrymme för
projektmedel. Om det skulle bli så att detta utrymme
kommer att utnyttjas uppstår ingen budgetavvikelse.
För nämndens egna kostnader förväntas budgetbalans för
helåret.

Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i
balans

I den allmänna trafiken körs alla turer enligt fastställd tidtabell trots
resandeminskning för att inte öka trängseln ombord. Ska trafiken reduceras
måste det enligt avtal aviseras till trafikföretagen minst tre månader i
förväg, vilket innebär att det blir svårt att ta igen underskottet under det
sista tertialet i år utan att göra kraftiga nerdragningar i trafikutbudet. Hur
underskottet på biljettintäkter ska hanteras inför 2021 måste bli en fråga i
budgetprocessen.

Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

60 %

73 %

Skattesubventionsgraden ökar kraftigt eftersom
biljettintäkterna är lägre och kostnaderna är kvar på samma
nivåer eller högre än tidigare. Vid samma period förra året
var skattesubventionsgraden ca 61 procent.

Skattesubventions
grad - allmän
trafik
Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL

20(67)

49

Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Kostnad per
resenär - km
(serviceresor)

Inte öka
mer än
index
21,96
kr/km

26,28
kr/km

Kostnaden per resenärkilometer ökar då det är en större
andel som reser ensamma och samkörningen har därför
minskat. Dessutom finns särskilda fordon för transport av
smittade som driver upp kostnad/km.
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD
Arbetet inom hälso- och sjukvården har hittills i år till stor del handlat om coronapandemin. I början
av maj hade Region Jönköpings län som flest inneliggande patienter, 72 patienter varav 21 patienter på
intensivvårdsavdelningen. Under sommaren minskade antal inskrivna Covid-19 patienter och den 30
augusti låg endast 3 Covid-19 patienter inlagda på sjukhus i Region Jönköpings län och inga patienter
fick intensivvård på grund av Covid-19. Den regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) som skapades
under våren avvecklades i slutet av augusti. Fram till och med den 30 augusti har det vårdats drygt 600
patienter inneliggande med covid-19 varav 100 patienter avlidit på något av våra sjukhus.
Den särskild infektionsmottagning primärvård (SIMP) som startade under våren för att ta emot
patienter med symptom på Covid-19 avvecklades i mitten av september.
Provtagning för att se om man är smittad av Covid-19 har genomförts på vårdcentraler under hela
sommaren och har i slutat av augusti ökar något. Det är en omfattande testning med upptill 1500 prov
per dag under vardagarna. Andel positiva svar låg den 31 augusti på 1,3 procent. Planering för
antikroppsprovtagning för allmänheten pågår.
Samtidigt har den vanliga vården påverkats av coronapandemin. Cancervård och screening har kunnat
genomföras, men det har varit färre som sökt till såväl primärvården som sjukhusen. Operationer som
har kunnat anstå har skjutits upp till hösten, och det rör sig om cirka 1500 ingrepp vilket normalt kan
genomföras på 1-2 månader. Planering pågår nu för hur denna uppskjutna vård ska kunna genomföras.

Medborgare och kund
Strategiska mål: Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer: Nära vård
Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Trygg och säker in och
utskrivning från sjukhuset

Arbetet med att utveckla in- och utskrivningsprocessen har fortsatt under
2020. Arbetet ingår i länsgrupp i samverkan Trygg och säker vård och
omsorg under Strategigrupp Äldre. Arbetssätten fungerar bra och antal
personer som vårdas utskrivningsklara på sjukhus ligger på en lägre stabil
nivå. Även de psykiatriska klinikerna har arbetat med översyn av
vårdsamordningsprocessen under våren efter uppdrag från strategigrupp
psykiatri och missbruk.

Trygg och säker vård och
omsorg i hemmet

Ny överenskommelse tillsammans med länets kommuner om
gemensamma arbetssätt är under framtagande. Underlättar samarbetet i
vården runt personer med behov från båda huvudmännen.

Uppdrag/mål: Samarbetsvård - kroniska sjukdomar
Aktiviteter

Analys

Utveckla processen för kroniska
sjukdomar

Arbetet fortsätter inom projektet för personcentrerade och sammanhållna
vårdförlopp.

Somatisk hälsa vid psykisk
sjukdom

I arbetet beskrivs samarbete med primärvård, kommun och psykiatrisk
specialiserad vård.
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Uppdrag/mål: Arbeta med omställning till den nära vården
Aktiviteter

Analys

Ta fram en plan för utveckling
av den nära vården

Arbetet med att ta fram planen för framtidens hälso- och sjukvård har
fortsatt. Ett tjänstemannaförslag "Tillsammans möter vi framtidens behov
av hälso- och sjukvård 2020-2030" är framtaget och lämnat till Nämnden
för Folkhälsa och sjukvård.

Dietister i den nära vården

Möjligheten att tillgängliggöra dietister i den nära vården undersöks.

Uppdrag/mål: Organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av
hälso- och sjukvård tillgodoses.
Aktiviteter

Analys

Erbjuda patientkontrakt

Införandet av patientkontrakt har fortsatt enligt plan med spridning inom
flertalet verksamheter. Mätningar och berättelser visar på lärande och
värde för både patienter och medarbetare. Patientkontrakt som arbetssätt
bidrar till att konkretisera personcentrering och samskapandet i praktiken.
Flera av angreppssätten sprids nu också nationellt inom ramen för Sveriges
kommuner och regioners arbete med införandet av patientkontrakt

Erbjuda patienter en fast
vårdkontakt

Arbete pågår både inom arbetsgrupp Trygg och säker,
patientkontraktsarbetet och i samband med utskrivning från slutenvård där
personer med behov av samordning får fast vårdkontakt.

Läkarstödet i kommunerna

Översyn av avtal för läkarmedverkan i särskilda boendena och den
kommunala hemsjukvården genomförs under hösten 2020 och fastställs i
REKO.

Uppdrag/mål: Tvärprofessionella närsjukvårdsteam
Aktiviteter

Analys

Arbete med mobila
tvärprofessionella
närsjukvårdsteam

Integreras med arbetet med Trygg och säker vård och omsorg i hemmet.

Uppdrag/mål: Livsstilsutmaningen
Aktiviteter

Analys

Ta fram en handlingsplan för
utveckling kring
livsstilsutmaning

Livsstilsutmaningen knyts an till arbetet med framtidens hälso- och
sjukvård. Ingående delar är tilläggsuppdrag via vårdval om förebyggande
arbete i samverkan med närsamhället, samt etableringen av hälsocenter i
Jönköpings län.
Tilläggsuppdraget är riktat under tre år till de sju vårdcentraler som har
högst CNI och befinner sig i närområden med hälsomässiga utmaningar.
Pandemin har haft viss påverkan på arbetet men har också motiverat en
satsning kring hälsa för riskgrupper lokalt och över länet.

Uppdrag/mål: Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser.
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling av lärcaféer

Det finns ledare till Lärcafé och självhjälpsgrupper inom specialistvården i
hela länet. På höglandet finns det även utbildade ledare inom
primärvården. Arbetet fortgår för att få Lärcafé som en integrerad del av
vården.
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Aktiviteter

Analys
Ett arbete är påbörjat för gemensam administration och grundutbildning
för personer med egen erfarenhet såsom levande bibliotek, peer och
volontärer.

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Uppdrag/mål: Utveckla den personcentrerade vården
Aktiviteter

Analys

Fortsätta utveckla den
personcentrerade vård och
inkludera patientföreningar och
brukarråd i arbetet.

I arbetet med planen för framtidens hälso- och sjukvård är den
personcentrerade vården central och utgår från patienten/brukarens och
närståendes behov och förmåga att hanteras sin sjukdom.

Uppdrag/mål: Existentiell hälsa och andlig vård
Aktiviteter

Analys

Arbeta med WHO:s åtta
existentiella dimensioner

Samtalsgrupper för främjande av existentiell hälsa har legat nere med
anledning av coronapandemin. Inför hösten är emellertid flera grupper
inbokade för personal i hela länet. För patienter har tester inletts vad gäller
digitala samtalsgrupper.

Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med etik och bemötande
Aktiviteter

Analys

Höja den etiska kompetensen
hos medarbetare och
förtroendevalda

Utbildningsaktiviteter för personal i större grupper har inte varit möjliga
att genomföra under andra tertialet på grund av pandemin och med
anledning av semesterperioden. Etikrådet medverkar emellertid som
vanligt på begäran av nskilda arbetsplatser.

Främja samtal och etisk
reflektion i planering, beslut och
daglig verksamhet

Etikombudsverksamheten är ett sätt att främja den etiska reflektionen på
arbetsplatsnivå. Utöver utbildningsarrangemang medverkar Etikrådet
löpande i framför allt intern debatt och opinionsbildning. Det sker bland
annat genom krönikor i personaltidningen Pulsen och via övriga
kommunikationskanaler.

Ge vägledning och stöd kring
etik och förhållningssätt

Etikrådet utgör i förekommande fall remissinstans i frågor med etisk
anknytning. Behov av etisk vägledning efterfrågas kontinuerligt från
regionens verksamheter, både i generella frågor och i specifika kliniska
fall. Skriftliga riktlinjer publiceras på folkhalsaochsjukvard.rjl.se.

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Medicinsk
bedömning i
primärvården
inom tre dagar.

90 %

86 %

Resultatet förbättrades successivt fram till sommaren
därefter har det åter försämrats något. 5 av 28 Bra liv
vårdcentraler når i augusti mål med 90 % tillgänglighet inom
3 dagar, bland de privata vårdcentralerna når 2 av 12 målet.
De allra flesta av de övriga når mellan 80 - 90 %. 2 privata
enheter ligger under 70%.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Faktisk
väntetid till första
besök inom 60
dagar i
specialiserad vård
nationell
rapportering.

80 %

81 %

Väntetiderna till besök inom specialistsjukvården har inte
påverkats i någon stor omfattning, når målet. Antalet
inkommande remisser har minskat. Det är cirka 25% färre
som väntar på ett besök vid jämförelse med för ett år sedan.
Det som skulle kunna ske under hösten är en ökande
efterfrågan och därmed ökande köer, men svårt att veta om
så sker.

Faktisk
väntetid till
operation/åtgärd
inom
specialiserad vård

80 %

81 %

Den pågående coronapandemin har medfört en minskning av
antalet genomförda operationer. Kön av väntande ökar med
10-20 % varje månad. Utfallet speglar att de prioriterade
ingreppen genomförs och därför en tillfällig måluppfyllelse,
men vid återgång till normalläge kommer väntetiderna att
vara långa för en stor mängd patienter. Ett arbete pågår inom
kirurgisk vård för att skapa en plan med mål att återgå till
2019 års nivå av tillgänglighet i ett första steg.

Genomförda
återbesök inom
medicinskt
måldatum

90 %

80 %

Stabil nivå som inte når upp till målvärdet. Många patienter
avbokar fortsatt besök på grund av uppmaningar kring fysisk
distans. Här ses dock en liten förändring som troligen
kommer att ha genomslag kommande månader.

Tid till
ambulans - andel
prio 1 larm inom
20 minuter

80 %

71 %

Resultatet för augusti uppgår till 70 procent. Antalet
ambulanser är reducerat enligt sommarrutin och beroende på
coronapandemin. Detta kan vara en del av förklaringen till
det lägre resultatet i augusti. Genomsnittligt resultat under
perioden januari till och med augusti uppgår till 71 procent.
Under perioden januari till och med augusti utfördes 676
stycken (5 procent) färre prioritet 1-larm jämfört med
motsvarande perioden föregående år. SOS har arbetat aktivt
med arbetssätt och utbildningar för operatörer vilket bidragit
till en högre träffsäkerhet i bedömningen av inkommande
samtal. Detta har sannolikt bidragit till en del av det
minskade antalet prioritet 1-larm. Prioritet 2-larm har ökat
med 3 procent. Totalt har antalet transporter (prioritet 1 larm samt övriga transporter) minskat med 455 stycken (1,4
procent) till och med augusti. September 2019 startade
länets två nya dagambulanser (Mullsjö och Aneby). Detta
ska på sikt förbättra tillgängligheten för prioritet 1-larm.

Aktiviteter

Analys

Uppföljning och åtgärder för att
förbättra tillgänglighet utifrån
ny kömiljard

På grund av coronapandemin har arbetet med tillgängligheten avstannat
och antalet som väntar till en operation har ökat med 30-40%. Samtliga
regioner erhöll ersättning avseende Kömiljarden utan krav på
måluppfyllelse, för Region Jönköpings län något mer än
befolkningsandelen. Under hösten startar arbetet med att normalisera
väntetiderna för att så snart som möjligt uppnå en nivå som fanns före
pandemin.

EUppdrag/mål: Arbete inom barn- och ungdomspsykiatri
Inom BUP pågår flera aktiviteter för att möta det ökande behovet av framförallt neuropsykiatriska
utredningar. "Barn och unga - en väg in" har etablerats som arbetssätt tillsammans med barn- och
ungdomshälsan. Arbetssättet förväntas ge en mer korrekt bedömning och fördelning av patienter
mellan enheterna. Utredningar skickas även externt för att minska väntelistan snabbare.
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Uppdrag/mål: Anpassa öppettider utifrån patientens behov
Aktiviteter

Analys

Stöd för flexibla öppettider på
vårdcentralerna

Region Jönköpings län ersätter vårdcentralerna för utökade öppettider
utöver 9 timmar per dag 08:00–17:00 vardagar. Vårdenheten ska under
den utökade öppettiden erbjuda läkarbesök och vara tillgänglig för
telefonrådgivning. Tio vårdcentraler erbjuder utökade öppettider.

Uppdrag/mål: Sveriges bästa digitala vård
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling och
implementering av e-hälsa som
skapar värde för invånare och på
ett kostnadseffektivt sätt leder
till kvalitetsförbättringar inom
vården.

Visiba care och e-besök har gått bra och nu kan i princip alla
vårdverksamheter i länet genomföra videomöten. Stort arbete kvarstår
under hösten och 2021 med att bredda användningen till fler medarbetare
och säkerställa arbetssätten. Användningen av digitala vårdmöten var som
högst i april med ca 6500 genomförda digitala möten. Projekt för att jobba
vidare utifrån målbilden ”Digitalt när det går, fysiskt om det behövs”
startar i september.
Användningen av Journalen via nätet har ökat under våren och i juni ökade
användningen kraftigt på grund av provsvaren för Covid-19 till 9000
inloggningar per dag. Arbete pågår med att utöka antalet
informationsmängder i Journalen via nätet med Läkemedel,
uppmärksamhetssignal och remisstatus.
Under vårens coronapandemi har1177.se till stor del används för spridning
av information. I mars var användningen uppe i 452 000 besökare från
Jönköpings län. Tillsammans i Sverige har vi tagit fram en
självskattningstjänst som i dagsläget används av ca 100 personer per dag
och en chatbot som svarar på frågor. Användningen av Fråga
sjuksköterskan har haft mer än dubbelt så många frågor än normalt under
våren.

Framgångsfaktorer: Jämlik psykiatrisk vård
Uppdrag/mål: Arbeta för att uppnå en jämlik psykiatrisk vård i länet
Aktiviteter

Analys

Enhet för omhändertagande av
berusade personer etableras
(Tillnyktringsenhet TNE)

Planerat startdatum för tillnyktringsenhet (TNE) är den 1 oktober.

Integrerad beroendemottagning
utreds i samverkan med
kommunerna

Arbetet med uppdragsbeskrivning har inte kommit igång i avvaktan på
etablering av tillnyktringsenhet (TNE). Fokus i beroendevården har under
året varit att uppdatera och revidera samverkansöverenskommelse och
insatstrappa.

Framgångsfaktorer: Jämlik hälsa och vård
Uppdrag/mål: Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor.
Aktiviteter

Analys

Utbildning och diplomering i
hbtq-frågor

Utbildningar och diplomeringar har påverkats av pandemin, men har
kunnat fortgå i begränsad omfattning. Årets Qom-ut-vecka genomfördes
som ett digitalt evenemang och Region Jönköpings del var en av de
sammanhållande aktörerna.
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Aktiviteter

Analys

Arbeta för att förbättra
tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning

Vid förändringar av verksamheten ska tillgängligheten beaktas och
säkerställas så att personer med funktionsnedsättning får tillgång, på lika
villkor som andra, till den fysiska miljön, transporter, information,
kommunikation och IT- system. Även service och utbud av tjänster som
erbjuds allmänhet ska vara tillgängligt.

Uppdrag/mål: Arbeta med asyl och flyktingfrågor
Aktiviteter

Analys

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningarna för nyanlända genomförs. Dessa påverkas delvis
av pågående coronapandemi.

Anpassad kommunikation kring
hälsa och svensk sjukvård

Hälsoskolan fortsätter att genomföras på olika samhällsarenor i hela länet.
Arbetet inriktar sig på människor som står långt i från arbetsmarknaden.
Pågående pandemi har intensifierat det utåtriktade arbetet med
hälsokommunikation för nyanlända och utlandsfödda invånare.
Hälsoskolan är utökad med nya ämnen som fysisk aktivitet och
Patientkontrakt.

Fortsatt samverkan och
samarbete tillsammans med
kommuner

Utvecklingsarbete inom "Bästa plats att växa upp, leva och bo" sker på
uppdrag av Strategigrupp barn.
Hälsocenter sprids till länets kommuner och vårdcentraler.
Inom äldreområdet är fokus på psykisk hälsa och samverkan med
samhällsaktörer genom gruppverksamheter

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på
Uppdrag/mål: Barn och ungdomars hälsa
Aktiviteter

Analys

Metodstöd för ungas psykiska
hälsa.

Ett flertal aktiviteter och riktade insatser pågår för barn och unga.
Exempelvis DISA (Din Inre Styrka Aktiveras), mindfulness i skolan,
Dansa utan krav, En förälder blir till, Folkhälsoenkät Ung och Kultur.

Uppdrag/mål: Arbeta för en jämlik barnhälsovård.
Aktiviteter

Analys

Alla barn ska genomgå det
nationella
barnhälsovårdsprogrammet

Under pågående coronapandemi beslutade barnhälsovårdens (BHV)
ledningsgrupp att hembesöken i barnhälsovårdens program ersätts av
hälsobesök på BHV-mottagningarna.
BHV sjuksköterskorna är uppmanade att göra veckovisa kontroller av
alla inskrivna barn och på så sätt vill verksamheten arbeta för att säkra att
alla barn får vaccinationer i tid och erbjuds de hälsobesök som ingår i det
svenska barnhälsovårdsprogrammet. Hembesöken har återupptagits från
vecka 34.

Tillsammans för bästa möjliga
hälsa och jämlik vård-projekt
mellan barnhälsovård, tandvård
och socialtjänst

Delar av arbetet har påverkats av den pågående coronapandemin.
Barnhälsovårdens hembesök har under våren ersatts av
mottagningsbesök på barnhälsovården men har återupptagits från och
med vecka 34. Besök tillsammans med socialtjänst har inte heller kunnat
genomföras i samma utsträckning men har återupptagits under hösten.
Flera familjecentraler erbjuder nu utvidgade hembesöksprogram i
samverkan med socialtjänst.
Sambesök barnhälsovård/tandvård genomförs på fyra familjecentraler.
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Uppdrag/mål: Familjecentraler
Aktiviteter

Analys

Utveckling av familjecentraler i
länet

Planering för nya lokaler för familjecentral i Nässjö, Råslätt och
Norrahammar fortgår. Planering för familjecentral i Gnosjö har
försenats. Planering för familjecentral i Mullsjö har återupptagits i
samverkan med kommunen.
Familjecentralsamordnare arbetar på uppdrag av strategigrupp barn och
har under året presenterat en länsgemensam överenskommelse för
familjecentralssamverkan samt bjudit in till samordnarträffar och
utbildningssatsningen En förälder blir till, där flera familjecentraler
deltagit.

Uppdrag/mål: Ungdomsmottagningar
Aktiviteter

Analys

Öka tillgängligheten genom att
fortsätta att utveckla den digitala
ungdomsmottagningen.

Öppettiderna har utökats. Antal kommuner där ungdomar har tillgång till
en fysisk ungdomsmottagning har ökat från 10 till 12 kommuner.
Antalet medarbetare som kan erbjuda återbesök online har ökat från 5 till
25 medarbetare. Marknadsföring är genomförd enligt
kommunikationsplan

Uppdrag/mål: Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa
Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet med
Barnskyddsteamet

Arbetet med barnskyddsteamet har fungerat väl över sommaren. Ingen
ökning av samtal med anledning av coronapandemin. Broschyr framtagen
gällande information till vårdnadshavare vid orosanmälan.

Uppdrag/mål: Äldres psykiska hälsa
Aktiviteter

Analys

Ta fram en plan för arbetet med
att förbättra äldres psykiska
hälsa

Arbete med framtagandet av planen pågår. Ingående delar berör
integrering av äldres hälsa i etableringen av hälsocenter i Jönköpings län,
samverkan med civil- och pensionärsrörelsen, samt digital inkludering och
insatser för minskad ensamhet.

Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande
Uppdrag/mål: Arbeta med tillgänglighet till tandvård
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Täckningsgrad
för den
uppsökande
verksamheten
(munhälsobedöm
ningar)

70 %

29%

Under coronapandemin har den uppsökande verksamheten
inte kunnat utföras, därav det oförändrade antalet utförda
munhälsobedömningar sedan tertial 1.

Andel
berättigade till

47 %

38 %

Antalet berättigade till Nödvändig tandvård 6 114 (2019:2 6
499).
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Mätetal
nödvändig
tandvård som fått
den utförd

Målvärde

Resultat

Analys
Andel berättigade som fått nödvändig tandvård 38 %
(2019:2 47 %).

0

2 521

I augusti 2020 var det 2 521 remisspatienter som väntat mer
än 60 dagar. I december 2019 var motsvarande antal 2 293
remisser. Trots coronapandemin har det endast varit en liten
ökning i antal remisspatienter som väntat mer än 60 dagar
inom specialisttandvården. Ökningen är 228 remisspatienter.
Ett antal av de patienter som väntar mer än 60 dagar gör det
av odontologiska skäl - det som i vården kallas "medicinskt
orsakat väntan". Utifrån en årsproduktion på 68 000
undersökningar och behandlingar motsvarar antalet väntande
cirka 1,9 veckors produktion.

90 %

84 %

Tillgängligheten inom länet där tillgången på personal är
acceptabel, främst i länets norra och södra delar, har
förbättrats avsevärt. Flera kliniker tog fram till 15 mars emot
patienter som stod på kölista och de flesta kliniker hade
möjlighet att flytta resurser till delar av länet där behovet är
akut, framför allt i Tranås- och Vetlandaområdet. Efter
coronapandemins utbrott finns mycket begränsade
möjligheter att som ny patient komma till Folktandvården
annat än för akuta besvär.
14 av 26 kliniker (ca 54%) klarar tillgänglighetsmålet på
90 % för revisionspatienter
10 av 26 kliniker (ca 38%) har en tillgänglighet mellan 7089%
2 av 26 kliniker (ca 8%) har en lägre måluppfyllelse

Specialisttandvård
en: Antal
remisspatienter
som väntat mer än
60 dagar

Allmäntandvård:
Andel
revisionspatienter
i tid till
undersökning och
behandling,
Folktandvården

Strategiska mål: Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik
hälsa, jämlik verksamhet och mångfald
Uppdrag/mål: Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en
jämlik hälsa och jämlik verksamhet
Aktiviteter

Analys

Ett tydligt
jämställdhetsperspektiv i
samtliga verksamheter

Jämställdhetsarbete pågår utifrån programmet för Hållbar utveckling. I
arbetet med det nya hållbarhetsprogrammet har området, social
hållbarhet/vi är till för alla, stort fokus och delmål och
aktiviteter/handlingsplan tas fram. Tidplanen för revideringen av
hållbarhetsprogrammet har skjutits fram med anledning av
coronapandemin. Det finns även ett uppdrag i budget 2020 att ta fram en
jämställdhetspolicy, även detta arbete är framskjutet.

Möjligheten att ta del av
regionfullmäktiges
sammanträden ska utvecklas, ett
exempel är att under 2020 införa
teckenspråks- och skrivtolkning

Delvis påbörjad i och med ny upphandling av system.

Uppdrag/mål: Fortsatt arbete med Barnkonventionen
Aktiviteter

Analys

Revidering av handlingsplanen

Handlingsplanen kring Barnkonventionen för åren 2020-2023 har antagits.
Den övergripande målsättningen är att samtliga medarbetare inom Region
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Aktiviteter

Analys
Jönköpings läns verksamheter arbetar utifrån Barnkonventionen.

Webb-utbildning om
barnkonventionen

Webbutbildningen kring Barnkonventionen från Barnombudsmannen finns
tillgänglig på webben för folkhälsa och sjukvård. Information sprids
genom befintliga nätverk och genom verksamheternas barnrättsombud.

Process och produktion
Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Aktiviteter

Analys

Hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande

Ett stort antal aktiviteter och initiativ pågår där några har påverkats av
coronapandemin och några har kunnat kompletteras med digitalt stöd.
Exempelvis personlig rådgivning via tobaksavvänjare, kvalificerade
matrådgivare och Fysisk aktivitet på recept (FaR)-samordnare. Rutiner och
arbetssätt för rök- och alkoholstopp inför operation har införts och
samverkan har skett inom sydöstra sjukvårdsregionen.
En ny överenskommelse för "Idrott och folkhälsa" är under framtagande.
Inom området kultur för hälsa har aktiviteterna påverkats märkbart av
rådande coronapandemi. Flera aktiviteter är inställda eller genomförts
digitalt. Under våren har fyra fulltecknade grupper utifrån
Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) startats. KulturLust är en metod för
seniorer i ordinärt boende som tagits fram och testats.
Gällande området sexuell och reproduktiv hälsa inväntas nationell strategi
för SRHR i september.
En artikel om genomfört förbättringsarbete för multifunktionella
förskolegårdar har blivit publicerad. Lärdomarna summeras för att sprida
till fler förskolor om hur de kan förbättra sin utemiljö på förskolegården.

Handlingsplan för jämlik hälsa.

Handlingsplanens revidering är framskjuten med anledning av pandemin.
Ny plan antas inför 2022.

Utvärdering av hälsosamtal och
fortsatt arbete

Utvecklingsarbete utifrån bland annat den pågående utvärderingen har
påbörjats och blir från och med hösten en tydligare del i Tillsammans för
bästa möjliga hälsa och jämlik vård.

Uppdrag/mål: Bidrag inom folkhälsoområdet
Aktiviteter

Analys

Uppföljningsbesök till
föreningar genomförs

Uppföljningsbesök genomförs kontinuerligt och sker i dialog form med
ansvariga från verksamheterna. Årets dialoger genomfördes under juni
månad och digital mötesform erbjuds som komplement med anledning av
coronapandemin.

Fördelning av bidrag inom
folkhälsoarbetet

Många föreningar meddelar att årets medel har varit svårt att omsätta med
anledning av pågående pandemi. Kommunikation sker med dessa och
uppföljningsbesöken har genomförts enligt plan. Perioden för omsättning
av bidragen föreslås förlängas.
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Uppdrag/mål: Hälsa för livet
Aktiviteter

Analys

Meny till invånare

Arbetet med meny till invånare är en del av uppdraget i Hälsa för livet där
såväl digitala som fysiska stöd för invånarnas hälsa testas,
konceptualiseras och sprids i länet. Delar av arbetet har högaktualiserats i
samband med coronapandemin exempelvis har efterfrågan på stöd att sluta
röka ökat och tobakshjälpen har fått spridning. Motsvarande meny
etableras inom området mat. Stöd- och behandlingsplattformen används
som ett digitalt alternativ för behandling av ohälsosamma levnadsvanor.
Hälsocoach-online prövas på hälsocentret i Värnamo med målet att
komplettera de fysiska besöken.

Utveckling och spridning av fler
mötesplatser och hälsocaféer
likt hjärtats hus i länet

Mötesplatsen Hjärtas hus har startats upp även i Tranås, vilket innebär att
Hjärtas hus finns på fyra platser i länet - Jönköping, Värnamo, Eksjö och
Tranås. Det finns nu ledare till Lärcafé och självhjälpsgrupper i hela länet.
Planering har påbörjats för gemensam administration och grundutbildning
för personer med egen erfarenhet såsom levande bibliotek, peer och
volontärer.

Uppdrag/mål: Jämlik rehabilitering
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete med att utveckla
jämlik rehabilitering utifrån
patientens behov, tillsammans
med kommun, primärvård och
specialistvård

Utvecklingen av rehabkedjan bedrivs i samarbete mellan primärvård,
kommun och specialiserad vård. I samarbetet har det varit fokus på arbete
med rehabiliteringsplan och digital artrosskola. Arbetet har skett med
patientmedverkan och involvering av alla vårdnivåers rehabpersonal från
början. Under coronapandemin har gruppen arbetat med att utveckla
Covid-19 rehabiliteringen på alla vårdnivåer inklusive den kommunala
hälso- och sjukvården.

Uppdrag/mål: Arbeta för att minska sjukskrivningarna inom olika områden.
Aktiviteter

Analys

Optimera sjukskrivningarna
inom området psykisk ohälsa

Vårdcentraler inom Region Jönköpings län deltar i ett förbättringsarbete
gällande sjukskrivningar inom främst psykisk ohälsa och ospecifik smärta.
Det övergripande syftet med förbättringsarbetet är att förenkla och
optimera sjukskrivningsprocessen för såväl patient som vårdcentral samt
frigöra tid för andra patientgrupper. Förbättringsarbetet har resulterat i att
man tagit fram enhetliga rutiner för sjukskrivningsprocessen. Rutinerna
kommer att spridas till alla länets vårdcentraler.

Optimera sjukskrivningar för de
med problem med
rörelseapparaten

Vårdcentraler inom Region Jönköpings län deltar i ett förbättringsarbete
gällande sjukskrivningar inom främst psykisk ohälsa och ospecifik smärta.
Samma arbete som ovan gäller även här.

Uppdrag/mål: Samordningsförbunden
Aktiviteter

Analys

Översyn samordningsförbund

En översyn har genomförts utifrån uppdraget att belysa fördelar, nackdelar
och konsekvenser utifrån tre huvudalternativ:
Alternativ 1: Organisation och arbetsformer är kvar som idag.
Alternativ 2: Samordnad administration för de tre samordningsförbunden.
Alternativ 3: Sammanslagning till ett länsförbund.
Rapporten redovisades på Kommunalt forum den 12 juni. Under hösten
fortsätter arbetet med utgångspunkt i rapporten hos alla
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Aktiviteter

Analys
medlemsorganisationer.

Uppdrag/mål: Strategi för hälsa
Aktiviteter

Analys

Gemensam handlingsplan för
hälsa

Strategigrupp barn har en aktiv samverkan med Skottland och Cincinatti
Children Hospital, med syfte att förbättra barn och ungas hälsa i länet. Tre
förbättringsområden är valda utifrån SKR:s uppdrag Strategi för hälsa:
Fullföljda studier, fysisk aktivitet och psykisk/mental hälsa.
Ett lärande nätverk, "Bästa platsen att växa upp, leva och åldras på", med
lokala team från länets kommuner träffas regelbundet för att utbyta
erfarenheter och stämma av sitt pågående förbättringsarbete.

Uppdrag/mål: Samordning av det suicidpreventiva arbetet
Aktiviteter

Analys

Arbeta med samordning av
suicidprevention

En uppdragsbeskrivning för perioden 2020-2023 är framtagen och
förankrad i ReKo. En samordningsgrupp håller samman arbetet
tillsammans med den regionala samordnaren för uppdraget.
Folkhälsomyndigheten har dialog med Region Jönköpings län för att
erbjuda medel och utvecklingsstöd inom området anti-stigma,
suicidprevention och psykisk hälsa.

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

82 %

Andel patienter som fått åtgärd utförd är i paritet med
föregående period. De systematiska utbildningar som
tidigare genomförts till alla nyanställda sjuksköterskor samt
de återkommande utbildningarna för undersköterskor har
under pandemiperioden pausats. Dessa återupptas nu under
hösten. Förebyggande insatser har varit särskilt viktiga för
de mest utsatta patienterna där också de förbättrade
förutsättningarna för dokumentation varit en viktig del.

Vårdprevention

Aktiviteter

Analys

Säker vård alla gånger

Mycket av det ordinarie strategiska och utvecklande
patientsäkerhetsarbetet har fått gå på sparlåga hittills under pandemin, då
vårt fokus har fått vara att stödja patientsäkerhetsarbetet under de speciella
förutsättningar som varit i den omställda sjukvården. Under hösten 2020
kommer det ordinarie arbetet kunna återupptas.

Genomföra
patientsäkerhetsberättelser.

Patientsäkerhetsberättelsen för föregående år är klar, diarieförd och
förankrad i organisationen.

Genomför
patientsäkerhetsronder

Vårens inplanerade patientsäkerhetsronder kunde inte genomföras fullt ut
som planerat då verksamheterna hade fokus på coronapandemin. Ett nytt
koncept med patientsäkerhet i realtid (PiR) för covid-19 enheter har testats

Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL

32(67)

61

Aktiviteter

Analys
med bra resultat

Patientsäkerhetsdialoger

Planering av höstens patientsäkerhetsdialoger och uppföljning av
patientsäkerhetsarbetet pågår med fokus på att stödja
patientsäkerhetsarbetet under de speciella förutsättningar som varit i den
omställda sjukvården.

Uppdrag/mål: Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt och
uppföljning av strategiska
fokusområden

Under coronapandemin har mycket arbete fått läggas på att stödja arbetet
med patientsäkerhet i verksamheterna i vårdens omställning. Arbetet med
nationella handlingsplanen för patientsäkerhet och patientsäkerhet i det
nationella systemet för kunskapsstyrning har också pausat på den
nationella nivån. Nu under hösten 2020 förväntas vi kunna återta arbetet
både nationellt och regionalt enligt tidigare planering.

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Kunskapsstyrning
Aktiviteter

Analys

Följer den nationella utveckling
och genomför lokala
anpassningar vid behov

Det redaktionella stödet på nationell nivå förstärks och erbjuder regionerna
stöd för revidering av nationella riktlinjer. Lokala riktlinjer i FAKTA för
de tre vårdförloppen kroniska sjukdomar har reviderats och ska godkännas.
Samlad information samt kunskapsstöd för Covid-19 finns tillgängligt för
personalen.

Praktisk användning av
nationella kvalitetsregister.

Att tydliggöra uppdrag samt syfte och mål med Registercentrum Sydost
(RCSO) är en del i arbetet. Organisationen har både ett nationellt och ett
regionalt uppdrag, där det nationella uppdraget fokuserar på utveckling
och stöd till de nationella kvalitetsregistren, medan det regionala uppdraget
fokuserar på implementering av kvalitetsregister, främst i det regionala
kunskapsstyrningsarbetet, men också med koppling till det nationella
kunskapsstyrningsarbetet. RCSO är således att ses som en Regional
Samverkansgrupp (RSG) och därmed en del av sydöstra
sjukvårdsregionens kunskapsstyrningsmodell.

Uppdrag/mål: Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Aktiviteter

Analys

Påbörja arbetet med
personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp

Implementering på klinik och vårdcentralsnivå påbörjas enligt planering
oktober 2020 med vårdförloppen stroke och TIA, Reumatoid artrit samt
Höftledsartros.

Uppdrag/mål: Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer
Aktiviteter

Analys

Riktlinjerna för rörelseorganens
sjukdomar

Implementering av riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar samt det
försäkringsmedicinska beslutsstödet har påbörjats.
Vården gäller vuxna med de inflammatoriska reumatiska sjukdomarna
reumatoid artrit, axial spondylartrit och psoriasisartrit samt artros och
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Aktiviteter

Analys
osteoporos. Det har även tagits fram ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd
som innehåller vägledning för sjukskrivningsprocessen för
inflammatoriska reumatiska sjukdomarna ankyloserande spondylit (axial
spondylartrit), höft- och knäartros, psoriasisartrit och reumatoid artrit.
Dessutom revideras målnivåerna och kommer publiceras vid årsskiftet
2020/2021.

Uppdrag/mål: Palliativ vård - vård i livets slutskede
Aktiviteter

Analys

Delta i förbättringsarbete
palliativ vård i samverkan

Utvecklingsarbete inom SSIH (specialiserad vård i hemmet) pågår med
fokus på att utveckla processer och utöka inkluderande diagnoser som inte
är cancerrelaterade.
Medicinsk vård deltar i arbetsgruppen för palliativ vård i samverkan.
Coronapandemin har haft som effekt att primärvården har genomfört fler
brytpunktssamtal än tidigare.

Öka inkludering av patienter
med svår somatisk sjukdom i
specialiserad palliativ vård

Nationella riktlinjer är bearbetade och anpassade lokalt. En gemensam
handlingsplan för kommuner, primärvård och specialiserad vård har tagits
fram.

Uppdrag/mål: Våld i nära relationer
Aktiviteter

Analys

Arbeta för att bemöta och
omhänderta våldsutsatta
personer

Inom rehabiliteringscentrum pågår ett arbete med att utveckla en modell
för att erbjuda behandling av personer som utsätts för våld i nära
relationer.

Uppdrag/mål: Habilitering som ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna
med funktionsnedsättningar
Ett fortsatt arbete pågår med att se över lokalerna för habiliteringens lokaler i Värnamo.

Uppdrag/mål: Funktionsvariation
Aktiviteter

Analys

Samverkan med länets
kommuner och föreningsliv
inom funktionshinderområdet.

Samverkan med föreningar inom funktionshinderområdet sker på flera
olika nivåer. Dialogmöten med politiker hålls 2 ggr/år. Länsrådet för
funktionsnedsättningar sammanträder 4 ggr/år. Däremellan sker
samverkan i gemensamma aktiviteter som Hälsocafé, brukarråd, projekt
etc.

Arbeta med att förbättra
tillgängligheten

Anpassning av lokaler utifrån ett funktionsnedsättningsperspektiv görs
kontinuerligt. Coronapandemin har påverkat på många sätt och det är
viktigt att kunna erbjuda olika sätt för invånare och patienter att få tillgång
till information, stöd och miljö. Övriga aspekter är aktuella att fånga
genom revideringen av regionens hållbarhetsprogram.

Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning
Aktiviteter

Analys

Regelbundet genomföra
läkemedelsdialoger samt arbeta

2 dialoger genomförda efter sommaren. Arbete med att planera in fler
kommer att återupptas.
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Aktiviteter

Analys

med identifierade
förbättringsområden.
Förstärkning av
läkemedelskommittén

Arbetet har återupptagits efter sommaren.

Arbeta med identifierade
förbättringsområden för
läkemedel t.ex. för ökad
kostnadseffektivitet, ordnat
införande eller patientsäker.

Flera åtgärder genomförs såsom läkemedelsdialoger, identifiera
budgetbehov och ordnat införande enligt nationella beslut.
Läkemedelsdialoger sker via kliniska apotekare och patientsäkerhetsarbete
tillsammans med verksamhetsområdena. Arbetet har avstannat något med
anledning av coronapandemin.

Minska olämplig polyfarmaci

Fortsatt arbete med läkemedelsgenomgångar. Nystartat arbete med statistik
genomgång. Arbete med TLV utifrån tjänsteplattformen kan kanske ge
något på sikt. Utbildning av primärvården.

Uppdrag/mål: Smittskydd och vårdhygien
Aktiviteter

Analys

Införa vaccination mot humant
papillomvirus (HPV) för pojkar.

Vaccination mot HPV startar nu under höstterminen för pojkar i åk 5.
Elevhälsan är utförare av detta, Smittskydd Vårdhygien är kunskapsstöd
vid behov.

Uppdrag/mål: Kris- och katastrofberedskap
Aktiviteter

Analys

Planläggning, utbildning och
övningar

Arbetet fortgår med viss anpassning pga ökad belastning under
coronapandemin på övning och utbildningsverksamheten. Den kris och
katastrofmedicinska planen är reviderad men inte fastställd och kommer
sannolikt att behöva ytterligare revidering efter utvärdering av
coronapandemin.

Risk och sårbarhetsanalyser

Arbetet med ny riskanalys 2020 har påbörjats vilket är första steget i en ny
Riska och sårbarhetsanalys (RSA).

Tjänsteman i beredskap

Under januari-augusti har 164 TiB larm samt 107 paratuslarm inkommit.
Det är en minskning av larmen jämfört med tidigare år. De 5 vanligaste
larmen gäller vårdplatsbrist, driftstörning, ambulansfrågor, bränder samt
vädervarningar. Endast coronapandemin har hanterats som särskild
händelse, där regional särskild sjukvårdsledning har aktiverats.

Civilt försvar

Planeringsarbetet med civilt försvar fortgår, pga. coronapandemin har
vissa områden fått prioriteras. Detta har gjorts utifrån gällande
överenskommelser med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(2018-2020). De prioriterade områdena är säkerhetsskydd, signalskydd
samt ett första steg inför att påbörja krigsorganisation.

Uppdrag/mål: Idéburen offentligt partnerskap
Förberedande arbete pågår inom regional utveckling och folkhälsa och sjukvård.
Aktiviteter

Analys

Ta fram en strategi för arbetet
med idéburen offentligt
partnerskap

Arbete pågår. Nationellt finns framtaget underlag om principer och
riktlinjer för olika samverkansformer, bl.a. IOP.
Arbetet har delvis påverkats av coronapandemin, men uppdraget bör kunna
avslutas under 2020.
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Uppdrag/mål: Tydliggöra länsklinikernas uppdrag
Aktiviteter

Analys

Nya riktlinjer för länsklinikerna

Arbetet ingår som en del i framtagandet av ett nytt direktiv för medicinska
programgrupper och utifrån arbetet med akutsjukhusens uppdrag. Arbetet
är påbörjat men försenat med anledning av coronapandemin.

Uppdrag/mål: Akutsjukhusens uppdrag
Aktiviteter

Analys

Tydliggöra akutsjukhusens
uppdrag

Arbetet är påbörjats något försenat på grund av coronapandemin.

Uppdrag/mål: Införa tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län under 2020
Aktiviteter

Analys

Införa och marknadsföra
tjänsten SMS-livräddare

Kommit igång men kan inte slutföras 2020. På grund av coronapandemin
kan vi inte rekrytera livräddare till HLR-utbildningar och till tjänsten.
Arbetet återupptas när det är möjligt.

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna
Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Barn och unga
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma
aktiviteter och projekt i
samverkan

Arbetet inom området Bästa platsen att växa upp, leva och bo pågår och
har haft tre lärandeseminarier med de fyra teamen som ingår i projektet.
Förändringar som genomförs är exempelvis att öka den fysiska aktiviteten
och det psykiska välbefinnandet för gravida och barn 0-6 år, få ner
generellt höga frånvaron samt få tillbaka de elever till skolan som är på
väg att bli hemmasittare, öka den fysiska aktiviteten, skolnärvaron och den
psykiska hälsan hos ungdomar 13-17 år med obesitas, samt stärka
föräldrarollen.

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma
aktiviteter och projekt i
samverkan

Tillsammans med länets kommuner drivs flera aktiviteter och projekt,
arbetet utgår från statliga satsningar och de krav på prestation som funnits
tidigare år. Kraven har varierat mellan åren. Samordnas och leds av
strategigrupp Psykiatri och missbruk.

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Äldre
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma
aktiviteter och projekt i
samverkan

Strategigrupp Äldre har i samband med coronapandmin intensifierat sitt
arbete och haft avstämningsmöten varje vecka. Goda erfarenheter från
arbetet tas nu till vara i det fortsatta samarbetet.
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Uppdrag/mål: Samverkan i eHälsorådet
Aktiviteter

Analys

Länsövergripande strategi för ehälsa - Handlingsplan 2020

Arbetet tillsammans med kommunerna har fortsatt. Exempelvis kring hur
man främjar införandet av digitaliserad välfärdsteknik för att öka trygghet
och självständighet samt avlasta för personalen. Arbetet har under
coronapandemin haft fokus på utökad användning av digitala mötesformer
vid vårdplanering i samverkan.

Uppdrag/mål: Stärka samverkan och samarbetet med kommunerna kring
rehabiliteringsprocessen
Aktiviteter

Analys

Samverkan med kommunerna
kring rehabiliteringsprocessen

Samverkan med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen sker inom
ramen för arbetsgruppen samordningsgrupp rehabilitering under REKO.

Framgångsfaktorer: God cancervård
Uppdrag/mål: Mottagning för uppföljning av sena komplikationer till följd av
cancersjukdom hos barn
Aktiviteter

Analys

Utreda möjligheterna för
mottagning

Arbetet är påbörjat inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Regionala
cancercentrum etablerar kompetenscentrum/nätverk för
långtidsuppföljning för barncancerpatienter.

Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

70 %

59 %

Antal diagnossatta patienter, dvs patienter som borde
genomgått ett standardiserat vårdförlopp ligger i samma nivå
som föregående år (1489 i jämförelse med 1480). Av dessa
har 59% genomgått ett standardiserat vårdförlopp, vilket är
lägre än föregående år och också en bit från uppsatt mål.
Vårdförloppen bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer samt
malignt melanom är exempel på förlopp där uppsatt mål nås.

80 %

46 %

Andel patienter som handläggs inom aktuella ledtider för de
olika standardiserade vårdförloppen har förbättrats i
jämförelse med motsvarande period föregående år (46% i
jämförelse med 37%) men totalt sett återstår det mycket
innan uppsatt mål, 80% nås. Finns en variation mellan de
olika förloppen men SVF analcancer samt SVF allvarliga
ospecifika symtom som kan bero på cancer är vårdförlopp
där målet nås.

Standardiserade
vårdförlopp
- andel patienter i
SVF

Standardiserade
vårdförlopp
- andel inom max
ledtid

Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling och
förvaltning av standardiserade
vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är en del i det ordinarie arbetssättet.
Cancervården fortsätter med processorienterat arbetssätt utifrån
patienternas väg i vården.
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Uppdrag/mål: Screening av tjocktarmscancer
Aktiviteter

Analys

Samordning och planering av
tarmscreening

Sydöstra sjukvårdsregionen arbetar för att ansluta till Region
Stockholms Gemensamt samordningskansli, GSK och att fortsätta
arbetet med implementering av tarmcancerscreening inom Region
Kalmar, Östergötland och Jönköping.

Uppdrag/mål: Prostatacancertestning
Aktiviteter

Analys

Aktivt delta i Sydöstra
sjukvårdsregionens arbete för
införande av organiserad
prostatacancertestning

Med ett inriktningsbeslut om införande motsvarande det som tagits
för tarmcancerscreening möjliggörs fortsatt arbete med integration
ROS/BOS och 1177.

Uppdrag/mål: Förebyggande arbete inom cancersjukvården
Aktiviteter

Analys

Cancerpreventionsplan

Arbete pågår inom kunskapsstyrningen och ingår i den strategiska planen
för cancervården som är framtagen av RCC Sydöst.

Uppdrag/mål: Inrätta ett diagnostiskt centrum för prostatacancer
Aktiviteter

Analys

Arbete med inrättande av
diagnostiskt centrum för
prostata.

Testet med det nya flödet för det diagnostiska centret pågår. Patienterna
uttrycker att det fungerar väl. Dock innebär resandet till Stockholm en
fördröjning av SVF- förloppet men det kommer att förbättras då
utrustningen som krävs kommer till Värnamo.

Uppdrag/mål: Cancerrehabilitering
Aktiviteter

Analys

Införa arbetssätt för att i varje
patientmöte beakta
förebyggande och
hälsofrämjande arbete

I cancervården arbetas med att få in cancerrehabilitering i ett tidigt stadium
för att ge patienten redskap för att hantera sin sjukdom och sitt
tillfrisknande. Andra insatser görs även för andra sjukdomar där andra
professioner blir viktiga aktörer såsom sjukgymnast, arbetsterapeut och
kuratorer.

Framgångsfaktorer: God tandvård
Uppdrag/mål: Allmäntandvård barn och unga
Aktiviteter

Analys

Utbildning och uppföljning av
”rationell barntandvård”

Samtliga tandläkare och tandhygienister har utbildats i ”rationell
barntandvård”. Det innebär att med barnets bästa i centrum ska behandlingar
utföras som främjar god munhälsa långsiktigt, vilket innebär minsta möjliga
lidande för barnet. Granskningen visar att flertalet behandlingar utförts
rationellt enligt utbildningens riktlinjer.
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Verksamhetsstatistik

Somatisk vård
Inom den öppna specialiserade somatiska vården sker en minskning av läkarbesök samt besök till
annan personalkategori. Detta gäller såväl den egenproducerade som den köpta vården. Inom
slutenvården minskar antalet vårdtillfällen samt vårddagar jämfört med samma period föregående år.
Minskning av såväl besök som vårdtillfällen och vårdtid kan förklaras av den pågående
coronapandemin.
Psykiatrisk vård
Inom den psykiatriska vården minskar såväl läkarbesök som besök till annan personalkategori. Inom
slutenvården minskar antalet disponibla vårdplatser, vårdtillfällen och därmed även antal vårddagar.
Minskning av såväl besök som vårdtillfällen och vårdtid kan förklaras av den pågående
coronapandemin.
Primärvård
Av alla öppenvårdsbesök görs cirka 59 procent i primärvården. Av alla läkarbesök är andelen som
görs i primärvård 52 procent och för övriga personalkategorier 64 procent. Antalet producerade
läkarbesök samt besök till annan personalkategori minskar med 12 respektive 13 procent under
perioden. Minskningen är ett resultat av den pågående coronapandemin där många känt oro och
undviker att kontakta sin vårdcentral av rädsla för smitta.
En tydlig ökning ses dock när det gäller den köpta vården där användningen av digitala tjänster står för
den stora ökningen, detta gäller såväl läkar- som besök annan personalkategori. Andelen digitala
besök är drygt 11 % av totala antal läkarbesök. Av de digitala besöken köps drygt 56 % av externa
aktörer som Kry och Min doktor.
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Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
Uppdrag/mål: Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården
Att bedriva god och relevant forskning inom regionen är viktigt för att utveckla och säkerställa att
sjukvården bedrivs med god kvalitet och är ändamålsenlig. För att skapa goda förutsättningar för
klinisk forskning har samarbete med lärosäten stärkts genom avtal, strategiplaner, handlingsplaner. Att
vi är en del av universitetssjukvården nu skapar bra förutsättningar för forskning.
Aktiviteter

Analys

Learnovation och CoProduction

Projektet är i sin slutfas och kommer att avrapporteras under hösten

Framgångsfaktorer: Lärande och innovation
Uppdrag/mål: Skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet
Stöd i ledarskap och medarbetarskap liksom stöd genom metoder och handledning ingår bland annat i
ledarprogram och i utvecklingsarbeten.
Aktiviteter

Analys

Esther coacher och SimLab,
psykisk hälsa i arbetsmiljön,
ledarutveckling, vård i hemmet

Esther coacher utbildas i kommuner och region

Framgångsfaktorer: Forskning och utveckling
Uppdrag/mål: Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård
Aktiviteter

Analys

Verksamhetsförlagd utbildning

Avtal på plats och bra samverkan mellan parterna nu. Coronapandemin har
krävt ett nära samarbete mellan Hälsohögskolan och Region Jönköpings
län kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vilket har krävt mycket
arbete men frågor har lösts i god anda. Även mycket god samverkan med
Linköpings Universitet.

Skapa en ledningsstruktur för
samverkan mellan Region
Jönköpings län, Jönköping
University och Linköpings
Universitet

Arbetet med att skapa en hållbar och ändamålsenlig ledningsstruktur för
samverkan mellan Region Jönköpings län och Jönköping University klart.

Uppdrag/mål: Decentraliserad läkarutbildning
Aktiviteter

Analys

Decentraliserad läkarutbildning
i samverkan i sydöstra
sjukvårdsregionen.

Gott samarbete. Frågor klaras av löpande. Aktuella frågor är: avtal om
lokaler och personal vid Metodikum, distansutbildning/fysisk utbildning,
tredje föreläsningssalens driftsättning.
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Aktiviteter

Analys

Utveckling av
universitetssjukvård inom RJL
kopplat till RALF avtalet

Det pågår ett arbete med att utveckla universitetssjukvården i Region
Jönköpings län.

Uppdrag/mål: Öka fokus på att utvärdera och implementera nya innovativa
teknologier
Life science strategin färdigställdes 2018 och nu pågår arbete med att omsätta denna i olika aktiviteter.
Aktiviteter

Analys

Arbete utifrån Life Science
strategin

Arbetet med Life science frågor i sjukvårdsregionen pågår. Dels leder
utvecklingsdirektörerna ett arbete och dels har cheferna för FoUverksamheten utarbetat en strategi som genomförs bland annat via
universitetssjukvården. Inom Region Jönköpings län har denna samverkan
börjat men fortfarande saknas en mer formaliserad samverkan.

Uppdrag/mål: Utveckling av tandvården
Aktiviteter

Analys

Ansöka om att etablera
tandläkarutbildning

Ansökan om etablering av tandläkarutbildning inskickad. Planeringsarbete
pågår inför granskningsmöte i oktober. Internat genomförs i Region
Jönköpings län av styrgruppen för att stärka samverkan mellan Region
Jönköpings län och Jönköping University. Linköpings Universitet är också
delaktiga i planeringen framförallt av den prekliniska delen av den tänkta
utbildningen. Arbetsgrupper för olika frågor har bildats (exempelvis
rörande kompetensförsörjning) som behöver aktiveras.

Framgångsfaktorer: Vi arbetar med ständiga förbättringar
Uppdrag/mål: Utveckling av Region Jönköpings läns intranät
Aktiviteter

Analys

Utveckla Region Jönköpings
läns intranät och vårdgivarwebb

Enligt plan lanseras för delen av nya intranätet (gemensam startsida och
regiongemensamt innehåll) i mitten av september. Därefter tar ett nytt
projekt vid för att bygga om verksamhetsflikarna.

Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

-90 508 tkr

FS nämnden har efter åtta månader ett underskott på 90,5
miljoner kronor, och det motsvarar en avvikelse mot budget
på 1,4 procent.

Ekonomi i balans
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Tabell: Avvikelse mot budget i miljoner kronor till och med augusti
Verksamhetsområde
Utfall
Budget
Avvikelse
Privata vårdgivare
-37,1
-39
2
Vårdcentralerna Bra Liv
12,4
20,9
-8,5
Folktandvården
-169,5
-155,3
-14,2
Medicinsk vård
-1935,9
-1896,5
-39,4
Kirurgisk vård
-1856,1
-1770,4
-85,6
Psykiatri rehab o diagnostik
-687,4
-693,7
6,3
Summa verksamhetsområde inkl privata
-4 673,50
-4 534,00
-139,5
Regionens åtagande
-1807,7
-1856,7
49
Totalt
-6 481,20
-6 390,70
-90,5
FS nämnden har efter åtta månader ett underskott på 90,5 miljoner kronor, och det motsvarar en
avvikelse mot budget på 1,4 procent. Underskottet efter första tertialet var 80 miljoner kronor och det
innebär att andra tertialet har ett betydligt mindre underskott.
I resultatet/budgetavvikelsen till och med augusti finns inga intäkter för merkostnader utan dessa
hanteras i prognosen nedan. Det samma gäller för provtagningar (Covid-19 och antikroppar) som
genomförts på sjukhusen.
Kostnaderna för personal ökar relativ mycket mellan 2019 och 2020 och bidrar till underskotten för
verksamhetsområdena. Samtidigt kommer merkostnader till följd av Covid-19 ersättas av staten och
bedömningen är att FS nämnden för helåret kommer att ha en ekonomi i balans.
Folktandvården har underskott till följd av minskade patientintäkter vilka till och med augusti är 34
miljoner lägre än samma period 2019.
Regionens åtagande som bland annat innehåller köpt och såld vård har en positiv budgetavvikelse efter
åtta månader. Överskottet förklaras främst av den centrala delen av statsbidraget för tillgänglighet som
till och med augusti är cirka 35 miljoner kronor. Det finns också ej ianspråktagna budgetmedel för
psykisk hälsa och livsstilsutmaningen som ger en positiv avvikelse i förhållande till budget. I övrigt
finns plus och minusposter som tar ut varandra som exempel plus för köpt somatisk vård inom riksoch regionsjukvården men minus för köpt psykiatri.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

85 400 tkr

Prognosen för helår 2020 är ett plus på cirka 85 miljoner
kronor för FS nämnden.

Prognos

Tabell: Bokslut 2018-2019 och prognos 2020, miljoner kronor. Nämnd Folkhälsa och
Bokslut
Bokslut Prognos Förändring
Verksamhetsområden
2018
2019
2020
jmf 2019
Privata vårdgivare
7,9
5,8
0
-5,8
Vårdcentralerna Bra Liv
-25,3
-12,5
-15
-2,5
Folktandvården
-16,7
9,3
-10
-19,3
Medicinsk vård
17,5
5,3
-53
-58,3
Kirurgisk vård
-62,7
-41,1
-100
-58,9
Psykiatri rehab o diagnostik
-24,9
7,9
-7
-14,9
Summa verksamhetsområde inkl privata
-104,3
-25,2
-185
-159,8
Centralt/Regionens åtagande
-66,7
42,3
270,4
222,1
Totalt FS nämnd
-171
17,1
85,4
62,3
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Prognosen för helår 2020 är ett plus på cirka 85 miljoner kronor för FS nämnden. I tabellen ovan finns
beräknad ersättning för merkostnader till följd av Covid-19 135,5 miljoner med och ligger på raden
"Regionens åtagande". Även erhållen och prognosticerad ersättning till sjukhusen för provtagning
ligger där (cirka 35 mnkr). Detta är tillfälligt och ersättningen (135,5+35 =ca 170 mnkr) kommer att
fördelas till berörda verksamhetsområden i samband med att socialstyrelsen godkänner ansökan. Det
innebär att det i nuläget är svårt att bedöma respektive verksamhetsområdes resultat 2020 då
ersättningen inte har fördelats i tabellen ovan. Folktandvården ingår inte i ansökan om merkostnad till
socialstyrelsen och Folktandvården förväntas gå med underskott 2020 till följd av tappade
patientintäkter.
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MEDARBETARE
Strategiska mål: En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Framgångsfaktorer: Attrahera och rekrytera
Uppdrag/mål: Försörjning av vårdpersonal
Arbetet med att stärka AT- och ST-utbildning pågår. Mycket utmaningar kring hur och när
utbildningar skall genomföras. Digitala former har snabbt utvecklats för framförallt ST-utbildningarna.
Planering av BT-utbildning pågår. Samverkan med JU kring framtida tandläkarutbildning. Samverkan
med HR och Metodikdum kan med fördel stärkas.

Uppdrag/mål: Attrahera nya medarbetare
Aktiviteter

Analys

Målgruppsarbete

Utveckling av målgruppsplaner pågår. Fokus på gemensamma aktiviteter
inom attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avveckla.

Stärka arbetsgivarvarumärket

Utveckling av arbetssätt tillsammans med kommunikationsavdelningen
pågår.

Uppdrag/mål: Kompetensbaserad rekrytering
Aktiviteter

Analys

Utveckla anställningsprocessen

Uppdatering av "underlag för anställning" i Rekryteringsportalen
genomfört i augusti. Långsiktigt mål att digitalisera anställningsprocessen,
bland annat genom digitala anställningsavtal. Test av digital
referenstagning genomfört, dialog om fortsatt arbete pågår.

Implementering tester i
rekrytering

Integrering samt arbete med kravprofiler för screeningtester pågår.
Fördjupade tester används som en del av chefsrekryteringsprocessen och
specialistroller vid behov.

Utveckla
Kompetensförsörjningsenheten

Utveckling av arbetssätt och uppdrag pågår löpande.

Framgångsfaktorer: Kompetenta och engagerade medarbetare
Uppdrag/mål: Kompetensplanering och rätt använd kompetens
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

63 %

Målet ej uppnått för tertial 2. Möjliga orsaker kan vara
eftersläpning i registrering, förskjutning av
medarbetarsamtal på grund av centralt avtalsläge med vissa
fackförbund och covid-19. HR påminner om vikten av
registrering av upprättade kompetensutvecklingsplaner.
Bedömningen är att måluppfyllelse kommer ske under året.

-17 %

6%

Kostnaden för bemanningsföretag är efter 8 månader 103,4
miljoner kronor vilket är 6 miljoner kronor (6%) högre än
motsvarande period 2019. Förutom verksamhetsområdena
inom FS nämnden finns kostnader för bemanningsföretag
inom telefonrådgivning/1177. Kostnaden för
bemanningsföretag motsvarar 2,7 % av den totala
lönekostnaden inom hälso- och sjukvård inkl tandvård.

Kompetensutveck
lingsplan

Minskning av
kostnaderna för
bemanningsföreta
g
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
Sjuksköterskornas andel av kostnaderna för
bemanningsföretag fortsätter att öka och uppgår nu till 12%.

Aktiviteter

Analys

Länsövergripande resursenhet
för sjuksköterskor

Underlag för en bemanningsenhet är framtaget och samverkat.
Bemanningsenheten blir en enhet under område kompetensförsörjning
med en egen enhetschef och en administrativ resurs. Enhetschef är
rekryterad och påbörjar sin anställning under hösten.

Arbetstidsmodeller, 80-10-10

Arbetet med schemamodell/arbetstidsmodell 80-10-10 fortsätter under
2020. Enheter som har påbörjat arbete enligt ny
schemamodell/arbetstidsmodell har startat med fördelning på 90-5-5.
Personalen är mestadels positiva till projektet. Svårigheten finns i att
fördela bemanningen på ett så effektfullt sätt som möjligt för att nå fram
till 80-10-10.
Under våren 2020 med anledning av coronapandemin har arbetet med
schemamodell 80-10-10 fått stå tillbaka. Arbetet kommer att återupptas så
snart möjlighet och förutsättningar finns.

Karriärtjänster för
yrkesskickliga sjuksköterskor

Under 2020 kommer fler kliniker efter behov kunna anställa inom ramen
för roll som teamsjuksköterska. Verksamheterna som har
teamsjuksköterskor beskriver att de har haft och har stor nytta av
teamsjuksköterskerollen inom slutenvården. Inom Psykiatrisk vård införs
inte rollen då den inte gäller specialistsjuksköterskor.
Det finns fortfarande fler utmaningar och mer möjligheter för att fortsätta
att forma rollen. På grund av rådande situation kring Covid-19 pandemin
har rekrytering och tillsättning av teamsjuksköterskor blivit något fördröjd.

Implementering av ny
kompetensplattform

Prioritering för införande 2020. Börjar med medarbetarsamtal genom att se
över befintlig process och sedan föra in den i LoK. Ge möjlighet att
använda för de som vill under hösten med breddinförande under nästa år.

Arbete med
kompetensförsörjningsplan

Utveckling av arbetssättet för kompetensförsörjningsplaner pågår och
systemstöd kommer utvecklas i bla LoK (plattform för lärande och
kompetens). Införande av LoK pågår med ambition att utveckla
kompetensdelarna under 2021. Stödrapporter kring befintlig och framtida
prognostiserad bemanning är under utveckling.
Arbetet med kompetensplanering och behov bör ha sin utgångspunkt i
verksamhetens uppdrag och vara del i arbetet med det årliga
planeringsarbetet inom respektive verksamhet.

Förutsättningar för äldre
medarbetare

Mycket pågår i den dagliga verksamheten, schemaplanering och
mentorskap. Kan finnas möjligheter i LoK att arbeta med bl a
successionsplanering mm. Dock kommer detta systemstöd inte utvecklas
förrän under nästa år och kan då leda till en mer övergripande bild och
systematisering av arbetssätt.

Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning
Aktiviteter

Analys

Riktlinjer för lönebildning

Nya riktlinjer för lönebildning och principer för ingångslönesättning
(lathunden) är framtagna och beslutade och samverkade. Införande sker
löpande under året.

Riktad lönesatsning

Stor del av satsningen genomförd och utbetald med löneöversynen 2020.
De yrkesgrupper som är identifierade och ligger längst från den önskade
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Aktiviteter

Analys
målbilden har prioriteras och tagit del av del av den riktade satsningen
enligt plan. Fördelning har skett utifrån gruppernas relativa löneläge i
förhållande till önskad målbild. Prioriterade yrkesgrupper som tillhör AKV
eller Kommunals avtalsområde hanteras med deras respektive lönerevision
när centrala avtal finns.

Framgångsfaktorer: Hälsa, delaktighet och likabehandling
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Personalhälsa
- sjukfrånvaro

4,8 %

5,9 %

Sjukfrånvaron har i genomsnitt ökat i jämförelse med
samma period föregående år. Året inleddes med en
förväntad minskning av sjukfrånvaron som i januari och
februari låg ca en halv procentenhet lägre än samma
månader 2019. Under mars och april ökade sjukfrånvaron
och var istället ca 3 procentenheter högre än samma period
föregående år. Ökningen sammanfaller med de riktlinjer
folkhälsomyndigheten gick ut med i mitten av mars att alla
som känner minsta symptom ska stanna hemma. Under
sommarmånaderna har sjukfrånvaron successivt minskat
mot den förväntade nivån.

Uppdrag/mål: Systematiskt arbetsmiljöarbete
Aktiviteter

Analys

Arbete med resultat från
medarbetarundersökning

Arbetet med resultatet från medarbetarskap- och säkerhetsenkäten ska
genomföras inom respektive verksamhets arbete med det systematiska
arbetsmiljöarbetet. En viss fördröjning kan finnas med anledning av covid19-pandemin.
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.
Uppdrag/mål: Medarbetarskap och delaktighet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

69 %

Målet ej uppnått för tertial 2. Möjliga orsaker kan vara
eftersläpning i registrering, förskjutning av
medarbetarsamtal på grund av centralt avtalsläge med vissa
fackförbund och covid-19. HR påminner om vikten av
registrering av genomförda samtal. Bedömningen är att
måluppfyllelse kommer ske under året.

Medarbetarsamtal

Aktiviteter

Analys

Introduktion till att jobba i RJL

Ej påbörjat men finns planer på att starta ett projekt för att jobba med
frågan.
Koppling till pågående projekt med chefers introduktion. Mycket borde
kunna utvecklas gemensamt.

Avslutningssamtal

Det pågår ett pilotprojekt med avgångsenkäter som kommer vara grund i
utvecklingen på Regionnivå. När pilotprojektet är utvärderat påbörjas
eventuell digitalisering, uppskalning och systematisering av
avgångsprocessen.

Översyn samverkansavtal

Har varit pausat på grund av läget med covid-19. Ambition att ta upp
arbetet under hösten när pågående tvister är lösta.

Framgångsfaktorer: Chef- och ledarskap
Uppdrag/mål: Ett stärkt- chef och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Chefer och ledare ska delta i
chefs-/ledarutvecklingsprogram
och chefsutbildningar.

Fyra chefsutvecklingsprogram beroende på chefsroll och erfarenhetsgrad
genomförs löpande. Under 2020 startar fyra nya grupper där sammanlagt
53 chefer deltar. Utöver det genomförs programmet Framtida chefskap för
medarbetare som är nyfikna på ett chefs- och ledarskap i Region
Jönköpings län, den omgång som startade hösten 2019 avslutades maj
2020.
Samtliga verksamhetschefer och första linjens chefer, drygt 500 chefer
sammantaget, deltar i Nätverk för engagerat ledarskap. Vårens träffar har
med anledning av Coronapandemin fått anpassas efter nya förutsättningar.
Första träffen handlade om hälsofrämjande arbetsmiljö och kunde
genomföras som planerat i vintras med gott resultat, andra och tredje
träffen har anpassats till att handla om att ta roll som chef under pågående
pandemi. Alla grupper har inte haft möjlighet att genomföra träffar men de
som haft möjlighet har gjort det genom videomöte och varit nöjda med
innehållet och samtalet.

Chefsutbildningar HR

Utbildningar genomförs i den mån det går i dagsläget. Digitala delar samt
distansutbildningar kan ofta genomföras medan de moment/utbildningar
som bygger på fysisk närvaro under våren har skjuts på framtiden. Under
hösten återupptas vissa utbildningar som bygger på fysisk närvaro.

Förändring årsarbetare
En genomsnittlig ökning av antalet faktiska årsarbetare jämfört med samma period föregående år.
Detta trots att sjukfrånvaron i genomsnitt varit betydligt högre än samma period föregående år. Det är i
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genomsnitt 279 fler anställda årsarbetare medan frånvaron ökat med motsvarande 159 årsarbetare
vilket totalt ger en ökning med i genomsnitt 120 faktiska årsarbetare.
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STÖD OCH SERVICE
Medborgare och kund
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Vårdnära service
Uppdrag/mål: Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad
personal ska där det är möjligt, utan ökade kostnader, flyttas över till servicepersonal
för rätt använd kompetens
Aktiviteter

Analys

Skapa personella förutsättningar
inom område närservice för att
möta kundens behov gällande
vårdnära service.

Pågående Coronapandemi har skapat fler möjligheter till vårdnäraservice
tjänster då Region Jönköpings län arbetar enligt Rätt använd kompetens
(RAK). Detta har inneburit att vi levererat fler vårdnära servicetjänster till
Covid-19 avdelningar och till Cohortvård IVA.
Utökning av vårdnära servicetjänster på medicinkliniken i Eksjö sker efter
sommaren där även måltidshantering ingår. Vårdnära servicetjänster startar
upp i hus D1/D2 under november.

Process och produktion
Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Välfungerande hjälpmedelsverksamhet
Aktiviteter

Analys

Arbeta för ett gemensamt
arbetssätt inom samtliga
produktområden

Hjälpmedelscentralen har en struktur med utsedda förvaltare inom varje
process. Dessa har som uppgift att gå igenom sin process minst en gång
per år. Man har haft och kommer att ha ett årligt möte då alla processägare
och processförvaltare samlas för att tydliggöra roller och uppdrag.

Medverka till god kontroll av
förskrivningsmönster och
ekonomi/uppföljning inom
samtliga områden

Tas löpande upp vid kunddialogerna och kundrådet.

Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal
Uppdrag/mål: Upphandlingsavtal som möjliggör inköp av lokalproducerade livsmedel.
Aktiviteter

Analys

Möjliggöra inköp av
lokalproducerade livsmedel
genom att anpassa
upphandlingens storlek

Livsmedelsupphandlingar har delats upp i fem olika områden för att
möjliggöra för mindre och lokala leverantörer att lämna anbud.
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Uppdrag/mål: Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska gälla
Aktiviteter

Analys

Krav på kollektivavtalsliknande
villkor ska användas om det är
behövligt. Kravet gäller i alla
led, även underentreprenörer.

Arbetsrättsliga villkor används i de upphandlingar där det är behövligt.
Finns idag infört i våra avtalsmallar.

Uppdrag/mål: Personalövertagande och sysselsättningskrav vid upphandling
Aktiviteter

Analys

Krav på personalövertagande
och sysselsättningskrav ska
finnas med i de upphandlingar
där det är relevant

Genomförs om det blir aktuellt.

Uppdrag/mål: Upphandling ska utgå från välfärdens och medborgarnas behov
Aktiviteter

Analys

Upphandling ska utgå från
välfärdens och medborgarnas
behov

Område inköp planerar upphandlingar utifrån de behov som finns i
verksamheterna med utgångspunkt i välfärdens och medborgarnas behov.

Uppdrag/mål: Möjliggöra för små och medelstora aktörer att konkurrera om avtal när
det är relevant
Aktiviteter

Analys

Möjliggöra för små och
medelstora aktörer att
konkurrera om avtal när det är
relevant

Område inköp gör det möjligt för små och medelstora aktörer att lämna
anbud bl a genom att dela upp upphandlingar som är möjliga att dela upp, i
delområden och utvärderar möjligheten att göra egna, lokala
upphandlingar i förhållande till nationella ramavtal.

Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

0 tkr

19 000 tkr

0 tkr

48 000 tkr

Ekonomi i balans
Prognos
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Stöd och service, mnkr
RLK o verksamhetsnära funktion
IT-Centrum
Verksamhetsstöd och service
Summa verksamhetsområde
Centrala ansvar
Totalt

Budgetavvikelse
202008
Prognos 2020
28
35
-5
-9
-34
-44
-11
-18
30
67
19
48

Budgetavvikelse till och med augusti +19 mnkr. Avvikelsen inom verksamhetsområdena -11 mnkr.
Avvikelsen förklaras av underskott inom Verksamhetsstöd och service främst beroende av
nedskrivning av lagervärde beroende på höga inköpspriser. Inom RLK och verksamhetsnära funktion
förklaras överskottet på +28 mnkr av projekt och anslag främst inom Folkhälsa och sjukvård. Centrala
ansvar +30 mnkr, vilket främst förklaras av riktade statsbidrag som bidrar till finansiering av
permanentade satsningar/budget samt pensioner
Prognosen för Stöd och service totalt + 48 mnkr. Prognos för verksamhetsområdena -18 mnkr, där
större delen av underskottet förklaras av nedskrivning av lagervärde. Prognos centrala ansvar +67
mnkr. Överskottet förklaras främst av riktade statsbidrag, pensioner samt ersättning från
Folkhälsomyndigheten för provtagning där ersättningen ska fördelas ut till verksamheten.

Uppdrag/mål: Lokalförsörjning
Aktiviteter

Analys

Aktivt arbete med
fastighetsutvecklingsplaner som
stäms av varje tertial

Arbete med fastighetsutvecklingsplaner för ett av våra tre sjukhus pågår
(Värnamo). Inväntar statusuppdatering av byggnadsdelar.

Aktivt arbete med
lokalförsörjningsplaner som
stäms av varje tertial

Värnamo sjukhus, utkast på lokalförsörjningsplan presenterad.
Höglandssjukhuset Eksjö, Utkast på uppdaterad lokalförsörjningsplan
finns.
Länssjukhuset Ryhov, Uppdatering av befintlig plan ej påbörjad.
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EKONOMI
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Målvärde

Resultat

Ekonomi i balans, budgetavvikelse

0 tkr

155 985 tkr

Prognos, budgetavvikelse

0 tkr

509 000 tkr

Delårsresultatet bättre än budget i verksamheten men negativt finansnetto
Efter andra tertialet visar utfallet ett överskott på 572 miljoner kronor, vilket är 156 miljoner kronor
över periodbudget. Verksamhetens nettokostnad är 25 miljoner kronor bättre än periodbudget och
skatter, utjämning och generella statsbidrag är 327 miljoner kronor bättre än periodbudget. Det gör att
verksamhetens resultat är 352 miljoner kronor högre än budget och är plus 754 miljoner kronor.
Den sedan 2019 ändrade redovisningsprincipen, där finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt
värde) påverkar resultatet, försämrade kraftigt första tertialet. Under andra tertialet har finansnettot
återhämtats något. Till och med augusti ingår orealiserade värdesänkningar på 75 miljoner kronor,
vilket är 161 miljoner kronor sämre än budget. Samtidigt så är ränteintäkter, utdelning och realiserade
vinster/förluster nästan i nivå med budget med 1 miljon kronor i negativ avvikelse. Finansiella
kostnaderna på skuldsidan (pensioner) visar 34 miljoner kronor sämre än budget.

Årsprognosen positiv men osäker
Det råder fortfarande osäkerhet kring hur resterande del av året kommer utvecklas främst avseende
effekter av coronapandemin. Prognosen är osäker, men den baseras på att en återhämtning påbörjats
det tredje kvartalet. De generella statsbidrag som beslutades i februari och juni är medtagna i
delårsbokslutet med åtta tolftedelar och är även med i årsprognosen. Detsamma gäller för den
beräknade, ännu ej beslutade kompensationen för den så kallade periodiseringsfonden, då den har
samband med skatteprognosen. I delårsresultatet ingår inget stöd för merkostnader inom sjukvården
till följd av coronapandemin eller stöd för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken. I årsprognosen
däremot ingår stöd för merkostnader inom hälso- och sjukvården på 214 miljoner kronor samt
beräknat stöd för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken på 30 miljoner kronor. Det är fortfarande
osäkert hur fördelningen av dessa riktade stödsatsningar kommer ske och hur mycket som kommer vår
region till del.
Det prognostiserade årsresultatet är ett överskott på 850 miljoner kronor vilket är 509 miljoner kronor
högre än budgeten på 341 miljoner kronor.
Verksamhetens nettokostnad beräknas till 11,2 miljarder kronor vilket är 265 miljoner kronor lägre än
budget. I prognosen ingår riktade statsbidrag med 415 miljoner kronor för överenskommelser inom
hälso- och sjukvård. Här utgör 103 miljoner kronor kömiljarden. Det är cirka 47 miljoner kronor högre
än budget, vilket förklaras av att överenskommelsen inte var klar vid budgettillfället. Staten har även
ersatt sjuklönekostnaderna fullt ut under april-juli, vilket motsvarade cirka 45 miljoner kronor.
Läkemedelskostnaderna netto efter rabatter beräknas till 25 miljoner kronor lägre än budget och
avsättningen till pensioner beräknas bli drygt 110 miljoner kronor lägre än budget. Utöver detta finns
avsatta budgetmedel för nya satsningar som inte hunnit användas till följd av coronapandemin.
Skatter och generella statsbidrag beräknas till 12,3 miljarder kronor vilket motsvarar 490 miljoner
kronor bättre än budget. Det nya kostnadsutjämningssystemet, vilket inte budgeterades då det inte var
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beslutat vid budgettillfället, bidrar med netto 170 miljoner kronor. Utjämningssystemet i övrigt visar
66 miljoner kronor högre än budget, läkemedelsbidraget 20 miljoner kronor högre och
extrasatsningarna i form av generella statsbidrag beräknas till 370 miljoner kronor. Prognosen på
skatteintäkterna är nästan 140 miljoner kronor lägre än budget, trots en förbättring sedan april med 250
miljoner kronor. Verksamhetens resultat (resultat före finansnetto) beräknas till 1 092 miljoner kronor,
vilket är cirka 755 miljoner kronor bättre än budget.
Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 53 miljoner kronor, vilket är 195 miljoner kronor
sämre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista augusti. Det ligger ingen värdering i att
utfallet kommer vara oförändrat då en sådan prognos är svår att göra. Hela finansavvikelsen utgörs av
dessa poster då övriga finansposter som räntor, utdelning och bankkostnader beräknas till 5 miljoner
bättre än budget. Kostnaden för värdesäkring av pensioner beräknas till 294 miljoner kronor vilket är
51 miljoner kronor sämre än budget.
Totalt är det en resultatförsämring jämfört med 2019 med cirka 345 miljoner kronor. Här utgör totala
finansnettot cirka 590 miljoner kronor medan verksamhetens resultat har förbättrats med cirka 245
miljoner kronor. I förbättringen av verksamhetens resultat ingår den lägre kostnadsutjämningsavgiften
med 170 miljoner kronor samt extrasatsningarna i generella statsbidrag vilka är 320 miljoner kronor
högre än 2019. Exklusive dessa så har verksamhetens resultat försämrats med 245 miljoner kronor.
Prognostiserat årsresultat motsvarar 6,9 procent av skatter och generella statsbidrag och
nettokostnaden uppgår till 91,1 procent av skatter och generella statsbidrag.
Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive avskrivningar, beräknas kunna
nås. Det prognosticerade verksamhetsresultatet plus avskrivningar är 1 481 miljoner kronor, vilket är
478 miljoner kronor högre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på
1 003 miljoner kronor. Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 148 procent, vilket är bättre än
budgeten på 57 procent. Totalt för åren 2015-2020 beräknas investeringarna fullt ut ha finansierats
med egna medel. Egenfinansieringsgraden är 109 procent, och det motsvarar 430 miljoner kronors
marginal till full egenfinansiering.
Tabell: Resultaträkning (mnkr)
Utfall
Tertial
2:2019

Bokslut

2 765

1 768

2 761

-8 831

-13 554

-8 501

-13 052

-255

-390

-239

-361

-7 426

-11 180

265

-6 972

-10 651

Skatteintäkter

6 141

9 211

-137

6 067

9 123

Generella statsbidrag/kommunal
utjämning

2 040

3 060

627

1 583

2 375

754

1 091

755

679

846

14

53

-195

478

593

-196

-294

-51

-227

-243

572

850

509

931

1 196

Intäkter
Kostnader
Avskrivning
Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens resultat
Finansnetto tillgångar
Finansnetto skulder/pensioner
Årets resultat

Utfall
Tertial
2:2020

Prognos
2020

1 660

Avvikelse
årsbudget

2019

Enligt LKBR ska finansnettot redovisas som finansiella intäkter och finansiella kostnader. Enligt detta hade finansnettoraderna varit:
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

104

145

-106

510

695

-286

-386

-140

-259

-345
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Verksamhetens nettokostnad lägre än budget
Nettokostnaden har till och med andra tertialet ökat med 6,5 procent jämfört med samma period 2019
och visar överskott mot periodbudget med 25 miljoner kronor.
Nettokostnaden beräknas för helåret bli 11 180 kronor, vilket är 265 miljoner kronor lägre än budget.
Nettokostnadsökningen blir då 5,0 procent.
Intäktsökningen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas till 6,7 procent. Då
ingår nya kostnadsutjämningen med netto 170 miljoner kronor efter införandeavdrag. Justerat för detta
så är ökningen 5,2 procent.
Tabell: Nämndsavvikelser (mnkr)
Nämnd

Periodavvikelse
-91
-142
+51

Prognosavvikelse
+85
-185
+270

Kostnadsomslutning
-11 941
-10 120
-1 821

Avvikelse
i procent
14,4
-1,8
14,8

ANA
varav verksamhetsområde
varav centralt

+13
+5
+8

+5
+2
+3

-516
-504
-12

0,9
0,4
23,9

TIM
varav verksamhetsområde
varav centralt

-16
-18
+2

-27
-28
+1

-1 553
-1 542
-11

-1,8
-1,8
9,3

RS
varav verksamhetsområden
varav centralt

+19
-11
+30

+49
-18
+67

-3 202
-2 927
-275

1,5
-0,6
24,6

RSÖ
varav riktade statsbidrag
varav internränta/avskrivning mm
varav pensioner mm

+98
+42
-15
+71

+152
+58
-21
+115

+1

RF
Totalt

+3
+25

+1
+265

-18
-17 228

FS
varav verksamhetsområden
varav centralt

5,7
1,5

Nämndernas budgetavvikelse per augusti samt prognos för helåret kommenteras ovan i avsnitten
Folkhälsa och sjukvård samt Regional utveckling.
Regionstyrelsens ansvarsområde redovisas ekonomiskt i två delar, en som avser styrelsens ansvar för
verksamhetsanslag (RS i tabellen ovan) och en del som avser styrelsens övergripande ansvar för
finansiering (RSÖ i tabellen ovan).
Det överskott mot budget som prognostiseras för RS avser främst provtagningsersättningar och
merkostnadsersättningar för coronapandemin som när bidraget beslutas kommer fördelas till
verksamheten. Ett stort underskott avser direktavskrivningar för lös utrustning i hus 37, D1 och
OP/IVA Värnamo, vilket prognosticeras till 67 miljoner kronor och är budgeterat i investeringsramen.
Underskott inom verksamhetsområdena finns inom IT-centrum samt inom Verksamhetsstöd och
service som prognosticerar ett underskott på 44 miljoner kronor mycket beroende på den
coronapandemirelaterade prisjustering som skedde på skyddsutrustning under sommaren. Prognosen
avseende RSÖ är en budgetavvikelse på 152 miljoner kronor för 2020. Den största delen, 109 miljoner
kronor, avser pensionsområdet, där främst kostnaderna för pensionsavsättning förväntas bli lägre än
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vad verksamheterna avsätter. Värdesäkringen av pensioner, vilka redovisas som finanskostnad bedöms
emellertid visa 51 miljoner kronor i negativ budgetavvikelse. Överskottet avseende riktade statsbidrag
bidrar till finansiering av permanentade budgetsatsningar i verksamheten.

Lönekostnader ökar mer än avtal och hyrpersonalkostnader stiger
Lönekostnaderna, beräknas öka med 6,1 procent. Avtalsökningen inklusive särskilda lönesatsningen
och helårseffekt från 2019 utgör cirka 3,2 procent. Den prognosticerade kostnadsökningen är cirka 130
miljoner kronor högre än avtals- och lönesatsningsökningen.
Kostnaden för inhyrda läkare/tandläkare/sjuksköterskor uppgår efter andra tertialet till 103 miljoner
kronor, varav hyrsjuksköterskor utgör cirka 13 miljoner kronor. Det är 6 miljoner kronor högre än
samma period 2019, där ökningen av hyrsjuksköterskor utgör 10 miljoner kronor. Kostnaden har ökat
inom samtliga områden förutom inom psykiatrin. Hyrpersonalkostnaden 2019 blev 159 miljoner
kronor, där andra halvåret var 20 miljoner kronor dyrare än första halvåret. Bedömningen för 2020 är
att kostnaden kommer bli något högre än 2019.

Läkemedelskostnaderna blir lägre än budget
Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge patienter
ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en kostnadseffektiv
läkemedelsförskrivning.
Region Jönköpings län totala kostnadsutveckling för läkemedel, före återbäringar/rabatter, är 7
procent, vilket är i nivå med riket. Kostnadsutvecklingen för januari-augusti är något lägre än riket för
både förmånsläkemedel och rekvisitionsläkemedel. Den totala kostnadsökningen var klart högre än
normalt under första tertialet, men har minskat under andra tertialet. Det förklaras till stor del av att
kostnaden för förmånsläkemedel under mars månad var 15-20 miljoner kronor högre än
budgeterat. Detta berodde troligtvis på att många personer hämtade ut sina läkemedel för att klara en
eventuell bristsituation till följd av coronapandemin. Förmånskostnaderna under andra tertialet har
varit enligt budget eller något lägre, medan kostnadsutvecklingen för rekvisitionsläkemedel varit lägre
än budgeterat under hela året. Prognosen pekar på en positiv budgetavvikelse på cirka 25 miljoner
kronor, vilket förklaras av flera samvarierande faktorer, såsom låga kostnader för
rekvisitionsläkemedel till följd av minskad verksamhet under pandemin, en lägre kostnadsutveckling
för nya läkemedel, läkemedelsåterbäringar samt lägre kostnader för vissa smittskyddsläkemedel.

Skatteintäkterna lägre än budget men positivare än i aprilprognosen
Skatteintäkterna beräknas uppgå till 9 211 miljoner kronor 2020 vilket är 137 miljoner kronor lägre än
budget och endast 88 miljoner kronor högre än 2019, vilket motsvarar 1,0 procent. Prognosen bygger
på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömning i augusti, vilken är 252 miljoner kronor
högre än prognosen i april. Trots att konjunkturen förväntas bli sämre än tidigare bedömningar så
förväntas skatteunderlagstillväxten för 2020 inte bli så låg som tidigare befarats, vilket SKR förklarar
med kraftiga ökningar av beskattningsbara ersättningar som arbetsmarknadsersättningar och
sjukförsäkring.

Generella statsbidrag och utjämning mycket högre än budget till följd av
statliga krisåtgärder och ny kostnadsutjämning
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Tabell: Statsbidrag och utjämning
Belopp i miljoner kronor

Tertial 2
2020

Prognos
2020

Avvikelse
årsbudget

Tertial 2
2019

Bokslut
2019

Inkomstutjämningsbidrag

1 183

1 774

-14

1 157

1 736

Kostnadsutjämningsavgift

-62

-93

265

-226

-339

Regleringsbidrag/avgift

-58

-87

-15

-47

-70

Läkemedelsbidrag

713

1 070

21

667

999

17

26

0

29

44

Livmoderhalsscreening

0

0

0

3

5

Januariavisering 5 mdr*

35

53

53

0

0

Februariavisering 2,5 mdr*

18

26

26

0

0

106

158

158

0

0

Majavisering 6 mdr**

70

106

106

0

0

Periodiseringsfondskompensation

18

27

27

0

0

2 040

3 060

627

1 583

2 375

Välfärdsmiljard flyktingar

Vårpropositionsavisering 15 mdr*

Summa

* satsningarna avser hela sektorn, där regionerna fick 30 procent och Region Jönköpings län 3,52 procent av regiondelen
** satsningen avser hela sektorn, där regionerna fick 50 procent och Region Jönköpings län 3,52 procent av regiondelen.

Anslaget för kommunalekonomisk utjämning, vilket är beslutat för 2020, blir 1 595 miljoner kronor.
Detta är 237 miljoner kronor högre än budget. Det beror främst på den genomförda ändringen av
kostnadsutjämningsavgiften baserat på översynen ”Lite mera lika” om kostnadsutjämningen för
kommuner och regioner. Regionen har fått sänkt kostnadsutjämningsavgift årligen med cirka 262
miljoner kronor med start 2020 till följd av förändringen. För att mildra effekterna för de regioner som
får ökade avgifter införs ett införandestöd under 2020-2022 som alla regioner är med att finansiera.
För 2020 är införandeavgiften inom regleringsavgiften 253 kronor/invånare, vilket för regionen utgör
cirka 92 miljoner kronor. Införandeavgiften kommer för 2021 vara 102 kronor/invånare och för 2022
vara 16 kronor/invånare.
Avtalet avseende bidrag till läkemedelsförmånen för 2020 ger knappt 1 111 miljoner kronor brutto. I
avtalet ingår att 40 procent av erhållna läkemedelsrabatter inom förmånen kommer återbetalas till
staten genom avdrag på läkemedelsbidraget. Bedömningen är att återbetalningen motsvarar cirka 41
miljoner kronor för 2020. Totala läkemedelsbidraget 2020 beräknas därmed till cirka 1 070 miljoner,
vilket är 21 miljoner kronor högre än budget. Vi får behålla 60 procent av de erhållna rabatterna vilket
påverkar nettokostnaden positivt och bidrar till budgetöverskottet inom läkemedelsområdet på 25
miljoner kronor, vilket framgår av läkemedelsavsnittet ovan.
Välfärdsmedlen 2020 är på totalt 2 700 miljoner kronor till regionerna. De består av 2 100 miljoner
kronor i generellt invånarbaserat stöd, vilket ger Region Jönköpings län 74 miljoner kronor inom
regleringsbidraget/avgiften. Välfärdsmedlen innehåller även 600 miljoner kronor avseende
flyktingbaserat stöd. Vi får cirka 26 miljoner kronor av dessa vilket särredovisats i tabellen ovan. Från
och med 2021 ingår hela denna anslagspost, vilken då är 3 000 miljoner kronor, i regleringsposten och
fördelas efter invånare.
De föregående årens separata bidrag för livmoderhalsscreening ingår från 2020 i regleringsposten.
Regeringen och samarbetspartierna har under året föreslagit flera ökningar av de generella
statsbidragen till sektorn, främst till följd av situationen med coronapandemin och den vikande
konjunkturen för att kompensera för minskade skatteintäkter. I januari föreslogs en ökning med 5
miljarder kronor (varav 1,5 till regionerna), i april aviserades om 15 miljarder kronor (varav 4,5 till
regionerna) och den 18 maj aviserades ytterligare 6 miljarder kronor (varav 3 till regionerna).
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Riksdagen beslutade om dessa förslag i juni och betalade ut dem i juli. I februari fattade riksdagen
beslut om höjning med 2,5 miljarder kronor (varav 0,75 till regionerna). Dessa medel betalades ut,
som en engångsutbetalning i mars. Vår andel av dessa förstärkningar framgår av tabellen ovan.
Utöver ovanstående satsningar så avser regeringen att justera för effekterna på det kommunala
skatteunderlaget till följd av förslaget om ökad avsättning till periodiseringsfond för enskilda
näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Över tid kommer förslaget vara
neutralt för skatteunderlaget, men det minskar för 2019 och ökar 2020-2025 när
periodiseringsfonderna återförs till beskattning. Kompensationen planeras till höständringsbudgeten,
då det finns underlag för hur mycket skatteintäkterna 2019 har påverkats. SKR bedömer att de
generella statsbidragen för regionerna ökar med 0,8 miljarder kronor 2020 (avseende 2019) för att
sedan 2021-2025 minska med 130 miljoner årligen. Även denna del är medräknad i prognosen och
även i augustiutfallet, trots att det inte är beslutat, då det hör ihop med skatteprognosen. För vår region
motsvarar det 27 miljoner kronor för 2020 vilka är särredovisade i tabellen ovan.

Stor återhämtning av finansnettot men fortfarande underskott
Till och med andra tertialet redovisas ett positivt finansnetto för tillgångar på 14 miljoner kronor,
vilket är 162 miljoner kronor sämre än periodbudget. Till och med augusti ingår orealiserade
värdeminskningar på 75 miljoner kronor i resultatet, vilket är drygt 200 miljoner kronor bättre än i
april, men fortfarande drygt 160 miljoner kronor sämre än budget. I övrigt visar finansnettot på
tillgångssidan 1 miljon kronor sämre än budget, trots högre utdelning och nettorealiserade vinster,
vilket beror på 10 miljoner kronor lägre ränteintäkter.
Finansnettot på tillgångssidan har även tidigare varit svårprognosticerat avseende händelser mellan
januari till december respektive år, men det påverkades då av mer förutsägbara räntor och utdelningar
samt realiserade vinster eller förluster som följde finanspolicyn. Finanspolicyn har inte förändrats men
nu ska även orealiserade förändringar mellan januari till december påverka det redovisade finansnettot
och därmed resultatet. Finansnettot är försiktigt budgeterat utifrån det som i genomsnitt kan förväntas i
avkastning över tid för de avkastningsbara tillgångar som finns i dag.
På helår beräknas finansnettot för tillgångar uppgå till 53 miljoner kronor, vilket är 195 miljoner
kronor sämre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista augusti. Som nämnts i inledningen ligger det
ingen värdering i att utfallet kommer vara oförändrat då en sådan prognos är omöjlig att göra. Hela
finansavvikelsen på tillgångssidan utgörs av de orealiserade och de realiserade posterna, vilka
förväntas bli 200 miljoner kronor sämre än budget. Ränteintäkterna beräknas följa budget och
utdelningen, vilken redan erhållits för året, visar 5 miljoner kronor bättre än budget.
Avkastning på finansiella tillgångar uppgår för åtta månader till 1,5 procent. Den prognostiserade
årsavkastningen utgör 2,0 procent.
Finanskostnaderna för skulder, det vill säga värdesäkring av pensioner, visar till och med andra
tertialet en kostnad på 196 miljoner kronor, vilket är 34 miljoner kronor högre kostnad än budget. På
helår beräknas kostnaden bli 294 miljoner kronor. Det är 51 miljoner kronor över budget.

Egenfinansiering av investeringar nås i år och hittills över tid
Finansnettot för tillgångar ska enligt budgeten parera finanskostnaderna på skuldsidan (värdesäkring
av pensioner) och är inte avsett för investeringar. Då de orealiserade förändringarna är svåra att
förutsäga för enskilda år, har definitionen för egenfinansiering sedan 2019 ändrats till verksamhetens
resultat. Det innebär resultatet före finansnetto, exklusive avskrivningar i förhållande till
nettoinvesteringar. Den aktuella egenfinansieringsperioden är 2015-2025.
Det prognosticerade verksamhetsresultatet exklusive avskrivningar är 1 481 miljoner kronor, vilket är
478 miljoner kronor högre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 1 003 miljoner kronor.
Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 148 procent.
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Totalt för åren 2015-2020 beräknas investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel.
Egenfinansieringsgraden är 109 procent, och det motsvarar egenfinansiering med 430 miljoner kronors
marginal. Enligt budget 2018 beslutades att 200 miljoner kronor av placerade medel kunde ianspråktas
för investeringar och enligt budget 2020 hanteras även investeringar som avser köp av tåg som tidigare
leasats (156 miljoner kronor 2019) utanför målet om egenfinansiering. Med hänsyn till detta är hela
periodens marginal 786 miljoner kronor. På grund av de höga investeringsplanerna var budgeten inte
egenfinansierad utan investeringsbudgeten översteg det budgeterade verksamhetsresultatet exklusive
avskrivningar med 566 miljoner kronor, vilket motsvarar egenfinansieringsgrad på 57 procent.
Under de två första tertialen har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 727 miljoner kronor. Årets
bruttoinvesteringar beräknas till 1 048 miljoner kronor, vilket är 274 miljoner kronor lägre än
budgeterat. Av de beräknade investeringarna utgörs 6 miljoner kronor av immateriella tillgångar i
form av programvaror, 675 miljoner kronor av byggnader inklusive bussdepån samt 367 miljoner
kronor av övriga materiella tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier, bilar
och tåg. Utöver bruttoinvesteringarna så ingår i nettoinvesteringar försäljning av anläggningstillgångar
på cirka 45 miljoner kronor, vilket främst avser tåg.
De tio största fastighetsprojekten under året är:
-

Hus D1 Länssjukhuset Ryhov
Bussdepån (byggs av helägt bolag RJL Älghunden 4 AB)
Råslätts Vårdcentral/Folktandvård
Komponentutbyten
Hus 37, Höglandssjukhuset
HAI, ombyggnation tre lab förhybrid-angiografi, Länssjukhuset Ryhov
Hållbarhetsprogram, solpaneler
Elkraftsförsörjning, Länssjukhuset Ryhov
Operation-IVA, Värnamo sjukhus
Öron-Näsa-Hals, Höglandssjukhuset

Ekonomisk ställning – positiv soliditet som ökar
Det egna kapitalet beräknas under året öka motsvarande överskottet på 850 miljoner kronor samt med
ingående justeringen av icke offentliga investeringsbidrag på 18 miljoner kronor, enligt ny
redovisningsprincip. Det innebär att soliditeten beräknas öka till cirka 21 procent.

Balanskravsutredning
Region Jönköpings län redovisar pensionskostnader enligt så kallad fullfonderad modell. Då
delårsrapporten främst bidrar till den interna styrningen och uppföljningen, redovisas detaljerade
jämförande resultat och ställning enligt blandmodell endast i årsredovisningen. Det prognosticerade
resultatet enligt blandmodellen beräknas bli +744 miljoner kronor. Här ingår orealiserade förluster på
värdepapper på 75 miljoner kronor, vilket inte ska inräknas i balanskravsresultatet som då blir +819
miljoner kronor. Då Region Jönköpings län inte har några balanskravsunderskott kvar sedan tidigare år
finns inget underskott att återställa.

Redovisningsprinciper
Redovisning av finansiella pensionsplaceringar ändrades från och med 2019. Nu ingår dessa
placeringars verkliga värde på balansdagen i balansräkningen och förändringen av detta värde under
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året påverkar resultatet. Justering till verkligt värde per 181231 ökade balansräkningens tillgångar och
det egna kapitalet.
Investeringsbidrag från icke offentliga ska från och med 2020 intäktsföras när investeringen skett. För
att anpassa till denna nya princip har 18,3 miljoner kronor överförts från långfristig skuld till egna
kapitalet. Då varje enskilt år sedan 2012 och även 2019 endast har påverkats med 0,8 miljoner kronor
per år har omräkning av 2019 inte skett.
Det generella statsbidraget avseende periodiseringsfond är periodiserat med åtta tolftedelar i
delårsbokslutet (motsvarande 18,0 miljoner kronor för åtta månader), trots att det inte är beslutat, då
det har så nära samband med motsvarande minskning av skatteintäkterna. Övriga extrasatsningar av
generella statsbidrag ingår också i delårsbokslutet med åtta tolftedelar av erhållet årsbidrag
(motsvarande 229 miljoner kronor för åtta månader).
I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2019
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HÅLLBARHET
Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling (2017-2020) följs upp genom programmets
inriktningsmål, som brutits ned till årsmål för programperioden. Av de 17 mål/mätetal som för
närvarande följs upp tertialvis, visar resultatet för tertial 2 att 12 av målen helt eller delvis uppnås.

Strategiska mål: Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta
Aktiviteter

Analys

Vi ska öka trafiksäkerheten i våra interna och
upphandlade transporter genom att följa upp och
utveckla trafiksäkerhetsarbetet.

Krav är ställda i transportupphandlingar. Vid
avtalsuppföljning ställs frågan om och på vilket sätt
kravet på Trafiksäkerhetsplan följs.

Genomföra analys för klimatanpassning

Under september ska sista workshopen genomföras
för att kunna slutföra riskbedömning. Workshopen
kommer handla om patientsäkerhet i ett förändrat
klimat.

Uppdrag/mål: Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Levererad
energi
värmeförbrukning

85
kWh/m2

80,7
kWh/m2

Prognos för total årsförbrukning av el och värme är 157,1
kWh/m2 vilket uppfyller målet 160 kWh/m2.
Värmeförbrukningen har hittills uppgått till 80,7 kWh/m2
och uppfyller målet 85 kWh/m2.

Levererad
energi
elförbrukning

75
kWh/m2

76,4
kWh/m2

Prognos för total årsförbrukning av el och värme är 157,1
kWh/m2 vilket uppfyller målet 160 kWh/m2.
Elförbrukningen har hittills uppgått till 76,4 kWh/m2 och
uppfyller därmed inte målet 75 kWh/m2. Viss osäkerhet
finns på grund av driftsättning av hus 37 i Eksjö, där vi ännu
inte sett full effekt. Under hösten kommer
solcellsanläggningarna att minska mängden köpt el.

Aktiviteter

Analys

Nya byggnader ska vara nära-noll-energihus för
levererad energi.

I alla nybyggnationer och ombyggnationer
eftersträvas optimala energilösningar och
nybyggnationer projekteras som s.k. nära-nollenergihus.

Energironder ska genomföras regelbundet enligt
fastställd plan i samtliga verksamheter i
organisationen.

En rutin med tillhörande checklista är fastställd och
implementerad i Region Jönköpings län. Uppföljning
av genomförd energirond görs vid årlig miljödialog.

Uppdrag/mål: Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal
Koldioxidutsläpp
från
arbetspendling

Målvärde

Resultat

Analys

0,93
ton/anställ
d

0,9
ton/anställ
d

Vår klimatpåverkan från arbetspendling har minskat med
15 % per person sedan 2016, vilket uppfyller målvärdet.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Tjänsteresor,
antal km egen bil
(privatbil)

-30 %

-34,3 %

Ackumulerat värde för tertial 2 år 2020 är 34 % lägre
jämfört med tertial 2 år 2017, vilket innebär att målet -30 %
uppnås. Minskningar har skett i samtliga 11
verksamhetsområden. Coronapandemin har påverkat
resultatet, bland annat genom ökad användning av resfria
möten både för personalmöten och patientkontakter.

Tjänsteresor,
antal km poolbil
och hyrbil
(korttid)

-15 %

-33,3 %

Ackumulerat värde för tertial 2 år 2020 är 33 % lägre
jämfört med tertial 2 år 2017, vilket innebär att målet -15 %
uppnås med marginal. Målet nås även i samtliga
verksamhetsområden. Coronapandemin har påverkat
resultatet, bland annat genom ökad användning av resfria
möten.

Andel fordon
som lever upp till
Region
Jönköpings läns
drivmedelsstrategi

85 %

60 %

Eftersom laddinfrastruktur för elbilar delvis saknas och
möjligheten att tanka biogas är begränsad inom vissa delar
av Jönköpings län ges dispenser för elhybrider, vilket inte är
i linje med drivmedelsstrategin. I november 2020 inleds en
utbyggnad av laddinfrastruktur och parkeringsplatser för
laddning för cirka hälften av Region Jönköpings läns
verksamhetsbilar och poolbilar. Denna laddinfrastruktur
beräknas vara klar sommaren 2021 och andelen fordon som
lever upp till drivmedelsstrategin kommer därmed successivt
att öka. För närvarande ersätts äldre etanolbilar i stor
utsträckning vilket också bidrar till att andelen fordon som
lever upp till drivmedelsstrategin inte ökar.

Tjänsteresor,
antal km
inrikesflyg

-30 %

-47 %

Inrikes flygresor har minskat med 47 % jämfört med samma
period 2017, d.v.s. målet -30 % uppnås. Coronapandemin
har påverkat resultatet starkt. Trots det visar tre
verksamhetsområden rött resultat (Verksamhetsstöd och
Service, Medicinsk vård, Psykiatri, rehabilitering och
diagnostik).

Tjänsteresor,
antal km
utrikesflyg

-20 %

-83 %

Utrikes flygresor har minskat med 83 % jämfört med samma
period 2017, d.v.s. målet -20 % uppnås. Coronapandemin
har påverkat resultatet starkt.

Aktiviteter

Analys

Inköp och tankning i enlighet med drivmedelsstrategi

Eftersom laddinfrastruktur för elbilar delvis saknas
och möjligheten att tanka biogas är begränsad inom
vissa delar av länet ges dispenser för elhybrider,
vilket inte är i linje med drivmedelsstrategin. Vissa
befintliga leasingavtal kommer att förlängas i
avvaktan på utbyggnad av laddinfrastruktur
(utbyggnad planeras nov 2020-sommaren 2021) för
att så långt som möjligt följa drivmedelsstrategin.
Uppföljning av att rätt bränsle tankas sker årsvis
vilket innebär att utfall saknas för T2.

Arbeta med hållbart resande.

Aktivt arbete pågår i de flesta verksamheter med att
främja resfria möten och för att kommunicera nya
riktlinjerna för möten och resor. Användning av
digitala möten sker både för personalmöten och för
patientkontakter. Coronapandemin har bidragit till ett
snabbare genomförande.
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Aktiviteter

Analys

Laddstolpar till elbilar för besökande och personal
ska i samarbete med el-nätägaren byggas ut vid våra
fastigheter.

Beslut om ny laddinfrastruktur och laddpunkter togs
3 december 2019 i regionfullmäktige (146
laddpunkter vid de tre sjukhusen och 36 laddpunkter
vid andra verksamheter). Byggnation/installation
inleds enligt plan i november 2020 och beräknas vara
klar sommaren 2021.

Översyn av parkeringsavgifter (handlingsplan
reseanalys)

Förslag på parkeringsavgift framtaget och presenterat
för ledningen.

Säkra cykelförvaringsplats med cykelservice
(handlingsplan reseanalys)

Uppförandet av cykelförvaringsplatser med
cykelservice enligt beslut färdigställda inom Region
Jönköpings läns fastigheter.

Försörja med fler ladd-P-platser (handlingsplan
reseanalys)

Beslut om ny laddinfrastruktur och laddpunkter togs
3 december 2019 i regionfullmäktige (146
laddpunkter vid de tre sjukhusen och 36 laddpunkter
vid andra verksamheter). Byggnation/installation
inleds enligt plan i november 2020 och beräknas vara
klar sommaren 2021.

Översyn av bilbokningssystem (handlingsplan
reseanalys)

Målet är att upphandla ett nytt system under 2020.
Det nya systemet bör innehålla en effektivare
nyckelhantering, samåkningsfunktioner, elektronisk
körjournal och effektiv administration av fordon med
tillhörande statistikfunktion. Möten med fem
leverantörer är gjorda. Utvärdering var tänkt att ske
under tertial 1, 2020, men med tanke på rådande
situation gällande Corona så skjuts detta något
framåt. Förhoppningen är tertial 3. Införandet av nytt
system kan tidigast ske tertial 1, 2021.

Undanröj tekniska hinder för webb- video- och
telefonmöten (handlingsplan reseanalys)

I och med Coronapandemin har användningen av
Region Jönköpings läns plattformar för resfria möten
ökat markant. Signalerna från användarna är
blandade. Analys pågår av de rapporterade fel som
finns, men det finns relativt få felanmälningar. Ett
analysarbete har pågått under tertialet för att se om
det finns produkter på marknaden som skulle
förbättra användarupplevelsen och minska de
tekniska problem som finns.

Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan reseanalys)

Möjlighet till förmånscykel har funnits sedan 2016
och erbjuds två gånger årligen till våra medarbetare.
Ca 10% av medarbetarna har en förmånscykel.
Befintligt avtal med leverantör går ut nästa år. Om
satsningen ska fortsätta krävs troligen ny
upphandling.

Genomföra informationskampanjer (handlingsplan
reseanalys)

Ingen kampanj är hittills planerad.

Fysiska åtgärder för ökad cykling (handlingsplan
reseanalys)

Några få cykelparkeringar är ännu inte klara men
beräknas bli klara under våren. Även möjlighet till
däckpumpning finns numera vid de större
cykelparkeringarna. Diskussion har förts med
Jönköpings kommun om att tillhandahålla sopsaltade
cykelvägar upp till Ryhov men det kan bli aktuellt
först till vintern 20/21.
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Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt
Uppdrag/mål: Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på
livscykelkostnaden vid investeringar och upphandlingar.
Aktiviteter

Analys

Genomföra hälsoekonomiska beräkningar

Nätverksträffar har varit svåra att genomföra med
anledning av pandemin. Det finns ett nätverk i
samverkan med Jönköpings University där ekonomer
och verksamhetsutvecklare från länets kommuner
och Region Jönköpings län träffas.

Uppdrag/mål: Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Matsvinn per
restaurangportion

-10 %

21,3 %

Matsvinn per restaurangportion har minskat jämfört med T1
och uppgår nu till 75 g per portion, bl.a. tack vare den
portionering som nu sker i restaurangerna som en följd av
Coronapandemin. Arbete pågår med att utveckla
kommunikationen med matgästerna för att underlätta rätt
beteenden. Måltid Jönköping har fr.o.m. T1 med
tallrikssvinn i mätningarna (i enlighet med regiongemensam
mätmetod) vilket gör att matsvinnet ökat med 39 % jämfört
med basåret 2017. Detta gör att målet -10 % jämfört med
basåret 2017 inte bedöms kunna nås p.g.a. att mätmetoden
ändrats sedan 2017.
På grund av Coronapandemin har inte skolorna haft
möjlighet att mäta matsvinnet varken tertial 1 och 2.

Matsvinn per
patientportion

-10 %

12,2 %

Matsvinnet uppgår till 128 g per portion, vilket är 25 g över
målvärdet 103 g/portion. Den främsta orsaken tros vara
Coronapandemin med fler svårt sjuka patienter (med
minskad matlust), förändrat antal öppna vårdavdelningar och
svårigheter att prognostisera antal patienter. Målet uppnås
dock i Värnamo där enheten har arbetat med dialoger med
vården och att minska produktionssvinnet i den egna
verksamheten. Eksjö ser en problematik kring
överbeställning från vårdens sida som resulterar i orörda
matbrickor, vilket innebär matsvinn. I mars månad har
enportionslådor med längre hållbarhet lanserats till vården i
Eksjö, dessa är tänkta att användas som buffert om behovet
skulle överstiga prognosen vilket bedöms minska risken för
överbeställningar ”för säkerhets skull”. Övergång till den
fasta 15-rättersmenyn bedöms minska matsvinnet genom att
underlätta för patienten att hitta mat som hen tycker om. I
kommande hållbarhetsprogram planeras vårdenheterna få ett
tydligare ansvar för att medverka i arbetet med att minska
matsvinnet. Det finns fortfarande osäkerheter i mätmetoden
vilket försvårar uppföljningen (bl.a. att olika stora portioner
serveras och menyvariationer under mätveckorna).

Aktiviteter

Analys

Mätning av matavfall och åtgärder för minskning av
matsvinnet

Mätningar av matsvinnet sker sex gånger per år och
aktiviteter kopplade till dessa tas fram kontinuerligt.
Eftersom distansundervisning skett på skolorna på
grund av Coronapandemin har mätningar av

Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL

63(67)

92

Aktiviteter

Analys
matavfall inte kunnat genomföras där varken T1 eller
T2 .

Användning av engångsmaterial ska utredas

Statistik för respektive klink utifrån produkterna i
Handbok för klokare materialval har tagits fram och
ska användas för att kartlägga de som förbrukar
relevanta produkter mest. Marknadsanalys genomförs
inför upphandling om hygien- papper och plast som
är en strategiskt viktig upphandling.

Utveckla metoder och arbetssätt för uppföljning av
miljökrav

En ny modell för att tidigare i upphandlingsprocessen
kunna sätta en strategi för miljökrav har tagits fram.
Strategin ska lyfta effekterna och eventuella
ekonomiska konsekvenser av ställda miljökrav. Rutin
finns för uppföljning av hållbarhetskrav för avtalade
produkter (utvalda kategorier). Samarbete för
förbättringar pågår mellan område inköp och område
miljö.

Vara aktiva och medverka i utvecklingen av det
nationella samarbetet (CSR)

Arbete pågår enligt plan tillsammans med sydöstra
sjukvårdsregionen.

Minska användningen av buteljerat vatten.

Pilotförsök med syfte att utreda lämplig utrustning
och hantering av eget kolsyrat vatten med syfte att
minska användning av buteljerat vatten planeras
genomföras 2021 inom ramen för det nya
Hållbarhetsprogrammet.

Uppdrag/mål: Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i
organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av verksamheten
Framgångsfaktorer: Vi är socialt hållbara
Aktiviteter

Analys

Grönstrukturplan Eksjö och Värnamo

Arbetet med grönstrukturplaner för Värnamo sjukhus
och Höglandssjukhuset Eksjö pågår.

Uppdrag/mål: Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och
inom organisationen.
Aktiviteter

Analys

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus på vad
medarbetare kan göra

Miljödelen av denna hållbarhetsutbildning har tagits
fram och alla nyanställda tar del av den.

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder och
mätningar avseende projektmedel och andra
stödformer

Arbete pågår fortsatt med att ta fram en
finansieringsstrategi som visar vilka framtida
projektutlysningar vi kommer ha för att stötta en
hållbar utveckling och tillväxt i länet. I och med
Coronapandemin kan eventuellt beslut flyttas fram då
denna situation kommer kräva flexibilitet och en
förmåga att ta snabba beslut för att stödja aktörer i
kris.

Stötta länets näringsliv i insatser riktade mot
hållbarhet

Coronapandemin har gjort att arbetet fokuserats på
att stötta näringslivet på olika sätt. Avstämningar har
gjorts löpande med näringslivsrepresentanter i hela
länet, en nationell företagsakut har startat inom
regional utveckling som ett led i att hjälpa och lotsa
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Aktiviteter

Analys
företag i den kris som vi befinner oss i. Insatserna har
hela tiden två perspektiv; att hjälpa
aktörer/näringslivet i krisen samt att verka för en
omställning mot en mer hållbar framtid.

Uppdrag/mål: Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av
likabehandling
Aktiviteter

Analys

Webb och informationsmaterial ska granskas årligen
- mångfald och tillgänglighet

Med anledning av ny förordning görs under hösten en
tillgänglighetsöversyn av RJL:s webbplatser.

Återkommande kompetensutveckling i jämlikhet,
jämställdhet, mångfald och likabehandling

Vi erbjuder arbetsmiljöutbildning till chefer,
medarbetare och politiker och i den ingår delar av
dessa områden. En särskild fördjupningsmodul om
kränkande särbehandling/likabehandling kommer
arbetas fram.

Arbeta med CEMR-deklarationen

Pågår inom ramen för ordinarie jämställdhetsarbete.

Uppdrag/mål: Integration
Aktiviteter

Analys

Sociala aspekter beaktas i samtliga omfattande
byggprojekt

I våra större investeringsprojekt har våra
upphandlade entreprenörer egna program för att
beakta sociala aspekter.

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål: Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier
i produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel A- och
B-klassade
byggmaterial vid
om- och
nybyggnation.

80 %

62,7 %

Efter en negativ trend tertial 3 år 2019 och tertial 1 år 2020
kan en liten ökning av andelen A- och B-klassade produkter
konstateras jämfört med tertial 1 år 2020. Resultatet för
tertial 2 är 62,7 % men det uppfyller inte målet 80 %. I
byggnader med extra mycket avancerad teknik kan det vara
svårare att hitta A-och B-klassade alternativ.

Aktiviteter

Analys

Utveckla strategier, mål och arbete med att minimera
mängden hormonstörande ämnen i upphandlade
varor

Pågår enligt plan. Hormonstörande ämnen är med i
vår kemikaliestrategi och krav ställs i prioriterade
upphandlingar.

Genomföra projektet giftfri sjukvård för barn för att
säkerställa en kemikaliesäkrad miljö

Leksaker: Från och med september 2020 kommer
verksamheterna kunna avropa belöningsleksaker från
SKI:s ramavtal. Avtal för övriga leksaker finns sedan
tidigare. Guiden för rensning av leksaker är
uppdaterad och publicerad.
Sjukvårdsmaterial: Planerad slutrapportering av
projektet för sydöstra sjukvårdsledningen är
framflyttad till hösten på grund av Coronapandemin,
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Aktiviteter

Analys
men presentationsmaterial är klart. Plan finns för
produkter som skulle kunna innehålla farliga ämnen
och vi arbetar fram presentationsmaterial för
verksamheterna.

Ha en bra kännedom om de mjukgörare som ingår i
plastprodukter som används inom sjukvården

Pågår enligt plan. Information samlas in i
avtalsuppföljningar.

Uppdrag/mål: Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav
avseende djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel
som uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje
hand väljer vi ekologiska livsmedel.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel
svenskproducerat
oberett kött, mjölk
och ägg

95 %

97,1 %

Målnivån 95 % för andel svenskproducerat kött, mjölk och
ägg uppnås med ett resultat på 97 %.

Andel
svenskodlad frukt
och grönt

20 %

32,9 %

Målet att andelen svenskodlad frukt och grönt ska vara 20 %
uppnås med marginal (utfall 33 %).

Andel MSCmärkt fisk och
skaldjur

70 %

86,7 %

Målnivån (70 %) för MSC-märkt fisk och skaldjur uppnås
med god marginal med utfallet 87 %.

Andel
ekologiska
livsmedel

60 %

58,8 %

Andel ekologiska livsmedel uppgick till 59 % under
perioden och målvärdet (60 %) uppnås därmed nästan.
Problematik finns med att ej ekologiska utbytesprodukter
levereras. Coronapandemin har medfört att skolorna bedrivit
distansundervisning och att leverantörerna begränsat sitt
sortiment vilket påverkar resultatet. Den regionala EKOgruppen som syftar till förbättrad måluppfyllelse träffas
månadsvis.

Andel kaffe, te
och kakao med
sociala och etiska
krav

100 %

96,1 %

Målet (100 %) för andel kaffe, te och kakao med sociala och
etiska krav uppnås inte (utfall 96 %). Resultatet har minskat
tre procentenheter sedan tertial 1 och det tros delvis bero på
leverantörernas sortimentsförändringar som en följd av
Coronapandemin.

Aktiviteter

Analys

Inköp av livsmedel anpassas efter säsong

Att anpassa livsmedelsinköp efter säsong är ett
ständigt pågående arbete i Område måltid. Dialog
förs bl.a.i den regiongemensamma eko/krav-gruppen
och ortens menygrupp. Enhetschefer för också
individuella samtal om inriktningar med de
medarbetare i organisationen som planerar menyer
och gör inköp. Kunskap och erfarenheter utbyts
mellan orterna för att nå ett så bra resultat som
möjligt.
Tenhults Naturbruksskola använder mycket av
skolans egenodlade produkter och Stora Segerstads
Naturbrukscentrum prioriterar svenskodlade
produkter eftersom livsmedlen per automatik blir
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Aktiviteter

Analys
säsongsanpassade då.

Uppdrag/mål: Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma
val i våra restauranger och caféer.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel
hälsofrämjande
fikautbud för
möten/konferens

20 %

31 %

Område måltid har tagit fram ett nytt regiongemensamt
utbud för hälsofika. Det nya sortimentet lanserades i juni
och kommer användas fullt ut under T3.

Andel
vegetariska
portioner i
regionens
restauranger

20 %

13,7 %

Andelen vegetariska portioner i Region Jönköpings läns
restauranger totalt har minskat under tertial 2 och uppgår till
14 % (målet är 20 %). Andelen vegetariska portioner har
dock ökat på restaurang Matglädje i Eksjö vilket bedöms
bero på nysatsningen i samband med ny restaurang i hus 37.
Minskningen på övriga orter tros bero på lägre volymer
totalt i samband med Coronapandemin, semesterperioden
samt den portionering som numera utförs som inte möjliggör
smakprov på samma sätt. Fortsatt arbete med attraktiva
gröna rätter fortsätter under hösten. Område måltid kan dock
inte nå målet själva eftersom resultatet avgörs av matgästens
egna val. För närvarande är prognosen osäker för om målet
för andelen vegetariska portioner kommer uppnås på
årsbasis.
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Inledning
Medicinsk vård har verksamhet inom akutsjukvård, ambulanssjukvård, barnhälsovård, barnsjukvård,
barn-och ungdomshälsa, geriatrik, hudsjukvård, infektion och medicin. Verksamhet bedrivs på
sjukhusen i Eksjö, Jönköping och Värnamo, ambulanser runt om i länet, barn- och ungdomsenheter i
Eksjö, Jönköping och Värnamo samt på länets familjecentraler. Vi har även en mottagning vad gäller
hudverksamhet i Nässjö samt mottagning för barn-och ungdomshälsa i Huskvarna, Nässjö och
Värnamo.
Antalet medarbetare inom Medicinsk vård uppgick i augusti till 2 372 (faktiska årsarbetare 1 895
stycken). I genomsnitt till och augusti så har faktiska årsarbetare minskat med 14 stycken jämfört med
samma period föregående år. Vi har till och med augusti månad utfört 70 506 läkarbesök och 68 158
besök annan yrkeskategori. Antalet disponibla vårdplatser uppgick till 299 stycken i genomsnitt och
antalet vårdtillfällen 16 284 stycken. Våra ambulanser utförde sammanlagt 32 903 uppdrag.
Årsbudgeten för 2020 uppgår till 2 875 mnkr. Budgetunderskott till och med augusti uppgick till 39,4
mnkr. Den huvudsakliga orsaken till budgetunderskottet är ökade lönekostnader, kostnader för lab.
service samt kostnader för behandlingshjälpmedel.
I arbetet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård, har arbetet i flera grupper tagit paus på
grund av coronapandemin. Under hösten kommer det att vara fokus på att öppna upp olika projekt som
varit vilande under hösten.
Patientsäkerhetsarbetet fick nya utmaningar i samband med coronapandemin. Ett nytt arbetssätt PiR,
patientsäkerhet i realtid, utarbetades tillsammans med sektionen för chefläkare och patientsäkerhet.
Det innebar besök på enheterna under en dag där det genomfördes journalgranskningar, intervjuer av
patienter och personal och efter sammanställning med analys gavs en återkoppling till personal och
chefer samma eftermiddag. Detta arbetssätt har utvärderats med gott resultat och vi kommer nu under
hösten att genomföra motsvarande arbete på tre av våra kliniker inom medicinsk vård.
Vi har fortsatt vårt arbete gällande rätt använd kompetens och samarbete med vårdnära service.
Målsättningen är att avlasta sjuksköterskor och undersköterskor så att de kan fokusera på det
patientnära arbetet. En del i detta är också att kunna öppna upp tillfälligt stängda vårdplatser på
medicin- och geriatrikkliniken, Höglandssjukhuset Eksjö. Under hösten planerar vi att öppna
ytterligare 6 vårdplatser på medicin-geriatrikkliniken i Eksjö som ett resultat av detta arbete.
Fortsatt arbete sker i planeringen av verksamheternas inflytt i D1/D2. Arbetsgrupper ska under hösten
arbeta med nya arbetssätt i samverkan med vårdnära service. Hematologmottagningen med dess
dagsjukvård är först ut vad gäller inflytt och planen är att den ska finnas på plats i D1/D2 vecka 46.
Coronapandemin och start av covid-19-avdelningar under våren innebar stor påfrestning för flera av
våra verksamheter. Cirka 150 stycken medarbetare inom Medicinsk vård blev förflyttade till covid-19avdelningar och covid-19-IVA. Det medförde att vi tvingades stänga vårdplatser inför sommaren
tidigare än planerat. Trots färre antal vårdplatser jämfört med samma period förra året så har det
fungerat väl. Beläggningen på våra avdelningar har i genomsnitt varit 87 procent. En orsak är att det
akuta flödet har varit lägre än normalt. Akutmottagningarna har haft 5 213 stycken (8 procent) färre
antal besök jämfört med samma period föregående år. Mottagningsverksamheten har under perioden
ökat sin tillgänglighet jämfört med tidigare. Tillgängligheten till första besök inom 60 dagar inom
medicinsk vård ligger nu på 74 procent. Det är flera orsaker till förbättrad tillgänglighet:
remissinflödet har varit lägre, cirka 10 procent färre remisser jämfört med föregående år samma
period, ändrat arbetssätt med fler ”telefonbesök” för utvalda patienter, fler mottagningar som startat
digitala vårdmöten och på hudkliniken har mer aktivt arbete gentemot primärvården skett via
fotoremisser.
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2020-08-31

Andel

2019-08-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

2

10%

7

35%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

6

32%

5

25%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

11

58%

8

40%

Antal mätetal som
mäts

19

100%

20

100%

Verksamhetsområdet når målet avseende måtten tillgänglighet till undersökning/åtgärd och
överbeläggning av disponibla vårdplatser.
Målet nås delvis avseende måtten tillgänglighet till nybesök, tillgänglighet till akutmottagning inom 4
timmar, tid till ambulans, vårdprevention, beläggning av disponibla vårdplatser och återinläggningar
inom 30 dagar.
Målet nås inte avseende måtten återbesök inom måldatum, förstagångsföräldrar som genomgått
hälsosamtal, antalet utlokaliserade patienter, andel patienter i standardiserade vårdförlopp, andel inom
max ledtid i standardiserade vårdförlopp, genomförda medarbetarsamtal, upprättande av
kompetensutvecklingsplaner, minskning av kostnader för bemanningsföretag, personalhälsa, ekonomi
i balans och en ekonomisk prognos i balans.
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Medborgare och kund
Inom Medicinsk vård är personcentrerad vård ett viktigt område. Samtliga kliniker har pågående
förbättringsarbeten för att utveckla en vård där patientens erfarenheter och kunskap tas tillvara. Att
utveckla arbetssätt för patientkontrakt har varit en prioriterad fråga.
Tillgänglighet är också ett viktigt område och förberedelsearbete för kapacitet och produktionsstyrning
pågår.
På länets tre akutsjukhus har akutprocessen varit föremål för utvecklingsarbete. Då över 80 procent av
verksamheten inom Medicinsk vård är av akut karaktär är detta ett strategiskt viktigt område.

Strategiska mål: Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer: Nära vård
Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Trygg och säker in och utskrivning från
sjukhuset

Vårdprocessen och samarbetet med kommunerna har i och
med coronapandemin gått in i en annan typ av arbete.
Tidigare var utmaningen att ange korrekt beräknad vårdtid
och den ändrades omotiverat ofta. Det förbättringsarbete
som planerades förväntas starta upp efter sommaren.

Förbättringsarbete kring vårdtidsplanering på
sjukhus

Detta arbete har inte kommit igång under coronapandemin.
Det finns förbättringsidéer för att att bli bättre på att beräkna
vårdtid. Ett exempel är att läkare skapar sin egen lathund för
att underlätta.
Under en vecka låta en avdelning granska sina ärenden och
ändringar om de är relevanta.
Alltid få med anledning till ändringen i Cosmic Link när
man ändrar. Ökar förståelsen i de fall där det är relevant.

Uppdrag/mål: Samarbetsvård - kroniska sjukdomar
Aktiviteter

Analys

Generell plan för samarbetsvård primärvård specialistvård

En regional projektledare för detta arbete har tillsatts. Ingen
aktivitet påbörjad i verksamhetsområdet relaterat till
coronapandemin. Det har utvecklats nya mötesformer för
daglig styrning mellan kommuner och sjukhusen relaterat till
coronapandemin.
Det sker fortsättningsvis utbildning av
hjärtsviktssjuksköterskor inom primärvården i samarbete
med specialiserad vård.
Arbetet har inte kommit igång men kommer igång under
2020 och hinner slutföras 2020.

Uppdrag/mål: Arbeta med omställning till den nära vården
Aktiviteter

Analys

Varje verksamhet arbetar aktivt med sina
processer för att skapa samarbeten och stödja
nära vård.

Det finns en stor medvetenhet i organisationen om att
utveckla kliniska processer i riktning mot den nära vården.
Ökad användning av digitala tjänster är ett exempel på en
sådan utveckling.
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Aktiviteter

Analys
Som en del i omställningen till den nära vården har barn och
ungdomshälsan sedan i april möjliggjort för barn och unga
samt för vårdnadshavare att genomföra digitala
behandlingsmöten genom systemet Visiba Care.
Under 2020 kommer barn- och ungdomsmottagningarna att
börja använda Cosmic Link vilket kan underlätta
kontakterna och samordningen kring exempelvis apatiska
barn. Detta har dock förskjutits på grund av
coronapandemin.
Sårvård sker i samarbete mellan hudkliniken och
kommunens sårsjuksköterska. Allt fler svårläkta sår hanteras
därför i kommunal vård- och omsorg.

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Uppdrag/mål: Utveckla den personcentrerade vården
Mätetal
Kundtillfredsställels
e - nationell
patientenkät

Målvärde
80 %

Resultat

Analys
Patientnära ronder har prövats. Coronapandemin har dock
bromsat denna typ av förändrade arbetssätt.
På avdelningar för Covid-19 arbetades det mycket
teambaserat och lärdomar kring detta kan användas i
fortsatt utvecklingsarbete.
Senaste undersökningen presenterades i augusti 2018.
Somatisk specialiserad slutenvård visade då på något bättre
resultat än riksgenomsnittet. Det gäller även öppenvården.
Helhetsintrycket får över 90 poäng av 100 möjliga. Störst
förbättringspotential finns inom dimensionen "Information
och kunskap". Samtliga kliniker arbetar med
handlingsplaner för att förbättra detta. I februari 2019
genomfördes en undersökning för akutmottagningarna. Det
var mycket låg täckningsgrad, strax över 20 procent. Även
dessa kliniker arbetar med handlingsplaner.

Aktiviteter

Analys

Aktiviteter kring patientkontrakt

Utvecklingsarbete pågår för att skapa mer personcentrerade
ronder inom olika verksamheter. På de nya covid-19avdelningarna arbetades det behovsanpassade ronder.
Rutiner för Cosmic Link vid öppenvårdskontakter har
utformats. Utbildning är genomförd av hur man
dokumenterar vårdplanering där delarna i patientkontrakt
finns med.
Ett nytt sökord i Cosmic är infört där klinikerna registrerar
under sökordet "överenskommelse".
Det finns goda exempel på hur patientkontrakt utvecklas på
enheterna. 10 av 13 kliniker rapporterar att arbete pågår med
patientkontrakt
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Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Faktisk väntetid
till första besök
inom 60 dagar i
specialiserad vård
nationell
rapportering.

80 %

77 %

Tillgängligheten till första besök uppgick i genomsnitt
under januari till och med augusti till 77 procent
(föregående år samma period 59 procent). 199 patienter har
under augusti väntat mer än 60 dagar (637 patienter samma
månad föregående år). Tillgängligheten för augusti som
enskild månad uppgick till 74 procent.
Hudkliniken har under en längre tid inte nått målet för
tillgängligheten. Men från och med mars så har
tillgängligheten förändrats i positiv riktning. Under juli
uppgick tillgängligheten till 92 procent och i augusti till 71
procent.
Hudkliniken har ökat åtgärderna för att förbättra
tillgängligheten. Mottagningen har bland annat haft
extraöppet, förändrat arbetssätt när det avser
remisshantering (fotoremisser) och patienter har erbjudits
vårdgarantiremiss.
Ytterligare en anledning till den ökade tillgängligheten är
ett minskat antal inkommande remisser, vilket sannolikt
beror på coronapandemin.
Inom områdena neurologi, lungsjukvård och reumatisk
sjukvård uppnås inte tillgänglighetsmålen.
Under 2020 ska klinikerna arbeta än mer aktivt med
kapacitets- och produktionsstyrning.

Faktisk väntetid
till operation/åtgärd
inom specialiserad
vård

80 %

84 %

Tillgängligheten till åtgärd/undersökning uppgick i
genomsnitt under januari till och med augusti till 84 procent
(föregående år samma period 77 procent). Det avser
gastroskopi och koloskopi undersökningar. Under augusti
har sju patienter av totalt 21 stycken inte erhållit
undersökning inom 60 dagar.

Nämnd Fått hjälp
och lämnat
akutmottagningen
inom 4 timmar

90 %

75 %

Tillgängligheten i länet (inklusive barnakuten) uppgick i
genomsnitt under perioden januari till och med augusti till
75 procent (föregående år samma period 76 procent).
Tillgängligheten i genomsnitt under perioden januari till
och med augusti per akutmottagning :
Akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov: 71 procent
Akutmottagning (barnakuten) på Länssjukhuset Ryhov: 87
procent
Akutmottagningen på Höglandssjukhuset Eksjö: 75 procent
Akutmottagningen på Värnamo sjukhus: 88 procent
Tillgängligheten på länets akutmottagningar är hög.
Akutmottagningen på Värnamo sjukhus tillhör de
mottagningar som har högst tillgänglighet i landet.
Antalet läkarbesök på akutmottagningarna i länet (exklusive
barnakuten på Länssjukhuset Ryhov) har under perioden
januari till och med augusti minskat med 3769 stycken (7
procent) jämfört med samma period föregående år. Under
augusti ökade antalet läkarbesök med 200 stycken.
Akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov har minskat
med 2559 stycken (10 procent), akutmottagningen på
Höglandssjukhuset Eksjö har minskat med 719 stycken (5
procent) och akutmottagningen på Värnamo sjukhus har
minskat med 491 stycken (4 procent).
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
Totalt har antalet besök på akutmottagningarna i länet
inklusive sjuksköterskebesök minskat med 5213 stycken (8
procent). Minskningen har framför allt skett under mars och
april, men en en återhämtning syns från och med maj.
Framför allt så är det läkarbesöken som ökar medan
sjuksköterskebesöken fortsätter att minska.

Genomförda
återbesök inom
medicinskt
måldatum

90 %

61 %

Under perioden januari till och med augusti uppgick
tillgängligheten avseende genomförda återbesök inom
medicinskt måldatum i genomsnitt till 61 procent (58
procent samma period föregående år). Av 3 406 patienter
kom under augusti 2 119 patienter in inom medicinskt
måldatum. Under augusti har 277 patienter valt att vänta
längre än måldatum (patient vald väntan).

Tid till
ambulans - andel
prio 1 larm inom 20
minuter

80 %

71 %

Resultatet för augusti uppgår till 70 procent. Antalet
ambulanser är reducerat enligt sommarrutin och beroende
på coronapandemin. Detta kan vara en del av förklaringen
till det lägre resultatet i augusti. Genomsnittligt resultat
under perioden januari till och med augusti uppgår till 71
procent. Under perioden januari till och med augusti
utfördes 676 stycken (5 procent) färre prioritet 1-larm
jämfört med motsvarande period föregående år. SOS har
arbetat aktivt med arbetssätt och utbildningar för operatörer
vilket bidragit till en högre träffsäkerhet i bedömningen av
inkommande samtal. Detta har sannolikt bidragit till en del
av det minskade antalet prioritet 1-larm. Prioritet 2-larm har
ökat med 3 procent. Totalt har antalet transporter (prioritet
1-larm samt övriga transporter) minskat med 455 stycken
(1,4 procent) till och med augusti. Från och med september
2019 startade länets två nya dagambulanser (Mullsjö och
Aneby). Detta ska på sikt förbättra tillgängligheten för
prioritet 1-larm.

Aktiviteter

Analys

Klinikerna ska styra sin verksamhet med
kapacitets- och produktionsstyrning

Uppstartsmöte med representanter från Qulturum samt från
medicinsk vård (verksamhetschefer och ledningsstaben)
genomfördes den 3 mars 2020. Digital träff har genomförts
under maj 2020 med utvecklingsenheten inom Region
Kronobergs län. Region Kronobergs län beskrev deras resa
med att införa kapacitets- och produktionsstyrning.
Barnhälsovården är först ut med att starta upp arbetet med
kapacitets- och produktionsstyrning i samarbete med
Qulturum.

Handlingsplan upprättas av berörda kliniker
för att nå tillgänglighetsmålet.

Klinikerna inom Medicinsk vård har upprättat
handlingsplaner för att öka tillgängligheten till nybesök. På
stabsnivå följs tillgängligheten varje månad per klinik.

Förbättringsarbete inom akutprocessen

Ett större arbete har startat i Region Jönköpings län med att
se över akutprocesserna på våra tre sjukhus. På
Höglandssjukhuset Eksjö och på Värnamo sjukhus innebär
arbetet även att se över möjligheten för en
akutvårdsavdelning på respektive sjukhus.

Handlingsplan upprättas av berörda kliniker
för att nå tillgänglighetsmålet.

Klinikerna inom Medicinsk vård har upprättat
handlingsplaner för att öka tillgängligheten till nybesök. På
stabsnivå följs tillgängligheten varje månad per klinik.
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Aktiviteter

Analys

Analys av passningsuppdrag ambulans

Analysarbetet av passningsuppdrag visar på en kraftig
ökning av antal uppdrag senaste femårsperioden och
tangerar nära 6 000 uppdrag/år. Andel passningar som
mynnar ut i ett prioritet 1-larm ligger i genomsnitt mellan 5
och 10 procent. Utbildningsinsats för SOS Alarm i oktober
efter förlaga från lyckat försök i Östergötland kommer
genomföras. Arbetsmodellen startar förste november med
stöd första veckan från ambulansledning.

Uppdrag/mål: Sveriges bästa digitala vård
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO Avslutade
ärenden i 1177
vårdguidens etjänster

14 912 st

15 656 st

Det ackumulerade resultatet för 2020 är 15 656 avslutade
ärenden, varav 7204 är gjorda under tertial 2. Jämfört med
tertial 2 föregående år ser vi en ökning på ca 38 procent.

556 st

Det ackumulerade resultatet för 2020 är 556 digitala
vårdmöten varav 367 är genomförda under tertial 2. I slutet
av tertialen valde ytterligare verksamheter att börja erbjuda
digitala vårdmöten till sina patienter, så det finns goda
möjligheter att fortsätta öka antalet genomförda digitala
vårdmöten under 2020. Under tertial 3 är planen att sätta
upp målvärden för verksamheterna.

VO Genomförda
videobesök mellan
patient och
verksamhet

VO Ny- och
ombokningar i
webbtidboken

4 237 st

4 248 st

Det ackumulerade resultatet för 2020 är 4239 ny- och
ombokningar varav 1848 gjordes under tertial 2. Jämfört
med tertial 2 föregående år är det en ökning på cirka 29
procent.

Aktiviteter

Analys

Öka användningen av digitala vårdmöten

Under tertial 2 valde ytterligare sex verksamheter att börja
med digitala vårdmöten. De nya verksamheterna är magtarmmottagningen Höglandssjukhuset Eksjö,
hjärtmottagningen Länssjukhuset Ryhov, diabetes- och
endokrinmottagningen Länssjukhuset Ryhov,
hjärtmottagningen Höglandssjukhuset Eksjö,
diabetesmottagningen Höglandssjukhuset Eksjö samt
njurmottagningen Höglandssjukhuset Eksjö. Sammanlagt är
det nu 17 verksamheter som erbjuder digitala vårdmöten.
Planen för hösten är att fortsätta utbilda verksamheterna
genom goda exempel, stötta dem i att öka antalet besök samt
stötta ytterligare verksamheter som vill börja erbjuda
digitala vårdmöten till sina patienter.

Uppdrag/mål: Alla verksamheter arbetar utifrån barnkonventionens intentioner
Mätetal
VO Antal
Familjeformulär

Målvärde

Resultat

50

26st.

Analys
Ett sämre resultat än första tertialet. Det varierar mellan
olika kliniker hur många familjeformulär som görs. Riktade
insatser till kliniker som inte har några ifyllda
familjeformulär planeras under hösten.
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Aktiviteter

Analys

Utveckla användandet av Familjeformulär

Ambitionen är att fortsätta sprida och uppdatera
utbildningspaketet.
Informera om nyttan med familjeformuläret och att det inte
är valbart att informera barn och unga.
Frågan lyfts alltid och är en stående punkt när styrgruppen
barnkonvention träffas.
Information tillsammans med kommunikationsavdelningen
är under upparbetning.

Framgångsfaktorer: Jämlik psykiatrisk vård
Uppdrag/mål: Utveckla omhändertagande av personer med eller som kan utveckla
PTSD
Aktiviteter

Analys

Verksamheten identifierar prioriterade
aktiviteter för att utveckla omhändertagandet
av personer med eller som kan utveckla
PTSD.

Inte kommit igång under 2020 på grund av coronapandemin.
PTSD : Post traumatisk stress disorder.

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på
Uppdrag/mål: Barn och ungdomars hälsa
Aktiviteter

Analys

Projekt "en väg in" för barn och ungdomar
med psykisk ohälsa

Arbetet har fungerat väl under sommaren efter en start med
många inkommande samtal. Verksamheten fortsätter att
utveckla sina processer och det finns nu ett nytt arbetssätt
där det oftast görs en skattning med hjälp av
skattningsinstrumentet BCFPI (Brief Child and Family
Phone Interview) direkt när familjen ringer.

Uppdrag/mål: Arbeta för en jämlik barnhälsovård.
Aktiviteter

Analys

Alla barn ska genomgå det nationella
barnhälsovårdsprogrammet

Under pågående coronapandemi beslutade barnhälsovårdens
(BHV) ledningsgrupp att hembesöken i barnhälsovårdens
program ersätts av hälsobesök på BHV-mottagningarna. På
så sätt frigörs tid så att personalresurser kan optimeras och
hela barnhälsovårdsprogrammets alla besök fortsatt kunnat
erbjudas.
BHV sjuksköterskorna är uppmanade att göra veckovisa
kontroller av alla inskrivna barn och på så sätt vill
verksamheten arbeta för att säkra att alla barn får
vaccinationer i tid och erbjuds de hälsobesök som ingår i det
svenska barnhälsovårdsprogrammet. Hembesöken har
återupptagits från vecka 34.

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård-projekt mellan barnhälsovård,
tandvård och socialtjänst

Delar av arbetet har påverkats av den pågående
coronapandemin. Barnhälsovårdens hembesök har under
våren ersatts av mottagningsbesök på barnhälsovården men
har återupptagits från och med vecka 34. Besök tillsammans
med socialtjänst har inte heller kunnat genomföras i samma
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Aktiviteter

Analys
utsträckning men har återupptagits under hösten. Flera
familjecentraler erbjuder nu utvidgade hembesöksprogram i
samverkan med socialtjänst.
Sambesök barnhälsovård/tandvård genomförs på fyra
familjecentraler.

Uppdrag/mål: Familjecentraler
Aktiviteter

Analys

Utveckla familjecentraler i länet

Planering för nya lokaler för familjecentral i Nässjö, Råslätt
och Norrahammar fortgår. Planering för familjecentral i
Gnosjö har försenats. Planering för familjecentral i Mullsjö
har återupptagits i samverkan med kommunen.
Familjecentralsamordnare arbetar på uppdrag av
strategigrupp barn och har under året presenterat en
länsgemensam överenskommelse för
familjecentralssamverkan samt bjudit in till samordnarträffar
och utbildningssatsningen En förälder blir till, där flera
familjecentraler deltagit.

Uppdrag/mål: Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa
Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet med Barnskyddsteamet

Arbetet pågår i teamet. Under coronapandemin har färre
träffar kunnat genomföras.
Digitala föreläsningar har genomförts under pandemin.

Uppdrag/mål: Utveckla Geriatriskt kompetenscentrum
Aktiviteter

Analys

Utvecklings- och kompetensaktiviteter
Geriatrisk kompetens

Forum Geriatrikum är föreläsningstillfällen för
kompetensutveckling. En plan finns för hela året. Dock
pausat under mars och april på grund av coronapandemin.
Under hösten är fyra tillfällen planerade. Dessa sker digitalt.
Den stora Geriatrikumdagen som planerades i oktober är
uppskjuten.
En intervjustudie med sjuksköterskor med geriatrisk
kompetens och arbetat på covid-19-avdelning planeras.
Ambitionen är att fånga vad den geriatriska kompetensen
har haft för betydelse i vården av patienter med covid-19.
Under hösten planeras arbete för att stimulera forskning
inom det geriatriska området.
Flera medarbetare är antagna till specialistutbildningen Vård
av äldre. Det finns en plan för att synliggöra deras
utveckling.
Webbsidan är uppdaterad och en symbol är framtagen för
Geriatrikum.
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Process och produktion
Hälsa skapas tillsammans i mötet mellan vårdgivare och personer med hälsoproblem. Produktionen av
vårdtillfällen och mottagningsbesök är ett indirekt mått på vilka resultat som egentligen uppnås i form
av förbättrad hälsa och minskat lidande. Därför behöver innehållet i processerna också följas med
kliniska kvalitetsmått. Ett tecken på att processerna är välfungerande på alla tre sjukhus är att alla
hamnade i topp-sex placering i Dagens Medicins årliga rankning (2019) Sverige bästa sjukhus.
Processerna behöver också vara patientsäkra och där har fokus under året varit på att skapa ett
gemensamt lärande med hjälp av avvikelser. Som ett exempel har processen för att tidigt upptäcka
sepsis utvecklats och förbättrats under året med goda resultat.
Verksamhetsmått
Förändring
antal

Förändring
%

Medicinsk vård

Utfall 2020-08

Utfall 2019-08

Antal läkarbesök

70 506

78 809

- 8 303

-10,5%

Antal besök annan personalkategori

68 158

72 838

- 4 680

- 6,4%

299

312

- 13

- 4,2%

Vårdtillfällen

14 818

16 284

- 1 466

-9%

Vårdtid dagar

61 851

67 015

- 5 164

- 7,7%

Antal ambulanstransporter

32 903

33 358

- 455

- 1,4%

Disponibla vårdplatser

Tabellen ovan innehåller både besök inom somatisk vård och besök inom barnhälsovård (primärvård)
samt inom barn- och ungdomshälsan (primärvård).
Minskningen av antalet läkarbesök förklaras främst av coronapandemin. Infektionskliniken är den
klinik som på grund av coronapandemin procentuellt (- 44 procent) har den största minskningen av
läkarbesök jämfört med övriga kliniker inom Medicinsk vård. Medicinkliniken på Länssjukhuset
Ryhov har i antal den största minskningen (- 2 150 läkarbesök) inom Medicinsk vård.
Minskningen av besök annan personalkategori beror på coronapandemin.
Disponibla vårdplatser har främst minskat inom medicinkliniken på Länssjukhuset Ryhov. Disponibla
vårdplatser avser genomsnittsvärde för respektive år.
Vårdtillfällena har främst minskat inom medicinkliniken på Länssjukhuset Ryhov (- 580 vårdtillfällen,
-9 procent), medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset Eksjö (- 270 vårdtillfällen, 7
procent) samt inom barn- och ungdomskliniken på Länssjukhuset Ryhov (- 190 vårdtillfällen, - 11
procent).
Vårdtiden har främst minskat inom geriatrikkliniken på Länssjukhuset Ryhov (- 2 305 vårddagar, 58
procent) som följd av att klinikens vårdavdelning stängde och personalen flyttades till andra
avdelningar för att delta i vården av patienter med covid-19. Relativt stora minskningar finns också på
medicinkliniken på Länssjukhuset Ryhov (- 1 272 vårddagar, - 6 procent), medicin- och
geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset Eksjö (- 1 042 vårddagar, - 6 procent) och barn- och
ungdomskliniken på Länssjukhuset Ryhov (-1196 vårddagar, - 18 procent).
Minskningen av vårdtillfällen och vårddagar beror på coronapandemin.
Minskningen av antalet ambulanstransporter förklaras bland annat av att SOS har arbetat aktivt med
arbetssätt och utbildning av operatörer. Vilket har bidragit till en ökad träffsäkerhet i bedömningen av
samtal. Prioritet 1-larm har minskat med 676 stycken (5 procent).
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Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Mätetal
Nämnd Andel
förstagångsföräldrar
som genomgått
hälsosamtal

Målvärde

Resultat

33 %

26 %

Analys
Antalet genomförda hälsosamtal har ökat på
barnhälsovårdsenheterna i länet. Jämfört med samma
tidsperiod föregående år har andelen genomförda
hälsosamtal ökat med 7 procentenheter.
Under 2020 har barnhälsovårdens ledningsgrupp beslutat att
lägga särskilt fokus på nära uppföljning av resultat av
hälsosamtal. Ett flertal förbättringsåtgärder har gjorts.
Enhetschefer har redovisat resultatet återkommande på
arbetsplatsträffar. Coachning har erbjudits på varje
mottagning av sjuksköterska, som ingår i tema-grupp som
arbetar med utveckling av området levnadsvanor.
Barnhälsovården och primärvårdens FoUenhet har utökat
sitt samarbete och kan därigenom utveckla och ge
metodstöd på ett bra sätt. Information om hälsosamtal riktat
till föräldrar tas fram tillsammans med temagrupp
kommunikation. Bland annat ska väntrummens digitala
skärmar användas i detta syfte.

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger
Mätetal
Vårdprevention

Målvärde

Resultat

90 %

80 %

Analys
Vårdpreventionsarbetet är fortsatt viktigt trots
coronapandemin. På de covid-19-avdelningarna har
vårdpreventionsarbetet utvecklats för att förebygga fall,
trycksår, undernäring. och ohälsa i munnen. Filmer har
spelats in kring förebygga undernäring och
trycksårsförebyggande åtgärder genomförts.
I granskning av journaler på patientsäkerhetsronderna på
covid-19-avdelningarna är det dokumenterat att
vårdprevention utförts. Det har dock tagits ett aktivt beslut
att inte registrera in riskbedömningar och förebyggande
åtgärder i registret Senior alert på covid-19-avdelningarna.
Därför kan siffran vara lägre första tertialet och andra
tertialet. I klinikernas uppföljning är det hög täckning på
insatta förebyggande åtgärder.

Aktiviteter

Analys

Delta i strategiskt utvecklingsarbete inom
patientsäkerhetsområdet

Under maj genomfördes patientsäkerhet i realtid (PiR).
Dessa gjordes av chefläkarorganisationen tillsammans med
utvecklingschef Medicinsk vård. De fyra covid-19avdelningarna var piloter för arbetet. Dessutom gjordes PiR
även på covid-19-IVA i länet. Resultaten har sedan använts i
förbättringsarbete. Arbetssättet har också sammanfattats i en

Medicinsk vård, Delårsrapport 2

14(29)

110

Aktiviteter

Analys
artikel publicerad i läkartidningen.
Planering pågår för att genomföra PiR på tre kliniker i höst.

Uppdrag/mål: Bedriva säker och jämlik sepsisvård
Mätetal
VO Andel som får
antibiotika inom 60
minuter vid Sepsis

Målvärde

Resultat

80%

61%

Analys
Antalet sepsislarm är fortsatt lägre än förväntat. Kan finnas
orsaker i att det låga inflödet i samband med
coronapandemin och för att det varit mindre fokus på sepsis
under våren.
Finns också gränsdragningar kring om patienter med covid19 ska registreras som sepsislarm. I sammanhanget med
personcentrerade standardiserade vårdförlopp diskuteras
detta på nationell nivå.
Diagnossättning med tilläggskoder för sepsis är fortsatt
svår. Det finns behov av IT-stöd som räknar ut det
poängvärde som ska anges och ligger till grund för
diagnossättningen.
Nationella införandet av vårdförlopp sepsis har pausats men
kommer igång hösten 2020. Regionalt planeras en dag för
sepsisombud i länet som genomförs digitalt.

Aktiviteter

Analys

Förbättringsarbete Sepsiskedjan

Arbetet med sepsislarm har påverkats av coronapandemin.
En träff med sepsisombud har fått ställas in och spridningen
till vårdavdelningarna har därför avstannat. Även det
nationella införandet av vårdförlopp sepsis har pausats.
Det lokala arbetet är igång och kommer fortsätta hösten
2020 och framåt.

Framgångsfaktorer: God kunskap om patientsäkerhet
Mätetal
VO Antal
Avvikelser i
Synergi per månad

Målvärde

Resultat

>300

215

Analys
I januari och maj nåddes målet med antal skrivna
avvikelser. Värdet i maj beror sannolikt på att personal
smittade med covid-19 skulle rapportera in detta som en
arbetskada. Under sommaren minskande antalet avvikelser.
Det finns också en eftersläpning av inrapporterade
avvikelser under våren. Värdet från januari till april är
uppdaterade med eftersläpande data.
Uppdateringen av systemet Synergi är uppskjutet.
30 procent av avvikelserna har längre handläggningstid än
45 dagar. Det beror sannolikt på att chefer lagt undan detta
under coronapandemin. Ett observandum är att ha kontroll
på och analysera vad detta beror. Kontroll och analys är
påbörjat. En del verksamheter har påbörjat utbildning av
flera handläggare.
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Aktiviteter

Analys

Utveckling av nätverk för ärendesamordnare
Synergi

Under 2020 var planen att fokusera på ny version av
Synergi. Införandet av ny version av Synergi har dock blivit
framflyttat. Coronapandemin har gjort att inga möten hållits
i gruppen. Ambitionen är att komma igång senare i höst.

Framgångsfaktorer: God säkerhetskultur
Mätetal
VO Antal
händelseanalyser
genomförda

Målvärde

Resultat

5

0

Analys
Det har på grund av coronapandemin inte rapporterats in
några händelseanalyser.

Aktiviteter

Analys

Gröna Korset används som en
riskförebyggande metod

Majoriteten av verksamheterna använder gröna korset
regelbundet. En utbildningsfilm är framtagen. Olika
varianter som exempelvis gröna korset för trycksår prövas
inom en del verksamheter.
Även på covid-19-avdelningarna har gröna korset använts
som en riskhanteringsmetod.

Utbildningar för verksamheter i
Patientsäkerhet 2.

Inom ramen för ledarskapsprogrammet engagerat ledarskap
har patientsäkerhet diskuterats.
Någon ytterligare utbildning avseende patientsäkerhet 2 har
inte genomförts. Det har prövats ett nytt arbetssätt som
bygger på patientsäkerhet 2 och riskhantering på de nya
covid-19-avdelningarna. Det har genomförts
patientsäkerhetsronder i realtid som en metod för att
identifiera och förebygga risker och fel.

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Målvärde

Nämnd Disponibla
vårdplatser

Nämnd Beläggning
i procent

85 %

Resultat

Analys

298

Antalet disponibla vårdplatser uppgick i genomsnitt till 298
stycken under perioden januari till augusti, föregående år
samma period var antalet 312 stycken. Framför allt så är det
under månaderna april och maj som minskningen har skett
jämfört med samma period föregående år. Minskningen har
skett inom de flesta av verksamheterna. Infektionskliniken
har ökat antal vårdplatserna från och med maj med 8
vårdplatser i genomsnitt jämfört med fastställda vårdplatser.
Anledningen är coronapandemin.

87 %

Beläggningen uppgick i genomsnitt till 87 procent under
perioden januari till augusti. Föregående år samma period
uppgick beläggningen till 89 procent. För augusti som
enskild månad uppgick beläggningen till 87 procent.
Andelen vårdtillfällen har under året minskat med 9 procent
jämfört med samma period föregående år och framför allt
sker minskningen i mars och april. Från och med maj så är
minskningen jämfört med samma period föregående år inte
lika stor som för mars och april.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Nämnd
Utlokaliserade

0%

2,9%

Antalet utlokaliserade patienter uppgick under perioden
januari till augusti i genomsnitt till 266 stycken, föregående
år samma period var det 112 stycken. I augusti som enskild
månad uppgick antalet utlokaliserade till 98 stycken, vilket
är den lägsta nivån sedan i mars. En del av förklaringen till
ökningen är en administrativ åtgärd i hur man fördelar
patienterna mellan avdelningarna inom Medicinsk vård och
Kirurgisk vård under coronapandemin.

Nämnd
Överbeläggningar

0%

1,1 %

Andelen överbeläggningar i förhållande till antalet
disponibla vårdplatser uppgick i genomsnitt per månad
under perioden januari till och med augusti till 1,1 procent
och antal i genomsnitt per månad 106 stycken. Antalet
överbeläggningar uppgick i genomsnitt under motsvarande
period föregående år till 137 stycken. Antalet
överbeläggningar uppgick under augusti till 176 stycken,
vilket är en ökning jämfört med de senaste månaderna.

Nämnd
Återinläggningar
inom 30 dagar
vårddygn

0%

16 %

Av de patienter som återinlagts under perioden januari till
och med augusti så är 65 procent 65 år eller äldre. Under
perioden januari till och med augusti så har 2 396
återinläggningar genomförts (samtliga åldrar), föregående
år samma period 2 708 stycken. Det är en minskning från
17 procent till 16 procent.

Uppdrag/mål: Kunskapsstyrning
Aktiviteter

Analys

Inom de kliniska processerna jämföra
medicinska resultat och implementera
kunskap utifrån arbetet med kunskapsstyrning

Fokus i de medicinska programgrupperna har varit att klara
arbetet under coronapandemin. Flera av de nya nationella
vårdförloppen har fått pausas och lokalt arbete pågår endast i
mindre omfattning. Det beräknas intensifieras under hösten.
Arbete pågår med att samordna de medicinska resultaten
inom de olika medicinska programgrupperna.

Uppdrag/mål: Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Aktiviteter

Analys

Påbörja arbetet med personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp

Detta har inte påbörjats men beräknas startas upp under
hösten.

Uppdrag/mål: Palliativ vård - vård i livets slutskede
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO Andel patienter
som avlider på
sjukhus

<15%

22%

Det är cirka en fjärdedel av dem som är inskrivna i palliativ
vård som avlider på sjukhus. Den vanligaste platsen att
avlida är särskilda boenden inom kommunal vård- och
omsorg.
Arbete med kvalitetsuppföljning sker i den
samverkansgrupp palliativ vård som arbetar på uppdrag av
strategigrupp äldre.

VO Andel personer
inskrivna med svår
somatisk sjukdom

30%

3%

Det var betydligt färre remisser in till SSIH (Specialiserad
vård i hemmet) under augusti. Viktigt att följa utvecklingen
och förbättringsarbete pågår på SSIH. För hela året ligger
andelen inkluderande med icke-cancer diagnoser på cirka
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
19 procent.

Aktiviteter

Analys

Delta i förbättringsarbete palliativ vård i
samverkan

Utvecklingsarbete inom SSIH (specialiserad vård i hemmet)
pågår med fokus på att utveckla processer och utöka
inkluderande diagnoser som inte är cancerrelaterade.
Medicinsk vård deltar i arbetsgruppen för palliativ vård i
samverkan.
Coronapandemin har haft som effekt att primärvården har
genomfört fler brytpunktssamtal än tidigare.

Öka inkludering av patienter med svår
somatisk sjukdom i specialiserad palliativ vård

Nationella riktlinjer är bearbetade och anpassade lokalt. En
gemensam handlingsplan för kommuner, primärvård och
specialiserad vård har tagits fram.

Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av antibiotikaförskrivning

Alla verksamheter är igång med projektet antibiotikasmarta
sjuksköterskor. Smittskydd/vårdhygien tar ett nytag i höst
kring detta.
En speciell rapport är framtagen där allt smittskyddsarbete
syns i en rapport. Denna skickas till klinikerna inom
medicinsk programgrupp medicin och geriatrik.

Regelbundet genomföra läkemedelsdialoger
samt arbeta med identifierade
förbättringsområden.

Klinikerna och de medicinska programgrupperna har
regelbundna träffar med representanter från
läkemedelskommittén. Avstämning med klinikerna sker
kontinuerligt för att säkerställa att de ges möjlighet att träffa
läkemedelskommittén. Till och med andra tertialet 2020 har
barn och ungdomskliniken, hudkliniken, medicinkliniken på
Länssjukhuset Ryhov samt medicin- och geriatrikkliniken på
Värnamo sjukhus genomfört läkemedelsdialoger.

Uppdrag/mål: Varje verksamhet analyserar vilka processer som kan förflyttas från
slutenvård till öppenvård
Aktiviteter

Analys

Utveckling av fler öppenvårdsplatser

Coronapandemin har förändrat arbetssätt där undvikbar
slutenvård har varit viktigt med bibehållen patientsäkerhet.
En sammanställning av dessa arbetssätt saknas men kommer
göras när pandemin är över.

Uppdrag/mål: Utveckla akutsjukvården Höglandssjukhuset
Aktiviteter

Analys

Utreda möjligheter att bilda en
akutvårdsavdelning som stödjer akutprocessen
på sjukhuset

Risk- och konsekvensanalys är genomförd i samverkan. Det
pågår en utredning av de finansiella förutsättningarna för
fortsatt arbete. Arbetet är dock pausat på grund av
coronapandemin, men återupptas under hösten.
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Uppdrag/mål: Utveckla akutprocessen Länssjukhuset Ryhov
Aktiviteter

Analys

Utveckla nya arbetssätt för öppenvård av
akutpatienter inom slutenvården

Arbetet med att utveckla nya arbetssätt är delvis pausat på
grund av coronapandemin. En projektgrupp kring hus
D1/D2 fortsätter planeringen av inflyttning i hus D1/D2 på
Länssjukhuset Ryhov.

Uppdrag/mål: Utveckla Akutprocessen Värnamo Sjukhus
Aktiviteter

Analys

Bilda en akutvårdsavdelning

Arbetet är pausat på grund av coronapandemin och beräknas
återupptas under hösten.

Framgångsfaktorer: God cancervård
Aktiviteter

Analys

Samverkan Antitumoral behandlingsenhet

Arbete pågår mellan Kirurgisk vård och Medicinsk vård
kring samverkan antitumoral behandlingsenhet. Det sker
inom ramen för inflyttningen till hus D1/D2 Länssjukhuset
Ryhov.

Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Standardiserade
vårdförlopp - andel
patienter i SVF

70 %

50 %

Andel patienter i standardiserade vårdförlopp uppgår i
augusti till 50 procent. Motsvarande andel föregående år
uppgår till 50 procent. Andelen i riket uppgår till 72
procent.

Standardiserade
vårdförlopp - andel
inom max ledtid

80 %

42 %

Andel standardiserade vårdförlopp inom maximal ledtid har
successivt blivit fler. Andelen uppgår i augusti till 42
procent, vilket är den högsta andelen så här långt under året.
Andelen i riket uppgår till 46 procent.
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Lärande och förnyelse
Region Jönköpings län har under många år haft kvalitet som strategi. Tanken bakom det är att om man
har en hög kvalitet på det som görs så minskar kostnaderna och patienterna blir nöjdare. Därför är det
viktigt att fortsätta utbilda i moderna kvalitetsmetoder. Flera medarbetare på strategisk nivå har
genomgått avancerade utbildningar i detta.
Hälso- och sjukvård är en kunskapsintensiv bransch och därför är forskning en viktig del i
verksamheten. Flera medarbetare har disputerat och ett 30-tal vetenskapliga artiklar är publicerade
under 2019 av medarbetare inom Medicinsk vård.

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO Antal
publikationer i
vetenskapliga
tidskrifter

Detta är ett årsmått och totala resultatet sammanställs i
verksamhetsberättelsen.

VO Antal
disputerade
medarbetare

Detta är ett årsmått och redovisas i verksamhetsberättelsen.

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden
Aktiviteter

Analys

Ta fram strategi för kompetensutveckling i
förbättringskunskap

Det arbetas med ett dokument framtaget av
utvecklingschefer där det beskrivs utbildningsinsatser och
målgrupper. Detta dokument har blivit försenat på grund av
coronapandemin. Qulturum planera att sätta ihop en katalog
med utbildningar kring kvalitetsutveckling. Planeras att
återupptas hösten 2020.

Uppdrag/mål: Alla verksamheter följer upp studentnöjdheten
Aktiviteter

Analys

Arbeta aktivt med studenterna

Samtliga verksamheter följer upp studentnöjdheten och
studenterna har haft möjlighet att svara på enkäter. En del
verksamheter har skjutit upp vissa uppföljningar med
anledning av coronapandemin. I sin helhet är studenterna
inom Medicinsk vård nöjda.
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Medarbetare
Samhällsspridningen av sjukdomen covid-19 har under våren 2020 skapat högt tryck på hälso- och
sjukvården med många patienter som haft behov av sjukhusvård.
Många medarbetare inom Region Jönköpings län är berörda av arbetet med covid-19 patienter, flera
medarbetare har under våren varit förflyttade till andra enheter just för att arbeta med covid-19
patienter. För att så långt som möjligt skapa en hållbar arbetsmiljö och en hög patientsäkerhet har riskoch konsekvensanalyser gjorts på berörda klinker/enheter.
Arbetet med att nå Region Jönköpings läns mål att vara Sveriges mest attraktiva offentliga
arbetsgivare år 2030 fortsätter under 2020.
Fler medarbetare kommer få möjlighet att söka tjänst som teamsjuksköterska. Verksamhetsområdet ser
flera positiva effekter gällande införandet av roller som teamsjuksköterskor så kallade karriärtjänster
för yrkesskickliga sjuksköterskor.
Kliniker och enheter fortsätter arbetet med resultatet från medarbetar- och säkerhetsenkäten.

Strategiska mål: En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Framgångsfaktorer: Attrahera och rekrytera
Uppdrag/mål: Attrahera nya medarbetare
Mätetal

Målvärde

Resultat

VO Trustcruit

Analys
Trustcruit AB är ett företag som har sitt säte i Jönköping.
Bolaget har utvecklat en plattform som samlar in
kandidatfeedback från olika delar av rekryteringsprocesser
och jämför detta med det globala branschsnittet.
Region Jönköping har nu ett samarbete med Trustcruit där
arbete pågår för att ta fram underlag och resultat för
verksamhetsområdet.
Trustcruit samlar automatiskt in upplevelse-data och
feedback direkt från de kandidater som söker jobb hos oss.
Arbetsgivaren kan jobba med att analysera resultatet och
göra förbättringar och fatta beslut baserade på fakta om hur
rekryteringsprocess upplevs av våra kandidater. Mätningen
är igång och resultat kan tas fram.

Framgångsfaktorer: Kompetenta och engagerade medarbetare
Uppdrag/mål: Kompetensplanering och rätt använd kompetens
Mätetal
Kompetensutveckli
ngsplan

Minskning av
kostnaderna för
bemanningsföretag

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

54 %

Andelen kompetensutvecklingsplaner uppgår till 54 procent
till och med augusti 2020. Verksamhetsområdet når inte
målet. Att verksamhetsområdet inte når målet är på grund
av coronapandemin. Kompetensutveckling är en faktor för
att vara en attraktivt arbetsgivare med ett gott
medarbetarskap, chefer återupptar ett aktivt arbete med
kompetensutvecklingsplaner.

0%

10 %

Kostnaden för bemanningsföretag uppgick ackumulerat till
7,1 mnkr under perioden januari till och med augusti.
Samma period föregående år uppgick kostnaden till 6,5
mnkr. Det innebär en ökning av kostnaden med 0,6 mnkr
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
(10 procent). Kostnaden för läkare har minskat med 1,9
mnkr och kostnaden för sjuksköterska har ökat med 2,5
mnkr. Under juli och augusti har kostnaden ökat jämfört
med tidigare månader under våren. Främst är det
akutkliniken på Länssjukhuset Ryhov samt medicin- och
geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset Eksjö som har ökat
kostnaderna.

Nämnd Årsarbetare

1 818

Antalet faktiska årsarbetare uppgick under perioden januari
till och med augusti i genomsnitt till 1 818 stycken. I
genomsnitt så har antalet faktiska årsarbetare minskat med
14 stycken jämfört med samma period föregående år. Under
mars, april och maj minskade antalet faktiska årsarbetare.
Den huvudsakliga anledningen är ökad sjukfrånvaro under
mars, april och maj samt förflyttning av personal till covid19-avdelningar inom Kirurgisk vård. Sjukfrånvaron har
under juni, juli och augusti minskat jämfört med mars, april
och maj. Vilket leder till en ökning av antalet faktiska
årsarbetare från och med juni jämfört med samma period
föregående år. Verksamhetsområdet kommer totalt sett att
behöva minska antalet faktiska årsarbetare till samma nivå
som under våren 2019. Aktiva åtgärder kommer vidtas för
att minska antalet faktiska årsarbetare till samma nivå som
våren 2019.

Aktiviteter

Analys

Kompetensförsörjningsplaner

Samtliga kliniker har tagit fram
kompetensförsörjningsplaner,
arbetet går nu vidare med uppföljning och diskussioner på
klinikerna kring framtida behov och möjligheter. Arbetet har
fördröjts på grund av coronapandemin.

Regelbundna uppföljningsmöten med kliniker

Ledningsstab och klinikledning träffas regelbundet för att
diskutera och analysera det pågående utvecklingsarbetet på
samtliga kliniker. Rapportering och dialog kring klinikens
ekonomi är en viktig del av träffarna. Mål och syfte med
träffarna är att gemensamt skapa förutsättningar för de
utvecklingsarbeten som finns beskrivna i
verksamhetsplanen.
Under våren 2020 har dessa träffar inte ägt rum med den
regelbundenhet som är önskvärd utan dessa har fått stå
tillbaka med anledning av coronapandemin.

Utbildningsanställningar 2020

Det är många av våra sjuksköterskor som vill höja sin
kompetens genom att vidareutbilda sig. Det inventerade
behovet för utbildningsanställningar 2020 har ökat kraftigt
inom Medicinsk vård och mer än tre gånger så många
platser är beslutade för 2020 (29,5 st) jämfört med 2019 (8,5
st). I nuläget är 27 av 29.5 platser tillsatta.

Arbetstidsmodeller, 80-10-10

Arbetet med schemamodell/arbetstidsmodell 80-10-10
fortsätter under 2020. Enheter som har påbörjat arbete enligt
ny schemamodell/arbetstidsmodell har startat med
fördelning på 90-5-5.
Flertalet av personalen positiva till projektet. Svårigheten
finns i att fördela bemanningen på ett så effektfullt sätt som
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Aktiviteter

Analys
möjligt för att nå fram till 80-10-10.
På grund av coronapandemin har arbetet med schemamodell
80-10-10 fått stå tillbaka. Arbetet kommer att återupptas så
snart möjlighet och förutsättningar finns.

Karriärtjänster för yrkesskickliga
sjuksköterskor

De verksamheter inom Medicinsk vård som har anställda
teamsjuksköterskor beskriver att de har haft och har stor
nytta av teamsjuksköterskerollen inom slutenvården. Det
finns fortfarande fler utmaningar och mer möjligheter för att
fortsätta forma rollen.
Utökningen av teamsjuksköterskor fortsätter under 2020.
Medicinkliniken på Länssjukhuset Ryhov, vårdavdelningar
med dygnet runt-verksamhet samt akutklinikerna kommer
att anställa teamsjuksköterskor efter behov och
förutsättningar.
På grund av rådande situation kring coronapandemin har
rekryteringar av teamsjuksköterskor blivit något fördröjd.
Totalt finns idag 14 teamsjuksköterskor i
verksamhetsområdet.
Utveckling och utvärdering av rollen ska fortsätta.

Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning
Aktiviteter

Analys

Utbildningsinsatser för chefer i ny modell för
lönesättning

Arbete kommer att påbörjas med att göra lönekriterierna
kända, samt utbildning för lönesättande chefer.

Framgångsfaktorer: Hälsa, delaktighet och likabehandling
Mätetal

Målvärde

Resultat

5%

6,6 %

Personalhälsa sjukfrånvaro

Analys
Den genomsnittliga sjukfrånvaron uppgår under perioden
januari till augusti till 6,6 procent. För augusti som enskild
månad uppgår sjukfrånvaron till 5,0 procent. Augusti
månads resultat är en minksning från vårens siffror där
sjuktalen för enskilda månader som mars och april låg på 89 procent.Vårens höga siffror avseende sjukfrånvaro kan
förklaras av coronapandemin och Folkhälsomyndighetens
rekommendation att stanna hemma vid minsta symptom.
Troligt är att sjuktalen kommer att följa läget gällande
smittspridningen coronapandemin, om smittspridningen
ökar är det troligt att också våra sjuktal kommer att öka
något under hösten och det samma med en minskning.

Uppdrag/mål: Systematiskt arbetsmiljöarbete
Aktiviteter

Analys

Arbete med resultat från
medarbetarundersökning

Samtliga kliniker arbetar med resultatet från
medarbetarskap- och säkerhetsenkäten enligt uppdrag.
Samtliga enheter har presenterat och diskuterat sitt resultat
på den egna kliniken.
Verksamhetschefer har presenterat och arbetat med resultatet
vid ledningsgruppsmöte för verksamhetsområdet.
Arbetet är något fördröjt på grund av coronapandemin.
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Aktiviteter

Analys

Nya chefer med personalansvar ska
genomföra Region Jönköpings läns
Arbetsmiljöutbildning

HR inom verksamhetsområdet påminner och följer upp att
nya chefer erbjuds och genomför Region Jönköpings läns
arbetsmiljöutbildning.

Uppdrag/mål: Medarbetarskap och delaktighet
Mätetal
Medarbetarsamtal

Målvärde

Resultat

90 %

64 %

Analys
Andelen medarbetarsamtal uppgår till 64 procent,
verksamhetsområdet når inte målet för tertial 2 2020.
På grund av coronapandemin når inte verksamhetsområdet
målet för medarbetarsamtal. Medarbetarsamtal är en faktor
för att skapa goda förutsättningar och bra arbetsmiljö på
arbetsplatserna, chefer återupptar ett aktivt arbete med
medarbetarsamtal.

Framgångsfaktorer: Chef- och ledarskap
Uppdrag/mål: Ett stärkt- chef och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Chefer och ledare ska delta i chefs/ledarutvecklingsprogram och
chefsutbildningar.

Chefer/ledare deltar i Region Jönköpings läns
ledarutvecklingsprogram och deltar i nätverk för engagerat
ledarskap.
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Ekonomi
2020 kommer att bli ett utmanande år ur ett ekonomiskt perspektiv då ekonomin inte är i balans. En
stor del av obalansen i ekonomin beror på coronapandemin. Framför allt så är det personalkostnader
och kostnader avseende lab.service som ökat på grund av coronapandemin. Vid sidan av de
ekonomiska konsekvenser som coronapandemin har medfört har även kostnaderna för
diabeteshjälpmedel ökat.

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal
Ekonomi i
balans

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

-39 443 tkr

Den huvudsakliga anledningen till budgetunderskottet 39,4
mnkr redovisas nedan :


Ökade lönekostnader inklusive bemanningsföretag
43,4 mnkr (4,7 procent), utöver index. Cirka 25
mnkr av kostnadsökningen beror på
coronapandemin.



Ökade kostnader för behandlingshjälpmedel
(främst diabeteshjälpmedel) 12,5 mnkr (37
procent)



Ökade kostnader för lab.service 7 mnkr (7,4
procent), utöver index. Cirka 7 mnkr av
kostnadsökningen beror på coronapandemin.



Ökade kostnader för IVA (månatlig
interndebitering från kirurgisk vård) 5,6 mnkr (6,5
procent).
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Från och med april 2020 har kostnaderna ökat på
grund av coronapandemin med cirka 35 mnkr.
Tilläggsbudget avseende läkemedel erhölls i juni om 20
mnkr samt i augusti erhölls tilläggsbudget om 8 mnkr
avseende röntgenundersökningar (PET-CT).
Lönekostnader
Lönekostnaderna har utöver index för lönerevision ökat
med 43 mnkr (4,7 procent). I genomsnitt så har antalet
faktiska årsarbetare minskat med 14 stycken jämfört med
samma period föregående år. Antalet sjukfrånvarande ökade
kraftigt under mars, april och maj jämfört med tidigare
månader under året. Ökningen av sjukfrånvaron beror på
coronapandemin. Anledningen till att lönekostnaden ökar
trots att antalet faktiska årsarbetare minskar beror dels på
överföring av lönekostnader från verksamhetsområdet
kirurgisk vård avseende covid-19-avdelningar. Men även att
sjukfrånvaron påverkar faktiska årsarbetare nedåt medan
lönekostnaden inte påverkas.
Bemanningspersonal
Kostnaden för bemanningsföretag uppgick till 7,1 mnkr
under perioden januari till och med augusti, föregående år
samma period uppgick kostnaden till 6,5 mnkr. Det innebär
en ökning av kostnaden om 0,6 mnkr (10 procent).
Kostnaden för läkare har minskat med 1,9 mnkr och
kostnaden för sjuksköterska har ökat med 2,5 mnkr. Under
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
juli och augusti har kostnaden ökat jämfört med tidigare
månader under våren. Främst så är det akutkliniken på
Länssjukhuset Ryhov Jönköping samt medicin- och
geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset Eksjö som har ökat
kostnaderna.
Läkemedelskostnader
Läkemedelskostnaderna har ökat med 19,5 mnkr (5,7
procent) jämfört med samma period föregående år.
Kostnaden uppgår till 364,2 mnkr (föregående år 344,7
mnkr). Kostnadsökningen sker inom receptläkemedel (18,6
mnkr, 7,7 procent). En stor del av kostnadsökningen beror
på nya riktlinjer för behandling av lungcancer. Kostnaden
för rekvisitionsläkemedel har ökat med 0,9 mnkr (0,9
procent).
Kostnaden (exklusive rabatter) avseende
smittskyddsläkemedel för behandling av bland annat hepatit
C uppgår till 21,4 mnkr (föregående år samma period 32,6
mnkr). Ett par förklaringar till den lägre kostnaden jämfört
med föregående år är att vissa behandlingsstarter har flyttas
fram i tiden på grund av coronapandemin (några
patientrisker med detta föreligger inte) samt att det blir allt
färre patienter som blir föremål för behandling för hepatit
C.
Kostnaden för läkemedel totalt är högre jämfört med
budgeten, budgetunderskott 3,6 mnkr.
Lab.service och röntgen
Kostnaden avseende lab.service har ökat med 7 mnkr (7,4
procent) jämfört med samma period föregående år.
Kostnaden har ökat mer än index för prisjustering.
Kostnadsökningen beror på coronapandemin.
Röntgenkostnaden har minskat med 6,2 mnkr (7 procent).
Inför 2020 sänktes priserna per undersökning. Vilket
innebär att kostnadsminskningen per månad bör uppgå till
ca 1,1 mnkr per månad för att motsvara föregående års
utfall. Coronapandemin har sannolikt bidragit till en lägre
kostnad (utöver prissänkningen). Färre antal
undersökningar (5 procent). Uppföljningen av hur
prissänkningen har påverkat kostnadsbilden blir därför
svårbedömd.

Prognos

0 tkr

-53 000 tkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett budgetunderskott
om 53 mnkr för helåret 2020.
Den huvudsakliga anledningen till budgetunderskottet beror
på coronapandemin. Framför allt så är det
personalkostnader och kostnader avseende lab.service som
ökat på grund av coronapandemin. Vid sidan av de
ekonomiska konsekvenser som coronapandemin har
medfört har även kostnaderna för diabeteshjälpmedel ökat.
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Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Verksamhetsområdet kommer under hösten 2020 analysera
vilka åtgärder som behöver vidtas för att under 2021 åter
vara i ekonomisk balans.

Arbeta aktivt med Kostnad per patient (KPP)

Arbetet pågår enligt planering, det vill säga att nu är
samtliga enheter (somatisk vård) inom Medicinsk vård
integrerade i det IT-system som används för uppföljning av
kostnad per patient. Nästa steg är att presentera data för
klinikerna. En plan för hur klinikerna ska involveras i
arbetet med att analysera data med hjälp av KPP (kostnad
per patient) har tagits fram. En workshop med
ledningsgruppen och controllers inom Medicinsk vård
genomfördes under 2019. Respektive enhet har fått i
uppdrag att starta upp sitt arbete med KPP. Barnhälsovården
har tagit de första stegen i KPP-arbetet och kommer under
hösten 2020 vara i gång med det praktiska arbetet.
Under 2020 kommer KPP-nyckeltal per klinik att följas per
tertial. Under 2020 kommer även arbetet med KPS
(kapacitets- och produktionsstyrning) att knytas till KPParbetet.

Alla kliniker följer sitt KPP månadsvis

Från och med april 2020 kommer verksamheterna inom
Medicinsk vård att följa upp och rapportera kostnad per
prestation tertialvis i stratsys.

KPP och kostnad per DRG finns med på
agendan vid alla verksamhetsträffar

Verksamhetsområdet kommer under hösten 2020 att ta med
KPP (kostnad per patient) och kostnad per DRG (diagnos
relaterade grupper) på verksamhetsträffarnas agenda.

Uppdrag/mål: Verka för en kostnadseffektiv användning av medicinsk diagnostik.
Aktiviteter

Analys

Upprätta en modell för att säkerställa ett
ordnat införande av undersökningar inom
diagnostiken.

Inte kommit igång och kommer inte att slutföras under 2020.

Klinikerna ser över användandet av
radiologiska undersökningar och
blodprovstagning.

Flera kliniker inom Medicinsk vård har under 2019
analyserat och aktivt arbetat med att identifiera eventuell
överanvändning av diagnostiken. Arbetet fortsätter under
2020.
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HÅLLBARHET
Strategiska mål: Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål: Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Tjänsteresor,
antal km egen bil
(privatbil)

-30 %

-6,4 %

Antal körda mil med egen bil har minskat till och med
augusti med 2 164 mil (23 procent) jämfört med samma
period föregående år. Förändringen förklaras till stor del av
coronapandemin som inneburit färre fysiska
sammankomster i länet. Antal körda mil har till och med
augusti minskat med 487 mil (6,4 procent) jämfört med
samma period 2017 som är det år som jämförelsen sker
med. Målet är att antalet mil ska minska med 30 procent.
Antal körda mil till och med augusti uppgår till 7 084 mil
(samma period föregående år 9 248 mil).

Tjänsteresor,
antal km poolbil och
hyrbil (korttid)

-15 %

-33,9 %

Antal körda mil med poolbil och hyrbil har till och med
augusti minskat med 7 261 mil (31 procent) jämfört med
föregående år. Förändringen förklaras till stor del
avcoronapandemin som inneburit färre fysiska
sammankomsteri länet.Antal körda mil har till och med
augusti minskat med 8 172 mil (33,9 procent) jämfört med
samma period 2017 som är det år som jämförelsen sker
med. Målet är att antalet mil ska minska med 15 procent.
Antal körda mil till och med augusti uppgår till 15 949 mil
(samma period föregående år 23 210 mil).

Tjänsteresor,
antal km inrikesflyg

-27 %

57 %

Ett stort antal flygresor har skett till Östersund och Umeå
vilket är orsaken till att mätetalet är rött. Att flyga dit ligger
dock i linje med de rekommendationer som finns.

Tjänsteresor,
antal km utrikesflyg

0%

-89 %

Utrikes flygresor har minskat med 89 % jämfört med
samma period 2017. Coronapandemin har påverkat
resultatet starkt.

Aktiviteter

Analys

Arbeta med hållbart resande.

Verksamhetsområdet har beslutat att använda bland annat
Cisco-meeting som alternativt mötessätt. Vid fysiska möten
ska samåkning ske i största möjliga utsträckning. Under
perioden mars till och med augusti så har digitala möten
varit den vanligaste mötesformen som en följd av
coronapandemin.

Öka användningen av resfria möten

Ökningen av digitala möten både när det avser möten mellan
anställda samt även med patienter har ökat under perioden
mars till och med augusti. Anledningen är coronapandemin.

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö
Aktiviteter

Analys

Förbättringsförslag i Synergi avseende miljö

Fem stycken förbättringsförslag har lämnats in under
perioden januari till och med augusti avseende
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Aktiviteter

Analys
miljöförbättrande åtgärder.
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Inledning
Vi vill finnas för patienten i en professionell miljö i framkant av den medicinska utvecklingen
Kirurgisk vård har 16 kliniker inom 8 specialiteter; kirurgi, kvinnosjukvård, onkologi,
operation/intensivvård inklusive smärtverksamhet, ortopedi, urologi, ögonsjukvård och öron-, näsoch halssjukvård. Verksamheten bedrivs i huvudsak på sjukhusen i Eksjö, Jönköping och Värnamo
samt på länets familjecentraler och ungdomsmottagningar. Verksamhetsområdet har cirka 2 000
faktiska årsarbetare och omsluter cirka 3 miljarder kronor.
Intensivvårdsavdelningen på Höglandssjukhuset flyttade under sommaren in i de nybyggda lokalerna,
hus 37, dit övrig verksamhet inom kliniken flyttat tidigare under året. Den nya operationsavdelningen
ger lokalmässigt goda förutsättningar att arbeta med bra flöden. Även ortopedkliniken slutförde
inflyttning i de nya lokalerna i och med att vårdavdelningen flyttade in. I Jönköping fortsatte
förberedelserna för att flytta in verksamhet i nybyggda hus D1 och D2.
På grund av coronapandemin var det i april och maj en mycket hög belastning på vården. Det krävdes
extraordinärt arbete av många med hög belastning på intensivvård och vårdavdelningar. Endast akuta
operationer och det som inte kunde anstå opererades. Tio patienter har fått intensivvård i andra
regioner.
Inför sommaren återgick ortopedisk vårdavdelning i Eksjö och urologisk vårdavdelning i Jönköping
till ordinarie verksamhet från att under våren fungerat som covid-19-vårdavdelningar
Semesterperioderna fungerade väl. Endast enstaka patienter flyttades mellan sjukhusen i länet. Dagliga
avstämningar av akut operationsverksamhet underlättade samarbetet sjukhusen emellan. Söktrycket
var lägre än tidigare somrar säkert påverkat av coronapandemin.
Coronapandemin har för kirurgisk vård inneburit att vårdbehovet till planerade operationer ökat och är
nu 40 procent större än samma tidpunkt förra året. Det innebär förändrad belastning på vårdpersonal.
Dessa frågor kommer vi i att arbeta med under en lång period för att skapa balans i produktion och
arbetsmiljö.
Till följd av den mycket förändrade verksamheten inom intensivvården har medarbetare uttryckt ett
minskat förtroende för arbetsgivaren. Det handlar bland annat om en diskrepans i synen på ersättningar
och avtal. Arbete pågår med att återskapa tillit i relationen.
Kirurgisk vård uppnår inte målen för tillgänglighet. Därför beslutades 2019 om kapacitets- och
produktionsstyrning, KPS. Det är ett system med flera delar som implementeras i verksamheterna
successivt. Kirurgisk vård ser inte att det finns snabba lösningar som är hållbara för utmaningen med
tillgänglighet.
Inför hösten har förberedelsearbete startats för att hantera det ackumulerade behovet av vårdinsatser.
Metoder för att prioritera i ett ansträngt läge tas fram samtidigt som möjligheter till förbättringar
identifieras och tas tillvara enligt PGSA. Syftet med KPS är att genom struktur och analys av behov
skapa bättre samordning för mer effekt av befintliga resurser genom att optimera exempelvis
schemaplanering utifrån behov. Ytterligare syften är att skapa en positiv och attraktiv arbetsmiljö samt
att öka kvaliteten. Arbetet med KPS har fortsatt även under pandemin, men koncentrerats till färre
personer. Att arbeta utifrån KPS som ett produktionssystem i Kirurgisk vård är en av nycklarna för att
nå målet att 80 procent av patienterna får sin vård/behandling inom 60 dagar innan decembers utgång
2021.
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2020-08-31

Andel

2019-08-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

3

17 %

3

17 %

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

4

22 %

7

39 %

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

11

61 %

8

44 %

Antal mätetal som
mäts

18

18

För 39 procent av mätetalen uppnås måluppfyllelse helt eller delvis vilket är en försämring jämfört
med förra året då motsvarande andel var 56 procent.
Mätetal där mål inte uppnås finns inom ekonomi, sjukfrånvaro, kompetensutvecklingsplaner,
medarbetarsamtal, bemanningsföretag, årsarbetare, SVF, utlokaliserade patienter, beläggning och
återbesök.
Jämfört med delårsrapport 1 är det för återbesök, beläggning på vårdplatser,
kompetensutvecklingsplaner, medarbetarsamtal och sjukfrånvaro som måluppfyllelsen försämrats.
Försämringarna kan förklaras av coronapandemin.
För mätetalet kring arbete med vårdprevention uppnås nu måluppfyllelse och 12 av 15 avdelningar
klarar målet.
Inom hållbar utveckling uppnås måluppfyllelse helt eller delvis för 4 av 4 mätetal. Dessa mätetal ingår
inte i redovisningen i tabellen ovan.
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Medborgare och kund
Strategiska mål: Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer: Nära vård
Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Trygg och säker in och utskrivning från
sjukhuset

Är en del av Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik
vård och är nu ett nytt arbetssätt i verksamheterna.

Uppdrag/mål: Samarbetsvård - kroniska sjukdomar
Aktiviteter

Analys

Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom

I uppdraget beskrivs samarbete med primärvård, kommun
och psykiatrisk specialiserad vård.
Arbete har inte kommit igång och kommer inte kunna
slutföras under 2020.

Uppdrag/mål: Arbeta med omställning till den nära vården
Aktiviteter

Analys

Respektive verksamhet identifierar områden
som behöver utvecklas för omställning
till den nära vården.

Samarbetet mellan Kirurgisk vårds verksamheter och
primärvård samt kommun behöver utökas för att
omställningen ska kunna ske.
Arbete med digitala vårdmöten har genomförts inom bland
annat onkologi, ortopedi, kvinnoklinikerna och
ögonverksamheten.

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Uppdrag/mål: Utveckla den personcentrerade vården
Aktiviteter

Analys

Använda sig av resultatet i nationella
patientenkäten

Verksamheterna använder resultaten i nationella
patientenkäten för att förbättra patienternas upplevelse av
vården. Nästa mätning, somatisk specialiserad sluten- och
öppenvård, görs troligen våren 2021.
Senaste mätningen gjordes våren 2018.

Aktiviteter kring patientkontrakt

Sju specialiteter deltar i programmet om patientkontrakt. De
som deltar är kirurgkliniken, kvinnoklinikerna,
onkologkliniken, operations- och intensivvårdsklinikerna i
Jönköping och Värnamo, ortopedkliniken i Jönköping,
urologkliniken samt öron-, näs- och halskliniken.
Flera olika aktiviteter har genomförts i deltagande
verksamheter. Exempel på aktiviteter:
- KK - Checklista till patienter "Besvär efter förlossning"
samt checklista till personal.
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Aktiviteter

Analys
- Kirurgkliniken - Gemensam skriftlig överenskommelse till
alla patienter som ska opereras. Blanketten ”Information om
din vårdtid” ska även ges till alla patienter som vårdats i
Jönköping.
-Onkologkliniken - Alla patienter som ska starta onkologisk
behandling får en "Min vårdplan" som innefattar
patientkontraktens delar.

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten
Under coronapandemin har mycket av personalresurserna styrts mot att intensivvårda patienter med
covid-19. Detta har inneburit stora neddragningar gällande planerad kirurgi. I dagsläget är därför
antalet patienter som väntar på planerad åtgärd cirka 40 procent fler än vid samma tidpunkt 2019.
För att komma till rätta med denna utmaning ser vi inte inom Kirurgisk vård att det finns en snabb
lösning. Vi har under årens lopp gjort flertalet kortsiktiga insatser för att tillfälligt reducera antalet
väntande.
Under 2019 startade projektet med kapacitets- och produktionsstyrning (KPS). Anledningen till det
var både ett beslut taget av Region Jönköpings län för många år sedan samt att det efterfrågades i
ledningsgrupp för Kirurgisk vård. Vi såg ett behov av långsiktig lösning på problematiken med
tillgänglighet.
Olika åtgärder behövs för att nå en förbättrad tillgänglighet och för att hantera den vårdkö som
uppstått under pandemin. Detta system av olika åtgärder är KPS och KPS är ett sammanhållet
produktionssystem för Kirurgisk vård. Det vill säga en ram för hur alla kliniker ska arbeta med
tillgänglighet. Med hjälp av projektgruppen för KPS implementeras nu dessa arbetssätt. Arbetet
startade redan under 2019 men intensifieras nu.
Parallellt med KPS som produktionssystem tittar också alla kliniker på hur prioriteringar ska ske
mellan olika åtgärder. Även detta är en viktig del för att ta hand om patienter i en god medicinsk
prioriteringsordning.
Se även analyser av aktiviteter nedan.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Faktisk väntetid
till första besök
inom 60 dagar i
specialiserad vård
nationell
rapportering.

80 %

82 %

Gällande besök har Kirurgisk vård en mycket god
tillgänglighet. Även antalet väntande är lägre än många
månader innan. Detta kan bero på två orsaker.
1. Söktrycket till somatiska vården har varit lägre
under de månader vi haft pandemin.
2. Planerade operationer har endast utförts i
prioriterade medicinska fall. Vilket innebär att mer
läkarkapacitet kunnat läggas på mottagningsbesök.
Verksamheterna får nu vara vaksamma på att det kan
komma ett ökat flöde från vårdcentraler samt att
personalkapaciteten läggs på operation.

Faktisk väntetid
till operation/åtgärd
inom specialiserad
vård

80 %

77 %

Andelen patienter som hamnar innanför målvärdet är
fortsatt hög fram till och med augusti. Detta beror, som
tidigare, på att endast de patienter som har medicinsk
prioritet får sin operation/åtgärd. Alla de patienter där
operation/åtgärd anstår finns inte med i dessa siffror. Detta
kan vara missvisande i relation till antalet väntande.

Nämnd Fått hjälp
och lämnat

90 %

78 %

Utfallet är oförändrat stabil i nivå som inte når upp till
målet.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

90 %

73 %

Analys

akutmottagningen
inom 4 timmar
Genomförda
återbesök inom
medicinskt
måldatum

Stabil nivå som inte når upp till målvärdet. Många patienter
avbokar fortsatt besök på grund av uppmaningar kring
fysisk distans. Här ses dock en liten förändring som troligen
kommer att ha genomslag kommande månader. Aktiviteter
pågår med att se över vilka återbesök som verkligen behövs
och vilka av dem som kan ske digitalt eller via telefon.

Aktiviteter

Analys

Översyn indikationer

Arbetet med ordnat införande fortsätter. Översyn av
indikationer kommer att ha ett ökat fokus under hösten 2020
då vi kommer igång med planerade operationer.

Triangelrevision

Planering av triangelrevisioner har genomförts och
revisioner kommer att genomföras mellan regionerna inom
sydöstra sjukvårdsregionen inom specialiteterna kirurgi och
ortopedi.

Optimal operationsplanering i Region
Jönköpings län

Inom Kirurgisk vård har vi ett ökat antal väntande till
planerad vård relaterat till coronapandemin. Dock är
svårigheter med tillgänglighet inte en ny fråga för Kirurgisk
vård och detta är en av anledningarna till att
verksamhetsområdet 2019 startade ett intensivt arbete med
kapacitets- och produktionsstyrning.
För att komma tillrätta med den vård som under pandemin
har fått anstå krävs en intensifiering av arbetet med KPS.
Där KPS inom Kirurgisk vård blir en helhet och ett
produktionssystem. I detta system ingår följande delar:


Processarbete



Ständiga förbättringar



Uppföljning



Styrning



Ordnat införande

 Standard
Klinikerna kommer att fokusera på optimering av patientens
"resa" genom flödet där arbetet runt tre delar är centralt:


Hur optimerar vi flödet på vår enhet?



Hur ger vi feedback till steget efter?

 Hur stödjer vi steget efter?
Att arbeta som ett enat flöde kring patienten kommer att
vara avgörande. Framför allt att underlätta och stötta för
steget efter.
Arbetet med den planerade vård som anstått är ingen "quick
fix". Kirurgisk vård arbetar för målet att 80 procent av alla
patienter ska få vård/behandling inom 60 dagar. Detta mål
samt att alla standardiserade vårdförlopp ska utföras i tid ska
vara uppfyllt till 31/12 - 2021.
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Uppdrag/mål: Sveriges bästa digitala vård
Aktiviteter

Analys

Fortsätta utveckling av digitala stöd- och
behandlingstjänster

Många av de aktiviteter som varit aktuella har på grund av
rådande coronapandemi pausats. Efter sommaren har
aktivitet rörande bland annat digital hälsodeklaration
initierats igen och digitala lösningar har under pandemin
hamnat i fokus.

Framgångsfaktorer: Jämlik psykiatrisk vård
Uppdrag/mål: Utveckla omhändertagande av personer med eller som kan utveckla
PTSD
Aktiviteter

Analys

Vården behöver bli bättre på att möta och
behandla personer med trauma som kan
utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

I dialog med "nätverk för utveckling" kom följande
frågor/synpunkter upp:


Trauma, IVA har vana att hantera trauma. Efter
varje IVA-episod sker uppföljning med patienten.



Vad menas med PTSD? Trauma?



Har vi kompetensen?



Vad ska vi göra? Vilka signaler finns det?



Det finns skattningsinstrument som dock inte
används längre då det var bland annat svårt att veta
hur man ska att hantera resultatet. Risk är bland
annat 4 dygn IVA.



Vem tar hand om det sedan?



Vilka resurser/kompetenser finns?



Signaler – vad kan anhöriga se/bidra med?



Kurator vid trauma kanske även vid risk.-PTSD kan
utlösas av op/kirurgi

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på
Uppdrag/mål: Familjecentraler
Aktiviteter

Analys

Utveckling av familjecentraler med
förebyggande insatser för stöd till nyblivna
föräldrar.

Familjecentralen innebär en utvidgning av den generella
kvinno- och barnhälsovården vilket gör att verksamheten
snabbt blir känd och lättillgänglig för alla blivande och
nyblivna föräldrar då barnhälsovård och kvinnohälsovård
träffar så gott som alla blivande och nyblivna föräldrar.
Flera olika yrkeskategorier arbetar tillsammans kring
barnfamiljen.
Förutom barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare,
socialsekreterare och läkare kan det även finnas
familjerådgivare, fritidsledare, psykologer med flera.
Verksamheterna tillsammans bedriver en verksamhet som är
hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande
samt riktar sig till föräldrar och barn.
Syftet är att främja skyddsfaktorer och minska riskfaktorer.
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Uppdrag/mål: Ungdomsmottagningar
Aktiviteter

Analys

Öka tillgängligheten genom att fortsätta att
utveckla den digitala ungdomsmottagningen.

Öppettiderna har utökats. Antal kommuner där ungdomar
har tillgång till en fysisk ungdomsmottagning har ökat från
10 till 12 kommuner.
Antalet medarbetare som kan erbjuda återbesök online har
ökat från 5 till 25 medarbetare.
Marknadsföring är genomförd enligt kommunikationsplan.
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Process och produktion
Verksamhetsmått
Utfall 202008

Kirurgisk vård
Antal läkarbesök

Utfall 201908

Förändring
antal

Förändring
%

120 111

134 562

-14 451

-10,7

90 218

97 763

-7 545

-7,7

223

242

-19

-7,8

Vårdtillfällen

12 934

14 681

-1 747

-11,9

Vårdtid dagar

39 359

43 421

-4 062

-9,4

Antal besök annan personalkategori
Disponibla vårdplatser

På grund av coronapandemin har volymen av planerad vård minskat kraftigt. Detta syns i antalet besök
och antalet vårdtillfällen. Vårdtid i dagar har en lägre minskning än vårdtillfällen. Detta kan ha sin
förklaring i att de patienter som vårdats med covid-19 har en lång vårdtid.

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Aktiviteter

Analys

Införa arbetssätt för att i varje patientmöte
beakta förebyggande och hälsofrämjande
arbete

I cancervården arbetas med att få in cancerrehabilitering i ett
tidigt stadium för att ge patienten redskap för att hantera sin
sjukdom och sitt tillfrisknande. Andra insatser görs även för
andra sjukdomar där andra professioner blir viktiga aktörer
såsom sjukgymnast, arbetsterapeut och kuratorer.
Under 2019 infördes riktlinjer för rökfri och alkoholfri före
och efter operation.

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger
Mätetal
Vårdprevention

Målvärde

Resultat

90 %

90 %

Analys
Merparten av verksamhetsområdets vårdavdelningar når
målet (12 av 15). De enheter som ej har måluppfyllelse
analyserar sina resultat och vidtar åtgärder. En enhet har
lägre resultat än 50 procent. Vid tertial 2 2019 var resultatet
77 procent.

Aktiviteter

Analys

Följsamhet till basala hygienrutiner och
klädregler

Verksamhetsområdet har som mål att nå 95 procent
följsamhet till riktlinjer vad gäller basala hygienrutiner och
klädregler.
I augusti uppnås 90 procent följsamhet och Region
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Aktiviteter

Analys
Jönköpings läns mål om 85 procent uppfylls.
Aktiviteter som pågått är hygienronder samt samtal med
hygienobservatörer. I en verksamhet finns numera en läkare
som är hygienobservatör.
Under tiden då coronapandemin pågår är det ännu viktigare
att vi följer dessa rutiner.

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

223

Antalet disponibla vårdplatser har under april justerats
relaterat till coronapandemin, med detta menas att vi
minskat antalet platser relaterat till en avstannande planerad
produktion, samt sammanslagna avdelningar för att hantera
bemanning på covidenheter. Fortsatt analys sker under
hösten då läget förväntas vara normalt. Kirurgisk vård hade
242 disponibla platser vid delårsrapport 2 förra året.
Gällande disponibla platser kommer vi nu att följa
utvecklingen för att se om det sker förändringar då den
planerade produktionen startar upp.

85 %

73 %

Under coronapandemin har planerad vård stängts ned och vi
ser ett mindre antal patienter som söker till
akutmottagningarna. Detta visar sig i en lägre beläggning än
tidigare.

Nämnd
Utlokaliserade

0%

5%

Samma läge som i april. På grund av sammanslagningar av
avdelningar blir antalet utlokaliserade falskt högt.

Nämnd
Överbeläggningar

0%

2,7 %

Som en följd av coronapandemin har antalet utlokaliserade
patienter förändrats. Detta beror på hur vårdavdelningar
kunnat vara öppna och på att sammanslagningar av
avdelningar har skett mellan kliniker.

Nämnd
Återinläggningar
inom 30 dagar
vårddygn

0%

13 %

Antalet återinläggningar är något lägre än samma period
2019. Detta kan ha sin förklaring i att färre patienter varit
inneliggande samt att antalet planerade åtgärder minskat
kraftigt.

Nämnd Disponibla
vårdplatser

Nämnd Beläggning
i procent

Aktiviteter

Analys

Effektfull användning och inflyttning i nya
lokaler utifrån processorientering.

En snabbutredning med ökad information angående flöden
har gjorts gällande inflyttning i nya lokaler, D1/D2. Fortsatt
dialog sker med berörda kliniker.

Uppdrag/mål: Kunskapsstyrning
Aktiviteter

Analys

Medicinska programgrupper deltar i arbete
med kunskapsstyrning

Inom sydöstra sjukvårdsregionen utvecklades hur detta
arbete ska ske. Kunskapsstyrning tas upp i olika forum och
ett arbete pågår att bygga struktur i befintliga organisationer
för att kunna utveckla kunskapsstyrning. (RCC, RMPG,
MPG).
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Aktiviteter

Analys

Inom klinikens processer jämföra medicinska
resultat och implementera kunskap utifrån
arbetet med kunskapsstyrning

Inom medicinska programgrupper arbetas med medicinska
resultat och kunskapsstyrning.

Uppdrag/mål: Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Aktiviteter

Analys

Påbörja arbetet med personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp

Arbetet med vårdförloppen är till stor del pausat under
coronapandemin.

Uppdrag/mål: Palliativ vård - vård i livets slutskede
Aktiviteter

Analys

Säkra den palliativa vården inom Kirurgisk
vård

Den palliativa vården är i ett skifte där behandlingar
förändrar överlevnaden för patienten. Fler cancersjukdomar
övergår till en kronisk sjukdom medan andra blir friska.
Ett utökat samarbete och dialog mellan smärtenheten och
med SSIH är viktig.

Uppdrag/mål: Kvinnors hälsa och förlossning
Aktiviteter

Analys

Utvecklingsarbete av förlossningsvård i tre
arbetsgrupper och tolv undergrupper

Region Jönköpings läns tre kvinnokliniker har tre
arbetsgrupper och under dessa tolv olika projektgrupper.
Samtliga projektgrupper har representanter från alla tre
kvinnoklinikerna.
Man arbetar utefter:


hela vårdkedjan före, under och efter graviditet



att motverka förlossningsskador



att förbättra arbetsmiljön och stärka
personalbemanningen
Arbetet i de olika grupperna redovisas i egna aktiviteter.

Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning
Aktiviteter

Analys

Regelbundet genomföra läkemedelsdialoger
samt arbeta med identifierade
förbättringsområden.

Arbetet fortgår med att få till kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning. Särskilt fokus inom Kirurgisk vård
är läkemedelsanvändning på onkologkliniken, ögonkliniken
och ögonmottagningarna. De berörda verksamheterna har
kontinuerliga avstämningar med läkemedelskommittén.

Uppdrag/mål: Förbättra omhändertagandet av personer med smärtproblematik
Aktiviteter

Analys

Gemensam smärtenhet

En gemensam smärtenhet är bildad. Detta ger en möjlighet
till regionövergripande processarbete. Områdeschef är
utsedd. Verksamhetschef är verksamhetschefen för OP/IVA
kliniken Värnamo.
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Uppdrag/mål: Införa Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS)
Aktiviteter

Analys

KPS - utveckling av IT-stöd

Utvecklingen av IT-stödet Astrada har gått fortare framåt än
vad som förutsågs under våren. Tester har skett med att
generera schema på en av verksamhetsområdets kliniker och
andra kliniker kommer att följa deras exempel under hösten.
Arbetssätt ska säkerställa att Astrada används varje vecka på
alla kliniker inom Kirurgisk vård för planering och
uppföljning av tillgänglighet.
Att följa och analysera verksamheten för att sedermera styra
den är en del av konceptet för att minska problemen med
tillgänglighet efter pandemin.

KPS - balansräknare

Ingen ytterligare klinik har anmält intresse för
balansräknaren. Balansräknaren är et verktyg för att
analysera vad som de facto utförs i arbetet. Detta leder till en
förståelse för var förändringar och förbättringar måste
fokuseras. Balansräknaren kommer inte vara lika aktuell
efter det att Astrada It-lösning är helt implementerat.

KPS - utveckling av centralt operationsråd

För att säkra en jämlik vård i regionen behöver Kirurgisk
vård ha en övergripande bild av hur helheten ser ut gällande
tillgänglighet samt hur användandet av resurser optimeras
effektfullt. Denna optimering kräver att hänsyn tas till både
kvalitet och ekonomi. KPS-rådet har haft flertalet träffar och
arbetar för att skapa förutsättningar för att styra helheten av
kapaciteten mot det bästa för invånarna i regionen. Detta
innebär bland annat att se väntande till planerad vård som en
kö och inte flera köer i regionen. I ledningsgrupp har
arbetats med hur KPS-rådet ska interagera med befintliga
operationsråd samt vilken typ av beslut som skulle kunna tas
strategiskt övergripande. Även detta arbete är en del av
helhetsstrategin för att komma till rätta med utmaningarna
gällande tillgänglighet och är en del av produktionssystemet
KPS.

KPS - införande av IT-stödet Astrada i
verksamheten

Införande pågår av Astrada som ett planeringsverktyg för
produktion och kapacitet. Träffar med varje specialitet hålls
under september och oktober för att stödja detta och hjälpa
klinikerna till en start i planering, styrning och uppföljning.

KPS - processutveckling på kliniknivå utifrån
analys

Introduceringen som ska ske i september till oktober är
startad och alla kliniker involverade. Arbetet syftar till att gå
ännu tydligare mot ett arbete i processer och att fokusera på
helhetsprocessen och inte diagnosen. Detta innebär att
processarbetet kommer att involvera olika kliniker då
patienten rör sig däremellan. Träffar med alla specialiteter
hålls där uppdrag om fortsatt arbete presenteras.

Uppdrag/mål: Säkra akutsjukvården över tid på Höglandssjukhuset och Värnamo
sjukhus
Aktiviteter

Analys

Bilda en akutvårdsavdelning som stödjer
akutprocessen på sjukhuset

Målet är att skapa en akutvårdsavdelning med fokus på
akutprocessen genom hela vårdkedjan, där patienternas
omvårdnad sker med ett gemensamt arbetssätt oavsett
sökorsak och specialitet. Målet är också att antalet
vårdplatser på Höglandssjukhuset ska vara cirka 130 stycken
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Aktiviteter

Analys
i genomsnitt per dag över helåret, exklusive kvinnokliniken
och IVA. Behovet av vårdplatser kan ändras utefter arbetet
med att utveckla elektiva vårdenheter.
Arbetet med akutprocessen och bildandet av
akutvårdsavdelning har inte kunnat slutföras före sommaren
och semesterplaneringen. Arbetet planeras att fortsätta efter
coronapandemin.

Uppdrag/mål: Moderna och ändamålsenliga IT-system och digitala lösningar
Aktiviteter

Analys

Uppdatering av MetaVision till en ny version
baserat på en ny plattform

Detta projekt har på grund av bland annat coronapandemin
behövts justeras när det gäller tidsplan och innehåll. Då
driftsättning inte kunnat göras enligt plan vecka 40 har bland
annat aktivitet för integration mellan MetaVision 5 och
labbsystem behövts upprättats. Frågan om
förvaltningsstruktur och kostnad för mellanperiod mellan
kodstopp fram till driftsättning är pågående. Det finns även
en restlista som behöver hanteras inom ramen för denna
struktur.

Säkerställa ordnat införande av IT-system
inom Kirurgisk vård

Genom strukturen för hur kirurgisk vård arbetar genom
beredningsunderlag som hanteras i IT-styrgrupp är vår
förhoppning att syftet med ordnat införande upprätthålls.
Det är ett pågående arbete där behov av att etablera
kunskapen om strukturen fortsatt behövs.

Säkerställa att de system som Kirurgisk vård
är systemägare för har aktuella
systemförvaltningsplaner

Fortsatt ett arbete som behöver struktureras. För att detta ska
kunna göras på ett adekvat sätt är vår inställning att en
generisk översikt i form av SPR (System och
programregistret) behöver finnas etablerat. Arbetet med SPR
är inte klart ännu och ansvaret ligger hos ITC.

Uppdrag/mål: Utveckla akutprocessen på akutvårdsavdelningen på Länssjukhuset
Ryhov inför inflytt i D1
Aktiviteter

Analys

Utreda vilka patienter som kan ges vård via en
dagenhet istället för inneliggande vård

I varje kliniks arbete med produktionsstyrning prövas om
vård kan ges på en lägre vårdnivå med samma eller bättre
resultat. En sammanhållen utredning för Kirurgisk vård
kring vilka patientgrupper som kan vårdas via dagenhet
istället för inneliggande är pausad.
Aktiviteten har inte kommit igång och kommer inte kunna
slutföras 2020.

Utveckla nya arbetssätt för öppenvård av
akutpatienter inom slutenvården

Arbetet i aktiviteten är pausat och kommer inte kunna
slutföras 2020.
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Framgångsfaktorer: God cancervård
Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Standardiserade
vårdförlopp - andel
patienter i SVF

70 %

60 %

Andelen patienter i SVF sjönk kraftigt under april månad då
andel patienter i SVF bara var 9 procent. Till och med
augusti är andelen patienter i SVF 60 procent. För maj till
och med augusti var 346 av 556 patienter, 62 procent, i
SVF.

Standardiserade
vårdförlopp - andel
inom max ledtid

80 %

47 %

Ledtider i standardiserade vårdförlopp förbättras
kontinuerligt men är fortfarande långt ifrån måluppfyllelse.
Bäst måluppfyllelse uppnås inom SVF njurcancer, SVF
malignt melanom och SVF tjock- och ändtarmscancer.

Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av
följsamhet till standardiserade vårdförlopp

Region Jönköpings läns resultat för inklusionsmålet är 90
procent första halvåret, väl över målet att 70 procent av
patienter som diagnostiserats med cancer får sin utredning
via ett standardiserat vårdförlopp, SVF. Utvecklingsarbetet i
cancerprocesserna fortsätter för att även nå målet för
ledtider, att 80 procent av de som får sin utredning via ett
SVF också ska få sin behandlingsstart inom fastställd tid.
Utvecklingen första halvåret är i rätt riktning, från 38-45
procent. Av vårdförloppen har 21 av 31 sin hemvist inom
Kirurgisk vård.

Uppdrag/mål: Screening av tjocktarmscancer
Aktiviteter

Analys

Samordning och planering av tarmscreening

Sydöstra sjukvårdsregionen arbetar för att ansluta till Region
Stockholms Gemensamt samordningskansli, GSK och att
fortsätta arbetet med implementering av
tarmcancerscreening inom Region Kalmar, Östergötland och
Jönköping.

Uppdrag/mål: Prostatacancertestning
Aktiviteter

Analys

Aktivt delta i Sydöstra sjukvårdsregionens
arbete för införande av organiserad
prostatacancertestning

Med ett inriktningsbeslut om införande motsvarande det som
tagits för tarmcancerscreening möjliggörs fortsatt arbete med
integration ROS/BOS och 1177.

Uppdrag/mål: Inrätta ett diagnostiskt centrum för prostatacancer
Aktiviteter

Analys

Ordnat införande i att utveckla och förbättra
processen att utreda förhöjda PSA-värden

Tidigare har patienter skickats till Stockholm för utredning
men nu finns kompetens och utrustning för att göra detta på
Värnamo sjukhus.
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Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
Aktiviteter

Analys

Farmaceuter som stödjer läkemedelsarbete på
vårdavdelning

På kirurgkliniken och ortopedkliniken på Höglandssjukhuset
samt ortopedkliniken i Värnamo stödjer farmaceuter
läkemedelsarbetet på vårdavdelning.
Detta leder bland annat till rätt läkemedel till rätt patient i
rätt dos och i rätt tid, minskat antal interaktioner, alternativa
behandlingar vid frånvaro av rätt läkemedel samt ökad
säkerhet vid vårdens övergångar.
Det ger tidsbesparingar för hämtning av läkemedel från
andra enheter, dosettdelning, läkemedelsavstämning och
översyn av läkemedelslistor.
Detta gör att vårdpersonal kan lägga mer tid på patienten.

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden
Aktiviteter

Analys

Nätverk för verksamhets- och vårdutvecklare

Under 2020 planeras 4 träffar varav en ägde rum i februari
med temat patientsäkerhet.
I maj planerades en träff med verksamhetsutvecklare och
motsvarande. Den ställdes dock in till följd av
coronapandemin.
Nästa träff äger rum i september. Temat för den dagen är
dock ej klart ännu.
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Medarbetare
Strategiska mål: En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Framgångsfaktorer: Attrahera och rekrytera
Uppdrag/mål: Attrahera nya medarbetare
Framgångsfaktorer: Kompetenta och engagerade medarbetare
Uppdrag/mål: Kompetensplanering och rätt använd kompetens
Mätetal
Kompetensutveckli
ngsplan

Minskning av
kostnaderna för
bemanningsföretag

Målvärde

Resultat

90 %

56 %

Målet för tertial 2 är inte uppnått.
Medarbetarsamtalen har under coronapandemin inte kunnat
genomföras i den utsträckning som förväntats. Det påverkar
även arbete med kompetensutvecklingsplaner.
Flertalet av Kirurgisk vårds kliniker planerar att hålla
medarbetarsamtal under hösten.

-5 %

25 %

Verksamhetsområdet har avrop på läkare och
sjuksköterskor främst inom kirurgi, op/iva och
kvinnosjukvården. Kostnaderna har ökat inom
kvinnosjukvården på Höglandssjukhuset där det är svårt att
rekrytera läkare och barnmorskor.

2 026

Till och med augusti hade Kirurgisk vård i genomsnitt 26
fler årsarbetare än 2019. På OP/IVA och urologkliniken var
det i genomsnitt 49 fler årsarbetare. För urologkliniken och
OP/IVA-klinikerna beror ökningarna på personal som
arbetat med patienter med covid-19.
Sysselsättningsgraden är nu 95,6 procent. Det är en ökning
med 0,4 procentenhet jämfört med augusti 2019. Det
motsvarar cirka 10 årsarbetare.

Nämnd Årsarbetare

Analys

VO Timanställda

326,8

283,2

Under andra tertialen har antalet timanställda minskat.
Detta beror på att vi har månadsanställt fler
semestervikarier än tidigare år. Som en del i arbetet att bli
en attraktiv arbetsgivare strävar regionen efter att öka
antalet månadsanställda semestervikarier istället för att
intermittent anställa dessa under sommaren.

VO Antal tillsatta
utbildningsplatser
kopplat till
tilldelning

50

34

Kirurgisk vårds verksamhetsområde har totalt 50 tilldelade
utbildningsplatser.


Anestesi 11 platser



Intensivvård 13 platser



Kvinnokliniken 16 platser

 Operation 10 platser
Det har varit svårigheter att fylla utbildningsplatserna på
främst operation men också till viss del inom anestesi och
intensivvård. Kvinnokliniken har fyllt sina platser förutom
2 där de som sökt utbildningstjänst inte kom in på
utbildningen. Aktiviteter kring att öka attraktiviteten är
påbörjade och kommer att presenteras under hösten.
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Aktiviteter

Analys

Handlingsplaner för oberoende av
bemanningsföretag upprättas

Tydliga kriterier är uppsatta för när bemanningsföretag kan
användas;
- för att upprätthålla bakjourskompetens
- där viktig funktion (oavsett yrkesroll) är vakant på grund
av långsiktig sjukfrånvaro eller hastig vakans där andra
kompetenser inte kan ersätta direkt
Under coronapandemin har flera av uppbokade hyrläkare
meddelat att de ej kan komma till oss vilket har resulterat i
en ansträngd situation på berörda enheter samt mer övertid
och mindre återhämtning.

Regelbunden avstämning med kliniker

HR-partner och controller har regelbundna avstämningar
med klinikernas ledningsgrupper kring bemanning och hur
de kan planera denna för att få rätt antal årsarbetare och
minska antalet timanställda inom ramen för ekonomin. De
kliniker som inte har budget i balans har alltid en dialog
innan ny- eller återanställning.

Utbildningsanställningar 2020

50 tilldelade vidareutbildningsplatser för sjuksköterskor
fördelas på operation 10 platser, anestesi 11 platser,
intensivvård 13 platser och kvinnokliniken 16 platser.
Antagna:


Anestesi 8 (Jönköping 6, Värnamo 1, Eksjö 1),



Intensivvård 9 (Jönköping 3, Värnamo 4, Eksjö 2)



Kvinnokliniken 14 (Jönköping 8, Värnamo 2, Eksjö
4)



Operation 3 (Jönköping3, Värnamo0, Eksjö 0)

Arbetstidsmodeller, 80-10-10

Arbetet med schemamodell/arbetstidsmodell 80-10-10
fortsätter under 2020. Enheter som har påbörjat arbete enligt
ny schemamodell/arbetstidsmodell har startat med
fördelning på 90-5-5. Personalen är mestadels positiva till
projektet. Svårigheten finns i att fördela bemanningen på ett
så effektfullt sätt som möjligt för att nå fram till 80-10-10.
På grund av coronapandemin har arbetet med schemamodell
80-10-10 fått stå tillbaka. Under hösten 2020 samt våren
2021 kommer projektet att återupptas.

Karriärtjänster för yrkesskickliga
sjuksköterskor

Det finns teamsjuksköterskor på länets alla ortopedkliniker
samt på kirurgkliniken i Eksjö och Värnamo. Dialog förs
med flera klinker hur man kan använda teamsjuksköterskor i
kombination med andra arbetssätt. Då kirurgisk vård har
flera klinker som till stora delar enbart har
specialistsjuksköterskor kommer antalet teamsjuksköterskor
inte att öka i önskad utsträckning.

Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning
Mätetal

Målvärde

VO Antal
synpunkter från våra
fackliga parter vid
löneöversyn

Resultat

Analys
Arbetsgivaren är nöjd med löneprocessen. Den har fungerat
väl.
Utbildning lönebildning kommer att genomföras tidig höst
till HR och chefer. Gemensam utbildning Medicinsk vård,
Kirurgisk vård och Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Både arbetsgivaren och fackliga parter önskar större
lönespridning.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
Kommunal, Läkarföreningen, Vision, SSR och Ledarnas
avtal är fortfarande inte klara. Förhandlingarna kommer att
tas upp till hösten igen på nationell nivå.

Aktiviteter

Analys

Kända och klinikanpassade lönekriterier

Arbetet är uppskjutet till hösten.

Framgångsfaktorer: Hälsa, delaktighet och likabehandling
Mätetal

Målvärde

Resultat

4,9 %

6,2 %

Personalhälsa sjukfrånvaro

Analys
Sjukfrånvaron är fortsatt hög men ökningen har stannat av
och istället ses en liten minskning jämfört med perioden
april-juli. Utöver de nya restriktionerna kan vi nu se att
sjukfrånvaron också orsakas av ett ökat antal bekräftade
covid-smittad personal. Vi upplever även att den ansträngda
arbetssituationen på vissa enheter har påverkat
medarbetarnas hälsa. Chefer uppmuntras till att samtala
med de som signalerar ohälsa. Samtalsstöd har erbjudits på
enheter som vårdar covid-patienter.

Uppdrag/mål: Systematiskt arbetsmiljöarbete
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO Genomförda
skydds- och
arbetsmiljöronder

Varje verksamhet ska under året genomföra en
arbetsmiljörond. Utifrån identifierade risker ska en
handlingsplan upprättas och följas upp enligt planering.
Under rådande situation med coronapandemin har samtliga
kliniker gjort en extra arbetsmiljörond med riskananlys och
handlingsplan inför de organisationsförändringarna som
skett.

Aktiviteter

Analys

E-information/film/lathund kring det
systematiska arbetsmiljöarbetet till chefer

Arbetet har skjutits upp på grund av coronapandemin.

Arbete med resultat från
medarbetarundersökning

Klinikerna har påbörjat arbetet med att presentera
medarbetarundersökningen samt identifiera
utvecklingsområden och göra handlingsplaner. Under
rådande coronapandemi och den ökade belastningen har
arbetet på de flesta kliniker fått pausas. Arbetet kommer
succesivt att påbörjas igen under hösten.

Uppdrag/mål: Aktiv och likvärdig rehabilitering
Aktiviteter

Analys

Hälsofrämjande arbetsplatser

Chefer får stöd av rehabiliteringsspecialist i arbetet att fånga
upp sjukfrånvaron tidigt och arbeta aktivt med insatser i
syfte att förkorta sjukskrivningstiden. Under rådande
situation med restriktioner för att minska smittspridningen
av corona samt en ökad arbetsbelastning för medarbetare
som arbetar med patienter med covid-19 ser vi att
korttidsfrånvaron kommer att öka och att den blir svår att
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Aktiviteter

Analys
påverka. Uppföljningar av arbetsmiljön och revideringar av
handlingsplaner/insatser sker kontinuerligt med syfte att
minska ohälsan och sjukfrånvaron i den mån det går.

Uppdrag/mål: Medarbetarskap och delaktighet
Mätetal
Medarbetarsamtal

Målvärde

Resultat

90 %

62 %

Analys
Målet för tertial 2 är inte uppnått. Möjliga orsaker till detta
kan vara en eftersläpning av registrering samt att
Kommunals löneår har en månads förskjutning och därmed
hamnade medarbetarsamtalen, mitt i det intensiva arbetet
med coronapandemin. Medarbetarsamtalen har därför inte
kunnat hållas i den utsträckning som förväntats. Flertalet av
Kirurgisk vårds kliniker planerar att genomföra dessa under
hösten.

Framgångsfaktorer: Chef- och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Mentorskap för nya chefer

Aktiviteten är avbruten.

Uppdrag/mål: Ett stärkt- chef och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Chefer och ledare ska delta i chefs/ledarutvecklingsprogram och
chefsutbildningar.

Chefer/ledare deltar i Region Jönköpings läns
ledarutvecklingsprogram och deltar i nätverk för engagerat
ledarskap. Under våren har Region Jönköpings län följt
riktlinjerna för att minska smittspridning av corona och ställt
om en del utbildningar till digitala möten alternativt skjutit
upp utbildningar till hösten.

Framgångsfaktorer: Utveckla och behålla medarbetare
Uppdrag/mål: Identifiera utvecklingsområden och framgångsfaktorer i verksamheten
Mätetal
VO Andel
avslutningssamtal

Målvärde
100 %

Aktiviteter

Resultat

Analys
Här krävs information och utbildning i hur samtalen ska
registreras samt betydelsen för att genomföra
avslutningssamtal med medarbetarna.

Analys

Information och utbildning kring
avslutningssamtal
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Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Ekonomi i
balans

0 tkr

-85 623 tkr

Budgetavvikelsen tom augusti är -85,6 miljoner kronor.
Budgetavvikelsen i bokslut 2019 var -41,1 miljoner kronor.
Utfallet är starkt påverkat av coronapandemin. OP/IVA
verksamheternas resurser har i stor utsträckning använts till
intensivvård för patienter med covid-19. Budgetavvikelsen
för OP/IVA klinikerna i länet är -92 miljoner kronor jämfört
med -9 miljoner kronor tom augusti 2019. Kostnader för
intensivvården av patienter med covid-19 har ännu inte
fördelats mellan Kirurgisk vård och Medicinsk vård.
Merparten av dessa patienter "tillhör" infektionskliniken
eller medicinklinikerna.
Personalkostnader till och med augusti är höga och främst
då utfallet från och med april. Ökade kostnader syns för
tilläggslöner som för övertid, mertid, jour och beredskap.
Kostnader för resor, kurser, traktamenten har minskat med
cirka 5 miljoner kronor jämfört med förra året.
Kostnader för bemanningsföretag är höga framför allt till
följd av brist på läkare och barnmorskor inom
kvinnosjukvården på Höglandssjukhuset.
Ökade kostnader kan även ses för materialkostnader
inklusive förrådsfört material.
Verksamhetsområdet har köpt operationssalar och
operationspersonal (ej operatör) för 5,5 miljoner kronor
främst för bröstcancer och akut ortopedi.
Externa intäkter har minskat med cirka 7 miljoner kronor
jämfört med förra året beroende på lägre intäkter för
öppenvårdsavgifter och lägre asylintäkter.

Prognos

0 tkr

-100 000 tkr

Prognos för helår är minus 100 miljoner kronor.
Budgetavvikelsen i bokslut 2019 var 41,1 miljoner kronor.
Prognosen bygger på att kostnadsnivån till följd av
coronapandemin minskar under hösten till en mer normal
nivå. Det är osäkert vilka effekter på verksamhet och
ekonomi det blir att arbeta igen det som fått anstå under
coronapandemin.
Kirurgisk vårds arbete med att minska personalkostnader
och antal årsarbetare har inte varit möjligt under pandemin.
En del av Kirurgisk vårds handlingsplan för ekonomi i
balans är att utnyttja regionens operationskapacitet till att
minska köpt vård samt att på sikt sälja vård till andra
regioner. Den planen har inte varit genomförbar nu då stor
delar av OP/IVA verksamheten bedrivit intensivvård för
patienter med covid-19 och nu kommer att arbeta med att
hantera uppskjuten vård primärt för länets invånare.
De största budgetavvikelserna finns för personalkostnader
och inom OP/IVA-klinikerna.
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Mätetal
VO Alla kliniker
ska ha strategier och
aktiviteter för
ekonomi i balans på
kort och lång sikt

Målvärde

Resultat

18

Analys
Kliniker med underskott upprättar handlingsplan för
ekonomi i balans. Ett sammanhållet arbete med strategier
för övriga kliniker har ännu inte påbörjats.
Arbete behöver genomföras för att identifiera vilka
strategier och aktiviteter som behövs för att ha ekonomi i
balans på lång sikt på respektive klinik. Det arbetet har inte
prioriterats under coronapandemin. Därför saknar mätetalet
resultat.

Handlingsplan för ekonomi i balans

Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Verksamhetens fokus under tertial 2 har varit att hantera
coronapandemin och att vårda patienter med covid-19.
Arbete med åtgärder för ekonomi i balans har inte
prioriterats under perioden. I prognosen med en
budgetavvikelse på 100 miljoner kronor förväntas
handlingsplanen ovan inte ge några stora effekter under
2020.
Arbete med produktionsstyrning inklusive systematiskt
förbättringsarbete med ständiga förbättringar förväntas öka
effekten av verksamhetsområdets insatser och sänka dess
kostnader.

Arbeta aktivt med Kostnad per patient (KPP)

Controllers följer och analyserar löpande KPP tillsammans
med klinikledningsgrupper på de flesta av
verksamhetsområdets kliniker. Inom Kirurgisk vård
fokuseras arbetet för tillfället på KPS. Ett kommande steg i
KPS-arbetet är att med KPP värdera resursåtgången i våra
processer.

Ledningsgrupp, kliniker och MPG följer
löpande KPP och DRG

Controllers följer och analyserar löpande KPP tillsammans
med klinikledningsgrupper på de flesta av
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Aktiviteter

Analys
verksamhetsområdets kliniker.
Inom ledningsgruppen fokuseras arbetet för tillfället på
KPS. Ett kommande steg i KPS-arbetet är att med KPP
värdera resursåtgången i våra processer.

Uppdrag/mål: Verka för en kostnadseffektiv användning av medicinsk diagnostik.
Aktiviteter

Analys

Upprätta en modell för att säkerställa ett
ordnat införande av undersökningar inom
diagnostiken

En generell modell för ordnat införande är införd inom
verksamhetsområdet. Arbetet med att utveckla en specifik
modell för ordnat införande av undersökningar inom
diagnostiken är inte påbörjad.

Arbeta med jämförelser för att hitta områden
där mer kostnadseffektiva arbetssätt är möjliga

Arbete pågår på vissa kliniker men arbetet är ännu inte
sammanhållet på verksamhetsområdesnivå.
På ögonkliniken sker systematiskt förbättringsarbete för att
effektivisera verksamhetens processer.

Uppdrag/mål: Upphandlingar
Aktiviteter

Analys

Genomföra upphandlingar och därefter avrop
som värderar kvalitet, nytta och ekonomi.

Dialog förs med inköp över aktuella upphandlingar för att i
utvalda upphandlingar öka delaktigheten och värdera
kvalitet, nytta och ekonomi. Controller kommer att vara
delaktig i upphandlingar inom ortopedi.

Framgångsfaktorer: Ordnat införande
Aktiviteter

Analys

Samtliga kliniker använder modellen för
ordnat införande vid ny eller förändrad
verksamhet

Ordnat införande är en del av Kirurgisk vårds
produktionssystem vilket syftar till att använda de resurser
som finns med optimal effekt.
Verksamhetsområdets kliniker anger i Stratsys under
framgångsfaktorn ordnat införande förändringar i
verksamheten för att pröva dem innan de eventuellt ska
införas.
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HÅLLBARHET
Strategiska mål: Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål: Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Tjänsteresor,
antal km egen bil
(privatbil)

-30 %

-18,2 %

Resandet med egen bil har under perioden maj till och med
augusti minskat med 15 165 km och 29 procent jämfört
med 2017. För perioden januari till och med augusti har
resandet minskat med 23 437 km och 18 procent jämfört
med 2017.

Tjänsteresor,
antal km poolbil och
hyrbil (korttid)

-15 %

-20,9 %

Målet är uppfyllt.
Resandet med hyr- och poolbil har under perioden maj till
och med augusti minskat med 43 440 km och 37 procent
jämfört med 2017. För perioden januari till och med augusti
har resandet minskat med 72 564 km och 21 procent
jämfört med 2017.

Tjänsteresor,
antal km inrikesflyg

-50 %

-62 %

På grund av Coronapandemin har flygandet minskat
kraftigt.

Tjänsteresor,
antal km utrikesflyg

0%

-85 %

På grund av Coronapandemin har flygandet minskat
kraftigt.

Aktiviteter

Analys

Arbeta med hållbart resande.

Kirurgisk vård arbetar med att minska resandet, öka digitala
möten och samåkning. Resandet sker i större omfattning
med fossilfria bränslen.

Öka antal resfria möten

Fler och fler möten som anordnas av staben och inom
kliniker är via Cisco eller Lync. Sedan covidpandemin
används dessa möten i än större omfattning.

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål: Varje klinik ska ha "eget" mätetal eller aktivitet för Hållbar utveckling
Mätetal
VO Finns "eget"
mätetal eller
aktivitet

Målvärde

Resultat

17

16

Analys
16 av 17 av verksamhetsområdets kliniker har eget mätetal
eller aktivitet för hållbar utveckling.
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Inledning
Område Psykiatri, rehabilitering och diagnostik består av länsklinikerna barn och ungdomspsykiatri,
habiliteringscentrum, klinisk fysiologi, laboratoriemedicin, rehabiliteringscentrum,
rehabiliteringsmedicin och röntgen. De tre vuxenpsykiatriska klinikerna utgår från respektive länsdel.
Inom habiliteringscentrum finns förutom barn- och vuxenhabilitering även tolkcentral, syncentral och
hörselhabilitering. Laboratoriemedicin är samlingsbegrepp för klinisk kemi, mikrobiologi,
immunologi, patologi och transfusionsmedicin. Nuklearmedicinsk enhet drivs gemensamt av röntgen
och klinisk fysiologi.
Verksamhetsområdet omsluter ca 2,1 miljarder kronor varav 1 miljard är budgetram och resterande del
fördelas eller debiteras.
Antalet faktiska årsarbetare är ackumulerat 1808. En ökning med 20 jämfört 2019, men i augusti är vi
58 fler jämfört förra året. Ökningen förklaras av anställningar på grund av pandemin, men också tack
vare framgångsrik rekrytering med minskat behov av hyrläkare. Det sker en kontinuerlig och
kliniknära uppföljning och analys av utvecklingen. De största yrkeskategorierna är sjuksköterskor,
undersköterskor/skötare, biomedicinska analytiker och läkare. En attraktiv arbetsmarknad orsakar
svårigheter att rekrytera och behålla psykologer, en nyckelkompetens för att klara neuropsykiatriska
utredningar.
En stor utmaning är samhällets ökande frågeställning kring utvecklingsrelaterade psykiska
funktionsvariationer och begäran om neuropsykiatriska utredningar för barn och unga. En väg in för
telefon, remisser och triagering har etablerats. En stor volym utredningar genomförs av upphandlade
aktörer samtidigt som vi bygger upp egen resurs för att motsvara efterfrågan. Den totala omfattningen
av utredningar kan göra det möjligt att arbeta bort kön inom 12-18 månader, med nuvarande
efterfrågan. Den stora volymen utredningar resulterar i omfattande behov av uppföljande behandling
och läkemedelsförskrivning. Det saknas en sammanhållen resurs för barn och ungas hälsa på primär
nivå, vilket medför risk för undanträngningseffekter för de med svår psykisk sjukdom.
Utveckling av vårdriktlinjer leder successivt till en ökad efterfrågan på avancerad och komplex
diagnostik. Nuklearmedicinska undersökningar används allt mer. Laboratoriemedicin är delaktiga i
utvecklingen av skräddarsydda behandlingar, "personalized medicine" genom DNA-analys.
Effekterna av pandemin har varit påtagliga. Laboratoriemedicin har på kort tid satt upp egen analys av
Covid-19 och även initialt axlat ett stort ansvar för att säkerställa personalprovtagning. Tack vare
extern leverantör har tillgängligheten till analyssvar varit god. En stor sjukfrånvaro i de flesta
verksamheter under mars och april vändes till en period av lägre nivåer än normalt för att mot slutet av
perioden åter igen öka motsvarande samhället i stort. Ökade infektionssymtom efter semestrar och i
samband med skolstart tros vara en förklaring. Den vård som fått anstå har framförallt rört sig om
rehabilitering i grupp och vissa insatser för invånare över 70 år. Vi har varit måna om att upprätthålla
den vanliga vården. Trots det ser vi en betydande volym av avbokade besök på egen begäran, vilket
bland annat riskerar försenad diagnostik av allvarliga sjukdomar. En vårdavdelning inom
vuxenpsykiatri stängdes ned i förtid under våren för att medarbetare skulle delta i vården av patienter
med Covid-19. Vårdplatserna har ändå räckt till i länet då antal vårdtillfällen varit lägre, som en följd
av minskat söktryck och akuta besök. Under tertialet har antalet läkarbesök minskat med 13% och
besök annan yrkeskategori med 12%. Remissinflödet till röntgen och klin fys har efter en tydlig
nedgång under våren återgått till mer normala nivåer. För laboratoriemedicin har däremot efterfrågan
på analyser varit och är fortsatt mycket hög. Rehabiliteringsmedicin har ökat antalet platser från 12 till
14 och har inte minskat några vårdplatser under sommaren för att möta det ökade behovet av
rehabilitering efter covid-19
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2020-08-31

Andel

2019-08-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

6

31,5%

8

40%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

7

37%

6

30%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

6

31,5%

6

30%

Antal mätetal som
mäts

19

100%

20

100%

Den sammanlagda måluppfyllelsen ligger på likvärdig nivå som motsvarande period 2019. 31,5% av
målen är uppfyllda och 37% av målen är delvis eller ej uppfyllda. Vad gäller de ej uppfyllda målen
finns dessa inom områdena tillgänglighet, tid till utredning och tid till behandling inom barn- och
ungdomspsykiatrin. Vårdplaner är ett område där fortsatta förbättringar krävs för att nå målvärdet. Vad
gäller kostnader för bemanningsföretag så fortsätter de minska. Röntgenkliniken har inte kunnat
minska som förväntat då flera nyrekryterade återvänt till hemlandet. Psykiatriska kliniken i Jönköping
har kunnat göra sig oberoende av hyrläkare, men visst behov finns i Värnamo och på Höglandet.
Sjukfrånvaron är ett område som värderas som rött vilket har en tydlig koppling till Covid-19
pandemin och rekommendationer från FHM. Resultaten avseende hållbar utveckling är mycket
positiva som ett tydligt resultat av minskat resande under pandemin, men ingår inte i tabellen ovan.
Prognosen pekar på ett underskott av ca 7 mnkr vilket beskrivs mer i texten kring aktiviteten
"prognos".

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Delårsrapport 2

155

5(34)

Medborgare och kund
Strategiska mål: Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer: Nära vård
Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Trygg och säker in och utskrivning från
sjukhuset

Pågående enligt plan. Kontinuerligt arbete som är etablerat i
alla verksamheter.
De psykiatriska klinikerna har arbetat med översyn av
vårdsamordningsprocessen under våren efter uppdrag från
strategigrupp psykiatri och missbruk. Alla tre kliniker har
idag ett mer aktivt arbete i samarbete med kommunerna
avseende avvikelser i samband med vårdens övergångar. I
Värnamo deltar vårdjouren vid avdelningsrond för att vara
delaktig i utskrivningsplanering och i samband med
utskrivning kopplas psykiatrisk vårdjour aktivt in.
Aktuellt inom rehabiliteringscentrum kring gruppen som
drabbats av Covid-19 som skrivs ut från sjukhus. Där har
uppföljningsrutiner tagits fram i samverkan med andra
verksamheter/huvudmän i syfte att rehabiliteringskedjan
skall fungera optimalt och ge ett sömlöst stöd för patienten i
rehabiliteringsprocessen.

Uppdrag/mål: Samarbetsvård - kroniska sjukdomar
Arbete i pilotform pågår på höglandet som en del inom Tillsammansarbetet.
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete för att utveckla och pröva en
modell för samarbetsvård primärvård specialistvård.

Detta är dels ett deluppdrag inom Tillsammansprogrammet,
dels ett uppdrag som resp klinik inom specialistpsykiatrin
har. Samtliga kliniker har under hösten inplanerade
dialogmöten med företrädare från vårdcentralerna inom
respektive länsdel.
Inom Tillsammansprogrammet pågår arbetet främst inom
ramen för "Samarbetsvård psykisk hälsa", där vårdcentraler
och kommuner på Höglandet samverkar med psykiatriska
kliniken på höglandet och sektionen för folkhälsa.
Utvecklingsarbetet har begränsats p g a pandemin, men
pilottester genomförs i mindre skala inom Eksjö kommun
och primärvård samt psykiatriska kliniken. Förbättringarna
fokuserar bl a på ökad följsamhet till behandlingsriktlinjer
inom primärvården. Kommunen fokuserar på riskfaktorerna
sömn och stress och specialistpsykiatrin fokuserar på
åtgärder inom målgruppen patienter med störst
vårdkonsumtion.

Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom

Fortsatt arbete pågår främst inom de vuxenpsykiatriska
klinikerna. Samarbete sker med folkhälsa, primärvården och
rehabiliteringscentrum.
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Uppdrag/mål: Arbeta med omställning till den nära vården
Aktiviteter

Analys

Respektive verksamhet identifierar
prioriterade aktiviteter för att utveckla
verksamhetens del och ansvar i den nära
vården.

Inom verksamhetsområdet pågår många olika initiativ, såväl
inom Tillsammansarbetet som i separata utvecklingsarbeten.
De psykiatriska klinikerna, såväl vuxen- som barn- och
ungdomspsykiatrin, arbetar på olika sätt för att utveckla
samverkansformer mellan primärvården, folkhälsa och
kommunerna. Inom samordningsgrupp rehabilitering sker en
tät samverkan kring prioriterade utbildnings- och
rehabiliteringsinsatser. Under pandemin har både
rehabiliteringscentrum och rehabiliteringsmedicinska
kliniken utgjort tydliga kompetensresurser för primärvården
och kommunerna. De arbetar också vidare med att utveckla
stödet i invånarens egenvård och för att skapa en
sammanhållen rehabiliteringsplan.
Laboratoriemedicin är involverad i olika initiativ som
innebär att analyserna kan utföras patientnära. Såväl arbetet
med Patientkontrakt som pandemin har inneburit att
utvecklingsarbetet har intensifierats inom egenutförd
provtagning samt patientens egen provhantering via 1177.
Inom röntgen pågår arbetet med att införa mobil röntgen på
sjukhus samt i anslutning till kommunala boenden i länet.

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Uppdrag/mål: Utveckla den personcentrerade vården
Mätetal
Kundtillfredsställels
e - nationell
patientenkät

Målvärde

Resultat

80 %

Analys
Mätningen avser rehabiliteringscentrum Värnamo,
Jönköping och Eksjö samt rehabiliteringsmedicinska
mottagningen, Länssjukhuset Ryhov.
Inom rehabiliteringscentrum ligger resultaten på över 80
procent inom samtliga sju dimensioner. Inom de allra flesta
dimensioner ligger resultaten i linje med riket, eller något
över. Exempel på dimensioner där resultatet sticker ut
positivt är respekt och bemötande och helhetsintryck.
Vid rehabiliteringsmedicinska mottagningen har endast
patienter som träffat läkare vid mottagningsbesök och
patienter som genomgått dagrehabilitering svarat på
enkäten, vilket medför att resultaten är svåranalyserade.
Verksamheten använder sig därför av kvalitetsregister, egna
patientenkäter och patientråd för att fånga patienters
synpunkter och kundtillfredsställelse.

Aktiviteter

Analys

Fortsatt utvecklingsarbete för att förbättra
patient- och närståendeinflytande.

Ett flertal åtgärder pågår inom verksamhetsområdet:


Pilotprojekt ”Peer Support” fortgår i hela länet
(projektanställda personer med egen erfarenhet av
psykisk ohälsa som resurs). I nuläget har fem
personer anställts inom specialistpsykiatrin. En ny
rekryterings- och utbildningsomgång tillsammans

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Delårsrapport 2

157

7(34)

Aktiviteter

Analys
med Kommunal utveckling startade i slutet av
augusti.


Stort fokus på att göra patienten delaktig i sin
vårdplan/rehabplan



Utarbetande av Inflytandeplaner för förstärkt
brukarsamverkan på flera nivåer inom
specialistpsykiatrin



Studiecirklar i personcentrerad vård



Personcentrerade planeringssamtal inför
dagrehabilitering



Bred delaktighet inom verksamhetsområdet i
utvecklingsarbetet inom ramen för
"Patientkontrakt" och dess målsättningar.

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Faktisk väntetid
till första besök
inom 60 dagar i
specialiserad vård
nationell
rapportering.

80 %

62 %

Försämrat resultat för verksamhetsområdet med 62%
tillgänglighet mot målvärdet 80%. Aktuellt resultat är en
försämring gentemot föregående år då verksamhetsområdet
redovisade ett resultat på 78% .
Resultatet har påverkats delvis av pandemin och då
framförallt under våren då färre patienter sökte och kom till
sitt planerade besök.
Psykiatriska kliniken i Jönköping sticker ut med en längre
tids sämre tillgänglighet till läkarbesök. Något som kliniken
nu agerar i med att minska planerad tid för möten för
läkarna i öppenvården med två timmar varannan vecka som
ersätts med patientbesök. Förväntad förbättring av
tillgängligheten under hösten med ambition att nå målet till
årsskiftet. Psykiatriska kliniken i Värnamo har ett försämrat
utfall efter sommaren relaterat främst till
semesterplanering.
Psykiatriska kliniken Jönköping augusti 25% mot ack
resultat för 2020 31%
Psykiatriska kliniken Värnamo augusti 42% mot ack
resultat för 2020 79%
Psykiatriska kliniken Eksjö augusti 70% mot ack resultat
för 2020 85%

VO Faktisk väntetid
till första besök alla
professioner,
exklusive läkare.

80 %

84%

Målvärdet uppnått. Sista månadens utfall är strax under
målvärdet. Utmaningar ses främst avseende psykiatrisk
rehabilitering på Höglandet och i Värnamo. Mätningen
avser rehabiliteringscentrum och habiliteringscentrum.
Övriga verksamheters tillgänglighet till första besök
presenteras i mätetalet "Faktisk väntetid till första besök i
specialiserad vård".

Nämnd Faktisk
väntetid till besök
inom 30 dagar i
barn och
ungdomspsykiatrin

90 %

63 %

Fortsatta svårigheter att nå målet.
Fokuserat långsiktigt arbete pågår med att resursförstärka
med bland annat psykologer, sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och läkare, för att förbättra både
tillgänglighet och produktivitet. Långsamma administrativa
rutiner hos remittent skapar svårigheter att lyckas med
nybesök inom 30 dagar från remiss. Dialog förs med
kommun och elevhälsa för att förbättra flödet. 97% av

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Delårsrapport 2

158

8(34)

Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
patienterna får ett besök inom 60 dagar.
Positivt är att vi ser en förbättring av resultat under våren
trots pågående pandemi. Utfall i juli är 55% vilket är bättre
än föregående år samma månad vilket var 27%. I Jönköping
får 77% besök inom 30 dagar, i Värnamo 29% och Nässjö
41%.
Noteras kan att det under augusti varit en stor andel
patientvald väntan.

Nämnd Väntetid till
undersökning inom
radiologi

90 %

78 %

En försämring av resultatet jämfört med tidigare månader.
Jämför man med 2019 så är resultatet i augusti i stort sett
samma som föregående år.
Per undersökningsgrupp i augusti 2020 (ackumulerat):


Datortomografi, 73 %



MR, 45 %



PET-CT, 85 %



Röntgen, 57 %

 Ultraljud, 86 %
Röntgen ska göra ett större gemensamt arbete kring
tillgänglighet och detta område är nu beslutat som ett
prioriterat fokusområde under 2020-2021, men pausat i och
med pandemin.
Under pandemin har vi fortsatt bygga köer på grund av
ökad sjukfrånvaro och stor mängd uteblivna besök och
självvald väntan. Sommaren har inte kunnat ge utrymme för
att minska väntetiderna som under tidigare år. Svårigheter
också att bedöma hur stor andel av de uteblivna besöken
som det finns behov av att genomföra i ett senare skede.
Det har funnits maskinproblem avseende CT i Eksjö
samtidigt med planerade maskinbyten på Ryhov. Samtliga
tre enheter i länet har kunnat hjälpas åt på ett bra sätt för
bästa möjliga tillgänglighet. Under sommaren installerades
ytterligare en MR på Ryhov, vilket borde förkorta
väntetiderna framåt hösten inom denna modalitet. För PCI
(hjärtkateterisering) kommer installation av nytt labb vara
färdigt vecka 46, och under tiden skickas vissa patienter till
Skövde.
Nämnd Väntetid till
undersökning inom
klinisk fysiologi

90 %

87 %

Fortsatt stabila väntetider under året och sett ur ett nationellt
perspektiv är tillgängligheten god. Utfallet hittills i år tyder
på att pandemin har medfört ett minskat remissinflöde
vilket gett en möjlighet till att kortare svarstider.

Nämnd Fått hjälp
och lämnat
akutmottagningen
inom 4 timmar

90 %

87 %

Mätningen avser psykiatrisk akutmottagning i Eksjö och
Jönköping. Värnamo har bokade tider på akuten. Eksjö når
99%. Jönköping ligger nära måluppfyllelse med ett utfall på
83%, vilket är i nivå med 2019. Förutsättningarna skiljer
sig åt mellan orterna. Den största skillnaden består av att det
endast är akuten i Jönköping som har öppet dygnet runt.
Viss minskning i antal sökande patienter märks under
pandemin.

Genomförda
återbesök inom

90 %

92 %

Verksamhetsområdet uppfyller målvärdet. De
vuxenpsykiatriska klinikerna uppfyller målvärdet med
marginal. Barn- och ungdomspsykiatri, samt
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Mätetal

Målvärde

Resultat

medicinskt
måldatum

Analys
habiliteringscentrum är nära målvärdet med 86% respektive
88%.
Inom BUP lyfter man att den höga andelen återbesök inom
medicinskt måldatum är missvisande då medicinskt
måldatum inte skrivs in i de fall tider ej finns att kalla
patienter till behandlingar. Ett arbete pågår för att förändra
uppföljningen avseende detta. Inom BUP har man också
sett en ökning av antalet av- och ombokningar till följd av
pandemin.

VO Genomförda
återbesök inom
medicinskt
måldatum alla
professioner,
exklusive läkare.

90 %

84%

Resultatet ligger strax under målvärdet.
Rehabiliteringscentrum har inte riktigt nått målet och
orsakerna till det bedöms vara sjukfrånvaro hos personal
och ett stort antal återbud till följd av pandemin. Inom
habiliteringscentrum finns det en del kvar att förbättra
samtidigt som man ligger stabilt strax under målnivån.
Övriga verksamheters tillgänglighet till återbesök
presenteras i mätetalet Genomförda återbesök inom
medicinskt måldatum.

VO Svarstider inom
patologi

90 %

47 %

Det är fortsatta utmaningar att nå målet för
patologiprocessen även om resultatet för augusti är årets
bästa. En viktig förklaring är att inflödet av prover har
minskat under pandemin och möjliggjort kortare svarstider.
Resultatet är 47% inom 10 dagar medan andel svar inom 15
kalenderdagar är 80%, vilket alltså är en tydlig förbättring
jämfört med tidigare. Under våren har en hyrläkare avslutat
sitt uppdrag pga pandemin och viss volym av
distansdiagnostik har behövt återtas i egen produktion,
något som påverkat svarstider negativt. Totalt sett finns det
ett ökat inflöde av histologiska prover som har analyserats
utan ökning av svarstiderna vilket indikerar en
effektivisering. Den sammanfattade bedömningen är att vi
fortfarande är långt ifrån målvärde men med försiktig
positiv utveckling och svarstider på en stabil nivå.
Stabiliteten vad gäller svarstider har skapat en större
trygghet i flera SVF-flöden och förutsättningar för parallell
planering för nästa steg i förloppet. Värt att notera är att vi
redan 2019, med ett betydligt sämre resultat, 15%, ändå i ett
nationellt perspektiv låg bättre än medianvärdet vad gäller
svarstider enligt Nysam.

VO Genomförda
första besök i
specialiserad vård
inom 60 dagar som
ej innefattas i
nationell
rapportering.

80%

88 %

Nytt mätetal som visar resultat för rehabiliteringsmedicin.
Tillgängligheten är hög och i de fall där väntetiden blir
längre är det oftast pga av behovet av ett multiprofessionellt
teambesök. Antal inkommande och accepterade remisser är
relativt konstant över tid. Utfall i augusti ligger strax under
målvärdet på 79% och verksamheten lyfter att resultatet är
något svårtolkat pga pandemin och att många patienter
lämnat återbud pga sjukdom.

Uppdrag/mål: Arbete inom barn- och ungdomspsykiatri
Inom BUP pågår ett intensivt arbete för att hantera den kraftigt ökande efterfrågan på
neuropsykiatriska utredningar. Efterfrågan har femdubblats på några år.
”En väg in – barn och unga psykisk hälsa” är ett samarbete med barn- och ungdomshälsan, för att
redan vid första kontakt ha en gemensam och standardiserad bedömning av behoven och triagera till
rätt nivå. Enheten hanterar inkommande frågor både per telefon och remisser.
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Delårsrapport 2
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Den kraftigt ökade efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar är oroande för specialistvården, då
den tränger undan resurserna för unga med mer allvarliga psykiatriska sjukdomar.
För närvarande köps stora volymer utredningar av externa leverantörer för att förbättra
tillgängligheten, samtidigt som kliniken bygger upp en förstärkt egen utredningskapacitet.
Den stora volymen utredningar resulterar i de flesta fall i ett långvarigt behov av samtal, åtgärder och
läkemedelsbehandlingar. Samma personalresurser används som behövs för utredningar och
tillgängligheten befaras snabbt försämras för behandlingar.
Det finns en attraktiv alternativ arbetsmarknad för inte minst psykologer, vilket gör att
personalomsättningen är stor. Mycket resurser läggs på att utbilda nya kollegor, vilka till stor del
väljer annan arbetsgivare efter grundutbildning och stabiliteten i verksamheten är därför svår att nå.
BUP har satsat på rekrytering av nödvändig kompetens och lyckats mycket väl på kort tid, men den
stora omsättningen av medarbetare gör att den totala resursen endast marginellt har kunnat öka.
Verksamheten växer successivt vilket innebär trångboddhet både i Värnamo och i Jönköping.
Alternativa lokaler kan förhoppningsvis snart bli aktuella i de centrala delarna av Värnamo.
I Jönköping letar En väg in alternativa lokaler för att frigöra utrymme för övrig verksamhet inom
BUP.
Det pågår ett upphandlingsarbete avseende IT-stöd för triangeringsinstrumentet BCFPI och den
omfattande volymen av bedömningsformulär. Ett IT-stöd som förväntas frigöra tusentals
psykologtimmar i det att manuell rättning och hantering av dokumenten försvinner.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Nämnd Faktisk
väntetid för
utredning inom
barn- och
ungdomspsykiatrin
samt habiliteringen

90 %

18 %

Antal skickade remisser för extern utredning t o m augusti:
382
Antal uppstartade utredningar inom BUP t o m augusti: 146
Antal väntande för utredning 9/9: 282 (17 % inom 30 dagar,
36 % inom 60 dagar)
Jönköping 94
Nässjö 91
Värnamo 97
Inflödet är fortsatt runt 50 remisser per månad
BUP: s egen kapacitet att utreda har ökat marginellt
relaterat till 2019. Begränsningarna ligger till stor del i
rekrytering av nyckelkompetensen psykologer och
framgångarna att få dessa att stanna kvar vid kliniken då det
finns en alternativ och mycket attraktiv marknad.

Nämnd Faktisk
väntetid för
behandling inom
barn- och
ungdomspsykiatrin
samt habiliteringen

90 %

46 %

Vi har konstaterat att många patienter inte ligger med
väntetid i systemet då de har en pågående annan kontakt. Vi
har för att synliggöra dem gjort en manuell inventering av
länets patienter som är bedömda behöva ha särskild
behandling, som ännu ej startats upp. I Nässjö och
Jönköping finns väntetider för behandling, men inte i
Värnamo. Läkemedelsuppföljningarna är i fas. Fortsatta
olikheter i länet vad gäller tillgänglighet till behandling.
Arbete pågår med att lägga in alla väntande till behandling
med markerad väntetid i Cosmic.
Det inväntas nationella riktlinjer då det pågår ett arbete
inom SKR för att definiera vilka typer av behandlingar som
ska ingå i mätningar av väntetidmätningar.
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Uppdrag/mål: Sveriges bästa digitala vård
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling av e-hälsotjänster och
digitala arbetsprocesser.

Digitala vårdmöten:
Hela specialistvården har under våren breddinfört digitala
vårdmöten. Ett urvalsarbete har gjorts med samtliga
verksamheter för att hitta den plattform som passar
verksamhetens behov bäst. Båda de plattformar som
används är likvärdiga avseende användarupplevelse för
patienten. Snabbt införande har möjliggjorts genom en
strategiskt sammansatt grupp med centrala funktioner från
verksamhetsområdets ledningsstab, berörda verksamheter,
kommunikationsavdelningen samt IT-Centrum, vilka visat
prov på god samverkan och handlingskraft.
De tre psykiatriska klinikerna samt
rehabiliteringsmedicinska kliniken erbjuder nu digitala
vårdmöten via Cosmic e-besök. Barn och
ungdomspsykiatriska kliniken, habiliteringscentrum och
rehabiliteringscentrum erbjuder digitala vårdmöten via
Visiba Care, vårdmöte region Jönköpings län. Samtliga
verksamheter har infört vald plattform under mitten av april
och är igång med att erbjuda digitala vårdmöten till
patienter. Efterfrågan ökade kraftigt senare delen av våren.
Arbete pågår nu i samtliga verksamheter med
målformulering och strategisk planering för att fortsätta
erbjuda och öka andelen digitala vårdmöten över tid.
E-tjänster:
Webbtidbok är delvis implementerad för klinisk fysiologi.
Webbtidbok införs vecka 38 på de vuxenpsykiatriska
klinikerna. På alla tre kliniker kan invånaren se och avboka
sin tid och för en del av besöken är det även möjligt att
omboka. I Jönköping och Värnamo testas nybokning och
omvänd kallelse under hösten.
Tidbokning för provtagning via 1177 är infört som standard
på laboratoriemedicin och utnyttjandet av den tjänsten ökade
kraftigt under våren. Laboratoriemedicin deltar i Ineras
arbete för invånarens egen provhantering (EP) med fokus på
bland annat PSA prover. Det finns ett uppstartat arbete inom
röntgen för att införa digitala kallelser via KIVRA. Inom
röntgen pågår arbete med uppgradering av
produktionssystemet EI samt förberedelser för uppstart av
CosmicBOS. Även klin fys är med i arbetet för övergång till
CosmicBOS.

Medverka i pilottester av Cosmic e-besök
och/eller Cisco meeting.

Piloterna är avbrutna till förmån för breddinförande av
digitala vårdmöten.
Behov av möten med grupper av patienter eller närstående i
lösning som motsvarar Cisco Meeting kvarstår. Projektet
tittar på nya lösningar då Cisco meeting ej har kunna leva
upp till de krav som finns eller kunnat erbjuda rimliga
arbetssätt i verksamheten.
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Framgångsfaktorer: Jämlik psykiatrisk vård
Uppdrag/mål: Arbeta för att uppnå en jämlik psykiatrisk vård i länet
Aktiviteter

Analys

Enhet för omhändertagande av berusade
personer etableras (Tillnyktringsenhet TNE)

Rekrytering avseende skötare har varit framgångsrik, men
akutvårdsavdelningen har svårigheter med rekrytering av
sjuksköterskor. Planerat startdatum för TNE är den 1
oktober.

Integrerad beroendemottagning utreds i
samverkan med kommunerna

Arbetet med uppdragsbeskrivning har inte kommit igång i
avvaktan på etablering av TNE. Fokus i beroendevården har
under året varit att uppdatera och revidera
samverkansöverenskommelse och insatstrappa. Det utgör
också ett viktigt underlag för planering av integrerad
mottagning. Socialutskottet har lagt förslag om utredning av
huvudmannaskapet för vårdansvar för personer med psykisk
ohälsa och beroendesjukdom.

Uppdrag/mål: Utveckla omhändertagande av personer med eller som kan utveckla
PTSD
Aktiviteter

Analys

Verksamheten identifierar prioriterade
aktiviteter för att utveckla omhändertagandet
av personer med eller som kan utveckla
PTSD.

Arbete är påbörjat med länsövergripande ansats på de
psykiatriska klinikerna där nya vårdprogram tas fram.
Arbetet är i slutfasen och intresset för det vi gör inom RJL
finns inom sydöstra sjukvårdsregionen. Utbildning av
personal enligt nya vårdprogram är planerad på Höglandet. I
Värnamo startas nytt arbetssätt med tidig screening för
PTSD, posttraumatiskt stressyndom, och fler möjligheter till
behandlande åtgärder.
Inom barn- och ungdomspsykiatrin kartläggs
kompetensförsörjningsbehov på samtliga enheter.
Kompetens finns i hela länet men visst
vidareutbildningsbehov finns för att öka kapaciteten.
Rehabiliteringscentrum är aktiva i uppdraget att arbeta med
behandling för personer som varit utsatta för våld i nära
relationer. Rehabiliteringsmedicin erbjuder patienter som
kommer för smärtutredning screening för PTSD av
psykolog. Övriga patientkategorier screenas om behov
framkommer.

Uppdrag/mål: Säkerställa kontinuitet och delaktighet i vården med en aktuell
vårdplan. ("Kontinuitet")
Mätetal
VO Vårdplan

Målvärde

Resultat

80%

36%

Analys
Avser de tre psykiatriska klinikerna samt barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken. Resultatet har under hela
2020 legat på en stabil nivå långt under målvärdet.
Barn och ungdomspsykiatriska kliniken 39%
Psykiatriska kliniken Jönköping 22%
Psykiatriska kliniken Värnamo 44%
Psykiatriska kliniken Höglandet 29%
Aktiviteter pågår vid alla kliniker för att förbättra utfallet.
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Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på
Uppdrag/mål: Barn och ungdomars hälsa
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utvecklingsarbete för att etablera en
samlad mottagning för remisser,
telefonrådgivning och triagering ("En väg in barn och unga psykisk hälsa")

Införandet av ”En väg in - barn och unga psykisk hälsa”
samt triageringsstödet BCFPI har underlättat för såväl
rådgivning som hantering av ärenden till rätt vårdnivå och
verksamhet. En sammanfattande nulägesbeskrivning:


Triageringsstödet implementerades i mars 2020 och
arbetssättet med BCFPI förbättras ständigt.



BCFPI genererar ett bättre underlag inför mötet
med patienten.



Mätningar visar på en hög patientnöjdhet



Triageringen av inkommande ärenden är ungefär
55% till Barn och ungdomshälsan (BUH) och 45%
till Barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Under juni
månad sågs dock en markant förändring; 39% till
BUH och 61% till BUP. Orsaken var ett högt
inflöde från Elevhälsan avseende remisser med en
neuropsykiatrisk frågeställning (från ca 50 remisser
per månad till drygt 100 remisser).



Journalgranskning pågår för att utvärdera om färre
barn erbjuds vård på fel vårdnivå. Gruppen med
långa och lindriga besvär är överrepresenterad
bland de som bollas mellan BUP och BUH.



Fortsatt utvärdering och utveckling av arbetssätt
och dokumentation pågår

 Fortsatt arbete med utdata från systemet pågår
Behov finns av strategisk utveckling och tydliggörande av
vårdnivåer för barn och ungas hälsa. Både ur ett somatiskt
och psykiskt perspektiv är det angeläget att förtydliga och
ytterligare samla ansvaret på de olika nivåerna från egenvård
till primärvård och specialistvård. Arbetssättet med ”En väg
in” och triageringsstödet BCFPI är en hjälp i att strukturerat
bedöma den upplevda psykiska ohälsan. Vi kan då med
större säkerhet identifiera om det rör sig om psykiska besvär
eller ett psykiatriskt tillstånd och därefter fördela ansvaret
till lämplig vårdnivå. Den omfattande ökningen vi ser
avseende frågeställning om utvecklingsrelaterade psykiska
funktionsavvikelser, så kallade neuropsykiatriska tillstånd,
talar starkt för att den primära nivån för barn och ungas
hälsa behöver utvecklas och förstärkas.
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Process och produktion
Verksamhetsmått
Psykiatri, rehabilitering och
diagnostik

Utfall 202008

Antal läkarbesök

Utfall 201908

Förändring
antal

Förändring
%

21 518

24 762

-3 244

-13%

118 325

134 982

-16 657

-12%

121

131

-10

-7,6%

Vårdtillfällen

2 789

2 902

-113

-3,9

Vårdtid dagar

25 042

26 648

-1 606

-6%

Antal besök annan personalkategori
Disponibla vårdplatser

Utfallet för samtliga mätetal i tabellen har minskat. Bedömningen är att minskningen, i alla delar,
framförallt är ett resultat av den pågående pandemin snarare än ett resultat av önskade strategier.
Disponibla vårdplatser har minskat till följd av pandemin, då en vårdavdelning fick stängas under
våren för att frigöra personal till Covid-19-vård. Ytterligare platsneddragning fick göras på psykiatrisk
akutvårdsavdelning under sommaren på grund av detta. Antalet vårdplatser har dock motsvarat
behovet då söktrycket varit lägre. Under större delen av våren och sommaren har beläggningsgraden
varit på en acceptabel nivå vid de psykiatriska klinikerna. Rehabiliteringsmedicinska kliniken har
under perioden däremot ökat sina vårdplatser från 12 till 14 med anledning av rehabiliteringsbehov
efter Covid-19.

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Jämlik rehabilitering
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling av samverkan och
arbetssätt inom "Samordningsgrupp
rehabilitering".

Samordningsgrupp rehabilitering har under våren använts
som plattform för att arbeta fram en modell för rehabilitering
vid och efter covid-19 infektion. Handlingsplan finns
framtagen för 2020. Material finns nu publicerat på
Folkhälsa och sjukvård. Fortsatt arbete hösten 2020 enligt
planen med fokus på kunskapsstöd och nätverk.

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger
Mätetal
Vårdprevention

Målvärde

Resultat

90 %

91 %

Analys
De vårdavdelningar som följer och registrerar detta i Senior
Alert, når det uppsatta målet. Fler verksamheter behöver
säkra rutinen för registrering. Resultat är enbart inläst för
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
vårdavdelningen på rehabiliteringsmedicinska kliniken.
Utfall saknas för vuxenpsykiatrins vårdavdelningar felsökning pågår.

Uppdrag/mål: Fortsatt utveckling av arbetssätt för att öka riskmedvetenheten
Ex på aktiviteter som pågår:





Fortsatt implementering av Gröna korset på flertalet enheter. Fokus ligger på att etablera
strukturerade och kontinuerliga arbetssätt för dagliga riskbedömningar, med målet att förbättra
patientsäkerheten genom en ökad riskmedvetenhet.
Fortsatt utveckling av befintliga kombinerade arbetsmiljö- och patientsäkerhetsronder inom
röntgen och klinisk fysiologi.
Patientsäkerhetstimma inom öppen och slutenvård samt egenkontroll av patientsäkerhet vid de
psykiatriska klinikerna via patientsäkerhet i realtid (PIR).
Habiliteringscentrum genomför dialoger om patientsäkerhetsmässigt svåra ärenden
tillsammans med chefläkare, chefer och medarbetare.

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Målvärde

Nämnd Disponibla
vårdplatser

Nämnd Beläggning
i procent

85 %

Resultat

Analys

121

Antalet disponibla vårdplatser utgår från behovet. 16
vårdplatser har under våren minskats i Jönköping som en
följd av pandemin. Avdelning H som planerats stänga för
sommaren stängdes i förtid och personal gick då över till
Covid-19 avdelning och IVA. Tillgången på vårdplatser har
varit tillräcklig tack vare minskat söktryck inom den
psykiatriska vården.
Under semesterperioden har ytterligare neddragning av
vårdplatser skett vid psykiatriska akutvårdsavdelning i
Jönköping då sjuksköterskekompetens behövts inom Covid19-vården. Neddragning av vårdplatser har skett i Eksjö
enligt semesterplan. Planering genomfördes för att patienter
under tvångsvård och med Covid-19 skulle vårdas på en
plats i länet. Icke tvångsvårdade patienter med Covid-19
vårdades på Covid-19 avdelning med stöd av personal från
de psykiatriska klinikerna. Ett arbetssätt som förändrades
under sommaren i linje med förändringen inom den övriga
vården. Det fattades beslut om att patienter skulle vårdas
inom den verksamhet som har huvudansvaret för orsaken
till vårdtillfället. Rehabiliteringsmedicin har haft fler
disponibla vårdplatser under perioden och även under
sommaren. Planerat är att ha fortsatt kapacitet att vid behov
öka vårdplatser även under hösten, för att möta ett ökat
rehabiliteringsbehovet hos patienter med komplexa behov
efter Covid-19 infektion.

79 %

Beläggningen hittills under året varierat något mer än
tidigare år samma period, troligen med koppling till
pandemin. Variation mellan 74% i maj till 85 % under
sommarmånaderna. Beläggning i augusti 77% för
verksamhetsområdet.
Som tidigare ser vi en jämn fördelning vid de
vuxenpsykiatriska klinikerna. Barn- och ungdomspsykiatrin
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
har en låg beläggning på sina fyra vårdplatser, vilket dock
ska ses som positivt och tecken på väl utvecklad öppenvård
i länet. I nationell jämförelse används slutenvård i liten
omfattning. En väl utvecklad psykiatrisk vårdjour i hela
länet och en välfungerande öppenvård är viktig för att också
kunna optimera antalet vårdplatser.

Nämnd
Utlokaliserade

0%

0,2%

Verksamhetsområdet uppfyller målvärdet och har endast
haft några få utlokaliserade patienter under året.

Nämnd
Överbeläggningar

0%

0,4 %

Verksamhetsområdet uppfyller målvärdet. Mycket få
överbeläggningar (0,4%).

Nämnd
Återinläggningar
inom 30 dagar
vårddygn

0%

20 %

Antalet återinläggningar är i nivå med samma period
föregående år.
64% av återinläggningarna var akuta. I förhållande till
somatisk vård har de psykiatriska klinikerna en högre andel
återinskrivna patienter vilket vi tror är förväntat. Positivt är
dock att vi inte ser ökat antal återinskrivna patienter i
samband med neddragning av vårdplatser inom psykiatrin.
Vidare analys av återinskrivna patienter behövs framöver
tillsammans med verksamheterna.

Uppdrag/mål: Kunskapsstyrning
Aktiviteter

Analys

Medverka vid utveckling och införande av
relevanta nationella vårdprogram.

Arbete pågår inom samtliga verksamheter, ofta i nära
samverkan med etablerade arbetsgrupper inom sydöstra
sjukvårdsregionen, men även nationellt. Uppfattningen är att
remisshanteringen av nya och reviderade vårdprogram har
utvecklats, men det kan förbättras ytterligare. En utmaning
är den relativt långa perioden mellan remissrunda till det att
vårdprogrammet tas i bruk. Återkoppling om när ändringar i
vårdprogram genomförs behöver förbättras.
Utvecklingsarbete kopplas även till "Kunskapsstyrning"
respektive "Rehabkedjan" inom Tillsammansarbetet.

Uppdrag/mål: Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Aktiviteter

Analys

Påbörja arbetet med personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp

Arbete pågår inom verksamheterna, men de är olika
involverade beroende på vårdförloppens olika
fokusområden. Involveringen kan vara genom representation
i nationella eller sjukvårdsregionala arbetsgrupper.
Vårdförloppen som varit ute på remissrundor har oftast
kanaliserats via nätverken inom de regionala
programområdesgrupperna, RPO.
Inom laboratoriemedicin har ett arbete genomförts för att
kunna placera blododlingsskåp vid länets samtliga sjukhus
som ett led i att ytterligare förbättra sepsisprocessen.
Inom Region Jönköpings län kommer tre representanter från
verksamhetsområdet att ingå i den regionövergripande
projektgruppen för de personcentrerade sammanhållna
vårdförloppen.
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Uppdrag/mål: Våld i nära relationer
Aktiviteter

Analys

Utveckla modellen inom hela länet för att
erbjuda behandling av personer som utsätts för
våld i nära relationer.

Arbete med utveckling av modell för behandling av personer
som utsatts för våld i nära relationer pågår. Behandling av
våldsutsatta vuxna har påbörjats. Informationssatsning
genomförd med alla länsdelars kommuner och socialtjänst,
samt informationssatsning via digitala kanaler och sociala
nätverk. Samtidigt med utveckling av nuvarande modell
planeras för att kunna omfatta även våldsutsatta barn i
verksamheten under hösten 2020/våren 2021.

Uppdrag/mål: Habilitering som ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna
med funktionsnedsättningar
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete med översyn och plan för
habiliteringens verksamhet vad gäller lokaler.

Förslag på ny lokalförsörjningsplan är presenterad för alla
verksamhetschefer på Värnamo sjukhus. Placering av
habiliteringscentrum inne på sjukhuset är i huset närmast
södra entrén och på översta våningen. Verksamheten har i
uppdrag att titta på förslaget och göra en riskbedömning och
vad som är möjligt att göra för att hantera de svårigheter
som kan finnas med förslaget.

Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning
Aktiviteter

Analys

Regelbundet genomföra läkemedelsdialoger
samt arbeta med identifierade
förbättringsområden.

Inom de verksamheter där förskrivning av läkemedel sker,
genomförs regelbundna dialoger vid t ex läkarmöten. Det
sker årliga läkemedelsdialoger och vid de psykiatriska
klinikerna har satsningen på klinisk farmaceut fortsatt. Flera
förbättringsområden är identifierade och dialog om fortsatt
utveckling av såväl farmaceutmedverkan som
förbättringsområden är genomförd. Det finns verksamheter
som inte fått möjlighet till läkemedelsdialog trots
efterfrågan.
En handlingsplan kring läkemedel och patientsäkerhet är
upprättad för 2020 tillsammans med representanter från
område läkemedel, enheten för chefläkare och
patientsäkerhet, läkemedelskommittén och ledningsstaben.

Fortsatt utveckling och uppföljning av arbetet
med kliniska farmaceuter inom psykiatrisk
vård.

Verksamhetschefer för dialog med apoteket/område
läkemedel för att komma fram till hur den fortsatta
utvecklingen ska se ut och vilken resurs som efterfrågas.
Under hösten prövas arbetssätten kring prioriterade områden
och resurser.

Uppdrag/mål: Effektivisera vårdflöden och processer
Angreppssätt och aktiviteter för att arbeta med effektiva vårdflöden/processer är i stor utsträckning
verksamhetsspecifika eftersom behoven ofta ser olika ut. Exempel på angreppssätt är arbete med
Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS) och utveckling av schemaläggningsprocessen, för att
långsiktigt öka antal undersökningar/behandlingar per timme. Utveckling av teamarbetet och
förbättrad samverkan mellan kliniker och huvudmän är ständigt aktuellt. Bl a pågår arbete för att
förbättra samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen vad gäller remiss- och bildöverföring. Åtgärder
för att minska andelen uteblivna patienter och minskad dokumentation är ytterligare exempel.
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Inom klinisk fysiologi har man tagit fram verksamhetsnära on-line-statistik och rapporter för att
underlätta för chefer, ledare och medarbetare att få en snabbare överblick av efterfrågan, produktion
och kapacitet. Utvecklingsarbeten inom såväl Astrada-projektet som tillsammans med ITC har
möjliggjort detta.

Uppdrag/mål: Uppföljning av tillgänglighet, produktivitet och samverkan inom den
nuklearmedicinska verksamheten (VO)
Verksamheten följs kontinuerligt upp inom perspektiven process och produktion, resurs, medarbetare
samt patient- och kund. Tillgängligheten är god till modaliteterna. Under hösten 2019 genomfördes en
medarbetarenkät med gott resultat. Några angelägna utvecklingsområden framkom. Dialog- och
utvecklingsmöten med medarbetare och chefer var planerad till våren, men fick skjutas fram till hösten
med start v 37.

Framgångsfaktorer: God cancervård
Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer
Aktiviteter

Analys

Utveckling av SVF-processer och -flöden
inom diagnostiken för att såväl effektivisera
utredning som möjliggöra snabbare
behandling och uppföljning.

Samtliga verksamheter jobbar kontinuerligt med flödes- och
processutveckling. Några exempel på kvarvarande
utmaningar samt genomförda, pågående och planerade
åtgärder:
Röntgen utlovar SVF-undersökningar inom en arbetsvecka
med svar inom två arbetsdagar. Svarstiderna har under våren
förbättras, främst tack vare pandemin då antalet
röntgenundersökningar totalt sett har minskat och att fler
radiologer är i tjänst p g a inställda utbildningar. Målen inom
SVF-bröstcancer har dock inte uppnåtts p g a sjukfrånvaro
inom mammografin. Veckovis uppföljning sker och vid
behov sker en fördelning av SVF-remisser inom länet för att
hålla så korta ledtider som möjligt. Verksamheten kan inte
se någon tydlig minskning av SVF-remisser till CT eller MR
med anledning av pandemin, vilket är positivt. Sedan
föregående år ses en tydlig och stor ökning av MR prostata,
helt i linje med gällande riktlinjer.
Inom laboratoriemedicin pågår ett ständigt utvecklingsarbete
för att förbättra flöden och processer. Inom
patologilaboratoriet finns behov av ytterligare
utskärningsplatser för att öka flödeseffektiviteten i takt med
ett ökat inflöde. Planering tillsammans med
regionfastigheter pågår. Arbete med förbättrat flöde för
SVF-lungcancer pågår, där all lungcytologi tas omhand på
patologilaboratoriet och preliminärsvar lämnas till remittent.
Överenskommen svarstid för SVF-prostata har upplevts som
mycket positiv, 80% kommer inom den överenskomna tiden.
Det har under en längre tid funnits en efterfrågan på statistik
avseende vänte- och svarstider uppdelat per SVF-förlopp.
En utveckling av IT-stödet ROS har nu gjort det möjligt att
följa upp ledtider. Utvärdering pågår.
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Uppdrag/mål: Cancerrehabilitering
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete för att utveckla en trygg
personcentrerad, behovsinriktad och
resurseffektiv rehabilitering av hög kvalitet.

Exempel på pågående arbete:


Fortsatt arbete med planering och införande
Cancervård inom Region Jönköpings län. Aktuellt
är uppstart av bäckenrehabilitering.



Cancerrehabilitering under pandemin. Samlad
informationssida upprättad på RJLs intranät



Fortsatt arbete med generisk rehabiliteringsplan och
samordning gällande olika planer inom RJL



Processgrupp cancerrehabilitering,
rehabiliteringscentrum, med fokus på process- och
professionsutveckling
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Lärande och förnyelse
Lärande och förnyelse är en viktig del i chefers och medarbetares vardag. Det behövs öppenhet för
idéer och förslag, mod för att pröva nya vägar och se möjligheter. Det behöver finnas tillit och
förtroende för arbetssätt som inbjuder till engagemang och agerande utifrån medkänsla för individen.
En utmaning inom vården är att sprida kunskap och erfarenheter på ett bättre och snabbare sätt. Inom
verksamhetsområdet pågår arbete med att samordna utbildningsstöd och erfarenhetsutbyte.
Dokumenterade förbättringsarbeten bör öka för att möjliggöra uppföljning, spridning och lärande.
Lärande utifrån avvikelser är viktigt och hålls samman av synergisamordnare. Arbete med positivt
lärande sker även i samverkansgrupp. Publikationer ökar och vi gläds över att forskningen håller hög
kvalitet.

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden
Aktiviteter

Analys

Utarbeta gemensamma strategier inom Region
Jönköpings län avseende kompetensutveckling
för olika målgrupper inom
förbättringskunskap och processorienterade
arbetssätt.

Arbete pågår såväl tillsammans med utvecklingschefer som
med Qulturum för att samordna och erbjuda utbildningsstöd
och erfarenhetsutbyte inom Region Jönköpings län.

Strategisk kompetensutveckling för olika
målgrupper inom förbättringskunskap,
projektledning och processorienterat
arbetssätt.

Flertalet av verksamheterna har utarbetat strategier kring
prioriterade utbildnings- och utvecklingsinsatser för olika
målgrupper. Exempel på detta är medarbetare som studerar
masterprogram i ledarskap och förbättring, program för
framtida ledare, processledare som utbildas i
processorienterat arbetssätt, utbildning i mikrosystem för
nya chefer och processamordnare, medarbetare som går
Esthercoach-utbildningar samt utbildningsinsatser i
förbättringskunskap för ledningsgrupper.
Trots flera inställda kurser och utbildningsdagar p g a
pandemin, beskriver några verksamheter att
processorienteringen och processförståelsen har ökat
eftersom det varit en naturlig del av arbetet i Covidvårdkedjan.

Uppdrag/mål: Lärande och utveckling från registrerade avvikelser ska öka (VO)
Mätetal
VO Avvikelser i
Synergi

Målvärde

Resultat

Analys

1 871 st

1 836 st

Under tertial 2 ses en marginell uppgång i antalet
rapporterade avvikelser jämfört med motsvarande period
föregående år. Skillnader i antalet avvikelser ses dock såväl
inom som mellan olika verksamheter, vilket är angeläget att
analysera vidare, t ex vid kommande verksamhets- och
patientsäkerhetsdialoger.
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Aktiviteter

Analys

Områdesnära användargrupp för Synergi fortsatt utveckling av rutiner, uppföljning,
analys och lärande.

Verksamhetsområdets användargrupp för Synergi har
primärt haft fokus på att utveckla ansvarsroller och rutiner,
synliggöra utvecklingsbehov inom systemet samt att ta fram
enhetlig statistik. Användargruppen arbetar också med att
skapa en gemensam rapportmall för att möjliggöra
uppföljning och analys av Synergi-ärenden. Målsättningen
är att rapporten ska bidra till att synliggöra samt öka
förståelsen för prioriterade förbättringsområden inom resp
verksamhet.

Uppdrag/mål: Forskning och utveckling i kliniskt patientnära områden (VO)
Mätetal
VO Vetenskapliga
publikationer

Målvärde
15

Resultat

Analys
Glädjande nog uppfylls målet med god marginal.
Laboratoriemedicin är den mest aktiva enheten vad gäller
forskning och har publicerat flest forskningsarbeten. Detta
är också en viktig del i att laboratoriemedicin blev en
Universitetssjukvårdsenhet under året.
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Medarbetare
Strategiska mål: En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Framgångsfaktorer: Attrahera och rekrytera
Aktiviteter

Analys

Utveckla samarbetet med
Kompetensförsörjningsenheten.

HR-partners och rekryteringsspecialister har avstämningar
varje månad. Tillsammans går de igenom framtagen
checklista för pågående och kommande rekryteringsärenden.

Uppdrag/mål: Attrahera nya medarbetare
Aktiviteter

Analys

Respektive verksamhet deltar i såväl
regiongemensamma som
verksamhetsspecifika rekryteringsaktiviteter.

Flera av våra verksamheter deltar aktivt tillsammans med
HR-partner och rekryteringsspecialist i rekryteringsåtgärder
för att rekrytera PTP-psykologer. Några av våra psykologer
har deltagit i rekryteringssyfte på gemensamma
psykologdagar i Sverige.
Sjuksköterskor deltar aktivt tillsammans med HR-partner
och rekryteringsspecialist för att rekrytera sjuksköterskor vid
Hälsohögskolan i Jönköping.
Psykiatrin har även varit i väg på ST-konferens i
Stenungsund i enlighet med vår läkarförsörjningsplan där
både HR-partner och rekryteringsspecialist deltog
tillsammans med representanter från verksamheten.

Framgångsfaktorer: Kompetenta och engagerade medarbetare
Uppdrag/mål: Kompetensplanering och rätt använd kompetens
Samtliga verksamheter arbetar med olika aktiviteter som syftar till ett effektivt resursanvändande
genom rätt använd kompetens (RAK). Vissa specialistområden har svårigheter att rekrytera den
profession som traditionellt har haft ansvar för ett visst område. Detta har gjort att flera verksamheter
använder sig av andra personalgrupper för att utföra vissa arbetsuppgifter, självfallet med en
utbildningsinsats för att möjliggöra för en patientsäker kompetensförskjutning/-växling. Ytterligare en
viktig aspekt av RAK är allt utvecklingsarbete som innebär att patientens/individens egen kompetens
används i större utsträckning. Inom ramen för Tillsammans-satsningen finns flera goda pågående och
genomförda initiativ som just stärker egenvård/egenansvar.
Exempel på RAK-åtgärder inom verksamhetsområdet:








Sjuksköterska gör läkemedelsuppföljningar istället för läkare
Rehabkoordinatorer som avlastar läkarna
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster följer upp vissa patienter och lotsar vidare de patienter
som verkligen behöver bedömas av läkare.
Rehabassistent finns anställda på flera håll bl a till följd av att det varit svårt att rekrytera
sjukgymnast/fysioterapeut. Sjukgymnast/fysioterapeut gör det den måste göra och delegerar
uppgifter till rehabassistent.
Intern utbildning i ”laboratoriekunskap” för undersköterskor och laboratoriebiträden i syfte att
öka deras kunskap och avlasta biomedicinska analytiker
Arbetsförskjutning från läkare till biomedicinska analytiker inom patologi
Röntgensjuksköterskor som dels utför vissa ordinationer och undersökningar samt dels skriver
preliminärsvar
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Biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi som skriver svarsutlåtanden

Mätetal
Kompetensutveckli
ngsplan

Minskning av
kostnaderna för
bemanningsföretag

Nämnd Årsarbetare

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

77 %

Resultatet är 77% vilket är något lägre jämfört med tidigare.
En förklaring är att flera verksamheter har tillförordnade
chefer. Bedömningen är dock att målvärdet kommer att nås
under året.
HR-partner påminner chefer kontinuerligt om registrering i
Heroma.

-20 %

-7 %

Kostnader för bemanningsföretag ligger något lägre för
2020 än för samma period föregående år. Utfallet 2020 är
26,5 mnkr på åtta månader medan det förra året var 29,2
mnkr.
Trenden för röntgen är något ökade kostnader från 12,2
mnkr till 15,4 mnkr. Det är främst inom mammografi där
nyrekryterade kollegor slutat för att återvända till
hemlandet. Hemtagning av MR prostata från Stockholm
bidrar till en ökning på grund av avsaknad
nyckelkompetens vilken inte varit känd då beslut om
hemtagning togs.. Kostnaden för distansgranskning är 12,6
mnkr vilket är en ökning med 3,2 mnkr jämfört med samma
period föregående år. Detta är en del av en kostnadseffektiv
strategi som röntgen har valt för att upprätthålla snabba
svarstider kombinerat med låga kostnader, inte minst på
jourtid.
Psykiatriska kliniken i Jönköping som haft många hyrläkare
har nu kunnat rekrytera och sänka sina kostnader för
bemanningsföretag. Kostnaden till och med augusti ligger
på 9,9 mnkr medan det förra året var 15,5 mnkr vid samma
tidpunkt. Enligt plan finns det efter sommaren inget behov
av bemanningsföretag. Däremot har viss vakanssituation
uppstått i Värnamo och på Höglandet som kommer skapa
behov av hyrläkare under rekryteringsfas.

1 808

Antal faktiska årsarbetare har under året först minskat
betydligt jämfört med läget 2019 för att sedan under
sommaren ligga på en högre nivå än föregående år.
Förändringarna är dock lite svåra att tolka. En viktig
förklaring till att antalet faktiska årsarbetare minskat är den
höga frånvaron som pandemin orsakat. Bedömningen är
också att sommaren har varit välbemannad.
Under 2019 var de faktiska årsarbetarna fler i slutet av året
än i början vilket innebär att en jämförelse blir svår att göra.
Kan man hålla den aktuella nivån innebär det att man
kommer att närma sig föregående års nivå.
Det vi kunnat notera är att psykiatriska kliniken i Jönköping
ersatt en del hyrläkare med egen personal.
Rehabiliteringscentrum har kunnat anställa på vakanta
tjänster och de har även fått resurser för arbetet med "våld i
nära relationer". Även psykiatriska kliniken i Jönköping har
anställt för att kunna bemanna TNE och har även kunnat
rekrytera specialistläkare. Laboratoriemedicin och
rehabiliteringsmedicin har rekryterat som följd av ökade
behov under pandemin.
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Aktiviteter

Analys

Genomförande av befintliga handlingsplaner
för att minska kostnader för
bemanningsföretagsamt fortsatt arbete i
enlighet med regionens arbetssätt

Generellt sker arbetet med följande aktiviteter för att minska
beroendet av bemanningsföretag.
1. Handlingsplaner för attrahera, behålla och utveckla läkare
2. Rekrytering av fler specialister, ST och utlandsrekrytering
3. Analys av lönestrukturen
Röntgen arbetar enligt plan för att minska behovet av
hyrläkare. Troligen kommer röntgen i Värnamo samt
mammografin ha ett fortsatt beroende under 2020/2021 för
att klara verksamheten. Rekrytering av ST-läkare fortsätter
och annonsering sker efter specialistläkare.
Laboratoriemedicin har haft ett behov av hyrläkare för
patologi vilket förväntas kvarstå under 2020 samtidigt som
den seniora hyrläkare som anlitats under ett flertal år har
avslutat sitt uppdrag p.g.a. pandemin.
Vid de psykiatriska klinikerna har hyrläkare fortsatt minska
tack vare framgångsrik rekrytering av läkare till Jönköping.

Utbildningsanställningar 2020

Verksamhetsområdet har till utbildningsstart augusti 2020
för specialistsjuksköterskor inom psykiatri fått en utökning
upp till tretton platser på halvfart vilket är mycket
uppskattat. Diskussion förs om utbildningsanställning för
psykolog till specialistpsykolog.

Karriärtjänster för yrkesskickliga
sjuksköterskor

I nuläget har vi två teamsjuksköterskor på
rehabiliteringsmedicinska klinikens vårdavdelning och två
på psykiatriska klinikens vårdavdelning i Värnamo.
Inom psykiatrisk vård finns framförallt
specialistsjuksköterskor, varför teamsjuksköterska bedöms
ej bli aktuellt.

Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning
Aktiviteter

Analys

Medverka i utarbetande av informations- och
utbildningsmaterial om lönebildningen, samt
därefter medverka i förankring och utbildning.

Utbildningstillfällen har genomförts av chefsförhandlaren
och representanter i lönenätverket för samtliga chefer under
våren 2020. Implementering av nya riktlinjer för
lönesättning har genomförts i verksamhetsområdets
ledningsgrupper till samtliga chefer med undantag av två
verksamheter som kommer få genomgång i slutet av
september månad.
HR-partner fortsätter sitt arbete med att vara ett stöd i
processen.

Framgångsfaktorer: Hälsa, delaktighet och likabehandling
Mätetal
Personalhälsa sjukfrånvaro

Målvärde

Resultat

4,9 %

6,4 %

Analys
Något förbättrat värde jämfört med juni och juli. Dock
räknar vi med ett fortsatt högt värde även under hösten med
högre korttidsfrånvaro då arbetsplatserna följer riktlinjerna
om att stanna hemma vid symtom utifrån Covid-19.
Kontinuerligt arbete fortsätter tillsammans med chefer, HR
och AME för att minska sjukfrånvaron. Covid-19
rekommendationer har dock påverkat sjukfrånvaron kraftigt
och samtliga kliniker rapporterar en ökad sjukfrånvaro. Det
är främst de tre psykiatriska klinikerna (VUP) som har hög
sjukfrånvaro.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
Röntgen har under början på 2020 haft en högre
sjukfrånvaro jämfört med början på år 2019. En viktig
förklaring till detta är pandemin, men redan före pandemin
fanns en ökad sjukfrånvaro inom flera personalgrupper.
Inom vissa grupper rör det sig om längre sjukskrivningar,
både i fysiska sjukdomar och på grund av stressig
arbetsmiljö. Handlingsplaner finns och arbete pågår med att
minska stressen. Svårt med snabb minskning då det rör sig
om arbete i olika projekt som ansamlats flera stycken på
kort tidsperiod, och som delvis involverar samma
personalgrupper.

Uppdrag/mål: Systematiskt arbetsmiljöarbete
Aktiviteter

Analys

Arbete med resultat från
medarbetarundersökning

Medarbetarenkäten följdes upp med handlingsplaner i
enlighet med den plan som ingick i medarbetarenkäten.
Några verksamheter är klara medan arbetet pågår i övriga
verksamheter även om det till viss del stannat upp något på
grund av pandemin.

Åtgärder för att förebygga diskriminering och
främja mångfald, jämställdhet och
likabehandling.

Alla ledningsgrupper i vårt verksamhetsområde har fått
genomgång/information om aktiva åtgärder för att förebygga
diskriminering och främja mångfald, jämställdhet och
likabehandling. Uppdraget är att aktivt arbeta vidare med det
på sina arbetsplatsträffar.
HR-partner kommer att informera igen och säkerställa att ett
kontinuerligt arbete pågår.

Uppdrag/mål: Aktiv och likvärdig rehabilitering
Aktiviteter

Analys

Stöd till chefer i rehabiliteringsprocessen och
arbete med omställning.

Arbetet inom HR fortgår med att stödja chefer i
rehabiliteringsprocessen, för att korta sjukskrivningar och
underlätta för återgång i arbetet och/eller omställning.

Uppdrag/mål: Medarbetarskap och delaktighet
Mätetal
Medarbetarsamtal

Målvärde

Resultat

90 %

79 %

Analys
Resultatet uppfyller inte målvärdet varför fortsatt arbete
med påminnelse om att registrera i Heroma sker. Flera
kliniker rapporterar att chefsbyten och nya medarbetare har
medfört en förskjutning av medarbetarsamtal till hösten.
Bedömningen är dock att målet kommer att nås under året.

Framgångsfaktorer: Chef- och ledarskap
Uppdrag/mål: Ett stärkt- chef och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Chefer och ledare ska delta i chefs/ledarutvecklingsprogram och
chefsutbildningar.

Verksamhetsområdet har flera chefer som går
chefsutbildning med start augusti 2020. Fyra
områdeschefer/vårdenhetschefer kommer gå det blå spåret
och tio grönt spår. Då vi har rutinerade och erfarna
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Aktiviteter

Analys
verksamhetschef inom verksamhetsområdet har vi inga
anmälningar till rött spår. Två chefer går extern
chefsutbildning i Stockholm och en går chefsutbildning
inom sjukvårdsregionens regi.
Vi har även ett flertal medarbetare som är anmälda till
Framtida chefskap som nu återupptas under september
månad 2020.
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Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Aktiviteter

Analys

Utveckla den ekonomiska modellen.

Fortsatt utveckling av den ekonomiska modellen sker
kontinuerligt i budgetprocessen och viktiga delar som
planeras inför 2021 är att prissättning baseras på
självkostnadskalkyler. En annan viktig utveckling är dialog
och samsyn kring den ekonomiska modellen för
rehabiliteringscentrum. I nuläget finns delvis olika
tolkningar av modellen vilket skapar svårigheter exempelvis
i samband med förändringar. Dialog kring detta kommer att
ske i samband med fastställande av styrmodell för
rehabiliteringscentrum och fortsatt inför 2021. Vad gäller
rehabiliteringscentrum planeras nu för att modellen ska vara
ramfinansierad verksamhet.

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal
Ekonomi i
balans

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

6 320 tkr

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik redovisar för 2020
en ackumulerad positiv budgetavvikelse med 6,3 mnkr. Det
är en tydlig förbättring jämfört med läget under våren men
det är svårt att dra långtgående slutsatser av åtta månaders
utfall under de speciella omständigheter som råder pga
pandemin. Tydligt är att det inledningsvis under året är ett
betydande intäktsbortfall inom diagnostikdelarna dvs för
klinisk fysiologi, röntgen samt laboratoriemedicin vilket
under sommaren har bromsats och nu bytts till ett överskott
framförallt för laboratoriemedicin som hanterar stora
volymer av Covid-19-prover.
Vad gäller diagnostik är den samlade budgetavvikelsen -0,5
mnkr och det är röntgen som står för ca -5,0 mnkr och
klinisk fysiologi för -0,7 mnkr. Laboratoriemedicins
tidigare betydande underskott är nu alltså bytt till ett
överskott på över +8 mnkr. Mer analys av denna förändring
behöver göras, men i nuläget ser det ut som att det negativa
läge vi kunde se under våren, vilket förklarades av
pandemin, har mildrats. Oklarheter i både prissättning av
Covid-19-analyser och hur kostnader och intäkter för dessa
fördelar sig över tid påverkar det ekonomiska utfallet och
försvårar analysen.
För rehabiliteringsmedicin, habiliteringscentrum och
rehabiliteringscentrum är den samlade budgetavvikelsen
ca +4,9 mnkr. För habiliteringscentrum och
rehabiliteringscentrum förklaras det positiva ekonomiska
resultat framförallt av vakanta tjänster.
Rehabiliteringsmedicin bygger nu upp kapacitet för att
kunna rehabilitera patienter med komplexa
funktionsnedsättningar efter Covid-19-infektion, vilket
troligtvis kommer att medföra att resultatet sjunker
betydligt.
De psykiatriska klinikerna, inklusive BUP, har en samlad
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
budgetavvikelse på ca +1,8 mnkr. Fokus är att fortsätta följa
åtgärdsplaner under 2020 och vid behov på nytt intensifiera
åtgärder. Positivt för vuxenpsykiatrin i Jönköping är att de
kunnat anställa läkare och att fortsätt minska kostnaderna
för bemanningsföretag. Vad gäller BUP så finns flera stora
satsningar som i nuläget är lite oklara hur de ska
finansieras. Kostnader för köpta utredningar är i nuläget
konterade på regiongemensamma ansvar och samtidigt
pågår en uppbyggnad av förstärkt egen utredningskapacitet.
Tillskott av statsbidrag innebär att BUP i nuläget har en
budgetavvikelse med +7 mnkr. TNE (tillnyktringsenhet)
ligger med som en del i det samlade resultatet med en
budgetram på 3,7 mnkr, men med ett betydligt lägre
kostnadsutfall.

0 tkr

-7 000 tkr

Prognos för helår 2020 är ett underskott mot budget med 7
mnkr.
Prognosen är svår att göra lika exakt som tidigare främst på
grund av den pågående pandemin som försvårat
möjligheterna till bedömning och historisk jämförelse
I prognosen har vi angående pandemin utgått från att läget
under hösten kommer att vara mer normalt än vad som var
fallet under våren. Detta gäller för de flesta enheter men
inom röntgen räknar vi med att också kunna beta av på kön.
Inom klinisk fysiologi fanns i princip ingen kö och där
räknar man med att följa övriga sjukvårdens återhämtning,
men att man inte når fullt kapacitetsutnyttjande förrän nästa
år. Stor osäkerhet finns avseende pandemins utveckling
men också sjukfrånvaro och vård av barn relaterat till
förväntad ökning av förkylningssymtom under hösten.
I prognosen är ersättning för sjuklön inkluderat fram till och
med augusti. Även de medel som betalats ut till området
avseende patientmiljarden finns med i prognosen.
Diagnostik har i prognosen ett samlat underskott vilket
totalt uppgår till ca (-)8 mnkr. Det är främst inom röntgen
man ser ett stort intäktstapp. Laboratoriemedicin har i
nuläget ett betydande överskott i sin ekonomi eftersom de
hanterar samtliga Covid-19-analyser men flera frågetecken
finns kring hur riktig denna redovisning är i nuläget.
Klinisk fysiologi ligger bra till vad gäller kösituationen,
men även där tappar man intäkter pga en något lägre
efterfrågan. Här är vår bedömning att bortfallet i intäkter är
positivt för våra kunder, dvs medicinsk vård, kirurgisk vård
samt primärvård.
Inom psykiatri ser läget relativt balanserat ut och med de
extraresurser i form av statsbidrag som fördelats till
området ser set ut att kunna bli ett överskott på ca 4 mnkr.
Överskottet är dock beroende på hur framförallt BUP kan
bygga upp sin verksamhet exempelvis vad gäller
utredningskapacitet. Detta kan innebära att prognosen
försämras.
För övriga verksamheter inom området dvs rehabilitering,
habilitering samt rehabiliteringsmedicin samt
områdesgemensamt är prognosen ett underskott på ca (-) 3
mnkr.
I befintliga budgetramar ligger också ram för TNE
(tillnyktringsenhet) med 3,7 mnkr vilken kommer att vara i
drift under senare delen av året. Vissa delar av kostnaden
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
för denna verksamhet finns dock med i periodens utfall och
därmed i prognosen.
Vad gäller uppskjuten vård är detta svårt att ge en bild av
som är generell för hela området. Inom exempelvis
diagnostiken blir den tydlig eftersom minskad efterfrågan
leder till låga intäkter och därmed sämre resultat. Vår
bedömning är dock att stora delar av det minus som
diagnostiken har kommer att uppstå som kostnader hos våra
remittenter under kommande år.
Inom psykiatrisk vård beskrivs vårdskulden mer som att
pandemin och de effekter som den kan ha på samhället i
stort kommer att medföra att fler mår psykiskt sämre och
behöver olika former av stöd och behandling från psykiatri i
framtiden. Befintliga patienter tror man dock inte kommer
att påverkas i någon större omfattning på grund av
pandemin.
Inom rehabiliteringsområdet har man stängt flera
gruppträningsmöjligheter och personal jobbar i en större
utsträckning med att rehabilitera patienter som vårdats för
Covid-19. Rehabiliteringsmedicin ser att det finns ökade
behov av rehabilitering av patienter med komplexa
funktionsnedsättningar efter Covid-19-infektion. De arbetar
med att bygga upp kapacitet för att kunna rehabilitera dessa
patienter.

Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Prognosen pekar på en negativ budgetavvikelse med -7
mnkr. Bedömningen är dock att arbetet med handlingsplaner
behöver avse de verksamheter där det finns underliggande
obalanser som inte är påverkade av covid-19. I nuläget
förlängs också väntetider vilket ger området minskade
intäkter men detta kommer att uppstå som kostnader hos
remittenter då undersökningar utförs av ex diagnostiken dvs
eventuellt senare i år eller under nästa år.
De enheter där vi jobbar med handlingsplaner för ekonomi i
balans är röntgen som har ett fortsatt uppdrag att minska
hyrläkare, psykiatriska kliniken i Jönköping som har ett
långsiktigt uppdrag att minska hyrläkare samt att nå
ekonomi i balans. Även inom laboratoriemedicin har vi ett
pågående arbete där flera tänkbara handlingsvägar har tagits
fram och där vi valt att i nuläget gå vidare med fortsatt
analys av en av dessa.

Fortsatt utveckling och användning av
självkostnadskalkyler.

Arbetet med självkostnadskalkyler för diagnostiken går
vidare enligt plan och i nuläget finns det färdiga kalkyler för
samtliga verksamheter utom klinisk kemi och
transfusionsmedicin. Arbete pågår också med att använda
kalkylen i den löpande uppföljningen samt analys av
exempelvis produktivitet. Ambitionen är alltså att kalkylerna
dels ska utgöra ett underlag vid prissättning dels ett analysoch förbättringsverktyg för verksamheten. Till 2021 kommer
kalkylen ytterligare att förfinas så att den speglar verkliga
kostnader på ett bättre sätt.

Arbeta aktivt med Kostnad per patient (KPP)

Införandet av KPP (kostnad per patient) följer den
regionövergripande tidplanen. Rapportering av KPP data
sker till SKR vilket kommer att ge möjlighet till nationella
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Aktiviteter

Analys
jämförelser. Åtgärder för att stimulera användandet av KPP
på kliniker kommer att genomföras och frågan kommer att
lyftas då resultat finns framme exempelvis vid MPG-forum.
Även diagnostiken tittar på KPP som ett hjälpmedel för att
bedöma om processer i länet sker på likartat sätt.

Uppdrag/mål: Verka för en kostnadseffektiv användning av medicinsk diagnostik.
Aktiviteter

Analys

Kunddialoger samt analys av förändrade
behov

Såväl kund- och patientenkäter som kunddialoger genomförs
kontinuerligt av röntgen, klinisk fysiologi samt
laboratorieverksamheterna.
Upplevelsen är att det är svårt analysera förändrade behov
och efterfrågan av tjänster inom röntgen och klinisk
fysiologi genom kunddialoger. Det bästa stödet i nuläget är
verksamheternas egna prognosbedömningar via stöden inom
Kapacitets och produktionsstyrning (KPS). En förhoppning
är att det regionövergripande KPS-arbetet ska förbättra
möjligheterna att ta fram behovsanalyser som kan förbättra
planering på kort och lång sikt.
Inom laboratoriemedicin pågår kunddialoger kontinuerligt.
Aktuellt är dialoger med bl a förlossningsvården och
barnmottagningarna i hela länet samt rätt användning av
blodgasanalyser och -instrument. Klinikinstruktör har haft
genomgång av provtagningsteknik med undersköterskor på
Länssjukhuset Ryhov. Vidare har de haft mycket nära
samverkan med infektionskliniken samt enheten för
smittskydd och vårdhygien när det gäller att hantera det
kraftigt ökade behovet av mikrobiologisk luftvägsdiagnostik
i samband med pandemin av covid-19. I återkommande
forum har de haft kontinuerlig dialog med
verksamhetschefer och sjukvårdsdirektör för att planera för
och möta upp vårdens behov. Akutmottagningen Värnamo
har önskat att laboratoriet Värnamo regelmässigt ska kunna
ta blododlingar på polikliniska patienter som kommer från
primärvården. Efter utbildningsinsats erbjuds nu den tjänsten
på laboratoriet.

Uppdrag/mål: Förbättrad produktivitet (VO)
Mätetal

Målvärde

Resultat

VO Minskade totala
kostnader för
personal och köpta
tjänster

907 313 tk
r

935 296 tk
r

Analys
Personalkostnaden inklusive köpta tjänster är 3,1% högre
jämfört med samma period föregående år vilket motsvarar
en ökning med 27,9 mnkr utöver en beräknad nivå av 2,7%.
Definitionen av köpta tjänster har utökats till att omfatta fler
köpta tjänster än bara distansgranskning vilket kan vara en
förklaring till ökningen. Mer analys behöver göras men en
faktor som talar för att ökningen är riktig är att antalet
faktiska årsarbetare också har ökat under inledningen av
året för att därefter sjunka till en lägre nivå, mest på grund
av ökad sjukfrånvaro kopplat till covid-19. I utfallet är
regionens extra lönesatsning inkluderad vilket bidrar till
ökningen.
Röntgen rapporterar att de kommer att ha fortsatt behov av
bemanningsföretag inte minst inom mammografi. Detta
samtidigt som antal anställda har ökat. Inom psykiatriska
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
kliniken i Jönköping har man fortsatt kunnat minska
kostnaderna för bemanningsföretag vilket har skett genom
att man kunnat rekrytera läkare.
Stor del av ökningen för laboratoriemedicins del beror köp
av externa tjänster/analyser (s.k. skickeprover). Av dessa
avser största delen är Covid-19-relaterade skickeprover till
SVA (statens veterinärmedicinska anstalt) i Uppsala.
Utfallet pekar på fortsatt behov av att minska beroendet av
bemanningsföretag samt fortsatt restriktivitet vad gäller
anställningar.
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HÅLLBARHET
Strategiska mål: Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål: Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Tjänsteresor,
antal km egen bil
(privatbil)

-30 %

-43,4 %

En minskning med 43% är en tydlig förbättring jämfört med
2017 och målvärdet nås med god marginal. Förutom att
rekommendera resfria möten och resande med poolbilar har
listor tagits fram till cheferna, som visar resande med egen
bil på individnivå, resultat som chefer har kunnat
kommunicera med berörda. För flera klinker ser det
arbetssättet ut att ha haft genomslag. Fortsatt information
om minskat resande med privat bil behöver ske för att
medvetandegöra det gynnsamma för såväl miljön som den
anställdes privatekonomi och säkerhet. Pandemin har också
påverkat i form av minskat resande.

Tjänsteresor,
antal km poolbil och
hyrbil (korttid)

-15 %

-31,7 %

Resande med poolbil har minskat med 32 % jämfört med
2017. Orsakerna är varierande men flertalet kliniker lyfter
att pandemin har medfört en kraftig förändring i arbetssätt
och resande i länet. Flertalet är länskliniker vilket tidvis
medför behov av resande i länet pga gemensamma uppdrag.
Även upphandlingar och införande av gemensamma IT stöd
ger en del resande i länet. Aktiviteter som pågår för att
minska resandet är rekommendation av resfria möten.

Tjänsteresor,
antal km inrikesflyg

-40 %

161 %

På grund av Coronapandemin har många bokade flygningar
ställts in under perioden. Det finns en eftersläpning i
underlaget beträffande avbokade flygningar som gör att
uppföljning under perioden är svår. Området anser att
utfallet behöver utredas mer innan slutsatser kan dras kring
resemönster och eventuellt behov av åtgärder.

Tjänsteresor,
antal km utrikesflyg

0%

-68 %

På grund av Coronapandemin har många bokade flygningar
ställts in under perioden. Det finns en eftersläpning i
underlaget beträffande avbokade flygningar som gör att
uppföljning under perioden försvåras.

Aktiviteter

Analys

Arbeta med hållbart resande.

Vid våra möten inom länet och inom sydöstra
sjukvårdsregionen erbjuds så gott som alltid alternativet att
delta via video.
Videotekniken behöver optimeras då det i dagsläget är vissa
problem med såväl användarkunskap som med teknik..
Flygresor inom Sverige måste godkännas av
sjukvårdsdirektör. Grundregel är att ej flyga vid resor söder
om Sundsvall om det inte rör sig om anslutningsflyg.

Internutbildning i digital mötesteknik för att
minska resandet.

I samband med pandemin har fler efterfrågat kunskap.
Pågående dialog med representant på IT-centrum. Frågan
har också lyfts på styrgrupp IT för PRD. Frågan finns nu
även på högre ledningsnivå inom PRD där uppmaningen är
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Aktiviteter

Analys
att fortsätta använda sig och lära sig digitala lösningar.

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål: Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier
i produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi.
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete med att minska särskilt farliga
kemiska produkter (s k utfasningsprodukter).

Arbetet fortsätter enligt plan. Ex från laboratoriemedicin:
Fokus på arbetet med riskbedömningar av kemikalier för att
inte ta in metoder som innehåller utfasningsprodukter.
Ibland är man dock helt beroende av leverantörers
tillverkningsprocess och/eller andra kvalitetsaspekter, vilket
kan innebära att vissa kemikalier inte är möjliga att fasa ut.
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Inledning
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. Vi finns med 33 vårdcentraler i tolv av
tretton kommuner. 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.
Bra Liv har 270 500 listade invånare vilket är 75 procent av länets befolkning. Ekonomiskt resultat för
jan – aug 2020 är -8,5 mnkr på en omsättning om 1,4 miljarder. Ekonomin har förbättrats under
perioden beroende på att nya resurser har tillförts och genom handlingsplaner för minskade kostnader
på vårdcentralerna. Totalt sysselsätter Bra Liv drygt 900 årsarbetare plus 20-25 hyrläkare.
Strategiska mål för verksamhetsåret 2020.






Ekonomi i balans.
Invånare/patienter ska känna till och uppleva Bra Liv som något tryggt, positivt, något de kan
lita på – 75 % av invånarna ska fortsatt vara listade på Bra Liv.
Bra Liv-vårdcentralerna ska uppleva att de jobbar tillsammans och skapar mervärde för
varandra. Viktigaste processerna är Närakutsprocessen, Kronikerprocessen och Svårt sjukaprocessen.
Bra Liv ska attrahera gamla och nya medarbetare. Vi ska arbeta med egen rekrytering samt
fortsätta att arbeta för att stärka chefs- och ledarskapet.
Bra Liv ska erbjuda alla sina yrkeskategorier en god kompetensutveckling och arbeta med
kvalitetsutveckling.

Arbetet med ovanstående strategiska mål har fått en annorlunda start på grund av utbrottet av covid19. Vårdcentralerna har på olika sätt ställt om sin verksamhet för att hindra smittspridning och
möjliggöra att patienter med andra sjukdomar blir omhändertagna på ett säkert sätt på sin vårdcentral.
Bra Liv nära fick i uppdrag att hjälpa samtliga vårdcentraler att snabbt komma igång med digitala
avstämningar och ronder på kommunens olika seniorboende.
Med hjälp av appen Bra Liv nära har många patienter kunnat erbjudas vård på distans för att inte
behöva komma till vårdcentralen. I appen kan man välja sin egen vårdcentrals personal eller utnyttja
hela utbudet beroende på behov.
Vårdmottagningen Bra Liv nära på A6 området i Jönköping stängdes i inledningen av
coronapandemin, men öppnade igen i mitten av juni.
I Coronapandemins inledningsskede formerade Bra Liv en coronastab, genom att frigöra tid för fyra
stabsmedarbetare. Syftet var att underlätta för verksamhetscheferna genom att samordna
vårdcentralernas arbete kring covid-19 och skapa en väg in för alla frågor.
Bra Liv har ställt om vad gäller arbetssätt och möten. Vi har inte några fysiska möten med många
personer utan t.ex. ledningsmöten och regelbundna chefsavstämningar sker via Skype.
Bra Liv har tagit ansvar för att tillsammans med laboratoriemedicin bygga upp tre provtagningsenheter
i länet. Främst för att testa medarbetare från regionen och den kommunala hälso- och sjukvården, om
de är positiva för covid-19 eller kan återgå i tjänst. Sedan mitten av juni är uppdraget breddat till att
testa hela befolkningen och de gemensamma provtagningsenheterna är avvecklade. Uppdraget ligger
på varje vårdcentral, Bra Liv har perioden juni-aug testat drygt 25.000 individer.
Bra Liv har också via sina tre samordnare för Närakuterna tagit ett stort ansvar för att starta upp
Särskilda infektionsmottagningar primärvård.
Pandemin påverkar ekonomin på olika sätt. Merkostnader i form av extra arbetstid för att planera
omställning av arbetssätt samt för uppdraget med provtagning och smittspårning. Iordningställande av
lokaler för att kunna skilja infektionspatienter från andra. Fler bärbara datorer och mobiltelefoner för
hemarbete och digitala kontakter. Kostnader för medicinsk diagnostik och medicinskt material
minskar eftersom besöken minskar.
Vårdcentralerna Bra Liv, Delårsrapport 2
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Arbetet för att på bästa sätt hantera covid-19 fortsätter och har så här långt hanterats väl genom
omställning av verksamheten på vårdcentralerna och i samverkan med sjukhusen, kommunerna och
den regionala särskilda sjukvårdsledningen.

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2020-08-31

Andel

2019-08-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

1

8%

5

33 %

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

2

17%

5

33 %

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

9

75 %

5

33 %

Antal mätetal som
mäts

12

100 %

15

100 %

Helt uppfyllda mål: Hembesök av läkare
Delvis uppfyllda mål: Vårdgarantibesök inom 3 dagar, Telefontillgänglighet
Ej uppfyllda mål: Vårdplaneringar, Kontinuitet, Hälsosamtal till 40- 50- 60- och 70-åringar,
Kostnadsminskning bemanningsföretag, Sjukfrånvaro, Medarbetarsamtal, Kompetensutvecklingsplan,
Ekonomi i balans och Prognos
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Medborgare och kund
Invånare/patienter ska känna till och uppleva Bra Liv som något tryggt, positivt, något de kan lita på.
75 % av invånarna ska fortsatt vara listade på Bra Liv.
Vårt löfte till patienten: Efter ett besök hos oss ska patienten lämna oss med känslan av att ha blivit
sedd, lyssnad på och professionellt behandlad med en tydlig medvetenhet om vad nästa steg är.
De fem framgångsfaktorer vi har fokus på för att nå ovanstående mål är samarbete, tillgänglighet,
bemötande, kvalitet och kommunikation/information. Bra Liv ska samarbeta inom och mellan
vårdcentralerna.

Strategiska mål: Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer: Nära vård
Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Trygg och säker in och utskrivning från
sjukhuset

Processen som infördes i början av 2018 är nu ett väl
fungerande arbetssätt. Sedan i våras när vi drabbades av
Coronapandemin har antal vårdplaneringsmöten ökat
markant. Fortfarande finns det tekniska svårigheter med
uppkopplingar, ljudkvalitet och liknande.
I Bra Liv arbetar motsvarande 25-30 årsarbetare med
vårdsamordning.

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet

För att nå trygg och säker vård i hemmet är god samverkan
mellan vårdcentral och aktuell kommun avgörande.
Samverkan har fungerat på ett mycket bra sätt under
Coronapandemin. Både vårdcentraler och kommuner har
varit flexibla i arbetssätt och hjälpt varandra.
Via Bra Liv nära var samtliga vårdcentraler snabba med att
kunna erbjuda digital rond på kommunernas särskilda
boende.

Bra Liv senior

De flesta av Bra Livs vårdcentraler erbjuder
seniormottagningar. Bra Livs huvudkriterier för
seniormottagning är att erbjuda en namngiven fast
vårdkontakt till patienterna som tillhör mottagningen samt
ett särskilt telefonnummer för att nå vårdcentralen.
Kontinuitet och tillgänglighet är viktiga komponenter.
Under 2020 har det viktigaste varit att kunnat ta emot de
seniorer som behövde besöka vårdcentralerna på ett säkert
sätt, utan risk för smittspridning. En del av seniorerna har
kunnat få sina vårdbehov tillgodosedda via digitala besök
eller telefonkontakter.

Uppdrag/mål: Samarbetsvård - kroniska sjukdomar
Aktiviteter

Analys

Förbättra processen för kroniskt sjuka

Inom området hjärtsvikt pågår ett arbete för att förbättra
samverkan mellan primärvård, slutenvård och kommuner.
Under 2019 genomfördes utbildningsinsatser riktade till
sjuksköterskor i primärvård. Hösten 2020 fortsätter
hjärtsviktsutbildningarna.
Det pågår arbeten med att strukturera och individanpassa
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Aktiviteter

Analys
vården av kroniskt sjuka patienter. Först ut är nya arbetssätt
gällande diabetes- och Astma/KOL-patienter som är de
största kroniska sjukdomsgrupperna.
Bra Liv har processledarskap för SVF-hudmelanom, vilket
innebär att följa resultat och samordna det gemensamma
arbetet. Inom ramen för detta uppdrag har en utbildning
riktad till hela primärvården genomförts.

Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom

På Höglandet pågår en pilotverksamhet, Samarbetsvård psykisk hälsa, mellan Höglandets vårdcentraler och
kommuner samt specialistpsykiatrin. Ett projekt som arbetar
för att förtydliga och utveckla samarbetet mellan primärvård,
kommuner och specialistpsykiatri. Syfte med projektet är att
skapa en vård med nära samarbete mellan vårdnivåerna och
fokus på hur gemensamma patienter får hjälp. De viktigaste
delarna är tillgänglighet för patienterna och mötesplatser för
samverkan mellan vårdgivare.
Arbetssättet kommer att spridas till övriga länsdelar under
hösten. Ett första planeringsmöte har ägt rum i Jönköping.

Uppdrag/mål: Arbeta med omställning till den nära vården
Aktiviteter

Analys

Regionövergripande arbeten

Bra Liv bidrar till omställningen genom aktivt deltagande i
arbeten knutna till Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
en jämlik vård

Uppdrag/mål: Psykiatri i den nära vården
Aktiviteter

Analys

Uppmärksamma psykisk ohälsa

Bra Liv har tagit fram konceptet "Våga fråga – Ibland kan
man behöva hjälp för att må bättre". Våga fråga är ett
material som vänder sig både till medarbetare och invånare.
Medarbetarna ges kunskap om vad som är viktigt att
uppmärksamma när det gäller psykisk ohälsa och suicidrisk i
synnerhet. Invånarna uppmanas att kontakta vården om de
har suicidtankar.

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Uppdrag/mål: Utveckla den personcentrerade vården
Aktiviteter

Analys

Information/kommunikation med invånare

Bra Livs vårdcentraler kommunicerar med invånarna på
flera olika sätt. Exempelvis med patientråd, elektroniska
nyhetsbrev, lär-caféer, öppna föreläsningar på vårdcentralen,
tryckt informationsmaterial samt med information via
sociala medier. Bra Liv finns med övergripande information
i Facebook och Instagram. Flera vårdcentraler har egna
Facebook- och Instagramkonton med information.

Vårdcentralerna Bra Liv, Delårsrapport 2

7(26)

191

Aktiviteter

Analys

Bra Livs löfte till patienten

Bra Livs patientlöfte: ”Efter ett besök hos oss ska patienten
lämna oss med känslan av att ha blivit sedd, lyssnad på och
professionellt behandlad med en tydlig medvetenhet om vad
nästa steg är”.

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten
Mätetal

Målvärde

Resultat

Nämnd
Telefonkontakt med
vårdcentralen
samma dag

100 %

97 %

De flesta vårdcentralerna har god telefontillgänglighet och
besvarar alla inkommande samtal samma dag. Några
vårdcentraler behöver minska väntetiden för uppringning.

Medicinsk
bedömning i
primärvården inom
tre dagar.

90 %

85 %

Resultaten har successivt förbättrats, fram till sommaren då
de åter försämrades något. En knapp tredjedel av
vårdcentralerna når mål med 90 % tillgänglighet inom 3
dagar, knappt hälften når godkänd nivå med tillgänglighet
mellan 80-90% medan ett par vårdcentraler ligger på strax
under 80%.

270 360

270 472

Vårdcentralerna Bra Liv har ett högt förtroende bland länets
invånare och antal listade invånare ökar. Hela länets
befolkning ökar och ca 75% av nytillkomna länsbor väljer
Bra Liv.

0,75
index

0,25
index

Listade invånare

Nämnd
Kontinuitetsmått –
primärvård

Analys

Flera av Bra Livs vårdcentraler har bristande
läkarbemanning vilket gör det svårt att upprätthålla
läkarkontinuitet för patienterna.

Aktiviteter

Analys

Arbeta med förstärkt vårdgaranti

Vårdcentralerna arbetar fram nya arbetssätt för att kunna
erbjuda tillgänglighet inom tre dagar, exempelvis digitala
besök, öppen mottagning, triagering till rätt yrkeskategori,
kortare behandlingsserier, kortare besökstider och mer
individualiserad vård. Patienternas egen kraft och ansvar för
sin sjukdom ska på ett systematiskt sätt tas tillvara.

Filialer i glesbygd

Omvandling av liten vårdcentral till filial påverkar inte
utbudet till befolkningen men innebär administrativa
förenklingar och är ett bra sätt att kunna behålla och erbjuda
vård i glesbygd. Bra Livs intention är att fortsätta översynen
över vilka enheter som ska vara filialer.
Ett önskemål om att formellt omvandla Tenhults vårdcentral
till filial är framfört till Primärvårdsenheten. I praktiken
fungerar Tenhult redan som filial till Rosenhälsans
vårdcentral. All personal är anställd vid Rosenhälsan,
arbetsplatsträffar, utbildningar, ledning etc. är gemensam.

Uppdrag/mål: Anpassa öppettider utifrån patientens behov
Aktiviteter

Analys

Utökade öppettider

Fem vårdcentraler erbjuder utökade öppettider vid den
fysiska vårdcentralen. De flesta öppnar innan 8.00 och
någon har kvällsöppet en gång i veckan. Bra Liv nära
erbjuder digitala besök till läkare alla dagar i veckan mellan
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Aktiviteter

Analys
08.00 och 21.00.

Nya utbudspunkter

I oktober 2019 öppnade Bra Liv en mikromottagning
belägen i anslutning till butiken City Gross i Jönköping. På
en yta om 15 kvm kan besökare utan tidsbokning få hjälp
med infektioner, öronspolning, hudbesvär, allergiska besvär,
hälsokontroll, rådgivning, vaccinationer, intyg med mera.
Mest efterfrågat är vaccinationer. Mottagningen är öppen
vardagar 13.00 - 18.00 och bemannas med en
distriktssköterska med möjlighet att konsultera läkare via
Bra Liv nära-appen. Efterfrågan ökar hela tiden,
besöksfrekvensen ligger nu på i genomsnitt 15 besök per
eftermiddag.
På grund av Coronapandemin var mottagningen stängd i tre
månader, men öppnades igen när smittspridningsfrekvensen
i länet minskade.

Uppdrag/mål: Sveriges bästa digitala vård
Aktiviteter

Analys

Bra Liv nära, digitala vårdmöten

Bra Liv nära är ett koncernsamarbete och vänder sig i första
hand till patienter listade i Bra Liv. Den digitala
mottagningen bemannas med Bra Livs personal.
Medarbetarna arbetar enligt regionens Faktadokument och
riktlinjer i regionens journaldatasystem Cosmic.
Verksamheten bemannas med läkare, fysioterapeuter,
psykosocial personal samt sjuksköterskor. I samband med
Coronapandemin utökades öppettiderna till alla dagar 8.0021.00. Besöken ökar kraftigt under 2020 från 100 till 1200
besök per vecka.
Utbudet i Bra Liv nära utvecklas. Det är nu möjligt både att
välja sin egen vårdcentral och boka tid till sin vårdcentrals
personal, eller att välja ur hela Bra Liv nära utbudet om
kontinuitet avseende vårdgivare inte är så viktigt i det
aktuella ärendet.

Digital besöksförberedelse

Vid Tranås och Gislaveds vårdcentraler provas det digitala
triageringsverktyget Collabodoc. Avtalet med Collabodoc är
uppsagt till följd av pandemin på grund av svårigheten att
arbeta med dropp in-mottagning. Fortsatt dialog pågår med
Collabodoc.

Framgångsfaktorer: Jämlik psykiatrisk vård
Uppdrag/mål: Utveckla omhändertagande av personer med eller som kan utveckla
PTSD
Aktiviteter

Analys

Uppmärksamma risker

Primärvårdens arbetssätt är baserat på att se hela människan.
Vid patientmöten har vi ett stort ansvar i att uppmärksamma
alla symptom och riskfaktorer såväl fysiska som psykiska.
För att erbjuda behandling alternativt hänvisa vidare till rätt
instans.

Vårdcentralerna Bra Liv, Delårsrapport 2

9(26)

193

Framgångsfaktorer: Jämlik hälsa och vård
Uppdrag/mål: Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor.
Aktiviteter

Analys

Arbeta aktivt med kunskapsunderlag för
hälsoläget i befolkningen

Vårdcentralerna arbetar i samverkan med andra aktörer i
samhället för att sprida kunskap som leder till förbättrad
hälsa. Olika stöd erbjuds beroende på befolkningen behov.

Uppdrag/mål: Arbeta med asyl och flyktingfrågor
Aktiviteter

Analys

Asyl och flyktingfrågor

Sjukvård och inledande hälsoundersökningar till
asylsökande är en integrerad del av vårdcentralernas
ordinarie verksamhet.
En stor del av de asylsökande som har kommit till länet de
senaste åren har fått uppehållstillstånd och är etablerade i
våra kommuner. De ingår i vårdcentralens vanliga
listningsunderlag och genererar inte längre extra ersättning
från Migrationsverket. Många av dem har fortfarande ett
dåligt hälsotillstånd inte minst avseende den psykiska
hälsan.

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på
Uppdrag/mål: Äldres psykiska hälsa
Aktiviteter

Analys

Uppmärksamma psykisk ohälsa hos äldre

Se aktiviteter uppmärksamma psykisk ohälsa och fånga upp
patienter med risk.
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Process och produktion
Bra Livs vårdcentraler jobbar tillsammans och skapar mervärde för varandra. Under 2020 kommer
fokus att ligga på tre processer.
Närakutsprocessen för akut upplevd ohälsa. Vårdcentralens Närakut ska upplevas tillgänglig med ett
bra bemötande.
Kronikerprocessen, att behandla och följa upp kroniska sjukdomar. Vårdcentralen bygger en långvarig
relation med kontinuitet och trygghet för patienten samt ger möjlighet till patientdelaktighet och
egenansvar.
Svårt sjuka-processen, särskilt omhändertagande för de listade som har störst behov av vård.
Patienterna har en fast vård- och eller läkarkontakt som det är lätt att komma i kontakt med.
Vårdcentralen samverkar i vårdsamordning, hembesök, palliativvård för bästa resultat med andra
aktörer inom regional- och kommunal hälso- och sjukvård.
Stora omställningar är genomförda, i Bra Livs och hela primärvårdens verksamheter under våren till
följd av Coronapandemin, vilket påverkar alla processer.
Verksamhetsmått
Bra Liv

Förändring
antal

Förändring
%

Utfall 2020-08

Utfall 2019-08

Antal besök, läkare

160 300

190 400

-30 100

-16%

Antal besök, sjuksköterska och
undersköterska

124 300

151 300

-27 000

-18%

Antal besök, sjukgymnast

59 000

75 400

-16 400

-22%

Antal besök, arbetsterapeut

10 700

13 100

-2 400

-18%

Antal besök, kurator och psykolog

17 400

19 600

-2 200

-11%

371 700

449 800

-78 100

-17%

Summa

Besöken har minskat kraftigt jämfört med föregående år. Den stora minskningen kan hänföras till
Coronaeffekter. Många patienter känner oro och undviker att kontakta sin vårdcentral av rädsla för att
smittas. Vårdcentralerna har även styrt om sin verksamhet så att planerade besök som kan vänta skjuts
upp, blir distansbesök eller telefonkontakter.
I besöksstatistiken ingår från och med år 2020 inte provtagningsbesöken som främst utförs av
undersköterskor och sjuksköterskor. 2019 års besök är minskade med 40.000 provtagningsbesök för
jämförbarhet mellan åren. I statistiken inkluderas distansbesök via Bra Liv nära. De har ökat från
2 600 år 2019 till 18 200 i år.
Vårdcentralernas arbetsbelastning har inte minskat. Journalförda telefonkontakter har ökat med
20.000. Sedan juni har 26.000 Coronaprovtagningar utförts. Provtagningsbesök redovisas inte i
besöksstatistiken.
Från och med 9 april hänvisades alla infektionspatienter till de tre särskilda infektionsmottagningarna i
länet och hamnar därmed utanför Bra Livs statistik. Det handlar sammantaget om ca 4 000 besök.
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Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Mätetal
Nämnd Andel 40-,
50-, 60- och 70åringar som
genomgått
hälsosamtal.

Målvärde

Resultat

30 %

12 %

Analys
Antal genomförda Hälsosamtal har minskat jämfört med
2019. En Coronaeffekt som både beror på att
vårdcentralerna använder personalen i andra arbetsuppgifter
och på att invånarna inte vill komma till vårdcentralen av
rädsla för smitta.

Aktiviteter

Analys

Utveckla hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande metoder

Livsstilsrelaterade problem ökar generellt i samhället. Bra
Livs vårdcentraler arbetar på olika sätt med förebyggande
aktiviteter. Exempelvis föreläsningar och gruppbehandlingar
riktade till patienter med likartad problematik. Bra Liv
erbjuder tobaksavvänjning samt kostrådgivning, både som
digitala och fysiska besök.
Bra Liv jobbar för att slussa patienterna ut i olika aktiviteter
i samhället exempelvis till idrottsföreningar via fysisk
aktivitet på recept. Vi startar så kallade lärcaféer och
självhjälpsgrupper, mötesplatser för människor med
liknande erfarenheter som ges möjlighet att få mer kunskap
om sin sjukdom och att hjälpa och stödja varandra.

Läkarinsatser på BVC

Läkarinsatser i barnhälsovården ingår inte i
vårdvalsuppdraget men är en högt prioriterad verksamhet i
Bra Liv. Majoriteten av Bra Livs vårdcentraler bemannar
med läkare i barnhälsovården.

Uppdrag/mål: Hälsa för livet
Aktiviteter

Analys

Lärcafé, självhjälpsgrupper

Mötesplatser för personer med liknande
sjukvårdserfarenheter som ges möjlighet att få mer kunskap
om sin sjukdom och att ge varandra stöd och hjälp.
Vårdcentralerna ska bidra med sina kunskaper vid sådana
sammankomster. Under Coronapandemin är verksamheterna
pausade.

Uppdrag/mål: Jämlik rehabilitering
Aktiviteter

Analys

Utveckling av rehabiliteringskedjan

Mål är att förbättra samverkan för en utveckling av
rehabiliteringskedjan med fokus på korta vårdtider, god
klinisk och patientupplevd kvalitet. Arbetet ska präglas av
ett personcentrerat arbetssätt.
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Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Vårdhygien - basala
hygienregler

100 %

98 %

God efterlevnad avseende hygienregler.

Vårdhygien - rätt
klädd

100 %

99 %

God efterlevnad avseende klädregler.

Journalutskrift inom
72 timmar

79 %

Under 2020 har Bra Liv gjort stora förbättringar avseende
journalutskrift inom 72 timmar. De allra flesta
vårdcentralerna klarar mål. Resultatförbättringen beror på
fler vårdadministratörer samt samarbete med skrivhjälp
mellan vårdcentraler.

Patientjournal signering

93 %

I aug signerades 92% av Bra Livs journaler inom 7 dagar,
Alla vårdcentraler ligger inom spannet 83-99%.

Aktiviteter

Analys

Bra Liv skriva

Bra Liv skriva är ett samarbete mellan Bra Livs
vårdcentraler för att utveckla och sprida effektiva
arbetsformer samt förmedla skrivhjälp. Bra Liv Kungshälsan
och Vråen har ett särskilt uppdrag inom området. Flera
vårdcentraler levererar skrivhjälp till andra.

Säker vård - alla gånger

Vårdcentralerna Bra Liv arbetar med patientsäkerhet utifrån
regionens övergripande strategiska målsättning där 9 av 16
delområden är relevanta. Tidigt upptäcka svårt sjuka och
agera, läkemedelsfel i vårdens övergångar, Vårdrelaterade
infektioner VRI och spridning av multiresistenta bakterier
samt samverkan mot antibiotika resistens STRAMA, vård
vid hjärtsvikt, aktivt ledarskap, vårdrelaterade
urinvägsinfektioner, suicidprevention, läkemedelsrelaterade
problem och kommunikation.
Bra Livs fokusgrupp för patientsäkerhet stödjer
vårdcentralerna i arbetet. Patientsäkerhetsronder ledda av
chefsläkare och direktör genomförs på några vårdcentraler
varje år.

Införa bedömningsverktyget RETTS

Fem vårdcentraler har provat verktyget Rapid emergency,
triage and treatment system - RETTS för att triagera och
bedöma akuta patienter med samma instrument/språk som
ambulans och akutmottagningar använder. Försöket har fallit
väl ut. Upphandling pågår i syfte att under 2020 införa
RETTS på alla vårdcentraler och närakuter i länet.

Patientsäkerhetsronder

Se patientsäkerhet

Öppna särskild infektionsmottagning i
Primärvården

Efter påsk öppnades tre mottagningar, en per länsdel, till
vilka alla primärvårdens patienter med infektionssymptom
hänvisas. Mottagningarna bemannas av samtliga
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Aktiviteter

Analys
vårdcentraler i länet och är öppen mellan 8 och 22 alla dagar
i veckan. Syftet med mottagningarna är att minska
Coronasmittspridningen och göra det tryggt för andra
patienter att komma till vårdcentralen. Samtidigt som de
särskilda infektionsmottagningarna öppnades stängdes
Primärvårdens närakutsmottagningar och på jourtid tar
sjukhusens akutmottagningar hand om andra
primärvårdsfall.

Covidprovtagning och smittspårning

I juni övergick ansvaret för Coronatestning med tillhörande
information och smittspårning till varje vårdcentral.
Samtidigt breddades uppdraget till att gälla hela
befolkningen och inte bara personal. All testning måste
tidsbokas och vårdcentralerna har på olika sätt löst
lokalfrågan för att säkra att eventuellt smittade patienter
hålls åtskilda från patienter med andra sjukdomar. Viss
personalutökning har krävts för att genomföra testningen.
Bra Liv har tagit prover på drygt 26 000 individer under
perioden juni-augusti.

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Nämnd Antal
hembesök läkare

1 987

2 109

Arbetssätt med god tillgänglighet till läkarbesök i hemmet
utvecklas vid samtliga vårdcentraler. Hembesöken fortsätter
att öka, i år har 6 % fler hembesök genomförts jämfört med
föregående år.

Nämnd Antal
vårdplaneringar
enligt SiP

2 031

1 662

Vårdplaneringsbesöken ökade årets första månader jämfört
med föregående år, medan de minskar från mars månad.
Sammantaget har vårdplaneringarna minskat med 18 %. En
trolig orsak är att färre patienter har gjort operationer och
andra planerade åtgärder vid sjukhusen beroende av
Coronapandemin och därför inte behöver
vårdplaneringsmöten för fortsatta insatser.

Uppdrag/mål: Kunskapsstyrning
Aktiviteter

Analys

Delta i FAKTA-arbete

Region Jönköpings läns FAKTA-dokument är ett levande
kunskapsstöd som används dagligen och styr
vårdcentralernas arbete. Faktadokumenten arbetas fram i
arbetsgrupper med sakkunniga från både sjukhus och
primärvård. Bra Liv deltar med medarbetare i flera FAKTAgrupper.

Kvalitetsregister

Vårdcentralerna registrerar sedan många år i nationella
diabetesregistret (NDR), registreringen är manuell. Andra
kvalitetsregister används i begränsad omfattning på grund av
manuell registrering.

Mer tid för patienten

I Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård deltar
Bra Liv i delprojektet mer tid för patienten. Syftet är att
förbättra dokumentationen bland annat genom att minska
dubbeldokumentation, skriva kortare journalanteckningar
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Aktiviteter

Analys
och standardisera dokumentationen.

Uppdrag/mål: Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Aktiviteter

Analys

Påbörja arbetet med personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp

Regionen har startat en arbetsgrupp som ska utforma
riktlinjer kring standardiserade vårdförlopp för kroniska
sjukdomar. Bra Liv är en del i detta arbete.

Uppdrag/mål: Palliativ vård - vård i livets slutskede
Aktiviteter

Analys

Samverka med slutenvården

Vårdcentralen ansvarar för den palliativa vården för sina
listade patienter i eget boende. Vården ges på vårdcentral
eller i patientens hem, vid behov med stöd från
specialistteamet SSIH (specialiserad sjukvård i hemmet).

Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning
Mätetal

Målvärde

Resultat

Rätt förskrivning av
antibiotika

recept per
1000
invånare
150

146

Analys
Det framgångsrika arbetet med att minska
antibiotikaförskrivningen pågår för åttonde året i rad.
Förskrivningen fortsätter utvecklas i rätt riktning. Enligt
senaste mätningen förskriver Bra Liv i genomsnitt 146
recept per 1.000 listade. 22 av 28 vårdcentraler når mål.
Kampanjen "Antibiotika bara när det behövs" fortsätter med
ny informationsfilm och många nya medarbetare på posters
med antibiotikabudskapet. Hitintills har 100 olika
medarbetare deltagit med sina ansikten i kampanjen. Nu
pågår planering för Antibiotika – Bara när det behövs
säsongen 2020/21

Aktiviteter

Analys

Trygg, säker och kostnadseffektiv
läkemedelsförskrivning

Sju viktiga områden för en bättre läkemedelsförskrivning
har identifierats. Många läkemedel,
läkemedelsgenomgångar, receptfria läkemedel,
läkemedelsförskrivning till äldre, uppdaterad läkemedelslista
vid besök, diabetesläkemedel och astma/KOL-läkemedel.
Ett uppföljningsmaterial med vårdcentralens resultat inom
dessa områden tillsammans med jämförande siffror för
övriga vårdcentraler inom Bra Liv skickas ut för reflektion
och dialog kvartalsvis till verksamhetschefer och medicinska
rådgivare.
Vi kan se förbättringar av förskrivningen inom samtliga sju
områden sedan arbetet påbörjades. Arbetet har stor betydelse
både vad gäller behandlingskvalitet, patientsäkerhet, miljö
och ekonomi.
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Framgångsfaktorer: God cancervård
Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer
Aktiviteter

Analys

Primärvårdens del i standardiserade
vårdförlopp cancer

Primärvården är en viktig del i arbetet med standardiserade
vårdförlopp. Både genom att identifiera välgrundad
misstanke om cancer samt vid uppföljning och
rehabilitering.
Bra Livs utvecklingschef är som enda
primärvårdsrepresentant processledare med
uppföljningsansvar för SVF-hudmelanom. Övriga
processledare kommer från slutenvården.

Uppdrag/mål: Förebyggande arbete inom cancersjukvården
Aktiviteter

Analys

Livsstilsrådgivning

Bra Liv erbjuder stöd till livsstilsförändring inom områdena,
matvanor, alkohol, tobak och motion.
Patienten kan få hjälp på flera olika sätt. Genom fysiska
besök på vårdcentralen, digitalt i Bra Liv nära-appen, eller
via andra internetbaserade behandlingsalternativ.
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Lärande och förnyelse
Kompetensutveckling och kvalitetsutveckling är två strategiska mål för Bra Liv. Förändrings- och
förbättringsförmåga ska genomsyra och känneteckna Bra Livs medarbetare och verksamhet.
Under Coronapandemin har vi för att fokusera på andra uppgifter fått pausa interna utbildningar
exempelvis Praktisk undersköterske- och sjuksköterskeutbildning. Andra utbildningar har kunnat
genomföras med Skypemöten så som chefsintroduktion och utbildning för sjuksköterskor och
fysioterapeuter i att skriva röntgenremisser. Chefsarena där vi samlade alla våra verksamhets- och
förstalinjechefer genomfördes digitalt.

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
Aktiviteter

Analys

Akademisk vårdcentral

Bra Liv Rosenhälsan har sedan i våras titeln Akademisk
vårdcentral.
För utmärkelsen krävs disputerad personal, inskrivna
doktorander och att vårdcentralen bedriver forskning och
prövningar, undervisar och handleder vetenskapliga arbeten.
En akademisk vårdcentral har särskilda uppdrag att bedriva
forskning och utveckling samt utbilda framtidens
medarbetare.

Klinisk undervisningsmottagning

Under året har intensiva förberedelsearbeten pågått för att
utarbeta processer och arbetssätt för att starta en klinisk
undervisningsmottagning (KUM) i primärvård. Vid en KUM
får studenter från olika utbildningsprogram träna och lära sig
att samarbeta i interprofessionella team. Höstterminen 2020
kommer Bra Liv Rosenhälsan/Tenhult att ta emot de första
studentgrupperna som består av blivande läkare,
arbetsterapeuter och sjuksköterskor. Region Jönköpings län
är först i landet med att starta en KUM förlagd till
vårdcentral.

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden
Aktiviteter

Analys

Bra Liv Mötesarena & Bra Liv Chefsarena

Utbildningsdagar för all personal och alla chefer som
genomförs en gång per år. Mötesarenadagarna ger
kompetensutveckling inom prioriterade områden samt
främjar och stärker gemenskap och samverkan mellan
vårdcentralerna. Chefsarena bidrar till att stärka och utveckla
cheferna i sin ledarroll.
På grund av Coronapandemin genomfördes chefsarena
digitalt. Höstens mötesarena har skjutits upp på grund av
svårigheten att få resurser för att planera innehåll och
osäkerheten att genomföra ett så stort arrangemang i
oktober.

Kompetensutveckling i egen regi och eget
utbildningsmaterial

Flera av Bra Livs utbildningar är pausade tills vidare,
alternativt genomförs webbaserat.

Arbete i fokusgrupper

Bra Liv arbetar i 8 fokusgrupper inom strategiskt viktiga
områden för att utveckla och förnya verksamheten.
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Aktiviteter

Analys
Ekonomi, Läkarrekrytering, Kompetens, Kommunikation,
Läkemedel, lab & röntgen, Fundament & värdegrund,
Patientsäkerhet & ledningssystem samt Framtid & strategi.
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Medarbetare
Bra Liv ska attrahera gamla och nya medarbetare. Vi ska arbeta med egen rekrytering samt fortsätta att
arbeta för att stärka chefs- och ledarskapet.
Till följd av Coronapandemin har Bra Livs medarbetare påverkats på flera olika sätt. Den interna
samverkan har ökat mellan vårdcentraler i näraliggande kluster.
Samverkan med kommunernas verksamheter har utökats. Flera vårdcentraler har förutom utökat
kunskapsstöd och rådgivning också utfört vissa arbetsuppgifter åt kommunerna exempelvis
provtagning i patientens hem.
Medarbetare i Bra Liv med rätt kompetens har lånats ut till sjukhusens olika avdelningar för att säkra
bemanningen. I april och maj tjänstgjorde 18 Bra Liv medarbetare vid länets sjukhus. Från och med
juni i samband med att vårdcentralerna övertog ansvaret för Coronatestning kom de flesta utlånade
medarbetarna åter till sina vårdcentraler.

Strategiska mål: En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Framgångsfaktorer: Attrahera och rekrytera
Uppdrag/mål: Attrahera nya medarbetare
Aktiviteter

Analys

ST-läkare både på liten och stor vårdcentral

Bra Livs ST-läkare uppmuntras att förlägga sin
utbildningstid på både stor och liten vårdcentral. Vi har
några exempel där det redan från ST läkarens anställning är
inplanerat tjänstgöring på två olika vårdcentraler.

Nässjö utbildningscentrum med international
office

Vid Nässjö utbildningscentrum (NUC) utbildas och
kompetensvärderas läkare med utländsk utbildning. I mån av
plats utbildar och introducerar vi även läkare som ska arbeta
vid sjukhusens kliniker. NUC är igång även under
Coronapandemin. Inga infektionspatienter tas emot.

Attraktiva praktikplatser för alla
yrkeskategorier

Vårdcentralerna Bra Liv tar emot studenter från samtliga
professioner. Ett VFU-råd har inrättats för Bra Livs aktuella
VFU-grupper tillsammans med Futurum.

Strimma-grupper

Ett par Bra Liv vårdcentraler tar emot Strimma-grupper,
d.v.s. läkarstudenter under termin 1-4 som i grupp övar
samtalsmetodik under handledning på en vårdcentral.

Läkarförsörjningsteam

Bra Liv arbetar aktivt med läkarförsörjning. Teamet innehar
både läkar- och HR-kompetenser och är nära knutet till
verksamheten.

Kompetensförsörjningsstrategi

Verksamheten märker av en allt hårdare konkurrens om
arbetskraften. Förutom läkare är flera av våra övriga
professioner svårrekryterade särskilt till mindre orter. I södra
länsdelen används rekryteringstillägg för yrkesgrupperna
fysioterapeuter och sjuksköterskor. Vi uppmuntrar
vårdcentralerna att hjälpa varandra vid besvärliga
bemanningssituationer.
HR enheten ger stöd kring kompetensförsörjningsplanering
och kompetensbaserad rekrytering.

Förtydliga varumärke

Aktivt arbete pågår med att förtydliga vårt varumärke,
medarbetarskap och chefsuppdrag. Värdegrundsarbete är
ständigt pågående.
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Framgångsfaktorer: Kompetenta och engagerade medarbetare
Uppdrag/mål: Kompetensplanering och rätt använd kompetens
Mätetal
Kompetensutveckli
ngsplan

Minskning av
kostnaderna för
bemanningsföretag

Målvärde

Resultat

90 %

57 %

Andel planerade och registrerade
kompetensutvecklingsplaner har minskat sedan första
tertialet. Ett par chefer har ändrat tid från vår till höst
avseende medarbetarsamtal och kompetensutvecklingsplan.
Vi förväntar oss ett betydligt bättre resultat vid årets slut.

-25 %

2%

Hyrläkarbemanningen har hela våren varit högre jämfört
med föregående år, men är sedan mars månad på väg nedåt.
Vår bedömning är att vi kommer att använda färre hyrläkare
hösten 2020 än hösten 2019. Bemanningsföretagen
motsvarar för perioden jan-aug 7,5% av Bra Livs
totalkostnad för personal.

918

Antal tillsvidareanställda årsarbetare ökade under hösten
2019 och ligger på samma nivå årets tre första månader.
Ökningen av tillsvidareanställda är fördelad på flera olika
yrkesgrupper, främst sjuksköterskor och
vårdadministratörer. Under våren minskade antal
årsarbetare med drygt 30 som en direkt effekt av
Coronasituationen. Sjukfrånvaron ökade och flera
medarbetare lånades ut till sjukhusen. Över
sommarperioden ökar antal årsarbetare igen. Sjukfrånvaron
återgår till normal nivå och i juni återkommer de flesta
utlånade medarbetarna i samband med att vårdcentralerna
tog över arbetet med coronatestning. En del extrapersonal
behövdes under semesterperioden för att klara
provtagningsarbetet.

Nämnd Årsarbetare

Analys

Aktiviteter

Analys

Sjukhusspecialiteternas ST-läkare på
vårdcentral

Bra Liv har lockat ett fåtal blivande sjukhusspecialister att
randa sig på vårdcentral. Det handlar om blivande geriatriker
och psykiatriker. De som varit på vårdcentral upplever tiden
som värdefull både kompetensmässigt och för framtida
samarbete. Vi verkar för att randning på vårdcentral ska bli
obligatoriskt för de flesta sjukhusspecialiteterna.
I pilotverksamheten Samarbetsvård på Höglandet är en del
att blivande psykiatriker ska randa sig på vårdcentral.

Rätt vård med rätt kompetens

Vi strävar efter att organisera verksamheten så att
arbetsuppgifter alltid fördelas till den personal som har bäst
kompetens för uppgiften. De flesta av Bra Livs vårdcentraler
har mottagning med direktaccess till annan personalkategori
än läkare. Bra Livs utbildningar stödjer och utvecklar dessa
arbetssätt.
På flertalet av Bra Livs vårdcentraler finns det
fysioterapeuter, sjuksköterskor och arbetsterapeuter som
självständigt på delegation skriver röntgen- och
ortopedremisser.

Utbildningsanställningar 2020

Bra Liv har 21 sjuksköterskor som vidareutbildar sig till
distriktssköterskor på utbildningstjänster. De första fem blev
klara distriktssköterskor vid årsskiftet 2019/2020.
Ytterligare 5 blev klara i juni 2020.
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Aktiviteter

Analys

Strategiska kompetensplaner

Strategiska kompetensplaner för samtliga yrkesgrupper finns
framtagna och revideras årligen utifrån förändrade behov i
verksamheten.

Framgångsfaktorer: Hälsa, delaktighet och likabehandling
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Personalhälsa sjukfrånvaro

4,6 %

5,2 %

Sjukfrånvaron ökade kraftigt främst i mars och april
relaterat till nya riktlinjer i samband med Corona-pandemin.
Sedan maj minskar sjukfrånvaron igen och är nu nere på i
stort sett tidigare nivåer.

Frisknärvaro

66 %

56 %

Frisknärvaron det vill säga andel medarbetare som har haft
färre än 5 sjukfrånvarodagar de senaste 12 månaderna
ligger i aug på 56%. Något högre för män och lägre för
kvinnor. Minskande frisknärvaro kan kopplas till Coronapandemin. Då riktlinjerna är att stanna hemma vid minsta
symptom.

Aktiviteter

Analys

Hälsofrämjande arbetsplatser

Mål är att främja utvecklingen av god hälsa, frisknärvaro
och arbetstrivsel för Bra Livs medarbetare och därmed
främja Bra Liv som attraktiv arbetsgivare. Uppmuntra till
gemensamma aktiviteter, exempelvis deltar många
vårdcentraler med lag i Blodomloppet. På grund av Corona
pandemin anordnade flera vårdcentraler egna Blodomlopp i
år.

Uppdrag/mål: Systematiskt arbetsmiljöarbete
Aktiviteter

Analys

Arbete med resultat från
medarbetarundersökning

Bra Liv har på övergripande nivå och för varje vårdcentral
tagit fram handlingsplaner för att arbeta med resultaten från
medarbetar och säkerhetsundersökningen.
Handlingsplanerna är både inriktade på att bevara de styrkor
som finns samt att fokusera på utvecklingsområdena.

Uppdrag/mål: Aktiv och likvärdig rehabilitering
Aktiviteter

Analys

Tidig rehabilitering

Aktivt arbete i samverkan mellan anställd, chef och HRpartner så att rehabiliteringsinsatser alltid kommer snabbt
igång.

Uppdrag/mål: Medarbetarskap och delaktighet
Mätetal
Medarbetarsamtal

Målvärde

Resultat

90 %

64 %

Analys
Antal genomförda medarbetarsamtal når inte mål. Några
chefer uppger att registrering inte har skett i systemet, ett
par chefer har ändrat period för medarbetarsamtal från
våren till hösten. Vi tror att vi når mål igen vid årets slut.
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Aktiviteter

Analys

Värdegrund

Bra Livs värdegrund finns levande på alla arbetsplatser. Den
ingår som en viktig del i introduktion av nya medarbetare.

Framgångsfaktorer: Chef- och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Chefstrainee

Bra Livs första chefstraineeprogram avslutades 2018 efter
att ha löpt under ett år. Programmet blev uppskattat och
lyckat, tre av deltagarna har påbörjat chefstjänster inom Bra
Liv. En ny trainee omgång startade i augusti 2019 och pågår
till hösten 2020. De flesta av Bra Livs yrkesgrupper finns
representerade i programmet, läkare, sjuksköterska,
fysioterapeut, kurator, vårdadministratör.
Nästa omgång planeras till våren 2021.

Introduktionsprogram och mentorsstöd

Ett omfattande introduktionsprogram för nya chefer används
och vidareutvecklas. Introduktionen löper under minst ett år
med uppföljning och återkoppling. Den innehåller både
träffar i grupp och individuell introduktion. Samtliga nya
verksamhetschefer erbjuds mentorer.

Uppdrag/mål: Ett stärkt- chef och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Chefer och ledare ska delta i chefs/ledarutvecklingsprogram och
chefsutbildningar.

Bra Livs chefer både verksamhetschefer och första linjens
chefer deltar i regionens chefsutbildningar. Två
verksamhetschefer deltog 2019 i sydöstra regionens
framtidsspaningar och ytterligare två verksamhetschefer
deltar i programmet 2020.
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Ekonomi
Bra Liv har ett besvärligt ekonomiskt läge 2020. Verksamheten går in i året med ett för högt
kostnadsläge från år 2019, på -12,5 mnkr.
Den inledande ersättningsnivån 2020 låg i samma nominella nivå som 2019, vilket innebär att det
utöver 2019 års underskott skulle krävas ytterligare rationaliseringar för att inrymma 2020 års
prisökningar.
Under perioden mars-augusti tillfördes vårdpengen 10,9 mnkr från personalmiljarden, 20 mnkr för
Nära vård, 8,8 mnkr för tillgänglighet samt 20 mnkr för ökade läkemedelskostnader. Bra Livs
vårdcentraler har också fått ersättning för arbete med provtagning, 7,5 mnkr. Efter dessa tillskott har
intäkter inklusive ersättningen ökat med 5 % jämfört med samma period föregående år. Det innebär att
årets pris- och löneökningar i stort är täckta och det är den tidigare obalansen verksamheten arbetar för
att återställa.

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal
Ekonomi i
balans

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

-8 521 tkr

Intäkter: Nya resurser är tillförda under året avseende nära
vård, läkemedel, lönesatsningar, tillgänglighet och rörliga
ersättningar för Covid-provtagning. Sammantaget har Bra
Livs intäkter ökat med 37 mnkr.
Personalkostnader: Under våren minskade
personalkostnaderna på grund av hög sjukfrånvaro och
personal som lånades ut till sjukhusen. Från och med juni är
personalkostnaderna återigen i nivå med hösten 2019. Extra
resurser har delvis krävts för att genomföra
Coronaprovtagningen. Semesterskulden ökar eftersom
semesteruttagen under våren var betydligt lägre än ett
normalår. Under sommaren har semester i normal
omfattning tagits ut.
Hyrläkare: I perioden jan-mars användes ca 27 hyrläkare
per vecka, vilket är fler än föregående vår men något färre
än i höstas. På grund av omställningar och ändrat arbetssätt
i Coronapandemins spår har hyrläkarlinjerna successivt
minskat till ca 20. Jämfört med föregående år ligger
kostnaderna nu 700 tkr högre än 2019. Planen med 19-20
linjer under hösten kommer att ge ett lägre utfall helår 2020
än 2019.
Läkemedel: Efter ekonomiskt tillskott ligger Bra Liv nu på
+ 250 tkr avseende kostnader jämfört med
läkemedelsersättningen.
Lab och röntgen: På grund av Covid-19 har betydligt färre
lab- och röntgenundersökningar beställts och ger därför
lägre kostnader än förväntat inom detta område. När det
gäller röntgen har prisökningen blivit högre än den
ersättning som tillfördes primärvårdsramen. Med hänsyn till
beställda volymer borde överskottet gällande radiologi varit
större.
IT: Kostnader för IT-tjänster har ökat under året
Covidrelaterat, både avseende månadsvisa abonnemang och
engångsinköp. Utökningarna handlar om fler bärbara
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
datorer, headsets, kameror och videoutrustningar i
konferensrum.
Övriga kostnader: Har både ökat och minskat, en del
omkostnader som medicinskt material blir lägre p.g.a färre
patienter på vårdcentralen. Vissa kostnader har ökat
exempelvis ombyggnationer för att möjliggöra säkra
patientflöden. De digitala besöken via privata app-företag
ligger på en fortsatt hög nivå.

Prognos

ACG-vikt

0 tkr

-15 000 tkr

1

Bra Liv prognostiserar ett årsresultat på -15 mnkr.
Prognosen är baserad på att ersättningsnivån/intäkterna som
är utbetalad till och med augusti kommer att ligga i samma
nivå resten av året. Vissa intäkter utbetalas enbart i slutet av
året. De är uppskattade till samma nivå som föregående år.
På kostnadssidan bygger prognosen på att en
kostnadsreducering ska genomföras.
Personalkostnaderna förväntas ligga under 2019 års nivåer
för hösten, men något högre än vårens kostnader. Den
personal som lånades ut till sjukhusen under våren är åter
på vårdcentralerna och sjukfrånvaron förväntas bli lägre
under hösten. Om omfattningen på provtagning relaterat till
Covid fortsätter öka måste eventuellt personalen delvis
ökas, men inte i större omfattning än den rörlig ersättning
för uppdraget.
Hyrläkarkostnaderna förväntas minska till 19-20 linjer
under hösten. För att lyckas med detta krävs ännu större
ansträngningar av vårdcentralerna att ersätta vakanta
läkartjänster med nya arbetssätt och andra personalgrupper.
Bemanningen med egna läkare ser i nuläget något bättre ut
för hösten med fler ST-läkare än under våren.
Besök och därmed kostnader för digitala besök hos privata
app-företag har kraftigt ökat jämfört med föregående år.
Vår bedömning är att den höga nivån kvarstår resten av
året.
Läkemedelskostnader förväntas hamna i nivå med
ersättningen.
Utnyttjande av medicinsk diagnostik förväntas återgå till
normala nivåer och därmed öka under hösten. Ingen
kompensation för prisnivå är inkluderad i prognosen.
Prognosen med något sämre utfall än rak framskrivning
bygger på att verksamheten återgår till normala
produktionsvolymer under hösten och därmed ökade
driftskostnader. Jämfört med våren förväntas
hyrläkarkostnader minska medan kostnader för anställd
personal ökar då utlånad personal kommer tillbaka och
sjukfrånvaron minskar.
ACG är den parameter som har störst betydelse för
ersättningen per listad. Vi strävar efter att alltid göra
korrekta diagnosregistreringar för att nå rätt ACG-vikt. Vår
bedömning är att Bra Livs listade invånare bör ha en ACGvikt på 1,0. Bra Liv har 74% av befolkningen och en hög
andel av de äldsta invånarna. Vi har en större del av länets
diabetiker, vi har fler patienter med inkontinenshjälpmedel
etc.
Utfall i aug är 0,994. De 6 tusendelarna upp till 1,0
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
motsvarar 3 mnkr på helår. En tusendel motsvarar 500 tkr
på helår.

Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Vårdcentralerna Bra Liv
Bra Liv arbetar efter en åttapunkts handlingsplan för
ekonomi i balans
1. Anpassa egen bemanning
2. Minska hyrläkarbemanningen
3. Minimera sjukfrånvaron
4. Minska kostnader för lab, röntgen och läkemedel
5. Full kvalitetsersättning
6. Inga kvalitetsavdrag
7. ACG ska öka till 1,0
8. Behålla marknadsandel avseende listade invånare
Av konkurrensskäl måste vårt resultat återställas till balans
inom en treårsperiod. För att komma i ekonomisk balans ser
vi behov av att anpassa personalstyrkan.
Personalneddragningar måste genomföras med klokhet.
Eftersom vår ersättning är rörlig finns risk att intäkterna
minskar med färre personal. Vi tror att samarbete mellan
vårdcentraler är ett sätt att bättre utnyttja personalresurserna,
så att vi också kan bibehålla ersättningsnivån. Samtliga
vårdcentraler med ekonomisk obalans arbetar efter en egen
handlingsplan, beroende på vårdcentralens problematik. Till
hjälp finns bland annat Bra Livs jämförelsetal för personal,
läkemedel, medicinsk diagnostik och övriga kostnader.
Jämförelsetalen relaterar till ersättningsviktade invånare.

Bemanningsråd och hyrläkarråd

Bra Livs bemanningsråd har inte varit aktivt sedan i februari
månad. Verksamhetscheferna gör avstämning med HR- och
ekonomienhet inför eventuella nyrekryteringar.
Hyrläkarrådet fortlöper med värdering och godkännande
innan ansvarig lägger hyrläkarbeställning.

Arbeta aktivt med Kostnad per patient (KPP)

Bra Liv följer det nationella arbetet med införande av KPP
för Primärvård.

Uppdrag/mål: Verka för en kostnadseffektiv användning av medicinsk diagnostik.
Aktiviteter

Analys

Jämförelser

Tre gånger per år tas jämförelsetal fram avseende kostnader
per viktad invånare. Invånarna viktas efter den ersättning de
genererar baserat på ACG (diagnosvikt) och CNI
(socioekonomiskt index). När det gäller läkemedel viktas
invånarna efter ålder. Jämförelsetalen används som underlag
för analys och förbättringar. Vid behov bryts jämförelsetalen
ned på individnivå.
Personal är verksamhetens enskilt största och viktigaste
resurs. Ett arbete pågår för att göra bättre
personaljämförelser i syfte att kunna optimera bemanningen
på vårdcentralerna, utifrån behov och ekonomi.
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HÅLLBARHET
Strategiska mål: Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål: Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Tjänsteresor,
antal km egen bil
(privatbil)

-30 %

-43,9 %

Ackumulerat värde för T2 2020 är 44 % lägre jämfört med
ack T2 2017, d.v.s. målet -30 % uppnås med marginal.
Coronapandemin har påskyndat de digitala arbetssätten och
vi ser en stor ökning av digitala möten (både personalmöten
och patientkontakter) och motsvarande minskning av
transporter.

Tjänsteresor,
antal km poolbil och
hyrbil (korttid)

-15 %

-35,5 %

Tjänsteresor med poolbil/hyrbil har minskat med 36 %
jämfört med samma period 2017 och målvärdet -15 %
uppnås med marginal. Coronapandemin har påverkat
resultatet, bl.a. ökad användning av digitala möten.

Tjänsteresor,
antal km inrikesflyg

0%

-100 %

Inga flygresor har skett under perioden.

Tjänsteresor,
antal km utrikesflyg

0%

-100 %

Inga flygningar har skett under perioden.

Aktiviteter

Analys

Arbeta med hållbart resande.

Bra Liv går alltmer över till resfria eller delvis resfria möten.
Deltagare som finns på vårdcentraler långt ifrån Jönköping
är allt oftare med på möten digitalt. Bra Livs ledning har
investerat i en bra utrustning för digitala möten i stabens
konferensrum.

Bra Liv nära - digitala vårdmöten

Bra Liv nära - digitala vårdmöten bidrar till en minskad
klimatpåverkan eftersom patienten inte behöver resa till
vårdcentralen.

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö
Aktiviteter

Analys

Ansvarsfull läkemedelsförskrivning

Läkemedel är Bra Livs största miljöpåverkande faktor. En
ansvarsfull förskrivning innebär att rätt läkemedel i rätt
mängd förskrivs till patienten, se aktiviteter under
läkemedelsanvändning.
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Inledning
Folktandvårdens finansiering består både av ett anslag i form av en budgetram samt intäkter från
vuxna patienter och via tandvårdsförsäkringen. Prognostiserad omsättning 2020 är cirka 540 mnkr
vilket innebär att budgetramen motsvarar ca. 47 % av Folktandvårdens omsättning.
Folktandvården redovisar för tertial två 2020 ett underskott på 14,2 miljoner kronor. Resultatet är i
paritet med prognosen som Folktandvården lämnade vid delårsbokslut 1. Helårsprognosen för 2020
från delårsbokslut 1 bibehålls med ett resultat om minus 10,0 miljoner kronor.
Folktandvårdens allmäntandvård är lokaliserad med 26 kliniker i länets samtliga kommuner.
Specialisttandvården bedrivs på olika orter i länet med tyngdpunkt i Jönköping, där samtliga nio
specialiteter finns. I Nässjö bedrivs tandreglering. I Värnamo bedrivs tandreglering, endodonti
(rotfyllning) samt specialistbarntandvård. Dessutom bedrivs orofacial medicin (prevention, diagnostik
och behandling av komplexa orala tillstånd relaterade till systemsjukdomar och funktionshinder).
Året har, förutom under januari och februari, präglats av pandemin. På ett fokuserat sätt leddes arbetet
från en daglig krisledning där smittskydd, länsförsörjning samt fackliga representanter och
huvudskyddsombud deltog. De sistnämnda vid veckovisa avstämningar. Sammantaget lade detta
grunden till en förståelse och en gemensam strategi för Folktandvården. Fokus inriktades på att fördela
skyddsmaterial mellan klinikerna i länet där prioriteringen var tydlig. Patienternas allmänna hälsa
såväl som tandhälsa, prognos för fortsatt tandhälsa samt patienternas ålder har varit underlag för
beslut.
Inom specialisttandvården har arbetet främst koncentrerats kring att omhänderta patienter med vård
som inte kan anstå. Det gäller operationer, förberedelse till omfattande sjukvårdande behandlingar,
komplicerade bett- och smärtbehandlingar samt patienter med cancerdiagnos. Ett undantag i dessa
prioriteringar har varit ortodontiklinikerna (tandreglering) i länet. Där var risken för smitta lägre, då
patienterna framför allt utgörs av ungdomar i åldrarna 10-23 år. Detta sammantaget med att
gymnasieskolorna i länet varit stängda, har resulterat i att en ökad verksamhet har kunnat bedrivas
inom området, trots pandemin.
Samtliga kliniker inom såväl allmäntandvård som specialisttandvård har varit öppna.
Samtliga kliniker inom allmäntandvården har tagit emot patienter med akuta besvär.
Barn- och ungdomstandvården har bedrivits fullt ut under perioden. Narkosoperationer av
tandvårdsrädda barn och ungdomar har tyvärr fått ställas på kö under pandemin till följd av brist på
narkospersonal i länet.
Alla vuxna patienter utan förkylningssymtom har under perioden omhändertagits. Detta inkluderar de
patienter 70 år och äldre, som med autonomi och eget ansvar valt att fortsätta pågående behandling.
Ett resultat av bristen på narkospersonal är att kön för barn- och ungdomar samt för vuxna patienter
har ökat. Här inkluderas tandvårdsrädda patienter, patienter med anomalier utan symptom, samt
patienter som av annat skäl borde behandlats under narkos, men som inte hade några besvär.
Under perioden har intresset från patienter att teckna Frisktandvård varit bestående på en stabil nivå.
Idag har cirka 22 procent (cirka 24 700) av Folktandvårdens vuxna revisionspatienter tecknat avtal om
Frisktandvård.
I medarbetarperspektivet har Folktandvården två stora utmaningar - kompetensförsörjning och
sjukfrånvaro. Under perioden har sjukfrånvaron ökat. Även frånvaro för vård av barn har ökat under
perioden. Folktandvården har omorganiserat ledningsstaben där ny kompetens tillförs. Syftet med
omorganisationen är att höja kvalitén för att få en effektivare ledning och styrning.
Folktandvården och Regionen arbetar tillsammans med Jönköping University, om att ansöka om en
tandläkarutbildning. Denna utbildning kommer på sikt att innebära en ökad attraktivitet till länet.
Ansökan skickades in under februari 2020, där Regionen och Folktandvården är intressenter.
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2020-08-31

Andel

2019-08-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

1

11%

4

29%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

1

11%

3

21%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

7

78%

7

50%

Antal mätetal som
mäts

9

100%

14

100%

Utöver mätetal från nämnd och regionen följer Folktandvården även nedanstående mätetal:
Uppföljning av att rätt revisionsintervall enligt nya riktlinjer tillämpas
Andel medarbetare som använder friskvårdsbidraget
Andel SMS kallelser inom allmäntandvård
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Medborgare och kund
Specialisttandvården har under pandemin, i samarbete med allmäntandvården, tillsett att de patienter
med mest behov prioriterats. Trots detta har påverkansgraden på de olika avdelningarna varit
påfallande och delvis olika. Käkkirurgens kö har ökat till följd av att tillgången till operationstider har
minskat. Radiologin har fungerat utan anmärkning hela perioden liksom orofacial medicin (prioriterat
område), med undantag för tandvårdsrädda patienter som står i kö för operation. Ortodontin har på
länets tre kliniker arbetat och behandlat mer än planerat, vilket resulterat till minskad kö i söder och
öster. Oral protetik har under perioden arbetat med att behandla patienter som har pågående och
komplicerade bettrehabiliteringar samt de patienter som efter en cancerdiagnos ska ha protetisk
ersättning. Då många patienter 70+ har avstått behandling har en hel del nya inremmitterade patienter
kallats in för undersökning och terapiplanering. Barntandvården har en ökande kö för narkossanering.

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Uppdrag/mål: Sveriges bästa digitala vård
Aktiviteter

Analys

Digitaliseringsplan för Folktandvården.

Digitaliseringsplan är framtagen. Arbetet med
implementering av planen pågår och kommer att fortsätta
under 2021.

Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande
Mätetal
VO Andel nöjda
patienter

Målvärde

Resultat

100 %

Analys
Med anledning av coronapandemin har Folktandvårdens
ledning beslutat flytta fram genomförande av patientenkät
till 2021.

Aktiviteter

Analys

Patientenkät

Med anledning av coronapandemin har Folktandvårdens
ledning beslutat flytta fram genomförande av patientenkät
till 2021.

Uppdrag/mål: Arbeta med tillgänglighet till tandvård
Mätetal
Specialisttandvårde
n: Antal
remisspatienter som
väntat mer än 60
dagar

Målvärde

Resultat

0

2 521

Analys
I augusti 2020 var det 2521 remisspatienter som väntat mer
än 60 dagar. I december 2019 var motsvarande antal 2 293
remisser. Trots pandemin har det endast varit en liten
ökning i antal remisspatienter som väntat mer än 60 dagar
inom specialisttandvården.


Avdelningen för endodonti, kötid på cirka 12
månader



Avdelningen för klinisk bettfysiologi, mellan 1-7
månader



Avdelningarna för ortodonti, cirka 24 månader,
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
kortare tid i söder och på höglandet.


Avdelningen för oral protetik, cirka 24 månader



Inom Avdelningen för pedodonti finns ett ökat
behov av narkossaneringar och kötiden är cirka 6
månader.



Avdelningen för odontologisk radiologi och
Avdelningen för orofacial medicin har ingen kö.
Däremot står 20 patienter i kö för narkostandvård,
där diagnosen är kopplad till tandvårdsrädsla.



Käkkirurgiska kliniken har 6 månaders kö för
implantat, för oprioriterade visdomständer är
väntetiden ca 16 månader. Till narkossanering
finns 56 patienter i kö. Övriga ingrepp mellan 1-6
månaders kö.



Avdelningen för parodontologi, kötid cirka 12
månader



Avdelningen för pedodonti har ca 6 månaders kö
och många patienter i kö för narkossanering.

Allmäntandvård:
Andel
revisionspatienter i
tid till undersökning
och behandling,
Folktandvården

90 %

84 %

Tillgängligheten inom länet där tillgången på personal är
acceptabel, främst i länets norra och södra delar, har
förbättrats avsevärt. Flera kliniker tog fram till15 mars emot
patienter som stod på kölista och de flesta kliniker hade
möjlighet att flytta resurser till delar av länet där behovet är
akut, framför allt i Tranås- och Vetlandaområdet. Efter
pandemins utbrott finns mycket begränsade möjligheter att
som ny patient komma till Folktandvården annat än för
akuta besvär.
14 av 26 kliniker inom allmäntandvården har en
tillgänglighet på 90 procent eller mer. Tio kliniker inom
allmäntandvården har en tillgänglighet mellan 70-89
procent. En klinik inom allmäntandvården har en
tillgänglighet mellan 50-69 procent. En klinik inom
allmäntandvården har en tillgänglighet lägre än 50 procent.

Nämnd
Allmäntandvård:
Möjlighet att ta
emot nya patienter,
Folktandvården

-10 %

-25 %

I rådande läge med coronapandemin som leder till
inskränkningar i vilka patienter som kan kallas och vilka
behandlingar som är möjliga att genomföra, öppnas
möjligheten att ta emot nya patienter istället för de större
behandlingar och patienter 70+ som i dagsläget tvingas
avvakta med behandling.
Planering sker mot en mer normaliserad situation med
början efter semesterperioden. Eftersom det i första hand
finns en mängd uppskjuten vård som är prioriterad, minskas
förmodligen åter möjligheten till hösten för nya patienter att
få fullständig vård utan väntetid.

VO Uppföljning av
att rätt
revisionsintervall
enligt nya riktlinjer
tillämpas

90 %

79 %

Kallelseintervall för friska revisionspatienter 16-64 år
ändrades i april 2019 från 24 månader till 36 månader.
Beslutet togs i odontologisk programgrupp (OPG) mot
bakgrund att patienter ska få rätt tandvård i rätt tid, utifrån
riskbedömning av patientens munhälsa. Efterlevnaden till
riktlinjen förbättras successivt, men arbete återstår i form av
uppföljning och åtgärder på enskilda kliniker. Det finns
fortfarande en stor skillnad mellan klinikernas följsamhet
till förändrat kallelseintervall för patientgruppen.
Följsamheten till rätt revisionsintervall har varit kring 80
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
procent sedan andra halvåret 2019.
Klinikerna tar del av uppföljning kontinuerligt. Felaktigt
lagda kallelser rättas om möjligt och medarbetarna
informeras om vikten att följa riktlinjer för kallelseintervall.
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Process och produktion
Följsamheten till barntandvårdsprogrammet samt riktlinjerna för revisionsintervall blir allt bättre.
Tydligare riktlinjer för RAK har inneburit att andelen undersökningar som utförs av tandhygienister är
idag mycket hög, vilket frigör tandläkartid för behandling. Andelen av undersökningar som utförs av
tandhygienister har ökat med 11 procent från 2017 till och med 2019.
Coronapandemin har inneburit att nya rutiner kring behandling av både friska och sjuka patienter har
införts. Dessa innebär en ökad behandlingstid jämfört med tidigare och därmed följande lägre intäkter.
Antalet och andelen vuxna betalande patienter har minskat och barnbehandlingstiden har ökat. En stor
mängd behandling för gruppen 70+ har skjutits på framtiden och måste tas omhand när det blir möjligt
med hänsyn till pandemin. Folktandvården ligger väl till med behandling av barn- och ungdomar.
Verksamhetsmått
Tandvård

Utfall 202008

Utfall 201908

Förändring
antal

Förändring
%

Barn och ungdomstandvård: Antal
behandlade barn

46 304

48 507

- 2 203

-4,5%

Allmäntandvård vuxna: Antal
behandlade patienter

46 825

55 173

-8 348

-15%

Specialisttandvård: Antal behandlade
patienter

43 903

47 022

-3 119

-7%

Tandvård för patienter med rätt till
tandvårdsstöd:

3 338

5 974

-2 636

-44%

Antal patienter, munhälsobedömning

1 022

2 974

-1 952

-66%

Antal patienter, nödvändig tandvård

1 790

2 437

-647

-27%

Med anledning av pågående pandemi har antalet behandlade patienter minskat markant jämfört med
samma period föregående år.

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger
Aktiviteter

Analys

Framtagande av kvalitetsmått på kliniknivå

OPG (Odontologisk programgrupp) kommer under året
analysera utfallet från SKaPa (Kvalitetsregister för
tandvård). SKaPa är under ständig utveckling och i
dagsläget är det svårt att dra några långtgående slutsatser
men utfallet och utvecklingen ska fortsätta att bevakas.
Rekrytering av chef för kvalitet och utveckling har
påbörjats. Uppföljning och analys av utfall från SKaPa
kommer att vara ett område för denna funktion.

Patientsäkerhetsarbete

Samarbete med chefläkare och patientsäkerhetsgruppen är
etablerad. Representanter från gruppen har besökt
Folktandvårdens ledningsgrupp under två tillfällen och
informerat om regionens patientsäkerhetsarbete.

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelsen skrivs från och med 2019 i
Stratsys
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Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Kunskapsstyrning
Aktiviteter

Analys

Kunskapsstyrning i Folktandvården

Vårdprogrammen är implementerade och återföljs allt bättre.
Kontinuerlig uppföljning sker med återrapportering på
kliniknivå samt per behandlare.

Framgångsfaktorer: God tandvård
Uppdrag/mål: Allmäntandvård barn och unga
Mätetal
VO Följsamhet till
vårdprogrammet för
barn och ungdomar

Målvärde

Resultat

90 %

Analys
Årsmått

Aktiviteter

Analys

Journalgranskning

En journalgranskning avseende följsamhet har genomförts
våren 2019 och resultatet av denna redovisats på chefsmöte
under hösten 2019. Granskningen visar att flertalet
behandlingar utförts rationellt enligt utbildningens riktlinjer,
men det är viktigt att fortsätta utbilda, diskutera på
terapimöten och följa upp. Ingen journalgranskning är
planerad för 2020 men ledningen utreder behovet av
granskningar löpande och genomför granskningar vid behov.

Uppdrag/mål: Tandvård för personer med särskilda behov
Mätetal
VO Uppföljning av
statistik från
Bedömning
Tandvård

Målvärde

Resultat

Analys

70 %

38,21 %

Antalet berättigade till Nödvändig tandvård var under andra
tertialet 6 114 personer. Föregående år samma period var
det 6 499 personer. Andel berättigade som fått nödvändig
tandvård motsvarar 38 procent. Föregående år samma
period var det 47 procent.
Antal som fått nödvändig tandvård är 2 336 personer.
Under coronapandemin har den uppsökande verksamheten
inte kunnat utföras, därav det oförändrade antalet utförda
munhälsobedömningar sedan föregående delårsbokslut.

Uppdrag/mål: Specialisttandvård
Aktiviteter

Analys

Framtagande av mätetal för
specialisttandvården

Arbetet har påbörjats under augusti och kommer att fortsätta
under 2021.
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Lärande och förnyelse
Folktandvårdens ledningsgrupp har fattat beslut om att återuppta kursverksamhet i salsform i
kombination med digital utbildning.
Medarbetares externa föreläsningsuppdrag vid Hälsohögskolan och Tranås utbildningscentrum, TUC
har genomförts på plats och via videolänk.
Ny läroplattform, Lärande och kompetens, LoK har införts. Folktandvården har introducerat
utbildningsmoment i e-lärande format.
För ST-utbildning har seminarier och klinisk utbildning fortgått.
För allmäntandvården erbjuds kortare föreläsningar via videolänk.
Under pandemin har en snabb utveckling av "on-line teaching" implementerats i verksamheten vilket
kommer att forma framtidens utbildningsinsatser.
Arbetet med att etablera en tandläkarutbildning tillsammans med Jönköpings University (JU)
fortskrider.
Folktandvården har påbörjat ett arbete med syfte att främja lärande i vardagen. Ett första steg har varit
att kartlägga nuläget för hur verksamheten arbetar med handledning, introduktion och
kompetensutveckling.

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
Aktiviteter

Analys

Plan för spridning av goda exempel av
förbättringsarbeten

Spridning av goda exempel av förbättringsarbeten är en del
av det systematiska kommunikationsarbetet och sker bland
annat vid gemensamma chefsmöten för allmäntandvård och
specialisttandvård. Även vid allmäntandvårdens
områdesmöten delas och sprids bra exempel på
förbättringsarbeten.
Goda exempel på nya arbetssätt och förbättringsarbeten
sprids även via Mina nyheter, Folktandvårdens interna
nyhetsbrev och sociala medier.

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden
Aktiviteter

Analys

Sprida förbättringsarbeten inom
Folktandvården

Vid Folktandvårdens ledarforum ges möjlighet att presentera
sin verksamhet och tankar kring den, för att ge inspiration åt
chefskollegor. Många goda diskussioner föds ur dessa
presentationer. Under pågående pandemi har fokus varit
krisledning och möjlighet att delge varandra goda arbetssätt
i rådande situation.
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Uppdrag/mål: Tandvård - Odontologiska institutionen är ett ledande centrum
Mätetal

Målvärde

VO Uppföljning av
antal publicerade
vetenskapliga
publikationer och
rapporter

Resultat

Analys
Årsmått.
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Medarbetare
Implementering av ny organisation pågår inom ledningsstaben. Funktioner har slagits samman och nya
enheter har bildats; HR, lärande och kompetens, Kommunikation och marknad, Ekonomi, IT och
digitalisering, Dentalservice och fastigheter samt Kvalitet och verksamhetsutveckling. Ny kompetens
tillförs ledningsstaben.
Inom specialisttandvården omvandlas tre koordinatorsroller till tre enhetschefer vilket leder till färre
medarbetare per chef.
Pågående pandemi ställer krav på ledning och styrning med fokus på nära dialog med verksamheten.
Pandemin har också satt fokus på arbetsmiljöfrågor och därigenom krävt en mer frekvent samverkan
med de fackliga parterna vilket har fungerat väl.
Behovet av att rekrytera fler tandläkare och tandsköterskor kvarstår, antalet tandhygienister är stabilt.
Pandemin har orsakat en högre sjukfrånvaro och vård av barn under mars till april tertial 1, som nu
planas ut under tertial 2.

Strategiska mål: En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Framgångsfaktorer: Attrahera och rekrytera
Uppdrag/mål: Attrahera nya medarbetare
Mätetal
VO Andel
medarbetare som
använder
friskvårdsbidraget

Målvärde

Resultat

100 %

9,77 %

Analys
En låg andel ca 10 % av tandvårdens medarbetare har
nyttjat friskvårdsbidraget hittills.
Möjligen kan det förklaras genom byte från Wellnet till att
administrera friskvårdsbidraget inom organisationen, och
att ansökan numera enbart kan göras en gång per år, vilket
kan leda till att medarbetare samlar på sig kvitton för att
komma upp i maxbeloppet till slutet av året.

Aktiviteter

Analys

Arbeta för att behålla medarbetare

Enheten för HR, lärande och kompetens arbetar i
projektform med fokus på processerna utveckla och behålla.
En delaktivitet som är genomförd är KUB; kompetensutbyte
för tandsköterskor där allmäntandvårdens sköterskor får
komma till en specialistavdelning för att fördjupa sig under
en dag. Ett särskilt koncept och modell för KUB är
framtaget.

Fortsatt arbete med "Vägen till legitimation"

Projektrapportering kommer att delges ledningsgruppen
under hösten. Ledningsgruppen kommer då att ta beslut om
formerna för fortsatt arbete. Projektet leds av HR.

Nischning för tandläkare inom allmän
tandvården

Möjligheten för våra tandläkare att fördjupa sig inom ett
specifikt odontologiskt område kommer fortlöpande att vara
ett alternativ. Vi kan genom detta behålla tandläkare och
erbjuda en bättre tillgänglighet till avancerad tandvård för
våra patienter i länet.

Folktandvården, Delårsrapport 2

13(21)

223

Framgångsfaktorer: Kompetenta och engagerade medarbetare
Aktiviteter

Analys

Engagera medarbetare i olika
utvecklingsuppdrag

Ett bredare arbete pågår där enheten för HR, lärande och
kompetens involverar chefer och medarbetare i olika projekt
och uppdrag för att dels skapa engagemang och dels för att
skapa utvecklingsmöjligheter och en lärande organisation.
Ett exempel är projektet "vägen till legitimation" .

Uppdrag/mål: Kompetensplanering och rätt använd kompetens
Mätetal
Kompetensutveckli
ngsplan

Målvärde

Resultat

90 %

52 %

Utfallet beror dels på utebliven registrering och dels på
kvarstående samtal att genomföra.

540

Januari-augusti 2020 jämfört med samma period föregående
år:
Tandläkare:
-7,6 årsarbetare
Tandhygienist:
-1,1 årsarbetare
Tandsköterska m.fl: -14,9 årsarbetare
Övriga:
+0,4 årsarbetare
Summa:
-23,2 årsarbetare
Minskningen av antal årsarbetare återfinns i sin helhet inom
allmäntandvården. Under mars-april var frånvaron på grund
av sjukdom ovanligt hög med anledning av pandemin,
vilket påverkat mätetalet för faktiska årsarbetare även under
tertial 2. I inledningen av tertial 2 kan dock en positiv
utveckling med lägre sjukfrånvaro konstateras.
Folktandvårdens verksamhet finansieras till stor del genom
externa intäkter vilket innebär att det är ekonomiskt en
nackdel att antal medarbetare minskar. Tandläkare,
tandhygienist och tandsköterska som anställs innebär en
förbättrad ekonomi.

77,6 %

Andelen kallelser som skickas via sms motsvarar cirka 80
procent inom allmäntandvård. Specialisttandvården har inte
samma möjlighet att skicka lika stor andel kallelser via sms
med anledning av att flertalet kallelser är till mer än en
specialitet samtidigt. Specialisttandvården kallar cirka 40
procent av sina patienter via sms.

Nämnd Årsarbetare

VO Andel SMS
kallelser av totalt
skickade kallelser
inom allmän
tandvård

80 %

Analys

Aktiviteter

Analys

Kompetensutvecklingsplaner med resultat

Ett digitalt stödsystem för att hantera medarbetarsamtal och
kompetensutvecklingsplaner är under framtagande i
Regionen. Det innebär att det kommer att finnas en
möjlighet att följa upp både kvantitet och kvalitet för
kompetensutvecklingsplaner på ett än bättre sätt än idag.
Systemet kommer att implementeras under hösten.
Folktandvården kommer att delta med en HR-partner i
gemensam implementering och genomförandeprojekt i
Regionen.

SMS-kallelser

Aktiviteten är genomförd och klar.

Nytt anställningssätt för tandhygienister

Projektet avbrutet då andra nya former för att främja
rekrytering och resursfördelning prioriterats. Detta då vi har
bemannat tandhygienisttjänster i hela länet på ett
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Aktiviteter

Analys
tillfredställande sätt.

Utbildningar i e-format

E-utbildning är en del av digitaliseringsplanen för
Folktandvården. Stora fördelar med e-utbildning finns inom
bland annat medarbetareintroduktion, chefsintroduktion och
viss handledning av tandvårdspersonal.

Nyttjandegraden av självbetjäningsterminaler.

Problem med babs-terminalerna kvarstår, vilket medför att
mätning av nyttjandegraden ej ger en rättvisande bild. Ett
arbete pågår med IT-Centrum för att säkerställa bättre
funktionalitet och således möjliggöra en bättre uppföljning.

Framgångsfaktorer: Hälsa, delaktighet och likabehandling
Mätetal

Målvärde

Resultat

5,4 %

6%

Personalhälsa sjukfrånvaro

Analys
Sjukfrånvarotalen är relativt höga inom Folktandvården och
har under perioden jan-juli 2020 ökat i jämförelse med
samma period 2019. Ökningen sker under slutet av mars
och fortsätter under april med en mindre nedgång under
sommarmånaderna maj - juli, dock är det totala utfallet
fortfarande högre i jämförelse med samma period 2019.
Förklaringen beror på pågående pandemi vilket har
inneburit en ökad korttidsfrånvaro framförallt inom
allmäntandvården. Förhoppningsvis kommer den positiva
utvecklingen att fortgå och leda till att sjukfrånvarotalen
närmar sig målvärdena under resterande delen av 2020.

Aktiviteter

Analys

Uppföljning och analys av sjukskrivningstal

Arbetet fortlöper med ny modell där HR-partners har
kontinuerliga avstämningsmöten med klinikchefer med
fokus på uppföljning av pågående sjukskrivningar i
Hälsosam. Sjukfrånvaron har ökat under perioden mars april med anledning av pandemin. Avser i huvudsak
korttidsfrånvaron. Även uttag av vård av barn ligger på höga
nivåer.
En positiv utveckling kan konstateras för perioden maj augusti.

Uppdrag/mål: Systematiskt arbetsmiljöarbete
Aktiviteter

Analys

Arbete med resultat från
medarbetarundersökning

Coronapandemin och dess konsekvenser i verksamheten har
varit i fokus under senare delen av tertial 1 och 2. Därav har
arbetet med de aktiviteter som finns framtagna i
handlingsplaner på kliniknivå, utifrån resultatet i 2019 års
medarbetar- och säkerhetsenkät varit vilande . Till hösten
kommer HR-partners att följa upp status för arbetet och
redovisa för Folktandvårdens ledning för att se var arbetet
befinner sig. Arbetet inleds under september.

Analys på systemnivå

Coronapandemin och dess konsekvenser i verksamheten har
varit i fokus under senare delen av tertial 1 och 2. Därav har
arbetet med de aktiviteter som finns framtagna i
handlingsplaner på kliniknivå, utifrån resultatet i 2019 års
medarbetar- och säkerhetsenkät varit vilande . Under
försommaren och till hösten återgår verksamheten till mer
15(21)
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Aktiviteter

Analys
normala rutiner varför HR-aktiviteter kan återupptas. HRenheten kommer att följa upp arbetet och status för
framtagna handlingsplaner och redovisa för Folktandvårdens
ledning. Under perioden juni - augusti pågår
semesterperioden varför arbetet följs upp först i september.

Uppdrag/mål: Medarbetarskap och delaktighet
Mätetal

Målvärde

Resultat

90 %

58 %

Medarbetarsamtal

Analys
Utfallet beror dels på utebliven registrering och dels på
kvarstående samtal att genomföra.

Framgångsfaktorer: Chef- och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Kommunikativt ledarskap

Kommunikativt ledarskap och Folktandvården som en
kommunikativ organisation finns med som en del i
introduktionen av nya chefer, där även boken den
Kommunikativa chefen delas ut. Fortsatt arbete under 2020
med att lyfta in kommunikativt ledarskap i utveckling av
Folktandvårdens chefer. Till följd av coronapandemin har
planeringen av hur kommunikativt ledarskap lyfts in i
Folktandvårdens chefsutveckling tills vidare skjutits framåt.

Uppdrag/mål: Ett stärkt- chef och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Chefer och ledare ska delta i chefs/ledarutvecklingsprogram och
chefsutbildningar.

Planerade utbildningsinsatser är med anledning av pågående
coronapandemi framflyttade.
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Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal
Ekonomi i
balans

Målvärde

Resultat

0 tkr

-14 216 tkr

Analys
Med anledning av pågående pandemi har Folktandvårdens
intäkter minskat från och med mars månad. Detta förklaras
främst av att Folktandvården har följt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och lett till att
patienter inte har kunnat erbjudas behandling i samma
utsträckning som innan coronapandemin. Pandemin har
även inneburit att nya rutiner kring behandling av både
friska och sjuka patienter har införts. Dessa innebär en ökad
behandlingstid jämfört med tidigare och därmed lägre
intäkter. Från och med augusti månad ses dock en viss
återgång till mer normal verksamhet, med anledning av att
spridningen av covid-19 fortsatt är begränsad inom länet.
Specialisttandvården är i något mindre omfattning
ekonomiskt negativt påverkad av coronapandemin.
Bemanningssituationen är generellt bättre inom
specialisttandvården jämfört med allmäntandvården och
frånvaron på grund av sjukdom har varit lägre bland
medarbetarna. Utöver detta är relativt sett en större andel av
specialisttandvårdens ekonomi finansierad via fast
budgetram.
Allmäntandvårdens resultat under perioden januari t.o.m.
augusti uppgår till minus 12,3 miljoner kronor.
Specialisttandvårdens resultat under samma period uppgår
till minus 1,6 miljoner kronor.
Intäkter
I augusti som enskild månad är Folktandvårdens totala
intäkter nästan i nivå med vad som är budgeterat för
perioden. Dock är intäkterna 4 miljoner kronor lägre än
utfallet samma månad föregående år. Minskningen beror
främst på en lägre nivå av patientavgifter till följd av
pandemin, samt ett behov att upprätthålla tillgänglighet på
vissa kliniker genom att fördela personal från andra kliniker
som har en relativt bättre tillgänglighet.
För perioden januari till och med augusti har
Folktandvårdens intäkter från patientavgifter minskat med
34 miljoner kronor jämfört med samma period föregående
år. Övriga intäkter har dock vägt upp intäktsbortfallet från
patientavgifter något och den totala intäktsminskningen
uppgår till 30 miljoner kronor jämfört med samma period
föregående år.
Personalkostnader
Lönekostnaderna (exklusive kostnader för sjuklön) har
minskat med 2,1 procent vilket motsvarar ca 3,2 miljoner
kronor för perioden januari-augusti jämfört med samma
period föregående år. Sjuklönen är exkluderad i jämförelsen
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
med anledning av att Folktandvården har fått full
kompensation för sjuklönekostnader under perioden april
till juli 2020 (2,5 miljoner kronor). Minskningen av
lönekostnaderna (exklusive kostnader för sjuklön) härleds
främst till färre antal tandläkare och tandsköterskor.
Lönekostnadsförändringen har uppstått varje månad för
perioden och är därmed ingen effekt av coronapandemin.
Övriga kostnader
Folktandvårdens övriga kostnader är till stora delar i princip
fasta (hyror, avskrivningar, IT med mera) och kan enbart i
ett längre perspektiv påverkas och i flera fall enbart efter
politiskt beslut. Utfallet för fasta kostnader under perioden
januari-augusti är i nivå med budget.
Kostnader som är rörliga är direkt kopplade till antal
patienter som undersöks och behandlas och har minskat
med 6,5 miljoner kronor under januari-augusti jämfört med
samma period 2019. Kostnader för bland annat tandteknik,
tandvårdsmateriel och implantat har minskat i och med
färre antal patienter har varit möjliga att behandla.

Prognos

0 tkr

-10 000 tkr

Folktandvården behåller samma prognos som lämnades i
delårsbokslut 1 enligt nedan.
Folktandvården följde de ekonomiska antaganden som SKR
gjorde i sin ekonomirapport i maj 2020, det vill säga att
inga ytterligare restriktioner införs och de nuvarande
restriktionerna avvecklas i slutet av sommaren.
Förutsättningen är även att ingen "andra våg" av
smittspridning uppstår eller att viruset muterar. Scenariot
bedöms av SKR att vara positivt och det finns en stor
osäkerhet.
I Folktandvårdens prognos är inga statliga medel för
kompensation för intäktsbortfall medräknade då det inte
aviserats något för Tandvård.
Folktandvårdens ekonomiska prognos bygger på samma
resultat i maj som i april, en något bättre ekonomi i juni
jämfört med april-maj och att semesterperioden innebär
ekonomi i balans. Under hösten och resterande del av året
är Folktandvårdens bedömning att en viss återhämtning av
tidigare negativt resultat kommer att göras.
Resultat januari-april: -4 mnkr
Prognos maj-augusti: -8 mnkr (resultat -10,3 mnkr)
Prognos september-december: +2 mnkr
Årsprognos för 2020: -10 mnkr

Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Mot bakgrund av att Folktandvårdens ekonomi var i balans
vid bokslutet 2019, bedöms årets underskott till merpart
bero på att färre antal patienter har varit möjliga att behandla
med anledning av pågående pandemi. Folktandvården har
därför inte upprättat en ekonomisk handlingsplan för 2020.

Taxeutbildning

Utbildning i tandvårdstaxan är genomförd på alla kliniker.
Utbildningen syftar till att korrekt debitera framför allt
undersökningar och tillkommande behandlingar.

Följsamhet till taxan

Debiteringsgranskning av alla kliniker i allmäntandvården
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Aktiviteter

Analys
genomförd och presenterad på chefsmöte med alla
klinikchefer i allmäntandvården.

Uppföljning och dialog kring Folktandvårdens
ekonomiska handlingsplan

Med anledning av coronapandemin har uppföljning och
dialog kring Folktandvårdens ekonomiska handlingsplan
tillfälligt fått lämna plats för operativa frågor kring hur
pandemin ska hanteras.
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HÅLLBARHET
Strategiska mål: Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål: Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal
Tjänsteresor,
antal km egen bil
(privatbil)

Målvärde

Resultat

-30 %

-35 %

Analys
Tjänsteresor med egen bil har under årets två första tertial
minskat med ca 1 300 km jämfört med samma period 2017.
Till viss del har användning av egen bil ersatts av resfria
möten. Resor med egen bil beror i stor utsträckning på att
det finns ett behov inom allmäntandvården att medarbetare
från vissa kliniker arbetar på kliniker som har behov av
personal för att upprätthålla en rimlig tillgänglighet.
Folktandvårdens organisation finns i hela länet och det är
många gånger mer praktisk att använda egen bil än att ta sig
till Regionens utlämningsplatser för poobilar.
Folktandvården följer Regionens resepolicy och arbetar
aktivt med resfria möten.

Tjänsteresor,
antal km poolbil och
hyrbil (korttid)

-15 %

-38,8 %

Tjänsteresor,
antal km inrikesflyg

-45 %

-59 %

Folktandvården följer regionens resepolicy och arbetar
aktivt med resfria möten. Coronapandemin har påverkat
resultatet.

Tjänsteresor,
antal km utrikesflyg

0%

-84 %

Folktandvården följer regionens resepolicy och arbetar
aktivt med resfria möten. Coronapandemin har påverkat
resultatet.

Tjänsteresor med poolbil/hyrbil har minskat med 39 procent
jämfört med samma period 2017 och målvärdet -15 procent
uppnås med marginal. Minskningen kan sannolikt härledas
till pågående pandemi. Folktandvårdens behov av
personalförsörjning mellan kliniker kvarstår medan övrigt
resande i princip har upphört eller ersatts med resfria
möten. Folktandvården följer Regionens resepolicy och
arbetar aktivt med resfria möten.

Aktiviteter

Analys

Arbeta med hållbart resande.

Folktandvården använder sig av digitala möten när det är
tillämpligt. Utrustning för digitala möten finns på alla
kliniker. Resfria möten har bland annat förbättrat
möjligheten till konsultationer mellan specialist- och
allmäntandvård.
I och med den pågående pandemin drivs resfria möten
ytterligare framåt i utvecklingen.

Ökat intervall för kallelse av vissa
patientgrupper (odontologiskt motiverat)

Kallelseintervall följs upp månadsvis för allmäntandvårdens
kliniker. En kontinuerlig förbättring märks. Det finns
variation i följsamhet till förändrat kallelseintervall mellan
klinikerna.

SMS-kallelse inom allmäntandvård

Aktiviteten är klar. Alla kliniker har möjlighet att skicka
kallelser via sms.
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Aktiviteter

Analys

Utbildningar i e-format

Ingår som en del i digitaliseringsplanen för Folktandvården.

Utrustning till alla kliniker för att möjliggöra
resfria möten

Aktiviteten är genomförd och klar.
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Inledning
Regionledningskontoret består av avdelningarna folkhälsa och sjukvård, regional utveckling, kansli,
kommunikation, HR, ekonomi, Futurum och Qulturum och arbetar med så väl ledning som stöd.
Nettobudgeten för 2020 är cirka 456 miljoner kronor och verksamheten har cirka 410 faktiska
årsarbetare. Regionledningskontoret och verksamhetsnära funktion arbetar regionövergripande med
uppdrag och aktiviteter inom huvudområdena regional utveckling och hälso- och sjukvård för ett bra
liv i en attraktiv region. En väl fungerande verksamhet som ständigt förbättras och förnyas med
utgångspunkt i invånarnas behov är verktyget.
Under februari-augusti riktades regionledningskontorets arbete till stor del om och anpassades efter de
behov av ledning och insatser som coronapandemin förde med sig. För att leda arbetet användes ändå
så långt möjligt ordinarie ledningsstrukturer. Från mitten av mars till mitten av augusti var en särskild
regional sjukvårdsledning aktiverad som ledde det dagliga arbetet med hälso- och sjukvården avseende
coronapandemin. Det har även funnits en tät samverkan nationellt med såväl Sveriges kommuner och
regioners nätverk som myndigheter. I länet sker en stor del av samverkan med andra aktörer inom
ramen för F-samverkan. När det gäller regionala utvecklingsfrågor har Regional utveckling under
våren haft en daglig styrning av arbetet. Även här sker på samma sätt samverkan på nationell nivå och
inom länet. Sedan augusti är den särskilda ledningsstrukturen för hälso- och sjukvården avaktiverad
och nationella avstämningar har glesats ut. Inom området regional utveckling är dock fortsatt stort
fokus på att hantera effekterna på näringsliv och andra samhällsaktörer.
Många planerade aktiviteter såväl interna, regionala som nationella ställdes in under våren och mycket
pausades. Vårens budgetarbete och några större programarbeten är framskjutet till hösten. Samtidigt
har mycket också hänt oväntat snabbt, utveckling har skett trots och i vissa fall tack vare pandemin. Vi
ser många exempel på förändrade arbetssätt som införts och som kommer att bidra även efter den här
pandemin.
Trots att coronapandemin sedan början av mars upptagit mycket tid och resurser har mycket av det
ordinarie arbetet fortgått. I uppföljningen av aktiviteterna som följer redovisas status för dessa.
Arbete med nätverk för engagerat ledarskap, chefers kommunikation och chefsprogram har fortsatt
men formerna har anpassats utifrån rådande omständigheter.
Inom regionledningskontoret ligger sjukfrånvaron på en fortsatt låg nivå och ekonomin är i balans.
Resfria möten och alternativ till transporter med bil är områden för utveckling och förbättring. Inom
området medarbetarsamtal/kompetensutvecklingsplaner återstår många samtal som flyttats framåt på
grund av vårens fokus på coronapandemin.
Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2020-08-31
Antal mätetal som
är uppfyllda

Andel

2019-08-31

2

40 %

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

3

60 %

Antal mätetal som
mäts

5

100 %

Andel
5

100%

5

100 %

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

Mätetal som är uppfyllda är ekonomi i balans samt prognos. Mätetal som inte är uppfyllda är
medarbetarsamtal/kompetensutvecklingsplaner som har flyttats fram och sjukfrånvaron som har ökat
något till följd av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten att stanna hemma vid minsta
symtom.
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Medborgare och kund
Strategiska mål: Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer: Nära vård
Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Trygg och säker in och utskrivning från
sjukhuset

Arbetet med att utveckla in- och utskrivningsprocessen har
fortsatt under 2020. Arbetet ingår i länsgrupp i samverkan
Trygg och säker vård och omsorg under Strategigrupp
Äldre. Arbetssätten fungerar bra och antal personer som
vårdas utskrivningsklara på sjukhus ligger på en lägre stabil
nivå. Även de psykiatriska klinikerna har arbetat med
översyn av vårdsamordningsprocessen under våren efter
uppdrag från strategigrupp psykiatri och missbruk.

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet

Ny överenskommelse tillsammans med länets kommuner
ang gemensamma arbetssätt är under framtagande.
Underlättar samarbetet i vården runt personer med behov
från bägge huvudmännen.

Uppdrag/mål: Arbeta med omställning till den nära vården
Aktiviteter

Analys

Ta fram en plan för utveckling av den nära
vården

Arbetet med att ta fram planen för framtidens hälso- och
sjukvård har fortsatt. Ett tjänstemannaförslag "Tillsammans
möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård 20202030" är framtaget och lämnat till Nämnden för Folkhälsa
och sjukvård.

Dietister i den nära vården

Möjligheten att tillgängliggöra dietister i den nära vården
undersöks.

Uppdrag/mål: Organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av
hälso- och sjukvård tillgodoses.
Aktiviteter

Analys

Erbjuda patientkontrakt

Införandet av patientkontrakt har fortsatt enligt plan med
spridning inom flertalet verksamheter, bl a har
genombrottsmetodiken använts som spridningsmodell.
Mätningar och berättelser visar på lärande och värde för
både patienter och medarbetare. Patientkontrakt som
arbetssätt bidrar till att konkretisera personcentrering och
samskapandet i praktiken.
Flera av angreppssätten och sprids nu också nationellt inom
ramen för Sveriges kommuner och regioners arbete med
införandet av patientkontrakt

Erbjuda patienter en fast vårdkontakt

Arbete pågår både inom arbetsgrupp Trygg och säker,
patientkontraktsarbetet och i samband med utskrivning från
slutenvård där personer med behov av samordning får fast
vårdkontakt.

Läkarstödet i kommunerna

Översyn av avtal för läkarmedverkan i särskilda boendena
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Aktiviteter

Analys
och den kommunala hemsjukvården genomförs under hösten
2020 och fastställs i REKO.

Uppdrag/mål: Tvärprofessionella närsjukvårdsteam
Aktiviteter

Analys

Arbete med mobila tvärprofessionella
närsjukvårdsteam

Integreras med arbetet med Trygg och säker vård och
omsorg i hemmet.

Uppdrag/mål: Livsstilsutmaningen
Aktiviteter

Analys

Ta fram en handlingsplan för utveckling kring
livsstilsutmaning

Livsstilsutmaningen knyts an till arbetet med framtidens
hälso- och sjukvård. Ingående delar är tilläggsuppdrag via
vårdval om förebyggande arbete i samverkan med
närsamhället, samt etableringen av hälsocenter i Jönköpings
län.
Tilläggsuppdraget är riktat under tre år till de sju
vårdcentraler som har högst CNI och befinner sig i
närområden med hälsomässiga utmaningar. Ett utkast för
uppdrag, ansvarsfördelning och kompetens för Hälsocenter
är framtagen. Pandemin har haft viss påverkan på arbetet
men har också motiverat en satsning kring hälsa för
riskgrupper lokalt och över länet.

Uppdrag/mål: Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser.
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling av lärcaféer

Det finns ledare till Lärcafé och självhjälpsgrupper inom
specialistvården i hela länet. På höglandet finns det även
utbildade ledare inom primärvården. Arbetet fortgår för att
få Lärcafé som en integrerad del av vården.
Ett arbete är påbörjat för gemensam administration och
grundutbildning för personer med egen erfarenhet såsom
levande bibliotek, peer och volontärer.

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Uppdrag/mål: Utveckla den personcentrerade vården
Aktiviteter

Analys

Fortsätta utveckla den personcentrerade vård
och inkludera patientföreningar och brukarråd
i arbetet.

I arbetet med planen för framtidens hälso- och sjukvård är
den personcentrerade vården central och utgår från
patienten/brukarens och närståendes behov och förmåga att
hanteras sin sjukdom.
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Uppdrag/mål: Existentiell hälsa och andlig vård
Aktiviteter

Analys

Arbeta med WHO:s åtta existentiella
dimensioner

Samtalsgrupper för främjande av existentiell hälsa har under
tertialet legat nere under sommarperioden och med
anledning av pandemin. Inför hösten är emellertid flera
grupper inbokade för personal i hela länet. För patienter har
tester inletts vad gäller digitala samtalsgrupper.

Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med etik och bemötande
Aktiviteter

Analys

Höja den etiska kompetensen hos medarbetare
och förtroendevalda

Utbildningsaktiviteter för personal i större grupper har inte
varit möjliga att genomföra under andra tertialet på grund av
pandemin och med anledning av semesterperioden. Etikrådet
medverkar emellertid som vanligt på begäran enskilda
arbetsplatser.

Främja samtal och etisk reflektion i planering,
beslut och daglig verksamhet

Etikombudsverksamheten är ett sätt att främja den etiska
reflektionen på arbetsplatsnivå. Utöver
utbildningsarrangemang medverkar Etikrådet löpande i
framför allt intern debatt och opinionsbildning. Det sker
bland annat genom krönikor i personaltidningen Pulsen och
via övriga kommunikationskanaler.

Ge vägledning och stöd kring etik och
förhållningssätt

Etikrådet utgör i förekommande fall remissinstans i frågor
med etisk anknytning. Behov av etisk vägledning efterfrågas
kontinuerligt från regionens verksamheter, både i generella
frågor och i specifika kliniska fall. Skriftliga riktlinjer
publiceras på folkhalsaochsjukvard.rjl.se.

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten
Aktiviteter

Analys

Uppföljning och åtgärder för att förbättra
tillgänglighet utifrån ny kömiljad

På grund av coronapandemin har arbetet med
tillgängligheten avstannat och antalet som väntar till en
operation ökat med 30-40%. Samtliga regioner erhöll
ersättning avseende Kömiljarden i början av året, för Region
Jönköpings län något mer än befolkningsandelen. Under
hösten måste arbetet med att normalisera väntetiderna ta full
fart för att så snart som möjligt uppnå en nivå som fanns
före pandemin.

Uppdrag/mål: Anpassa öppettider utifrån patientens behov
Aktiviteter

Analys

Stöd för flexibla öppettider på vårdcentralerna

Region Jönköpings län ersätter leverantören för utökade
öppettider utöver 9 timmar per dag 08:00–17:00 vardagar.
Vårdenheten ska under den utökade öppettiden erbjuda
läkarbesök och vara tillgänglig för telefonrådgivning. De
utökade öppettiderna ska gälla under en längre period,
kommuniceras tydligt till invånarna som valt vårdenheten
samt meddelas Region Jönköpings län i god tid i förväg. Tio
vårdcentraler erbjuder utökade öppettider.
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Uppdrag/mål: Sveriges bästa digitala vård
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling och implementering av ehälsa som skapar värde för invånare och på ett
kostnadseffektivt sätt leder till
kvalitetsförbättringar inom vården.

Visiba care och e-besök har gått bra och nu kan i princip alla
vårdverksamheter i länet genomföra videomöten. Stort
arbete kvarstår under hösten och 2021 med att bredda
användningen till fler medarbetare och säkerställa
arbetssätten. Användningen av digitala vårdmöten var som
högst i april med ca 6500 genomförda digitala möten.
Projekt för att jobba vidare utifrån målbilden ”Digitalt när
det går, fysiskt om det behövs” startar i september.
Användningen av Journalen via nätet har ökat under våren
och i juni ökade användningen kraftigt på grund av
provsvaren för Covid-19 till 9000 inloggningar per dag.
Arbete pågår med att utöka antalet informationsmängder i
Journalen via nätet med Läkemedel, uppmärksamhetssignal
och remisstatus.
Under vårens coronapandemi har vi haft stor nytta av
1177.se för paketering och spridning av information. I mars
var användningen uppe i 452 000 besökare från Jönköpings
län. Tillsammans i Sverige har vi tagit fram en
självskattningstjänst som i dagsläget används av ca 100
personer per dag och en chatbot som svarar på frågor.
Användningen av Fråga sjuksköterskan har haft mer än
dubbelt så många frågor än normalt under våren.

Framgångsfaktorer: Jämlik hälsa och vård
Uppdrag/mål: Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor.
Aktiviteter

Analys

Utbildning och diplomering i hbtq-frågor

En grupp AT-läkare har avslutat sin diplomeringsutbildning
och en ny grupp AT-läkare har börjat. En webbföreläsning
för all personal på länets samtliga simhallar är genomförd.
Utbildningar och diplomeringar har påverkats av pandemin,
men har kunnat fortgå i begränsad omfattning. Årets Qomut-vecka genomfördes som ett digitalt evenemang och
Region Jönköpings del var en av de sammanhållande
aktörerna.

Uppdrag/mål: Arbeta med asyl och flyktingfrågor
Aktiviteter

Analys

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningarna för nyanlända genomförs. Dessa
påverkas delvis av pågående coronapandemi.

Anpassad kommunikation kring hälsa och
svensk sjukvård

Hälsoskolan fortsätter att genomföras på olika
samhällsarenor i hela länet. Vi inriktar oss på människor
som står långt i från arbetsmarknaden. Pågående pandemi
har intensifierat det utåtriktade arbetet med
hälsokommunikation för nyanlända och utlandsfödda
invånare.
Hälsoskolan är utökad med nya ämnen som fysisk aktivitet
och Patientkontrakt. Parallellt sker arbete för att hitta bra sätt
att utvärdera Hälsoskolan.
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Aktiviteter

Analys

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans
med kommuner

Utvecklingsarbete inom "Bästa plats att växa upp, leva och
bo" sker på uppdrag av Strategigrupp barn.
Hälsocenter sprids till länets kommuner och vårdcentraler.
Inom äldreområdet är fokus på psykisk hälsa och samverkan
med samhällsaktörer genom gruppverksamheter

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på
Uppdrag/mål: Barn och ungdomars hälsa
Aktiviteter

Analys

Metodstöd för ungas psykiska hälsa.

Pågår enligt plan och nationella stimulansmedel inom
psykisk hälsa nyttjas för riktade insatser för barn och unga.
Ingående delar i fokus är:


DISA (Din Inre Styrka Aktiveras):
Handledningstillfällen är inplanerade under hösten.



Mindfulness i skolan: Ett utbildningspaket tas fram,
vilket ska kunna erbjudas till skolorna.



Dansa utan krav: Länet deltar i ett nationellt
utvärderingsarbete för att följa hälsoeffekterna.



En förälder blir till: Ny utbildningsomgång startar
den 1 september. Förbättringsarbeten planeras på
varje enskild familjecentral och stöd erbjuds på
hemmaplan av coach.



Folkhälsoenkät Ung och Kultur: Analys pågår. En
film har tagits fram till marknadsföring med klipp
från inspelat material från föreställningar.
Metodstöd har tagits fram för samtliga pilotarbeten.

Uppdrag/mål: Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa
Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet med Barnskyddsteamet

Arbetet med barnskyddsteamet har fungerat väl över
sommaren. Ingen ökning av samtal med anledning av Covid19. Besök hos verksamheterna är inplanerade samt
utbildning för ST-läkare. Barnskyddteamet kommer att delta
vid nationella nätverksdagar för Barnahus Sverige och
Barnskyddsteam. Broschyr framtagen gällande information
till vårdnadshavare vid orosanmälan.

Uppdrag/mål: Äldres psykiska hälsa
Aktiviteter

Analys

Ta fram en plan för arbetet med att förbättra
äldres psykiska hälsa

Arbete med framtagandet av planen pågår. Ingående delar
berör integrering av äldres hälsa i etableringen av
hälsocenter i Jönköpings län, samverkan med civil- och
pensionärsrörelsen, samt digital inkludering och insatser för
minskad ensamhet,.
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Strategiska mål: Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald
Uppdrag/mål: Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en
jämlik hälsa och jämlik verksamhet
Aktiviteter

Analys

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga
verksamheter

Jämställdhetsarbete pågår utifrån programmet för Hållbar
utveckling. I arbetet med det nya hållbarhetsprogrammet har
området social hållbarhet/vi är till för alla stort fokus och här
tas delmål och aktiviteter/handlingsplan fram. Tidplanen för
revideringen av hållbarhetsprogrammet har skjutits fram
med anledning av coronapandemin. Det finns även ett
uppdrag i budget 2020 att ta fram en jämställdhetspolicy,
även detta arbete är framskjutet.

Möjligheten att ta del av regionfullmäktiges
sammanträden ska utvecklas, ett exempel är
att under 2020 införa teckenspråks- och
skrivtolkning

Delvis påbörjad i och med ny upphandling av system.

Uppdrag/mål: Fortsatt arbete med Barnkonventionen
Aktiviteter

Analys

Revidering av handlingsplanen

Handlingsplanen kring Barnkonventionen för åren 20202023 har föredragits och antagits vid regionens
ledningsgrupp i augusti. Den övergripande målsättningen är
att samtliga medarbetare inom regionens verksamheter
arbetar utifrån Barnkonventionen. Målgrupp för planen är
politiker och medarbetare inom Region Jönköpings län.
Handlingsplanens syfte är att fungera som ett styrdokument
där alla verksamheter har ansvar för att tillämpa
Barnkonventionen inom sitt uppdrag.

Webb-utbildning om barnkonventionen

Webbutbildningen kring Barnkonventionen från
Barnombudsmannen finns tillgänglig på webben för
folkhälsa och sjukvård. Information sprids genom befintliga
nätverk och genom verksamheternas barnrättsombud.
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Process och produktion
Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Aktiviteter

Analys

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

Personlig rådgivning via tobaksavvänjare, kvalificerade
matrådgivare och Fysisk aktivitet på recept (FaR)samordnare har kompletterats med digitala stöd via Stöd och
behandlingsplattformen 1177 Mina vårdtjänster. Rutiner och
arbetssätt för rök- och alkoholstopp inför operation har
införts och samverkan har skett inom sydöstra
sjukvårdsregionen.
En ny överenskommelse för "Idrott och folkhälsa" är under
framtagande.
Inom området kultur för hälsa har aktiviteterna påverkats
märkbart av rådande coronapandemi. Dans för dig med
Parkinson har kunnat pågå digitalt via programmet Zoom i
Jönköping. I Nässjö och Värnamo blev dansen inställd på
grund av Covid19. Region Jönköpings län har medverkat för
att anordna ett Minidansläger för personer med Parkinson
online. Arbetet kring forskningen pågår enligt plan. Rehabdans för dig med stroke har pågått utan avbrott i Jönköping,
men i Nässjö var den inställd på grund av rådande
omständigheter.
Under våren har fyra fulltecknade grupper utifrån
Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) startats. KulturLust
är en metod för seniorer i ordinärt boende som tagits fram
och testats under 2019 i Nässjö kommun med syfte att bryta
ensamhet och isolering. Två grupper har genomförts.
Utvärderingen som gjordes i förprojektet visar på goda
resultat. Stort intresse finns i länet och även nationellt.
Arbetet i det regionala språklustnätverket har löpt på i
samverkan mellan bland annat bibliotek, barnhälsovård och
länets förskolor.
Region Jönköpings län är medlem i det nationella nätverket
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård som används för
medfinansiering och spridning av nya arbetssätt inom
området levnadsvanor.
Gällande området sexuell och reproduktiv hälsa inväntas
nationell strategi för SRHR i september. Fokus för perioden
har bland annat varit på fortsatt utveckling av länets
ungdomsmottagningar.
En artikel om genomfört förbättringsarbete för
multifunktionella förskolegårdar har blivit publicerad.
Lärdomarna summeras för att sprida till fler förskolor om
hur de kan förbättra sin utemiljö på förskolegården.

Handlingsplan för jämlik hälsa.

Handlingsplanens revidering är framskjuten med anledning
av pandemin. Ny plan antas inför 2022.
Många av insatserna i nuvarande plan fortsätter och ingår till
stora delar i tillsammans-arbetet samt i respektive
strategigrupps handlingsplaner kopplat till ledningssystemet
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Aktiviteter

Analys
för samverkan med länets 13 kommuner.

Utvärdering av hälsosamtal och fortsatt arbete

Det är fortfarande oklarheter kring om det kommer att
avsättas IT-resurser för att kunna genomföra den planerade
12-månadersuppföljningen av deltagarna i hälsosamtal.
Övriga delar fortsätter framåt eller har precis återupptagits,
försenade med anledning av pandemin. Utvecklingsarbete
utifrån bland annat den pågående utvärderingen har
påbörjats och blir från och med hösten en tydligare del i
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.

Uppdrag/mål: Bidrag inom folkhälsoområdet
Aktiviteter

Analys

Uppföljningsbesök till föreningar genomförs

Uppföljningsbesök genomförs kontinuerligt och sker i
dialog form med ansvariga från verksamheterna. Årets
dialoger genomfördes under juni månad och digital
mötesform erbjuds som komplement med anledning av
coronapandmin.

Fördelning av bidrag inom folkhälsoarbetet

Många föreningar meddelar att årets medel har varit svårt att
omsätta med anledning av pågående pandemi.
Kommunikation sker med dessa och uppföljningsbesöken
har genomförts enligt plan. Perioden för omsättning av
bidragen föreslås förlängas.

Uppdrag/mål: Hälsa för livet
Aktiviteter

Analys

Meny till invånare

Arbetet med meny till invånare är en del av uppdraget i
Hälsa för livet där såväl digitala som fysiska stöd för
invånarnas hälsa testas, konceptualiseras och sprids i länet.
Delar av arbetet har högaktualiserats i samband med
coronapandmin. Efterfrågan på stöd att sluta röka har gjort
att framtagen meny - tobakshjälpen - har fått spridning.
Motsvarande meny etableras inom området mat och har
börjat pilotas. Stöd- och behandlingsplattformen används
som ett digitalt alternativ för behandling av ohälsosamma
levnadsvanor.
Uppdraget kring sammanhållna och personcentrerade
vårdförlopp har meny till invånare med som en viktig del
kring stöd för hälsan. Även kopplingen till patientkontraktet
är tydlig.
Hälsocoach-online prövas på hälsocentret i Värnamo med
målet att komplettera de fysiska besöken.

Utveckling och spridning av fler mötesplatser
och hälsocaféer likt hjärtats hus i länet

Mötesplatsen Hjärtas hus har startats upp även i Tranås,
vilket innebär att Hjärtas hus finns på fyra platser i länet Jönköping, Värnamo, Eksjö och Tranås.
De fyra patientstödjarna i länet har påbörjat en utbildning i
existentiell hälsa som genomförs digitalt. Planering har
påbörjats för gemensam administration och grundutbildning
för personer med egen erfarenhet såsom levande bibliotek,
peer och volontärer.
Nu finns ledare till Lärcafé och självhjälpsgrupper inom
specialistvården i hela länet. På höglandet finns det även
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Aktiviteter

Analys
utbildade ledare inom primärvården. Arbetet fortgår att få
Lärcafé som en integrerad del av vården.

Uppdrag/mål: Jämlik rehabilitering
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete med att utveckla jämlik
rehabilitering utifrån patientens behov,
tillsammans med kommun, primärvård och
specialistvård

Utvecklingen av rehabkedjan bedrivs i samarbete mellan
primärvård, kommun och specialiserad vård.
Samordningsgrupp rehabilitering är en arbetsgrupp under
REKO. I samarbetet har det varit fokus på arbete med
rehabiliteringsplan och digital artrosskola. Arbetet har skett
med patientmedverkan och involvering av alla vårdnivåers
rehabpersonal från början dvs hela rehabkedjan. Under
coronapandemin har gruppen arbetat med att utveckla och
kunskapsstyra Covid-19 rehabiliteringen på alla vårdnivåer
inklusive den kommunala hälso- och sjukvården.

Uppdrag/mål: Arbeta för att minska sjukskrivningarna inom olika områden.
Aktiviteter

Analys

Optimera sjukskrivningarna inom området
psykisk ohälsa

Vårdcentraler inom Region Jönköpings län deltar i ett
förbättringsarbete gällande sjukskrivningar inom främst
psykisk ohälsa och ospecifik smärta. Det övergripande syftet
med förbättringsarbetet är att förenkla och optimera
sjukskrivningsprocessen för såväl patient som vårdcentral
samt frigöra tid för andra patientgrupper bland annat genom:


att vårdcentralen utvecklar enhetligt förhållningsätt
kring sjukskrivningar – attityder, rutiner, arbetssätt.



att stärka patientens delaktighet i
sjukskrivningsprocessen



att öka kunskapen om stressrelaterad ohälsa
inklusive diagnossättning/behandling.



att möjliggöra tidigare samverkan mellan hälso-och
sjukvården och Försäkringskassan.
Förbättringsarbetet har resulterat i att man tagit fram
enhetliga rutiner för sjukskrivningsprocessen. Rutinerna
kommer att spridas till alla länets vårdcentraler.
Optimera sjukskrivningar för de med problem
med rörelseapparaten

Vårdcentraler inom Region Jönköpings län deltar i ett
förbättringsarbete gällande sjukskrivningar inom främst
psykisk ohälsa och ospecifik smärta. Samma arbete som
ovan gäller även här.

Uppdrag/mål: Samordningsförbunden
Aktiviteter

Analys

Översyn samordningsförbund

En översyn har genomförts utifrån uppdraget att belysa
fördelar, nackdelar och konsekvenser utifrån tre
huvudalternativ:
Alternativ 1: Organisation och arbetsformer är kvar som
idag.
Alternativ 2: Samordnad administration för de tre
samordningsförbunden.
Alternativ 3: Sammanslagning till ett länsförbund.
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Aktiviteter

Analys
Rapporten redovisades på Kommunalt forum den 12 juni.
Under hösten fortsätter arbetet med utgångspunkt i rapporten
hos alla medlemsorganisationer.

Uppdrag/mål: Strategi för hälsa
Aktiviteter

Analys

Gemensam handlingsplan för hälsa

Strategigrupp barn har en aktiv samverkan med Skottland
och Cincinatti Children Hospital, med syfte att förbättra barn
och ungas hälsa i länet. Tre förbättringsområden är valda
utifrån SKR:s uppdrag Strategi för hälsa: Fullföljda studier,
fysisk aktivitet och psykisk/mental hälsa.
Ett lärande nätverk, "Bästa platsen att växa upp, leva och
åldras på", med lokala team från länets kommuner träffas
regelbundet för att utbyta erfarenheter och stämma av sitt
pågående förbättringsarbete.

Uppdrag/mål: Samordning av det suicidpreventiva arbetet
Aktiviteter

Analys

Arbeta med samordning av suicidprevention

En uppdragsbeskrivning för perioden 2020-2023 är
framtagen och förankrad i ReKo. En samordningsgrupp
håller samman arbetet tillsammans med den regionala
samordnaren för uppdraget.
Folkhälsomyndigheten har dialog med Region Jönköpings
län för att erbjuda medel och utvecklingsstöd inom området
anti-stigma, suicidprevention och psykisk hälsa.

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger
Aktiviteter

Analys

Säker vård alla gånger

Mycket av det ordinarie strategiska och utvecklande
patientsäkerhetsarbetet har fått gå på sparlåga hittills under
pandemin, då vårt fokus har fått vara att stödja
patientsäkerhetsarbetet under de speciella förutsättningar
som varit i den omställda sjukvården. Under hösten 2020
kommer det ordinarie arbetet kunna återupptas.

Genomföra patientsäkerhetsberättelser.

Patientsäkerhetsberättelsen för föregående år är klar,
diarieförd och förankrad i organisationen.

Genomför patientsäkerhetsronder

Vårens inplanerade patientsäkerhetsronder kunde inte
genomföras fullt ut som planerat då verksamheterna hade
fokus på coronapandemin. Ett nytt koncept med
patientsäkerhet i realtid (PiR) för covid-19 enheter har
testats med bra resultat

Patientsäkerhetsdialoger

Planering av höstens patientsäkerhetsdialoger och
uppföljning av patientsäkerhetsarbetet pågår med fokus på
att stödja patientsäkerhetsarbetet under de speciella
förutsättningar som varit i den omställda sjukvården.
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Uppdrag/mål: Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt och uppföljning av
strategiska fokusområden

Under pandemin har mycket arbete fått läggas på att stödja
arbetet med patientsäkerhet i verksamheterna i vårdens
omställning. Arbetet med nationella handlingsplanen för
patientsäkerhet och patientsäkerhet i det nationella systemet
för kunskapsstyrning har också pausat på den nationella
nivån. Nu under hösten 2020 förväntas vi kunna återta
arbetet både nationellt och regionalt enligt tidigare
planering.

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Kunskapsstyrning
Aktiviteter

Analys

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell
och sjukvårdsregional modell

Samarbete i och nätverksbyggande mellan de olika
grupperna inom kunskapsstyrningssystemet både nationellt,
sjukvårdsregionalt samt lokalt har på olika sätt etablerats
med anledning av arbetet med coronapandemin. På ett
smidigt sätt har vägar skapats för kontakt och
informationsutbyte. Rekommendationer och riktlinjer har
tagit fram inom systemet som regioner och vårdgivare ställts
sig bakom för användning i vården.
Arbete med att införa de tre personcentrerade och
sammanhållna vårdförloppen, Höftledsartros, ´Reumatoid
artrit samt Stroke och TIA pågår enligt plan. Utkast till nytt
MPG-direktiv är framtaget och kommer testas i och med
införandet av vårdförlopp. Dessutom kommer
strategidokumentet - Tillsammans möter vi framtidens
behov av hälso-och sjukvård när det är klart och beslutat
vara ett underlag till det slutliga förslaget för den lokala
modellen för kunskapsstyrning.

Följer den nationella utveckling och genomför
lokala anpassningar vid behov

Skåne förstärker det redaktionella stödet på nationell nivå
och erbjuder regionerna stöd för revidering av nationella
riktlinjer. För levnadsvanor som regionen är ansvarig för
återstår fortfarande en del arbete.
Lokala riktlinjer i FAKTA för de tre vårdförloppen kroniska
sjukdomar har reviderats och ska godkännas.
Samlad information samt kunskapsstöd för Covid-19 finns
publicerats på intranätet.

Praktisk användning av nationella
kvalitetsregister.

Att tydliggöra uppdrag samt syfte och mål med
Registercentrum Sydost (RCSO) är en del i arbetet.
Organisationen har både ett nationellt och ett regionalt
uppdrag, där det nationella uppdraget fokuserar på
utveckling och stöd till de nationella kvalitetsregistren,
medan det regionala uppdraget fokuserar på implementering
av kvalitetsregister, främst i det regionala
kunskapsstyrningsarbetet, men också med koppling till det
nationella kunskapsstyrningsarbetet. RCSO är således att ses
som en Regional Samverkansgrupp (RSG) och därmed en
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Aktiviteter

Analys
del av sydöstra sjukvårdsregionens
kunskapsstyrningsmodell.
RCSO ska


aktivt stödja registren i anpassning till det nya
kvalitetsregistersystemet som inkluderar: att
integrera kvalitetsregistren i systemet för den
samlade kunskapsstyrningen och uppföljning av
hälso- och sjukvård för att uppnå en
kunskapsbaserad och jämlik hälsa och
resurseffektiv vård och omsorg.



underlätta registrens datainsamling.



erbjuda registren funktioner för att presentera data
och resultat (utdatalösningar)



understödja god datahantering i registren och verka
för ökad tillgänglighet av registerinnehåll för
forskning och Life Science, samt säkerställa säker
datautlämning och stödja registren i anslutning till
RUT verktyget hos Vetenskapsrådet.



bidra med kompetens i den lokala och regionala
utvecklingen mot ett sammanhållet system för
kunskapsstyrning.

Uppdrag/mål: Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Aktiviteter

Analys

Påbörja arbetet med personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp

Implementering på klinik och vårdcentralsnivå påbörjas
enligt planering oktober 2020 med vårdförloppen stroke och
TIA, Reumaotid artrit samt Höftledsartros.

Uppdrag/mål: Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer
Aktiviteter

Analys

Riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar

Implementering av riktlinjerna för rörelseorganens
sjukdomar samt det försäkringsmedicinska beslutsstödet har
påbörjats.
Vården gäller vuxna med de inflammatoriska reumatiska
sjukdomarna reumatoid artrit, axial spondylartrit och
psoriasisartrit samt artros och osteoporos. Det har även tagits
fram ett försäkringsmedicinskt beslutsstödet som innehåller
vägledning för sjukskrivningsprocessen för inflammatoriska
reumatiska sjukdomarna ankyloserande spondylit (axial
spondylartrit), höft- och knäartros, psoriasisartrit och
reumatoid artrit.
Dessutom revideras målnivåerna och kommer publiceras vid
årsskiftet 2020/2021.

Uppdrag/mål: Funktionsvariation
Aktiviteter

Analys

Samverkan med länets kommuner och
föreningsliv inom funktionshinderområdet.

Samverkan med föreningar inom funktionshinderområdet
sker på flera olika nivåer. Dialogmöten med politiker hålls 2
ggr/år. Länsrådet för funktionsnedsättningar sammanträder 4
ggr/år. Däremellan sker samverkan i gemensamma
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Aktiviteter

Analys
aktiviteter som Hälsocafé, brukarråd, projekt etc.

Arbeta med att förbättra tillgängligheten

Anpassning av lokaler utifrån ett
funktionsnedsättningsperspektiv görs kontinuerligt.
Coronapandemin har påverkat på många sätt och det är
viktigt att kunna erbjuda olika sätt för invånare och patienter
att få tillgång till information, stöd och miljö. Övriga
aspekter är aktuella att fånga genom revideringen av
regionens hållbarhetsprogram.

Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning
Aktiviteter

Analys

Regelbundet genomföra läkemedelsdialoger
samt arbeta med identifierade
förbättringsområden.

2 dialoger genomförda efter sommaren. Arbete med att
planera in fler kommer att återupptas.

Förstärkning av läkemedelskommittén

Apotekares halvtidsarbete har återupptagits efter sommaren.

Arbeta med identifierade förbättringsområden
för läkemedel t.ex. för ökad
kostnadseffektivitet, ordnat införande eller
patientsäker.

Flera åtgärder genomförs såsom läkemedelsdialoger,
identifiera budgetbehov och ordnat införande enligt
nationella beslut. Läkemedelsdialoger sker via kliniska
apotekare och patientsäkerhetsarbete tillsammans med
verksamhetsområdena. Arbetet har avstannat något med
anledning av coronapandemin.

Minska olämplig polyfarmaci

Fortsatt arbete med läkemedelsgenomgångar. Nystartat
arbete med statistik genomgång. Arbete med TLV utifrån
tjänsteplattformen kan kanske ge något på sikt. Utbildning
av primärvården.

Uppdrag/mål: Smittskydd och vårdhygien
Aktiviteter

Analys

Införa vaccination mot humant papillomvirus
(HPV) för pojkar.

Vaccination mot HPV startar nu under höstterminen för
pojkar i åk 5. Elevhälsan är utförare av detta, Smittskydd
Vårdhygien är kunskapsstöd vid behov.

Uppdrag/mål: Kris- och katastrofberedskap
Aktiviteter

Analys

Planläggning, utbildning och övningar

Arbetet fortgår med viss anpassning pga ökad belastning
under coronapandemin på övning och
utbildningsverksamheten. Den kris och katastrofmedicinska
planen är reviderad men ej fastställd och kommer sannolikt
att behöva ytterligare revidering efter utvärdering av
coronapandemin.

Risk och sårbarhetsanalyser

Arbetet med ny riskanalys 2020 har påbörjats vilket är första
steget i en ny Riska och sårbarhetsanalys (RSA).

Tjänsteman i beredskap

Under januari-augusti har 164 TiB larm samt 107
paratuslarm inkommit. Det är en minskning av larmen
jämfört med tidigare år. De 5 vanligaste larmen gäller
vårdplatsbrist, driftstörning, ambulansfrågor, bränder samt
vädervarningar. Endast coronapandemin har hanterats som
särskild händelse, där regional särskild sjukvårdsledning har
aktiverats.

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport 2

248

17(41)

Aktiviteter

Analys

Civilt försvar

Planeringsarbetet med civilt försvar fortgår, pga.
coronapandemin har vissa områden fått prioriteras. Detta har
gjorts utifrån gällande överenskommelser med Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (2018-2020). De
prioriterade områdena är säkerhetsskydd, signalskydd samt
ett första steg inför att påbörja krigsorganisation.

Uppdrag/mål: Idéburen offentligt partnerskap
Aktiviteter

Analys

Ta fram en strategi för arbetet med idéburen
offentligt partnerskap

Arbete pågår. Nationellt finns framtaget underlag om
principer och riktlinjer för olika samverkansformer, bl.a.
IOP.
Arbetet har delvis påverkats av coronaepidemin, men
uppdraget bör kunna avslutas under 2020.

Uppdrag/mål: Tydliggöra länsklinikernas uppdrag
Aktiviteter

Analys

Nya riktlinjer för länsklinikerna

Arbetet ingår som delprojekt under akutsjukhusens uppdrag.
Arbetet är påbörjat lite senare än planerat med anledning av
coronapandemin. Oklart hur mycket som hinner bli klart
under året.

Uppdrag/mål: Akutsjukhusens uppdrag
Aktiviteter

Analys

Tydliggöra akutsjukhusens uppdrag

Projektledare är tillsatt och arbetet är påbörjat något förenat
på grund av coronapandemin.

Uppdrag/mål: Införa tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län under 2020
Aktiviteter

Analys

Införa och marknadsföra tjänsten SMSlivräddare

Kommit igång men kan inte slutföras 2020. På grund av
coronapandemin kan vi inte rekrytera livräddare till HLRutbildningar och till tjänsten. Vi återupptar införandet så
snart vi ser en möjlighet att göra det på ett säkert sätt.

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna
Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Barn och unga
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan

Bästa platsen att växa upp, leva och bo på har haft tre
lärandeseminarier med de fyra teamen som ingår i projektet.
Familjecentralen och BHV i Rydaholm har som mål att öka
den fysiska aktiviteten och det psykiska välbefinnandet för
gravida och barn 0-6 år, Attarpsskolan har som mål att få ner
ned generellt höga frånvaron samt få tillbaka de elever till
skolan som är på väg att bli hemmasittare, BUMM, BUH
och HUV (hälsosam uppväxt i Värnamo) vill öka den
fysiska aktiviteten, skolnärvaron och den psykiska hälsan
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Aktiviteter

Analys
hos ungdomar 13-17 år med obesitas i GGVV-området,
Nässjö familjecentral har som mål att stärka föräldrarollen
genom ett utökat/förbättrat föräldraskapsstöd och på så sätt
förbättra den psykiska- och fysiska hälsan med 2 hos barn i
åldern 0-5 år i Nässjö kommun.

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan

Tillsammans med länets kommuner drivs flera aktiviteter
och projekt, arbetet utgår från statliga satsningar och de krav
på prestation som funnits tidigare år. Kraven har varierat
mellan åren. Samordnas och leds av strategigrupp Psykiatri
och missbruk.

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Äldre
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan

Strategigrupp Äldre har i samband med coronapandmin
intensifierat sitt arbete och haft avstämningsmöten varje
vecka. Goda erfarenheter från arbetet tas nu till vara i det
fortsatta samarbetet.

Uppdrag/mål: Samverkan i eHälsorådet
Aktiviteter

Analys

Länsövergripande strategi för e-hälsa Handlingsplan 2020

Arbetet tillsammans med kommunerna har fortsatt.
Exempelvis kring hur man främjar införandet av
digitaliserad välfärdsteknik för att öka trygghet och
självständighet samt avlasta för personalen. Arbetet har
under coronapandemin haft fokus på utökad användning av
digitala mötesformer vid vårdplanering i samverkan.

Uppdrag/mål: Stärka samverkan och samarbetet med kommunerna kring
rehabiliteringsprocessen
Aktiviteter

Analys

Samverkan med kommunerna kring
rehabiliteringsprocessen

Samverkan med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen
sker inom ramen för arbetsgruppen samordningsgrupp
rehabilitering under REKO.

Framgångsfaktorer: God cancervård
Uppdrag/mål: Mottagning för uppföljning av sena komplikationer till följd av
cancersjukdom hos barn
Aktiviteter

Analys

Utreda möjligheterna för mottagning

Arbetet är påbörjat inom Sydöstra sjukvårdsregionen.
Regionala cancercentrum har satsat statliga medel på att
etablera kompetenscentrum/nätverk för långtidsuppföljning
för barncancerpatienter. En projektledare är utsedd.
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Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling och förvaltning av
standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är en del i det ordinarie
arbetssättet. Cancervården fortsätter med processorienterat
arbetssätt utifrån patienternas väg i vården.

Uppdrag/mål: Förebyggande arbete inom cancersjukvården
Aktiviteter

Analys

Cancerpreventionsplan

Arbete pågår inom respektive klinik.

Strategiska mål: Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats
Uppdrag/mål: Förbättrings- och utvecklingsarbete, utveckling av processer och
arbetssätt.
Aktiviteter

Analys

Allt arbete bedrivs så att
samverkansmöjligheter tas till vara.

I Regionens hus har aktivitetsbaserade arbetsplatser
utformats som ska underlätta och stimulera teamarbete.
Regional utvecklingsavdelningen har under året flyttat in i
nya lokaler som helt bygger på aktivitetsbaserat arbetssätt.
Arbetssätten har under våren förändrats mycket i och med
coronapandemin där digitala möten blivit en stor del.
Arbetsformer, både i team och digitalt kan vidareutvecklas
mer.

Uppdrag/mål: Jämförelser med riket samt utvalda regioner avseende kostnad per
invånare inom olika verksamheter.
Aktiviteter

Analys

Följa upp nyckeltal

Uppdraget att årligen ta fram ett antal relevanta nyckeltal för
Regionens ekonomi totalt och för olika verksamhetsområden
jämfört med riket och övriga regioner sker då Kolada har
uppdaterats med utfall 2019 för samtliga Regioner. Innan
sommaren var detta inte uppdaterat men målsättningen är att
det ska vara klart under augusti månad.

Uppdrag/mål: Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse
Aktiviteter

Analys

Kommunikationsinsatser för ökad kunskap,
insyn och delaktighet

Första halvåret 2020 har präglats av coronapandemin.
Utgångspunkten i kommunikationen från Region Jönköpings
län gällande coronapandemin har varit att den ska vara
transparent, tydlig och ärlig. Den ska vara informativ och
inge förtroende och trygghet. Region Jönköpings län har i
sin kommunikation vänt sig till målgrupper internt och
externt; chefer och medarbetare, länets invånare, media samt
samarbetspartners, samhällsaktörer och näringsliv.
Kommunikationsinsatser internt och externt har belyst,
förklarat och gett insyn i organisationens processer,
prioriteringar samt fakta och beslut som legat till grund för
dessa gällande Region Jönköpings län hantering av corona
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Aktiviteter

Analys
och covid-19
Mycket stort tryck från media. Hög prioritet i resurser
(personal) för att hantera, samordna, besvara förfrågningar
och skapa struktur för egna publiceringar.
Övrigt
Ett arbete startade upp enligt plan gällande förstärkning av
kommunikationsinsatser för att spegla och belysa demokrati
och delaktighet i våra externa kanaler.
Utveckling av närvaron i sociala kanaler har ökat
tvåvägskommunikation/interaktion med invånare/potentiella
nya medarbetare

Utveckling av ledarnas kommunikativa
förmågor

Arbete för utveckling av koncept för utbildningar för chefer
och regiongemensam introduktion för chefer, där ledarnas
kommunikativa förmågor ingår, har fortsatt enligt plan.
Fortsatt kontinuerligt stöd till chefer/ledare. Fortsatt lyft
goda exempel i våra kanaler.

Uppdrag/mål: Digitalisering av arbetsprocesser
Aktiviteter

Analys

Översyn av processer som går att automatisera

Inom Verksamhetsstöd och service pågår arbete inom t ex
ekonomiområdet med att automatisera rutinuppgifter. Arbete
pågår även inom andra områden men ingen samlad
gemensam plan för arbetet med automatisering finns och
ingen uppföljning har därmed skett. Detta är ett område som
vi behöver arbeta mer systematiskt med men som inte har
varit prioriterat i början av 2020.
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Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
Uppdrag/mål: Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården
Aktiviteter

Analys

Learnovation och CoProduction

Projektet är i sin slutfas och kommer att avrapporteras under
hösten

Framgångsfaktorer: Lärande och innovation
Uppdrag/mål: Skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet
Aktiviteter

Analys

Esther coacher och SimLab, psykisk hälsa i
arbetsmiljön, ledarutveckling, vård i hemmet

Arbetet har fortsatt

Framgångsfaktorer: Forskning och utveckling
Uppdrag/mål: Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård
Aktiviteter

Analys

Verksamhetsförlagd utbildning

Avtal på plats och bra samverkan mellan parterna nu.
Coronapandemin har krävt ett nära samarbete mellan
Hälsohögskolan och Region Jönköpings län kring
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vilket har krävt
mycket arbete men frågor har lösts i god anda. Även mycket
god samverkan med Linköpings Universitet.

Skapa en ledningsstruktur för samverkan
mellan Region Jönköpings län, Jönköping
University och Linköpings Universitet

Arbetet med att skapa en hållbar och ändamålsenlig
ledningsstruktur för samverkan mellan Region Jönköpings
län och Jönköping University klart.

AT-organisationen

AT-organisationen har nu förts över till Futurum till alla
delar inklusive ekonomin. Verksamheten är välfungerande.

Uppdrag/mål: Decentraliserad läkarutbildning
Aktiviteter

Analys

Decentraliserad läkarutbildning i samverkan i
sydöstra sjukvårdsregionen.

Gott samarbete. Frågor klaras av löpande. Aktuella frågor är:
avtal om lokaler och personal vid Metodikum,
distansutbildning/fysisk utbildning, tredje föreläsningssalens
driftsättning.

Utveckling av universitetssjukvård inom RJL
kopplat till RALF avtalet

Det pågår ett arbete med att utveckla universitetssjukvården
i Region Jönköpings län.
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Uppdrag/mål: Öka fokus på att utvärdera och implementera nya innovativa
teknologier
Aktiviteter

Analys

Arbete utifrån Life Science strategin

Arbetet med Life science frågor i sjukvårdsregionen pågår i
två parallella spår vilket inte är optimalt. Dels leder
utvecklingsdirektörerna ett arbete och dels har cheferna för
FoU-verksamheten utarbetat en strategi som genomförs
bland annat via universitetssjukvården. Samordning krävs.
Inom Region Jönköpings län har denna samverkan börjat
men fortfarande saknas en mer formaliserad samverkan.

Uppdrag/mål: Utveckling av tandvården
Aktiviteter

Analys

Ansöka om att etablera tandläkarutbildning

Ansökan om etablering av tandläkarutbildning inskickad.
Planeringsarbete pågår inför granskningsmöte i oktober.
Internat genomförs i Region Jönköpings län av styrgruppen
för att stärka samverkan mellan Region Jönköpings län och
Jönköping University. Linköpings Universitet är också
delaktiga i planeringen framförallt av den prekliniska delen
av den tänkta utbildningen. Arbetsgrupper för olika frågor
har bildats (exempelvis rörande kompetensförsörjning) som
behöver aktiveras.

Framgångsfaktorer: Vi arbetar med ständiga förbättringar
Uppdrag/mål: Utveckling av Region Jönköpings läns intranät
Aktiviteter

Analys

Utveckla Region Jönköpings läns intranät och
vårdgivarwebb

Enligt plan lanseras för delen av nya intranätet (gemensam
startsida och regiongemensamt innehåll) i mitten av
september. Därefter tar ett nytt projekt vid för att bygga om
verksamhetsfilkarna.
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Medarbetare
Strategiska mål: En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Framgångsfaktorer: Attrahera och rekrytera
Uppdrag/mål: Attrahera nya medarbetare
Aktiviteter

Analys

Målgruppsarbete

Utveckling av målgruppsplaner pågår. Fokus på
gemensamma aktiviteter inom attrahera, rekrytera, utveckla,
behålla, avveckla.

Stärka arbetsgivarvarumärket

Utveckling av arbetssätt tillsammans med
kommunikationsavdelningen pågår. Profilering
utlandsrekrytering genomfört.

Uppdrag/mål: Kompetensbaserad rekrytering
Aktiviteter

Analys

Utveckla anställningsprocessen

Uppdatering av "underlag för anställning" i
Rekryteringsportalen genomfört i augusti. Långsiktigt mål
att digitalisera anställningsprocessen, bland annat genom
digitala anställningsavtal. Test av digital referenstagning
genomfört, dialog om fortsatt arbete pågår.

Implementering tester i rekrytering

Integrering samt arbete med kravprofiler för screeningtester
pågår. Fördjupade tester testas som en del av
chefsrekryteringsprocessen och specialistroller.

Utveckla Kompetensförsörjningsenheten

Utveckling av arbetssätt och uppdrag pågår löpande.

Framgångsfaktorer: Kompetenta och engagerade medarbetare
Uppdrag/mål: Kompetensplanering och rätt använd kompetens
Mätetal
Kompetensutveckli
ngsplan

Målvärde

Resultat

90 %

54 %

Analys
Vissa enheter har skjutit upp medarbetarsamtalen och
framtagandet av kompetensutvecklingsplaner till hösten till
följd av coronapandemin.

Aktiviteter

Analys

Regionledningskontoret: kompetensplan

Våra verksamhetsområden arbetade under 2019 med att ta
fram en kompetensförsörjningsplan. Det är framför allt HRavdelningen som arbetar med stöd ut i verksamheten på den
regionövergripande nivån.
Vad gäller regionledningskontorets egen
kompetensförsörjning utgår arbetet från att varje avdelning
löpande ser över vilka kompetenser och funktioner som
behövs utifrån våra uppdrag. När vakanser uppstår prövas
om och med vilken kompetens funktionen ska återbesättas.
För medarbetarna på regionledningskontoret sker
kompetensplanering i dialog med närmaste chef.
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Aktiviteter

Analys

Utbildningsanställningar 2020

Ca 100 medarbetare har just nu en pågående
utbildningsanställning, det motsvarar ca 75 årsarbetare.
Höstens tillsättning är inte helt klar men de flesta
verksamheter har fått det antal platser som efterfrågats.
Överlag är det många som har sökt men inom vissa
specialiteter är det brist på sökande. Det har genomförts
utökade marknadsföringsinsatser för att få upp intresset.

Länsövergripande resursenhet för
sjuksköterskor

Underlag för en bemanningsenhet är framtaget och
samverkat. Bemanningsenheten blir en enhet under område
kompetensförsörjning med en egen enhetschef och en
administrativ resurs. Enhetschef är rekryterad och påbörjar
sin anställning under hösten.

Implementering av ny kompetensplattform

Prioritering för införande 2020. Börjar med
medarbetarsamtal genom att se över befintlig process och
sedan föra in den i LoK. Ge möjlighet att använda för de
som vill under hösten med breddinförande under nästa år.
Aktiviteten med introduktion av nya medarbetare kommer
också delvis lösas i LoK.

Arbete med kompetensförsörjningsplan

Utveckling av arbetssättet för kompetensförsörjningsplaner
pågår och systemstöd kommer utvecklas i LoK (plattform
för lärande och kompetens). Införande av LoK pågår med
ambition att utveckla kompetensdelarna under 2021.
Arbetet med kompetensplanering och behov bör ha sin
utgångspunkt i verksamhetens uppdrag och vara del i arbetet
med det årliga planeringsarbetet inom respektive
verksamhet.
I kartläggningen/kompetensplanen bör följande delar ingå:Nuvarande och framtida bemanningsstruktur,
kompetensbehov samt eventuella kompetensgap och/eller
behov av kompetensväxling- Yrkesroller, nyckelfunktioner
och utveckling av dessa- Åtgärder och aktiviteter för att
möta framtida behov.

Förutsättningar för äldre medarbetare

Mycket pågår i den dagliga verksamheten, schemaplanering
och mentorskap. Kan finnas möjligheter i LoK att arbeta
med bl a successionsplanering mm. Dock kommer detta
systemstöd inte utvecklas förrän under nästa år och kan då
leda till en mer övergripande bild och systematisering av
arbetssätten.

Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning
Aktiviteter

Analys

Riktlinjer för lönebildning

Nya riktlinjer för lönebildning och principer för
ingångslönesättning (lathunden) är framtagna och beslutade
och samverkade. Införande sker löpande under året.

Riktad lönesatsning

Stor del av satsningen genomförd och utbetald med
löneöversynen 2020. De yrkesgrupper som är identifierade
och ligger längst från den önskade målbilden har prioriteras
och tagit del av del av den riktade satsningen enligt plan.
Fördelning har skett utifrån gruppernas relativa löneläge i
förhållande till önskad målbild. Prioriterade yrkesgrupper
som tillhör AKV eller Kommunals avtalsområde hanteras
med deras respektive lönerevision när centrala avtal finns.
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Framgångsfaktorer: Hälsa, delaktighet och likabehandling
Mätetal

Målvärde

Resultat

2,8 %

3,3 %

Personalhälsa sjukfrånvaro

Analys
Sjukfrånvaron under 2020 ligger sedan några månader
något högre än jämförande värden föregående år.

Aktiviteter

Analys

Regionledningskontor: Hälsofrämjande
arbetet och minskad sjukfrånvaro

I avdelningarna som ingår i Regionledningskontoret arbetar
varje avdelning utifrån sina förutsättningar och behov för ett
hälsofrämjande arbete och insatser för att sjukfrånvaron ska
hållas på en låg nivå. Regionledningskontoret har generellt
en låg sjukfrånvaro och medarbetarenkäten från visade i
huvudsak goda resultat. Arbetet inriktas därför mycket på att
utveckla det som är bra.

Uppdrag/mål: Systematiskt arbetsmiljöarbete
Aktiviteter

Analys

Arbete med resultat från
medarbetarundersökning

Arbete har skett inom respektive avdelning vad gäller
resultaten för Regionledningskontoret med verksamhetsnära
funktion. För Region Jönköpings län som helhet
genomfördes under våren ett arbete i regionens
ledningsgrupp med fördjupning av de områden som på en
aggregerad nivå visade behov av utveckling. På grund av
coronapandemin kom våra verksamheter olika långt i sitt
arbete utifrån resultaten i enkäten. Under hösten ska varje
verksamhetsområde bedöma vad som är gjort och vad som
behöver göras och förankra detta i respektive
samverkansgrupp.

Uppdrag/mål: Anställda ska kunna erbjudas att köpa reseprodukter till ett
subventionerat värde av arbetsgivaren.
Arbetet uppskjutet på grund av coronapandemin.

Uppdrag/mål: Medarbetarskap och delaktighet
Mätetal
Medarbetarsamtal

Målvärde

Resultat

90 %

61 %

Analys
Vissa enheter har skjutit upp medarbetarsamtalen till
hösten till följd av coronapandemin.

Aktiviteter

Analys

Introduktion till att jobba i RJL

Ej påbörjat men finns planer på att starta ett projekt för att
jobba med frågan.
Koppling till pågående projekt med chefers introduktion.
Mycket borde kunna utvecklas gemensamt.

Avslutningssamtal

Kommer på övergripande nivå hanteras i samband med
införandet av plattformen för lärande och kompetens. Initialt
utveckling av process och systematik för medarbetarsamtal.
När det är på plats utvecklas och digitaliseras processen för
avslutningssamtal. Arbete med avgångsenkäter pågår inom
vissa verksamhetsområden och kommer vara grund i
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Aktiviteter

Analys
utvecklingen på Regionnivå.

Översyn samverkansavtal

Har varit pausat på grund av läget med covid-19. Ambition
att ta upp arbetet under hösten när pågående tvister är lösta.

Framgångsfaktorer: Chef- och ledarskap
Uppdrag/mål: Utreda lokala sjukhusledningar
Aktiviteter

Analys

Utredning av lokala sjukhusledningar

Arbetet har förskjutits med anledning av coronapandemin.
Arbetet återupptas tidigast till hösten.

Uppdrag/mål: Ett stärkt- chef och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Chefer och ledare ska delta i chefs/ledarutvecklingsprogram och
chefsutbildningar.

Fyra chefsutvecklingsprogram beroende på chefsroll och
erfarenhetsgrad genomförs löpande. Under 2020 startar fyra
nya grupper i tre av programmen där sammanlagt 53 chefer
deltar. Utöver det genomförs programmet Framtida chefskap
för medarbetare som är nyfikna på ett chefs- och ledarskap i
Region Jönköpings län, den omgång som startade hösten
2019 avslutades maj 2020, en ny omgång startar hösten
2020.
Samtliga verksamhetschefer och första linjens chefer, drygt
500 chefer sammantaget, deltar i Nätverk för engagerat
ledarskap. Vårens träffar har med anledning av
Coronapandemin fått anpassas efter nya förutsättningar.
Första träffen handlade om hälsofrämjande arbetsmiljö och
kunde genomföras som planerat i vintras med gott resultat,
andra och tredje träffen har anpassats till att handla om att ta
roll som chef under pågående pandemi. Alla grupper har inte
haft möjlighet att genomföra träffar men de som haft
möjlighet har gjort det genom videomöte och varit nöjda
med innehållet och samtalet. Inför hösten återupptas vårens
tema - hälsofrämjande ledarskap, förhoppningen är att våra
chefer ska kunna prioritera deltagande. Att få möjlighet att
diskutera och reflektera kring sitt ledarskap är viktigt inte
minst när verksamheten utmanas som den gjort och gör i år.

Chefsutbildningar HR

Utbildningar genomförs i den mån det går i dagsläget.
Digitala delar samt distansutbildningar kan ofta genomföras
medan de moment/utbildningar som bygger på fysisk
närvaro under våren har skjuts på framtiden. Under hösten
återupptas vissa utbildningar som bygger på fysisk närvaro.
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Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Ekonomi i
balans

0 tkr

27 735 tkr

Det positiva resultatet förklaras huvudsakligen av överskott
inom Folkhälsa och Sjukvård (+22,5 mnkr). Men även ATorganisationen och Futurum redovisar större överskott.
Utlåning av personal från vissa enheter till vården samt
minskad aktivitet avseende projekt/utbildningar etc
förklarar vissa delar av överskottet. Qulturum har däremot
påverkats av intäktsbortfall till följd av coronapandemin.

Prognos

0 tkr

35 100 tkr

Prognosen är +35,1 mnkr jämfört med budget. Det positiva
resultatet förklaras främst av överskott inom Folkhälsa och
sjukvård. (+30,0 mnkr). Utlåning av personal från vissa
enheter till vården samt minskad aktivitet avseende
projekt/utbildningar etc förklarar stora delar av överskottet.
Qulturums prognos är -4,6 mnkr vilket främst förklaras av
lägre intäkter till följd av inställda aktiviteter och ej sålda
tjänster på grund av coronapandemin. Inom den nya ATorganisationen under Futurum beräknas en positiv
budgetavvikelse på +4,5 mnkr.

Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Uppdrag/mål: Regionsjukvård, rikssjukvård och EU-vård
Aktiviteter

Analys

Se över den ekonomiska styrmodellen för köpt
och såld vård

Översynen har inte kunnat prioriteras under hösten 2019,
frågan aktualiseras åter 2020. Avstämning om status sker i
samband med genomgå av delår 2 på APT.
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Regional utveckling
I nära samverkan med länets kommuner, högskolan, näringslivet, civilsamhället och Länsstyrelsen
skapar Region Jönköpings län förutsättningar för tillväxt och regional utveckling. En utveckling som
är långsiktigt hållbar både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Förutsättningar för innovation,
utbildning, forskning och hållbart resande prioriteras föra att skapa ett attraktivt och
konkurrenskraftigt län.
Arbetet med regional utveckling utgår från lagar och nationella styrdokument samt nationella
strategier kopplade till områden som berörs inom dessa styrdokument. Dessa anger att ansvarig för
regional utveckling ska leda arbetet genom att utarbeta och fastställa en regional utvecklingsstrategi
för länets utveckling (RUS) och samordna insatser för genomförande av strategin. Detta arbete ska
utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal, regional, nationell och
internationell nivå. Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas.
Utifrån dessa analyser ska resultatet av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen.
Den regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län 2020-2035 utgår från lagar och nationella
styrdokument samt nationella strategier kopplade till områden som berörs inom dessa styrdokument
och en omfattande analys och förankringsarbete tillsammans med länets aktörer och berörda
myndigheter. Den regionala utvecklingsstrategin utgår från de fyra nationella utmaningarna:
• demografisk utveckling
• globalisering
• klimat, miljö och energi
• social sammanhållning
De fyra utmaningarna ska vändas till möjligheter genom följande prioriteringar:
• En hållbar region
• En attraktiv och tillgänglig region
• En smart region
• En kompetent region
• En global region
Den regionala utvecklingsstrategin är ett långsiktigt dokument som siktar mot 2035. Budgeten är,
tillsammans med de handlingsplaner som finns för den regionala utvecklingsstrategins genomförande,
det viktigaste styrdokumentet för den regionala utvecklingsstrategins genomförande. Region
Jönköpings län säkerställer den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom att leda och
samordna arbetet med strategin och dess handlingsplaner i länet. Samverkan organiseras genom ett
ledningssystem där råd, grupper och nätverk beskrivs tillsammans med vem som sitter i respektive
grupp, vilket ansvar gruppen har, varifrån den får sitt uppdrag och till vem den återrapporterar.
Finansiering av insatserna beskrivs i den finansieringsplan som kopplas till den regionala
utvecklingsstrategin och de statliga 1:1 medlen. Utöver arbetet med aktörerna i länet bidrar Region
Jönköpings läns egna verksamheter till regional utveckling och tillväxt, attraktiva, tillgängliga miljöer,
kompetensförsörjning, en långsiktig hållbar utveckling, stimulerande upplevelser, en rik och varierad
fritid och internationellt samarbete.
Arbetet under den första delen av året har till stor del präglats av Covid-19. Regionalt
utvecklingsarbete har varit fokuserat på att effektivt och utifrån den regionala utvecklingsstrategin
stötta de aktörer som påverkats av krisen samtidigt tillsammans med en fokusering på en hållbar
omställning i samband med återstarten av ekonomin.
Flera projekt och samarbeten har påbörjats, utvecklats och fördjupats.
Region Jönköpings län har fått ett stort nationell ansvar i och med projektet Nationell Företagsakut.
Inom regionen har utbildningsinsatser genomförts riktat mot besöksnäringen, Kulturella och kreativa
näringar (KKN) samt små och medelstora företag
Fokus är en hållbar omställning och kompetensutveckling för att kunna möta framtiden väl rustade.
Samråd med myndigheter och regeringskansliet sker med täta mellanrum och delaktighet att få till
stånd förändringar i förordningar och utlysningar har varit en del av arbetet.
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Hållbar utveckling
Strategiska mål: Region Jönköpings län leder arbetet för en hållbar utveckling och att
målen i Agenda 2030 ska nås i tid i länet. Detta arbete ska bidra till en hållbar tillväxt
och utveckling i hela Jönköpings län.
Aktiviteter

Analys

Utvecklingsprojekt

Genom att använda den kapacitet företagen har i krisen föranledd av
Coronapandemin till att utbilda företagens medarbetare i hur
hållbarhetsarbetet kan bidra till stärkt konkurrenskraft stärker vi länet inför
framtiden. Utbildningen har genomförts med goda resultat där flera företag
tagit fram en handlingsplan för hållbar utveckling. Utbildningen kommer
att följas upp under tre år i ett projekt finansierat av Tillväxtverket.

Prioriterade uppdrag: Perspektiven en jämställd regional tillväxt samt hållbarhet ur de
tre perspektiven ska prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att
skapa ett på alla områden jämställt och hållbart län.
Aktiviteter

Analys

Agenda 2030

Arbetet har fokuserats på att stödja kommunerna i arbetet med mål och
indikatorer för Agenda 2030. Det har lett till en ökad medvetenhet och
kunskap om hur vi tillsammans kan arbeta effektivt med mål och
indikatorer.

Miljöprojekt för att minska
andel läkemedelsrester i vattnet.

Inventering av behov och möjliga insatser har startat. Arbetet har kommit
igång men kommer inte att kunna slutföras under 2020.

Prioriterade uppdrag: För att få en bättre tillgänglighet behöver Region Jönköpings
län investera i och tillhandahålla fler laddstolpar för elfordon och andra drivmedel
som innebär mindre klimatpåverkan.
Aktiviteter

Analys

Etablering av Grön mack i länet

Arbetet med en etablering av Grön mack i länet har resulterat i en djupare
dialog mellan det etablerande företaget och en av länets kommuner.
Fortsatt samverkan sker där RJL stöttar och bidrar till en plattform för
dialog.

Prioriterade uppdrag: Tenhult naturbruksskola och Stora Segerstad
naturbrukscentrum ska kunna använda sina producerade livsmedel både till de egna
eleverna och till att försörja övriga kök och restauranger i verksamheten inom Region
Jönköpings län.
Aktiviteter

Analys

Livsmedelsstrategi för
Jönköpings län

Arbete med livsmedelsstrategin fortgår enligt plan. Handlingsplanerna är
klara och flera av dess aktiviteter genomförs nu digitalt under hösten. Inom
arbetet för livsmedelsstrategin märks en tydlig ökning av intresse för bland
annat lokalt producerad mat och förmågan till självförsörjning.
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Innovation och företagande
Strategiska mål: Region Jönköpings län strävar efter det hållbara samhället med
tillväxt av jobb och företag i hela länet, utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer,
jämställdhet, integration och mångfald, en miljödriven näringslivsutveckling samt
ökad konkurrenskraft för landsbygdsföretag.
Aktiviteter

Analys

Skapa ett ledningssystem

Ledningssystemet är under implementering i både
samverkansplattformarna och innovation och kompetensråden enligt plan.

E-merge

Projektet fortlöper i stort sett planenligt i två av delmålen. En fördröjning
med anledning av Coronapandemin har konstaterats i det tredje, dels ute
hos företagen där vi nu har svårt att få komma in och dels hos
kommunernas näringslivsavdelningar som har behövt prioritera
pandemiinsatser. En ansökan om förlängning med 6 – 12 månader har
därför lämnats in till TVV.

Projekt Innovation Runway

Projektet har fram till Corona-utbrottet löpt på enligt plan. Därefter har
man delvis fått ställa om så som redovisats den 8 maj till finansiärerna. En
projektförlängning är också aktuell till följd av denna utveckling. Ett
vidareutvecklat fortsättningsprojekt lämnas in till ERUF i
septemberutlysningen.

Klustersatsningen ”Automation
Småland”

Strukturfondsprojektet ARK-II avslutades vid årsskiftet. Nu pågår enbart
det S3-projekt (Smart Specialisering), STURK som enligt beslutet ska
avslutas vid årsskiftet. Som följd bl.a. av projekthemvistflytt till
Högskolan (JTH) under 2019 samt coronapandemin, finns ett stort behov
av projektförlängning. En sådan avses sändas in till finansiärerna för att
möjliggöra verksamhet även under våren 2021.

Klustersatsningen ” KKraft
Interior Cluster Sweden”

Projektsatsningen Kkraft som är det andra projektet i Tillväxtverkets S3satsning som drivs med koppling till länet, löpte fram till pandemiutbrottet
enligt plan. Därefter har arbetet fått anpassas vilket bl.a. medfört att
internationella delar i projektet inte kunnat genomföras som tänkt.
Projektet förväntas slutredovisas vid årsskiftet.

Handlingsplaner som stärker
företagens långsiktiga
konkurrenskraft

Arbetet med handlingsplanen för en smart region pågår. De insatser som
planerats under fyraårsperioden kommer att behöva genomföras tidigare
som en konsekvens av Coronapandemin. Beroende på tilldelning av
ytterligare 1:1 medel och hur utlysningar av ESF och ERUF kommer att se
ut görs en plan för arbetet. Vi kan dock konstatera att de insatser som
identifierats i den regionala utvecklingsstrategin väl möter behoven även i
krissituationen.

En översyn av
verksamhetsbidragen ska ske
med syftet att koppla dessa till
genomförandet av
handlingsplanerna i den
regionala utvecklingsstrategin

Arbetet är inlett och förväntas bli klart under detta år. Arbetet inriktas i
första hand på att ta fram ett standardiserat redovisnings- och
uppföljningsmaterial till aktörer med verksamhetsbidrag som ska kunna
ligga till grund för uppdraget och utvärdering av beviljade
verksamhetsbidrag.
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Prioriterade uppdrag: Stödja utvecklingsarbetet i Nässjö och genom analyser och
påverkansprocesser bidra till att göra Nässjö till ett nationellt centrum för
järnvägsutbildningar och järnvägsutveckling
Prioriterade uppdrag: Perspektiven en jämställd regional tillväxt och hållbarhet ur de
tre perspektiven ska prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att
skapa ett jämställt och hållbart län på alla områden
Aktiviteter

Analys

Jämställd regional tillväxt

Insatser för jämställd regional tillväxt pågår enligt handlingsplanen en
hållbar region. Vidare insatser planeras men kommer inte att kunna
slutföras under 2020 på grund av Coronapandemin.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en
hållbarhetsdriven näringslivsutveckling
Aktiviteter

Analys

Förstudie som identifierar länets
potential när det gäller
förnybara energikällor

En förstudie är initierad och kommer att slutföras under början på 2021

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom
offentlig verksamhet och näringslivet
Aktiviteter

Analys

Affärsutvecklingscheckar

En analys av checkarna strukturomvandlade effekt pågår och beräknas
vara klar under året. Kvar att fatta beslut för under resten av året på
Tillväxtverkets anslag utgörs av 555 000 kr. Till 31 augusti har totalt 3 st
beslut fattats, 2 st inom internationalisering på sammanlagt 295 000 kr,
och 1 st avseende digitalisering på 150 000 kr av totala ramen på 1 miljon
kronor. Almi som också avsätter egna medel för checkar har utökat sin
ram under hösten med ytterligare 1 miljon kronor.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska främja socialt företagande

Kompetensförsörjning och utbildning
Strategiska mål: Region Jönköpings län bidrar till att alla människor kan säkra sin
egen försörjning genom ett arbete, en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt
ökad sysselsättning, stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv samt till att
matchningen på arbetsmarknaden i länet stärks.
Aktiviteter

Analys

Omlokalisering av myndigheter

Frågan bevakas och analys av förändring av statliga jobb i länet görs
regelbundet.

Ny nationell utbildning till
regionen

Arbetet med att etablera en ny tandläkarutbildning vid JU pågår i stor
samverkan. Coronapandemin påverkar till viss del påverkansarbetet.

Samla aktörerna och ta fram en
gemensam plattform för arbetet
med kompetensförsörjningen

Detta utgör en del av det ledningssystem som ska göra verkstad av den
regionala utvecklingsstrategin.
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Aktiviteter

Analys

för näringslivets och offentlig
sektors behov
Arbeta för att öka antalet
utbildningsplatser vid JU och
YH-utbildningar

JU fick utökat antal utbildningsplatser i regeringens senaste budget (BP
20). Fler platser har tillkommit under året. Fler högskoleplatser förväntas
komma i höstens regeringsbudget (BP 21). Regional utveckling har en
kontinuerlig dialog med JU i syfte att verka för att högskolan tilldelas fler
utbildningsplatser.
Jönköpings län har många YH-utbildningar idag. I och med det nya
beviljandet har Jönköpings län 5 574 utbildningsplatser på yrkeshögskola
under perioden 2020-2026. Det innebär att länet har 280 platser per 10 000
invånare, vilket är mest i hela Sverige. Analys av kompetensbehov har
inlämnats till MYH.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska verka för en utveckling av
arbetsmiljön på länets arbetsplatser.
Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd
regional tillväxt
Aktiviteter

Analys

Stärka och utveckla
arbetsmiljön i länet samt arbeta
mot en jämställd regional
tillväxt

Genom de egna nya kontorslokalerna kan företag se exempel på hur
arbetsmiljön kan utvecklas på ett yteffektivt och samtidigt kreativt sätt.
Insatser för jämställd regional tillväxt pågår enligt handlingsplanen en
hållbar region. Vidare insatser planeras men kommer inte att kunna
slutföras under 2020 på grund av Coronapandemin.

Prioriterade uppdrag: Utbudet på länets lärcentra behöver breddas för att möta
näringslivets och det offentligas kompetensbehov och möjliggöra studier parallellt
med arbete i hela länet.
Aktiviteter

Analys

Lärcentra i alla länets
kommuner

Lärcentra finns i sex av länets kommuner. Arbetet pågår utifrån
handlingsplanen en kompetent region. Coronapandemin påverkar arbetet
med detta mål och målet kommer inte att nås 2020.

Prioriterade uppdrag: Ett länsövergripande system för livslångt lärande i syfte att
stärka matchningen på arbetsmarknaden ska utvecklas
Aktiviteter

Analys

Projekt som fokuserar på
kompetensutveckling av
yrkesverksamma

Några projekt har startat och fortsätter under hösten och kommande år.
Arbetet kommer att utvecklas vidare utifrån handlingsplanen för en
kompetent region.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län behöver bli en starkare aktör som
erbjuder stöd till de branscher eller företag som behöver nyanställa eller uppgradera
kompetensen hos befintliga medarbetare
Aktiviteter

Analys

Utveckla och förbättra stöd till
länets branscher och företag

Arbetet pågår i enlighet med handlingsplanen för en smart region. Arbetet
kommer utvärderas inför revideringen 2024.
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska stärka stödet till nyföretagande
bland utrikesfödda.
Aktiviteter

Analys

Främja utrikesfödda kvinnors
företagande

Ett projekt pågår men Coronapandemin påverkar planerade aktiviteter. På
grund av nytt projekt, Framtidssäkrad industri, minskas
projektomfattningen till hälften. Projektet avslutas under hösten.

Prioriterade uppdrag: Den språkliga och etnokulturella kompetensen inom de
regionala innovationssystemen och de företagsstödjande aktörerna behöver
förbättras
Aktiviteter

Analys

Stärka integrationsperspektivet i
kompetensförsörjningsarbetet

Projektet "Stärka integrationsperspektivet i kompetensförsörjningsarbetet"
har pågått under ett år och kommer att avslutas i höst. Coronapandemin
har påtagligt försvårat genomförandet av planerade insatser.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska även stötta etableringar av mindre
traditionella företagsformer såsom kooperationer och sociala företag.
Aktiviteter

Analys

Utveckling av socialt
entreprenörskap i Jönköpings
län

Projektet löper enligt plan, men kan komma att bli fördröjt på grund av
Coronapandemin. Projektet avslutas under hösten.

Attraktivitet och livsmiljö
Strategiska mål: RJL verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och bidra i ett
tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som präglas av jämlikhet,
jämställdhet och mångfald; vara en del av det framväxande e-samhället; utveckla
tillgänglighet, implementering av offentliga digitala tjänster, ett ökat serviceutbud på
landsbygden samt förbättra förutsättningarna för turism, rekreation, kultur och fritid
Aktiviteter

Analys

Service på
landsbygden/kommersiell
service

Arbetet pågår, Med anledning av pandemin har kommunerna fått extra
information om hur bidraget kan användas, fler kommuner en de fyra som
upprätthåller bidraget kommer att söka framöver.

Digitaliseringsrådet

Enligt plan, samverkansupplägg är upprättat med kommunal utveckling,

Skapa en överenskommelse
mellan Region Jönköpings län
och länets organisationer inom
den sociala ekonomin

Arbetet pågår med fördröjning på grund av pandemin, kommer ej att
slutföras under 2020,

Socialt företagande

Projektet pågår enligt plan men har reviderat projektplanen och budget för
att anpassa tiden som är kvar

Utveckla den digitala
kompetensen i länets kommuner

Arbetet har påbörjats men har stannat av på grund av andra prioriteringar,
kommer ej att slutföras under 2020

Projekt – kartlägga
digitaliseringens effekter

Inom digitaliserings rådet fortsätter samarbetet med Handelshögskolan , Ju
och Jönköping Academy med syftet att kartlägga de effekter
digitaliseringen medför, dels för den offentliga styrningen, dels för
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Aktiviteter

Analys
interaktionen mellan invånare och offentlig sektor

Affärsutvecklingscheckar inom
digitalisering

Arbetet pågår enligt plan och kommer slutföras 2020

En branschanalys tas fram som
underlag för prioritering av
investeringar i småskalig
infrastruktur för
besöksnäringens utveckling

Arbetet ej påbörjat, kommer vara en del av arbetet i den kommande
regionala besöksnäringsstrategin

Samhällsplanering och tillgänglighet
Strategiska mål: Region Jönköpings län verkar för att; alla har lika möjlighet att delta
och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som
präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald; utveckla tillgänglighet, främja
utvecklingen av koldioxidsnåla, energieffektiva infrastrukturer och transporter
Aktiviteter

Analys

Projekt Nya stambanor

Regional utveckling (regionledning)
Rekrytering av projektledare är genomförd.
Samarbete har etablerats med grannregionerna i Västra Götaland,
Östergötland och Skåne.
Informationsinsatser är under pågående utarbetande.

Skapa en testbädd för fossilfritt
flygbränsle med koppling till
skogsindustrin

Inledande kontakter har tagits och följts upp, men med anledning av
Coronapandemin kommer arbetet inte att slutföras under 2020.

Strukturbilder

Projektledare rekryterad. Förberedande kartläggningsarbete genomfört.
Projektplan framtagen.

Ökad kommunal samverkan för
bostadsbyggande i länet

Projektledare rekryterad. Projektplan under framtagande.

Prioriterade uppdrag: Regional utveckling ska i en förstudie belysa hur behovet av
turer mellan närliggande kommunhuvudorter enligt trafikförsörjningsprogrammet ser
ut i syfte att säkerställa turtäthet efter behov och att bidra till kompetensförsörjning
och arbetsmarknadsförstoring
Prioriterade uppdrag: Under våren 2020 ska arbetet med en kommande nationell och
regional transportplan påbörjas
Aktiviteter

Analys

Nationella och regionala
transportplanen

Arbetet pågår enligt plan. Projektledare utsedd och projektplan framtagen.
Politisk referensgrupp är under tillsättande.
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Prioriterade uppdrag: Enligt prognosen kommer det bli svårt att nå målet om att alla
invånare i Jönköpings län ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Framförallt är
det boende på landsbygden och vid kommungränser som är svårast att nå med
bredband. För att kunna nå målet ska Region Jönköpings län ta ett större ansvar för
samordningen med kommuner och andra aktörer som hanterar
bredbandsutbyggnaden.
Aktiviteter

Analys

Regional bredbandskoordinator

Arbete pågår genom övergripande samordning med aktörer av betydelse
för bredbandsutbyggnaden och ett omfattande kartläggningsarbete som är
en viktig del i uppdragsbeskrivningen. Uppdraget som regionala
bredbandskoordinatorer sträcker sig till december 2020 i det nuvarande
upplägget, beslut om steget därefter har inte fattats på nationell nivå.
Arbete pågår med förberedelser inför vad ett kommande stödsystem skulle
kunna komma att innebära.

Regional cykelstrategi

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet att nå de
nationella målen såväl som målen i den regionala bredbandsstrategin så att hela
länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter och nå målen i den regionala
digitaliseringsstrategin.
Aktiviteter

Analys

Regional bredbands- och
digitaliseringsstrategi

Personalresurserna med bredbandskompetens har förstärkts. Arbetet med
handlingsplaner har på grund av pandemin. Arbetet har kommit igång men
kan inte slutföras under 2020

Internationellt samarbete
Strategiska mål: Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande
innovationssystemet, bidrar till hållbara transporter, främjar anpassningen till energi-,
miljö- och klimatutmaningen, utvecklar strategiska samarbeten och partnerskap i
Sverige och andra länder för en hållbar utveckling på en global marknad.
Aktiviteter

Analys

Affärsutvecklingscheckar inom
internationalisering

Internationaliseringssatsningar påverkas uppenbart pga. reserestriktioner
m.m. av coronapandemin. En del igångvarande satsningar har därmed fått
gå ner på sparlåga eller pausas. Två beslut på Tillväxtverkets anslag är
fattade under året. Hur resten av året utvecklar sig är svårbedömt.
Eftersom grundanslaget även får användas till satsningar inom
digitalisering, förväntas den delen kunna utnyttja ev. kvarvarande medel
från Tillväxtverket under hösten.

Utländska direktinvesteringar

Arbetet har under perioden mer och mer kommit att präglas av
handelsprotektionism och senare av alla restriktioner som
Coronapandemin resulterat i. Aktiviteterna med utländska
direktinvesteringar har dock under inledningen av året utökats med
möjligheter till ett mer proaktivt sätt att erbjuda intressenter tillgängliga
siter genom verktyget Site Finder som är en GIS baserad applikation
tillhandahållen av Business Sweden där tillgängliga siter exponerats
mycket fördelaktigt. Genom partnerskap med NodePole når vi dessutom ut
till intressenter i Datacentervärlden.

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport 2

267

36(41)

Aktiviteter

Analys

Be Global 2.0

Strukturfondsprojektet löpte enligt plan fram till coronapandemins utbrott.
Internationaliseringssatsningar påverkas starkt bl.a. till följd av
reserestriktioner etc. Vissa företag har därför fått pausa sina satsningar och
andra gått ner på sparlåga. Även kompetensutvecklingsinsatser etc.av
deltagande företag har fått ställas om till övervägande digitala kanaler eller
skjutits fram. Projektet avser att begära tidsförlängning pga. denna
fördröjning.

Verktyg för att leda regional tillväxt och utveckling
Strategiska mål: Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och
utvecklingsarbetet genom en strategisk samordning av länets kommuner, näringsliv
och civilsamhälle, ökad samverkan nationellt såväl som internationellt, ett stärkt
analysarbete, strategiska satsningar inom målområdena samt riktade
projektutlysningar.
Aktiviteter

Analys

Utveckla analysarbetet

Regional utveckling (regionledning)
Kommit igång och är ett pågående arbete inom regional utveckling
Stort fokus på att ta fram underlag och rapporter som stöd i corona krisen.
Arbete pågår med att utveckla en regional företagsbarometer.
Arbete pågår med att uppgradera ArcGIS för att på ett bättre sätt möta
behov och utveckla vårt arbete med regionala strukturbilder.

Arbeta för ökad tilldelning av
1:1 medel och andra nationella
utvecklingsmedel till länet

I lämnade prognoser under året gällande bemyndigandet och vårt anslag
visade RJL på önskemål om ytterligare ökning över kommande år vad
gäller både bemyndiganderamen och anslaget. Insatser har beviljats för att
stötta besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar samt små och
medelstora företag i vårt län som ett led i den Coronapandemin vi befinner
oss i. Dessa insatser kommer belasta främst vårt anslag varav inlämnad
prognos visat på behov av ett ökat anslag.

Förbereda nästa programperiod
för EU:s samhållningspolitik

Arbetet med ERUF-programmering pågår och kommer att slutföras under
2020. Region Jönköpings län koordinerar arbetet för Småland och öarna.
Programgrupp och styrgrupp för hela NUTS2-området finns. Fler
funktioner involveras vid behov. Tidsfristen är förlängd till 31 december
2020.
Uppdraget att ta fram regional handlingsplan för ESF har inte kommit.

Prioriterade uppdrag: För att klara det nationella regionala utvecklings- och
tillväxtuppdraget och för att säkerställa länets fortsatta positiva utveckling prövas
medel till regional utveckling utifrån den plan som gjordes inför 2019.
Aktiviteter

Analys

Riktade projektutlysningar

Arbetet är beroende av arbetet med handlingsplaner, ledningssystem och
finansieringsstrategi kopplade till den regionala utvecklingsstrategin.
Arbetet har delvis påverkats av coronapandemin. Under förutsättning att
finansieringsstrategin beslutas under hösten kommer utlysningar att kunna
genomföras framåt.

Ta fram en finansieringsstrategi
för Regionala

Regional utveckling (regionledning)
Arbete pågår fortsatt med att ta fram en finansieringsstrategi som visar
vilka framtida projektutlysningar vi kommer ha för att stötta ett hållbar
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Aktiviteter

Analys

utvecklingsstrategins
genomförande

utveckling och tillväxt i länet. I och med Coronapandemin så kan
eventuellt beslut flyttas fram då denna situation kommer förändra
förutsättningarna i framtiden.
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HÅLLBARHET
Strategiska mål: Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål: Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Tjänsteresor,
antal km egen bil
(privatbil)

-30 %

-7,9 %

Ackumulerat värde för T2 2020 är 8 % lägre jämfört med
ack T2 2017, d.v.s. målet -30 % uppnås inte.
Coronapandemin har påverkat resultatet, bl.a. ökad
användning av Skypemöten.

Tjänsteresor,
antal km poolbil och
hyrbil (korttid)

-15 %

-34,9 %

Ackumulerat värde för T2 2020 är 35 % lägre jämfört med
ack T2 2017, d.v.s. målet -15 % uppnås med marginal.
Coronapandemin har påverkat resultatet, bl.a. ökad
användning av digitala möten.

Tjänsteresor,
antal km inrikesflyg

-40 %

-76 %

Inrikes flygresor har minskat med 76 % jämfört med samma
period 2017, d.v.s. målet -40 % uppnås. Coronapandemin
har påverkat resultatet starkt.

Tjänsteresor,
antal km utrikesflyg

-55 %

-86 %

Utrikes flygresor har minskat med 86 % jämfört med
samma period 2017, d.v.s. målet -55 % uppnås.
Coronapandemin har påverkat resultatet starkt.

Aktiviteter

Analys

Använda poolbilar.

Resandet påvisar en betydande minskning. Resultatet
påverkas av Coronapandemin.

Öka andel digitala möten.

Antalet digitala möten har ökat under coronapandemin.

Undvika inrikes flygresor

Inrikes flygresor minskar i stor omfattning. Detta påverkas
av Coronapandemin.

Minska utrikes flygresor.

Flygresorna utomlands minskar i stor omfattning. Detta
påverkas av Coronapandemin.

Arbeta med hållbart resande.

Hittills under 2020 har Coronapandemin inneburit en kraftig
omställning till webb- och videomöten och därmed ett
minskat resande såväl inom länet som i övrigt.

Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan
reseanalys)

Möjlighet till förmånscykel har funnits sedan 2016 och
erbjuds två gånger årligen till våra medarbetare. Ca 10% av
medarbetarna har en förmånscykel.

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt
Uppdrag/mål: Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på
livscykelkostnaden vid investeringar och upphandlingar.
Aktiviteter

Analys

Genomföra hälsoekonomiska beräkningar

Nätverksträffar har varit svåra att genomföra med anledning
av pandemin. Finns ett uppbyggt nätverk i samverkan med
Jönköpings University där ekonomer och
verksamhetsutvecklare från länets kommuner och Region
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Aktiviteter

Analys
Jönköpings län träffas.

Uppdrag/mål: Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i
organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av verksamheten
Aktiviteter

Analys

Sprida hållbar utvecklingsprogrammet

Hållbarhetsprogrammet är integrerat i verksamhetsplanerna
och arbetet följs upp i den ordinarie planerings- och
uppföljningsprocessen. Med detta kan konstateras att
programmets mål och insatser är väl spridda i verksamheten.

Framgångsfaktorer: Vi är socialt hållbara
Uppdrag/mål: Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och
inom organisationen.
Aktiviteter

Analys

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder och
mätningar avseende projektmedel och andra
stödformer

Arbete pågår fortsatt med att ta fram en finansieringsstrategi
som visar vilka framtida projektutlysningar vi kommer ha
för att stötta ett hållbar utveckling och tillväxt i länet. I och
med Coronapandemin så kan eventuellt beslut flyttas fram
då denna situation kommer kräva flexibilitet och en förmåga
till att ta snabba beslut för att stödja aktörer i kris.

Stötta länets näringsliv i insatser riktade mot
hållbarhet

I den uppkomna situationen med corona så har arbetet
fokuserat på att stötta näringslivet på olika sätt.
Avstämningar har gjorts löpande med
näringslivsrepresentanter i hela länet, en nationell
företagsakut har startat inom regional utveckling som ett led
i att hjälpa och lotsa företag i den kris som vi befinner oss i.
Ett antal insatser och projekt har beslutats som ett led av
coronapandemin. Insatserna har hela tiden två perspektiv; att
hjälpa aktörer/näringslivet i krisen samt att verka för en
omställning mot ett mer hållbar framtid.

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus på
vad medarbetare kan göra

Utbildningen är slutförd

Belysa goda exempel, resultat, förebilder och
förbättringsarbeten

Vi jobbar systematiskt för att Region Jönköpings läns
kommunikation ska genomsyras av de viktigaste budskapen
och samlas under rätt varumärke i rätt kanal. Vi belyser goda
exempel, resultat, förebilder och förbättringsarbeten som
bidrar till att skapa stolthet och vi-känsla hos de anställda.

Uppdrag/mål: Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Aktiviteter

Analys

Arbete i enlighet med program för hållbar
utveckling

Arbetsgruppen för social hållbarhet har varit aktiva i
revideringsarbetet av hållbarhetsprogrammet. I
remissutgåvan är den sociala hållbarheten en utökad del med
uttalade aktiviteter, mål och mått.
I nätverket för engagerat ledarskap fanns Agenda 2030 och
social hållbarhet med som samtalsämnen i 2019 års
chefsträffar. Nuvarande träffar fångar även det
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Aktiviteter

Analys
hälsofrämjande ledarskapet.

Uppdrag/mål: Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av
likabehandling
Aktiviteter

Analys

Webb och informationsmaterial ska granskas
årligen - mångfald och tillgänglighet

Med anledning av ny förordning görs under hösten en
tillgänglighetsöversyn av Region Jönköpings läns
webbplatser.

Återkommande kompetensutveckling i
jämlikhet, jämställdhet, mångfald och
likabehandling

Vi erbjuder arbetsmiljöutbildning i det systematiska
arbetsmiljöarbetet till chefer, medarbetare och politiker. I
den ingår delar av områdena. En särskild fördjupningsmodul
om kränkande särbehandling/likabehandling kommer
arbetas fram.

Arbeta med CEMR-deklarationen

Pågår i ordinarie jämställdhetsarbete.

Uppdrag/mål: Integration
Aktiviteter

Analys

Arbeta med social hållbarhet

Det reviderade hållbarhetsprogrammet innehåller en
förstärkt del inom perspektivet social hållbarhet. Satsningar
inom normmedvetenhet och hur olika verksamheter kan
stärka sitt hållbarhetsarbete är viktiga delar.
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Tertialutfall
Prognosutfall
Diff mot
2020T2
2020 budget
1 659,9
2 764,5
-8 831,1
-13 554,0
-255,4
-390,0

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

Skatteintäkter
Generella statsbidrag o utjämningssystem

-11 179,6

9 210,9
3 060,3

-137,1
627,3

265,4

-6 972,0

754,4

1 091,6

478,0
-226,6

592,7
-242,5

571,7

850,0

755,6
-195,2
-51,4
509,0

930,7

1 196,0

571,7

850,0

509,0

930,7

1 196,0

13,5
-196,2

Extraordinära poster

0,0

ÅRETS RESULTAT

Finansiella nyckeltal
Likviditet
Soliditet fullfondering
Nettokostnad/skatt och generella statsbidrag
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag
Nettkostnadsökning mot föregående år
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår exkl ny kostnadsutj o skattehöjning
Egenfinansieringsgrad investeringar (verksamhetens res)
Rörelsekapital miljoner kronor
Rörelsekapital exkl pensionsplaceringar miljoner kronor

Tertialutfall
2020T2

Definitioner:
Likviditet: Visar regionens betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder
Soliditet: Visar regionens betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar
Egenfinansieringsgrad investeringar: Verksamhetens resultat exkl avskrivningar / nettoinvestering
Rörelsekapital: Avspeglar regionens finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder
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2019
2 761,3
-13 051,9
-360,8

-7 426,5

6 140,6
2 040,3

VERKSAMHETENS RESULTAT
Finansnetto tillgångar
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner)
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Tertialutfall
Utfall
2019T2
1 767,8
-8 500,6
-239,2

3,40
19,9%
90,8%
7,0%
6,5%
6,9%
5,4%
6 143
696

52,8
-294,4

0,0

Prognosutfall
2020

21,0%
91,1%
6,9%
5,0%
6,7%
5,3%
141,3%

-10 651,4

6 067,8
1 583,4

9 122,5
2 374,7

679,3

0,0

845,9

0,0

Tertialutfall
2019T2

0,0

Utfall

3,91
15,4%
91,1%
12,2%
2,4%
7,5%

6 109
855

2019

3,41
16,7%
92,6%
10,4%
2,3%
7,8%
4,2%
101,8%
5 920
455

Uppgiftslämnare

Förvaltning/resultatområde
Regionen totalt

BALANSRÄKNING (mnkr, en decimal)

Tertialbokslut

Bokslut

per 2020-08-31

2019

Tillgångar
A. Anläggningstillgångar
I. Immateriella anläggningstillgångar

10xx

32,8

39,2

1. Mark och byggnader

11xx

4 453,8

4 225,7

2. Maskiner och inventarier

12xx

1 070,2

999,5

13xx

334,9

197,3

5 891,7

5 461,7

II. Materiella anläggningstillgångar

III. Finansiella anläggningstillgångar
Summa Anläggningstillgångar
C. Omsättningstillgångar
I. Förråd

14xx

106,5

64,7

II. Fordringar

15xx-17xx

784,0

904,4

III. Kortfristiga placeringar

18xx

7 080,8

6 840,5

IV. Kassa och bank

19xx

730,9

563,2

8 702,2

8 372,8

14 593,9

13 834,6

2 306,9

1 110,9

18,3

0,0

571,7

1 196,0

2 897,0

2 306,9

9 091,1

9 007,9

0,0

0,0

9 091,1

9 007,9

46,5

66,7

2 559,3

2 453,0

2 605,8

2 519,7

14 593,9

13 834,6

171,4

171,4

Summa Omsättningstillgångar
Summa Tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
A. Eget kapital
Regionkapital
Justering ingående Eget kapital pga icke offentliga investeringsbidrag
I. Årets resultat

3xxx-8xxx

Summa Eget kapital
B. Avsättningar
I. Avsättningar för pensioner

221x-222x

II. Andra avsättningar

223x

Summa Avsättningar
C. Skulder
I. Långfristiga skulder

23xx

II. Kortfristiga skulder

24xx-29xx

Summa Skulder
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder

Panter och Ansvarsförbindelse:
Pensionsåtagande som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 117-131
Tid:

2020-09-30 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 124
Delårsrapport 2 - 2020
Diarienummer: RJL 2020/85
Beslut
Presidiet beslutar
 Behandla ärendet vid ett extra presidiesammanträde den 13 oktober.
Information i ärendet
Ärendet Delårsrapport 2 - 2020 (RJL 2020/85) ska beslutas på
nämndsammanträdet i oktober. Mot bakgrund av att handlingarna inte är
klara till presidiesammanträdet den 30 september ska ärendet behandlas vid
ett extra presidiesammanträde den 13 oktober.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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MISSIV
2020-10-13

1(2)

RJL 2020/77

Regionstyrelsen

Budget och verksamhetsplan 2021 med
flerårsplan för 2022-2023
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2021 med flerårsplan
för 2022-2023 till regionstyrelsen.

Sammanfattning
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget och
verksamhetsplan 2021 med flerårsplan 2022-2023. Förslaget överlämnas till
regionstyrelsen.

Information i ärendet
Budgetförslaget utgår från regionstyrelsens direktiv för styrelsen och nämndernas
arbete med Budget och verksamhetsplan 2021 med flerårsplan för 2022-2023.
Nämnden ska senast 13 oktober 2020 överlämna ett förslag till budgetberedningen
för fortsatt budgetarbete.
Budgetförslaget bygger på de ekonomiska förutsättningar som regionstyrelsen
lämnat i direktiven.
Nedan satsningar i budgetförslaget ryms inte inom de av regionstyrelsen beslutade
budgetdirektiven, men eftersom staten aviserat en ökning av generella statsbidrag
efter det att budgetdirektiven antogs, bedöms att satsningarna huvudsakligen
kommer att kunna rymmas inom dessa.
Satsningar 176 miljoner kr:
Uppskjuten vård
75
Psykisk ohälsa
30
Nära vård
25
Cancervård
23
Digitalisering
10
Rehabilitering
5
Folkhälsoarbete
5
Tandläkarutbildning
2
Hjärtats hus
1
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MISSIV

2(2)

RJL 2020/77

Beslutsunderlag



Missiv daterat 2020-10-13
Förslag till Budget och verksamhetsplan 2021 med flerårsplan för 20222023 för nämnd för folkhälsa och sjukvård

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD

Rachel De Basso
Ordförande

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 117-131
Tid:

2020-09-30 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 125
Budget 2021 med flerårsplan för 2022-2023 Nämnd för
folkhälsa och sjukvård
Diarienummer: RJL 2020/77
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna Koalition för Region Jönköpings läns förslag till Budget
2021 med flerårsplan 2022-2023 och överlämna denna till
regionstyrelsen.
Sammanfattning
Förslag till Budget 2021 med flerårsplan 2022-2023 för nämndens
verksamhetsområde överlämnas till regionstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Koalition för Region Jönköpings läns förslag till Budget 2021 med
flerårsplan 2022-2023
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden informerar om att Koalition för Region Jönköpings län idag
lämnar sitt budgetförslag till nämnden och föreslår att nämnden godkänner
detta.
Thomas Bäuml (M) deltar inte i beslutet och anmäler att Moderaterna
återkommer till nämnden med sitt budgetförslag.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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MISSIV
2020-09-30

1(1)

RJL 2020/77

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Förslag till Budget och verksamhetsplan
2020 med flerårsplan 2020-2021
Koalition för Region Jönköpings län; Socialdemokraterna, Kristdemokraterna,
Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, Liberalerna och Miljöpartiet, överlämnar
sitt förslag till budget och verksamhetsplan 2021 med flerårsplan 2022-2023.
Budgetförslaget (satsningarna nedan) ryms inte inom de av regionstyrelsen
beslutade budgetdirektiven, men eftersom staten aviserat en ökning av generella
och riktade statsbidrag efter det att budgetdirektiven antogs, bedömer vi att
satsningarna huvudsakligen kommer att kunna rymmas inom dessa.
Satsningar 175 miljoner kr:
Uppskjuten vård
75
Psykisk ohälsa
30
Nära vård
25
Cancervård
23
Digitalisering
10
Rehabilitering
5
Folkhälsoarbete
5
Tandläkarutbildning
2

Rachel De Basso
Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård,
för Koalition för Region Jönköpings län

279

FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD

Folkhälsa och sjukvård
Målet med hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är bästa möjliga hälsa hos länets invånare
och en bättre och jämlik vård. Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag
behöver.

POLITISK SAMMANFATTNING
Målet för hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är att länsinvånarna ska erbjudas en behovsanpassad
hälso- och sjukvård av hög kvalitet som är jämlik och jämställd, har hög patientsäkerhet och hög tillgänglighet
samt uppvisar kliniska resultat i toppnivå.
En behovsanpassad hälso- och sjukvård som är personcentrerad innebär att vården ska ges med hänsyn till den
enskilda patientens behov, där vården är samordnad och präglas av kontinuitet och patienten känner tillit till
vården. En hälso- och sjukvård av hög kvalitet baseras på bästa tillgängliga evidensbaserade kunskap. Med en
jämlik vård ska alla erbjudas vård utifrån behov, på lika villkor och med ett gott bemötande, oavsett kön, sexuell
läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, bostadsort,
utbildning och ekonomi. Flickor, pojkar, kvinnor och män ska ha samma förutsättningar för en god uppväxt och
hälsa samt erbjudas vård på lika villkor. En vård som är tillgänglig i alla delar av länet innebär bland annat att
den är lätt att komma i kontakt med och att vården ges i rimlig tid. Detta mål förpliktigar och ställer krav på att
Region Jönköpings län kontinuerligt arbetar med att vara en attraktiv arbetsgivare och har tillgång till
medarbetare och ledarskap som målmedvetet arbetar för att uppnå detta i samskapande med patienten. För att
säkra tillgång på god, sammanhållen och högkvalitativ vård i hela regionen fortsätter Region Jönköpings län
utvecklingen på regionens tre akutsjukhus.
Arbetet med att förbättra vården för patienter med stora vårdbehov eller kroniska sjukdomar fortsätter att
prioriteras och det preventiva folkhälsoarbetet systematiseras för att utjämna folkhälsoskillnader och arbetas med
mer målinriktat
År 2020 har präglats av coronapandemin där medarbetare och ledarskap inom Region Jönköpings län på ett
utomordentligt sätt ställt om hela hälso- och sjukvården i syfte att erbjuda en smittsäker och patientsäker vård.
Hela Sverige och världen har påverkats och det är fortfarande inte säkert hur smittspridningen kommer att
utvecklas i Sverige eller utomlands. Detta skapar en osäkerhet kring ekonomin och kring skatteunderlaget för
Region Jönköpings län. Satsningarna i budgeten utgår ifrån SKR´s skatteprognos och regeringens och
samarbetspartiernas utannonserade statsbidrag.
Coronapandemin har inneburit en stor påfrestning för hälso- och sjukvården och medarbetarna inom Region
Jönköpings län. Nu står Region Jönköpings län inför uppgiften att ge länsinvånare som har fått sin vård
uppskjuten, den vård som de är i behov av. En stor satsning genomförs 2021 och 2022 för att möta de uppdämda
vårdbehoven och den uppskjutna vården för att säkerställa tillgängligheten till hälso- och sjukvården i länet.
Arbetet med den uppskjutna vården påbörjades under hösten 2020 och kommer att arbetas med systematiskt
under 2021, där planeringen anpassas efter rådande smittläge i samhället och påvisat vårdbehov hos invånarna.
Det är viktigt att medarbetarnas arbetsmiljö beaktas inom berörda verksamheter. Samordningen av den
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uppskjutna vården inom Region Jönköpings läns kommer att ske på länets tre akutsjukhus och inom sydöstra
sjukvårdsregionen i syfte att förbättra tillgängligheten till behandlingar och operationer.
Region Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på i syfte att erbjuda bästa möjliga hälsa
och jämlik vård. Tillsammansbilden utgår ifrån detta och Region Jönköpings län har under lång tid arbetat
utifrån den. Tillsammansbilden symboliserar samhället utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Perspektiv
som utgår ifrån vardagslivet, stöd för kropp och själ, primärvården och specialiserad sjukhusvård. Fokus ska vara
att få vardagslivet att fungera, att det finns stöd för kropp och själ så att primärvård och sjukhusvård undviks så
långt som möjligt. De stora kostnaderna ligger i sjukhusvården och här krävs det en förskjutning i vårt sätt att
arbeta och tänka kring hälsa. Ett systematiskt arbetssätt behövs för det preventiva folkhälsoarbetet för att
undvika utveckling av sjukdom senare i livet. Region Jönköpings län behöver förbättra vården för personer med
kronisk sjukdom så att de är så friska som möjligt och upplever en bra livskvalité.
Det krävs förändrade arbetssätt för att få en förflyttning av hälso- och sjukvård från sjukhusvården till den nära
vården, bättre förutsättningar för egenvård och förebyggande insatser. Digitalisering och artificiell intelligens är
viktiga verktyg för att transformera arbetssätt och för att minska resursanvändningen. Implementeringen av
förändrade arbetssätt och förflyttningen behöver ske successivt. I planen för ”Tillsammans möter vi framtidens
behov av hälso- och sjukvård 2020-2030” beskrivs strategier som är framtagna utifrån invånarperspektiv och
behov. Strategierna är vägledande i det fortsatta arbetet med att möta och utveckla framtidens hälso- och
sjukvård. Under 2021 påbörjas arbetet med att implementera strategiernas innehåll.
Region Jönköpings län genomför under 2021-2023 en kraftfull satsning på primärvården och den nära vården där
målet är en samordning och kontinuitet av vårdinsatser, ökad tillgänglighet och ökad delaktighet där patientens
ställning stärks. Införandet av patientkontrakt fortsätter. En stark primärvård främjar en jämlik hälsa och kräver
en god bemanning av primärvården. De psykosociala teamen och rehabiliteringsteamen förstärks inom
primärvården. Läkarmedverkan inom kommunernas särskilda boenden förstärks. Digitaliseringen inom vården
ska säkerställa tillgången till en god och nära vård i hela länet i syfte att leda till en ökad tillgänglighet, jämlikhet
och effektivitet. De nya digitala tjänsterna inom vården behöver fortsätta att utvecklas och utvecklingen av dessa
är viktig för att stärka vården inom hela länet och specifikt på glesbygden. Utvecklingen av nya kontaktvägar via
videosamtal, distanskonsultationer, hemmonitorering där patienter själva kan rapportera information till vården
fortsätter.
Arbetet med att införa patientkontrakt inom Region Jönköpings län fortsätter för att främja arbetet med
samordning och kontinuitet i vården med en sammanhållen överenskommelse över patientens samtliga
vårdinsatser. En satsning sker på införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Syftet med
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att patienter och närstående ska uppleva en mer förutsägbar,
välorganiserad och personcentrerad process oavsett var i vårdkedjan man befinner sig, under utredning,
behandling, uppföljning eller rehabilitering.
Idag finns det stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället avseende till exempel kön, etnisk
tillhörighet, utbildningsnivå, geografi och olika socioekonomiska grupper. För att uppnå en bättre folkhälsa ska
Region Jönköpings län aktivt stödja människor i att själva kunna ta ansvar för sin vård och hälsa. Större hänsyn
måste tas till socioekonomiska förutsättningar i de olika upptagningsområdena med en nära och trygg vård som
ska vara tillgänglig. Ett aktivt arbete behövs för att utjämna dessa hälsoskillnader. Det preventiva
folkhälsoarbetet intensifieras under planperioden och ska ha ett livscykelperspektiv, från den gravida mamman
till den äldre individen som tar sitt sista andetag. Systematiskt hälsofrämjande arbetssätt leder till ett ökat
välbefinnande och i kombination med ökad utbildningsnivå kan skillnader i ohälsa utjämnas. För att minska
hälsoskillnaderna i länet och förbättra folkhälsan behöver samarbetet mellan hälso- och sjukvården, länets
kommuner, civilsamhället, idéburet partnerskap, frivilligorganisationer, idrottsföreningar med flera fortsätta att
stärkas.
Effekterna av att äldre har följt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer under coronapandemin har lett till
att flera äldre mist sina vardagliga sociala interaktioner. Långvarig avsaknad av sociala aktiviteter kan leda till
ökad psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet. Under 2021 utökas vårdcentralernas uppdrag att aktivt arbeta med
att förbättra den psykiska hälsan hos äldre. Projekt skapas med fördel med frivilligorganisationer och
pensionärsföreningar för att minska den ofrivilliga ensamheten och i syfte att förbättra den psykiska hälsan hos
äldre.
Det förebyggande folkhälsoarbetet för att stärka barn och ungas somatiska och psykiska hälsa intensifieras under
2021 där riktade insatser krävs för att utjämna de påverkbara skillnader som finns relaterat till uppväxtvillkor
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och socioekonomi. Den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga är ett samhällsproblem som behöver hanteras
kraftfullt där olika aktörer som finns runt barnet som mår dåligt behöver samverka och samarbeta och utgå ifrån
”Vad är bäst för barnet och familjen för att erhålla bra uppväxtvillkor”. Ett kraftfullt agerande i tidig ålder kan
leda till en meningsfull skolgång och uppväxt och i slutändan en samhällsvinst.
Behovet av barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet har dock ökat markant under flera år. Antalet barn som
behöver bättre stöd för att klara sin skolgång eller sin vardag på grund av neuropsykisk funktionsnedsättning
ökar. Region Jönköpings län genomför en stor och kraftfull treårig satsning för att bygga ut den egna kapaciteten
av neuropsykiatriska utredningar och behandling inom Barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och
ungdomshälsan, där barn och ungdomshälsans uppdrag utökas. Arbetet med ”En väg in” fortsätter och utvecklas
under 2021. Allt i syfte att förbättra tillgängligheten med målet att ge barn och unga en god hälsa.
En flerårig satsning på att stärka cancervården påbörjas under 2021. Arbetet med att erbjuda en jämlik
cancervård inom länet och i landet förstärks via de standardiserade vårdförloppen för att öka tillgängligheten.
Utvecklingen av att erbjuda avancerade läkemedelsbehandlingar personcentrerat i hemmet eller på länets tre
sjukhus fortsätter. En satsning görs på att införa organiserad prostatacancertestning i projektform i länet.
Satsning sker på den specialiserade palliativa vården och verksamheten för specialiserad sjukvård i hemmet
utvecklas. En utredning görs ihop med länets kommuner kring hur den specialiserade palliativa vården kan
utformas och nya specialiserade vårdplatser skapas på länets tre akutsjukhus.
Ett arbete pågår med att starta upp en ny tandläkarutbildning på Jönköping University och här startar en satsning
2021 med att rekrytera akademisk kompetens till den planerade tandläkarutbildningen för att möta det
forsknings- och handledarbehov som kommer att uppstå.
Inom Region Jönköpings län har det skett förändringar kring hur den geriatriska vården är organiserad. Detta
kommer nu att utredas i syfte att erbjuda en jämlik geriatrisk vård.
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Bild: Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård Region Jönköpings län ska vara bästa plats att växa
upp, leva och åldras på.
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Jönköpings län hade Sveriges första konstaterade fall av covid-19, hittad den 31 januari 2020. I mars 2020
konstaterades att Sverige befann sig i en pandemi. Detta påverkade hela samhället inklusive sjukvården i stor
utsträckning. Smittade och svårt sjuka patienter i covid-19 ökade snabbt och krävde en omställning av både
primärvården och specialistsjukvården. Stor del av de aktiviteter och utvecklingsarbeten som fanns i Budget och
verksamhetsplan för 2020 fick pausas och flera av aktiviteterna kommer istället att påbörjas under 2021.
Samtidigt har det införts många nya arbetssätt som vi vill fortsätta att utveckla. Invånarna har tagit ett stort
ansvar för sin hälsa och vi vill fortsätta att stödja det arbetet på bästa sätt. Primärvården har tagit ett större ansvar
för samverkan med kommunerna än tidigare och utvecklat nya arbetssätt för uppföljning på de särskilda
boendena. De digitala besöken har ökat snabbt både i primärvården och specialistsjukvården. Detta är några
exempel på hur införandet av den nära vården har tagit fart.
Kvalitet är Region Jönköpings läns strategi. Hälso- och sjukvårdens budget för 2021 motsvarar närmare 10
miljarder kronor. Den stora resursen för utveckling uppstår genom att förbättra och effektivisera nuvarande
verksamhet. På detta sätt frigöra arbetstid och andra resurser som kan satsas på nya områden och åtaganden.
En stor utmaning är de stora ojämlikheterna i befolkningens hälsa. Region Jönköpings län ska ha som mål att
sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation och ska ta krafttag för att alla ska kunna leva ett aktivt
och självständigt liv. Region Jönköpings län arbetar aktivt för länsinvånarnas hälsa och livskvalitet, genom att
främja hälsa och förebygga sjukdom och skador. Folkhälsoarbetet bygger på samverkan med olika
samhällsaktörer, som länets kommuner, myndigheter, organisationer, näringsliv och civilsamhälle. Verksamheterna inom såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling är viktiga i folkhälsoarbetet. Möjligheter till
arbete och utbildning, samt tillgängliga fritids- och kulturaktiviteter betyder mycket för befolkningens hälsa.
Förebyggande insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling.
Underlag som beskriver variationen i befolkningens hälsa på kommunnivå används som prioriteringsgrund för
kommunsamverkan.
Strategin och handlingsplanen för jämlik hälsa, Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län, är
antagen av Region Jönköpings län och länets kommuner. Revidering av handlingsplanen var planerad att ske
under 2020, men sker istället 2021 med anledning av coronapandemin. Handlingsplanen omfattar tre strategiska
mål med sikte på år 2025 och nio handlingsområden med prioriterade aktiviteter som revideras vartannat år:
Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och ledning
1. Statistik och analys
2. Medborgarmedverkan
3. Hälsoekonomi
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4. Förbättringsarbete och forskning
Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande regionalt och lokalt
5. Samverkan och samlärande
Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet
6. Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa
7. Försörjning och sysselsättning
8. Samhällsplanering och närmiljö
9. Äldres livsvillkor och hälsa
God hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvården ska vara:
 personcentrerad – vården ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och
värderingar
 tillgänglig och ges i rimlig tid – ingen patient behöver vänta oskälig tid på de vårdinsatser som hen har
behov av
 jämlik – vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla utifrån behov
 kunskapsbaserad och ändamålsenlig – vården bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet
 säker, trygg och med kontinuitet – vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Den
personal, de lokaler och den utrustning som krävs för god vård finns tillgängliga
 kostnadseffektiv – tillgängliga resurser används på bästa sätt för att nå uppsatta mål. Detta innebär att
vården, baserad på tillståndets svårighetsgrad, ges i samverkan mellan vårdens aktörer och med
kostnadseffektiva åtgärder.
Källa: Socialstyrelsen

Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård
En plan är framtagen under 2020 för hur vi tillsammans möter framtidens behov av hälso- och sjukvård. Planen
tar sikte på sjukvårdsutveckling för de kommande 10 åren fram till 2030.
I planen beskrivs sex övergripande strategier
1. Förstärka invånarens egna resurser och bidra till ett samhälle som stödjer hälsosamma val i vardagen
2. Öka tryggheten genom jämlik, säker och personcentrerad vård
3. Enklare vardag för patienter och medarbetare med stöd av anpassat tjänsteutbud och ökad digitalisering
4. Primärvården är basen, specialiserad och högspecialiserad diagnostik och sjukhusvård finna tillgänglig
när den behövs
5. Utveckling av framtidens arbetsplats med fokus på medarbetarskap och kompetensförnyelse
6. Leda och utveckla för att förstärka goda relationer som bidrar till sömlös samverkan där värde skapas
tillsammans.
Under planperioden kommer det genomföras utvecklingsarbeten där verksamheter får stor frihet och mandat att
driva och utveckla sin verksamhet utifrån planen för framtiden hälso- och sjukvård. Syftet är att transformera
arbetssätt för att ställa om till nära vård, skapa god arbetsmiljö och där digitala verktyg utvecklas.
Nära vård är en viktig del i arbetet med hur vi möter
framtidens hälso- och sjukvård. Huvuddelen av
invånarnas behov av öppen hälso- och sjukvård
tillgodoses i den nära vården. Detta inbegriper
verksamheter i hela samhället; främst Region Jönköpings
län och även kommunerna och civilsamhället. Region
Jönköpings län ska stödja det förebyggande arbetet.
Möjligheter till arbete och utbildning, samt tillgängliga
fritids- och kulturaktiviteter betyder mycket för
befolkningens hälsa. En mer personcentrerad vård som
skapar förutsättningar och tar tillvara patienters och
närståendes förmåga är en mycket viktig del.
Den nära vården:
 är en personcentrerad vård och omsorg som utgår från patienten/brukarens och närståendes behov och
förmåga att hantera sin sjukdom
 skapas tillsammans mellan patient och vårdgivare
5
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arbetar preventivt och proaktivt och möter problemen uppströms
är det stöd kommuner, regioner och civilsamhälle kan ge för att möjliggöra en personcentrerad vård
är en kultur av tillit och samverkan, där var och en tar ansvar för sitt arbete och underlättar för steget
före och efter för att skapa en sammanhållen vårdkedja
har vårdcentralen som bas
använder e-hälsans alla möjligheter att möta patientens behov
innebär att delar av den vård som idag ges i slutenvård kan ges i annan form nära patienten

Primärvård
Vårdcentralen ska vara förstahandsvalet när invånaren har behov av hälso- och sjukvård under hela livet.
Vårdcentralernas uppdrag, som förutsätter multiprofessionell samverkan i team, består av planerad och
oplanerad vård i form av rådgivning, utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering
och uppföljning.
Vårdcentralens uppgift är att:
 bedöma och behandla sjukdomstillstånd hos de som vänder sig till vårdcentralen
 arbeta aktivt med hälsa och erbjuda förebyggande hälsovård och hälsosamtal
 lära känna och vid behov hålla aktiv kontakt med invånarna som valt vårdcentralen i syfte att stärka
invånarnas förmåga att i högre utsträckning själva kunna påverka och hantera sin hälsa
 vara vårdsamordnare utifrån invånarnas vårdbehov. Vårdsamordnaren är koordinator och fast vårdkontakt
vid in- och utskrivning från sjukhuset. Vårdsamordnaren samverkar med sjukhus, kommun, patient och
närstående för att säkerställa god och effektiv vård där ledtiderna vid utskrivning från den slutna vården kan
hållas så kort som möjligt och onödig vistelse på sjukhus kan undvikas
 aktivt medverka till en väl sammanhållen vårdkedja när patienten har behov av annan kompetens än den
vårdcentralen kan erbjuda
 särskilt fokus är på psykisk sjukdom eftersom det är de diagnoser som ökar mest bland sjukskrivna och äldre
personer
 erbjuda ett patientkontrakt för patienter med stora vårdbehov och täta kontakter med vårdens olika aktörer.
Vårdcentralen ska även erbjuda fast vårdkontakt, särskilda kontaktvägar och organisera verksamheten så att
de mest sjuka invånarnas behov av hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses. Det gäller framför allt äldre
invånare och invånare med sammansatta vårdbehov, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar och
invånare som har svårt med den digitala servicen. Hembesök kan med fördel kombineras med denna typ av
patientgrupper.
Genom förstärkningen som görs finns möjlighet till en ökad bemanning på vårdcentralen, utökning av
rehabiliteringsresurser, psykosociala team och det ger möjlighet att förstärka primärvårdens roll inom Nära Vård.
Förstärkningen ökar också läkartäthet, patientsäkerhet, ökad kontinuitet och förbättrar medarbetarnas
arbetsmiljö.
I förfrågningsunderlaget Primärvård inom vårdval i Jönköpings län beskrivs Region Jönköpings läns mål,
vårdcentralernas uppdrag och ersättningsvillkor. Förfrågningsunderlaget fastställs av regionfullmäktige och
revideras årligen som en bilaga till budget och verksamhetsplan.
Specialiserad somatisk vård, psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Den specialiserade vården är uppdelad i tre verksamhetsområden; medicinsk vård, kirurgisk vård samt psykiatri,
rehabilitering och diagnostik. Organisationen ger förutsättning för jämlik vård där Region Jönköpings län på
bästa sätt kan möta invånarnas behov av specialiserad somatisk och psykiatrisk vård.
För att bibehålla och utveckla tre välfungerande akutsjukhus är det nödvändigt att fokusera på:
 primärvården är basen för länets hälso- och sjukvård
 att sjukvården fördelas med bredd- och spetskompetens på tre sjukhus
 särskild hänsyn ska tas till fungerande vårdkedjor
 säkerställa resurser i form av personal, kompetens, utrustning och lokaler
 bemanna upp verksamheter som har kompetensbrist
 främja god samverkan i hela systemet
 antal vårdplatser ska utgå från vårdbehov
 vara en lärande organisation
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Region Jönköpings län strävar efter att operationer, undersökningar och behandlingar ska erbjudas nära patienten
så länge det kan göras med högsta kvalitet och med god ekonomisk hänsyn. Verksamheten ska balanseras, och
det kan finnas ett behov att viss befintlig verksamhet behöver omfördelas till att vara centraliserade till något av
länsdelssjukhusen. Uppstart av ny verksamhet kan ske i Värnamo, Eksjö och Jönköping.
Under 2021 redovisas uppdraget om hur tre akutsjukhus garanteras på lång sikt.
Ett flertal verksamheter är organiserade som länskliniker och för att tydliggöra länsklinikernas uppdrag i alla tre
upptagningsområden kommer det arbetas fram nya riktlinjer för samtliga länskliniker. Inriktningen är fast
bemanning, kompetensutveckling, ansvar för akutsjukhusen och den nära vården i alla regiondelar.
Delar av ögonsjukvården bedrivs i vårdval. I förfrågningsunderlaget Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings
län beskrivs Region Jönköpings läns mål, uppdrag och ersättningsvillkor. Under kommande år utvecklas
ögonsjukvården inom vårdval där samtliga vårdgivare tar ansvar för utbildning och jourverksamhet inom Region
Jönköpings län. Förfrågningsunderlaget fastställs av regionfullmäktige och revideras årligen som en bilaga till
budget och verksamhetsplan. Något ytterligare vårdval planeras inte att införas under mandatperioden.
Tandvård
Ansvaret för tandvård regleras i tandvårdslagen, som säger att Region Jönköpings län har ett övergripande
ansvar att planera all tandvård, oavsett vem som är huvudman eller som utför den.
Folktandvården ska svara för:
 regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar, till och med det år de fyller 23 år
 specialisttandvård för vuxna
 övrig tandvård för vuxna i den omfattning som Region Jönköpings län bedömer lämpligt.
Region Jönköpings län ska se till att det finns tillräckliga resurser för patienter med särskilda behov av
tandvårdsinsatser och att patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård.
Allmäntandvård bedrivs på en öppen marknad med etableringsfrihet med tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets (TLV) referenspris som utgångspris. Allmäntandvård för vuxna finansieras av
patientavgifter och ersättning från den statliga tandvårdsförsäkringen. Barntandvården finansieras av
barntandvårdspeng. Region Jönköpings län är genom Folktandvården en stor producent av tandvård.
Samverkan med kommunerna
Samverkan med kommunerna sker utifrån det gemensamma ledningssystemet för samverkan. Tre
strategigrupper inom områdena barn och ungdomar, psykiatri och missbruk samt äldre ansvarar för att
omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för samverkan och att på
bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna. När allt mer vård ska
ges nära hemmet finns behov av resurseffektiva arbetssätt.
Befolkningsstrukturen med allt fler äldre invånare, teknisk och digital
utveckling kräver nya samverkansstrukturer. Vi arbetar i samverkan
utifrån länsinvånarnas perspektiv genom att utgå från frågan Vad är
bäst för ”Esther”?1
Det gemensamma arbetet utgår från värdegrunden:
 vi utgår från patientens/brukarens behov.
 vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser
 vi bemöter varandra med respekt och visar tillit vi lär av varandra
och tar tillvara varandras kompetens
Bild: Kommunalt forum är ett nätverk med politiker från Region Jönköpings län och länets kommuner för samråd och inriktningsbeslut i
frågor inom folkhälsa och sjukvård och regional utveckling.

1

”Esther” är ett samarbete mellan kommunerna, primärvården och specialistsjukvården. ”Esther” är en symbolisk person
med komplexa vårdbehov som kräver integrerad vård och samordning mellan sjukhus, primärvård, hemvård och omsorg.
”Esther” finns numera som ett globalt nätverk med knutpunkter ibland annat England och Singapore.
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Utöver dessa finns grupper inom; folkhälsa, funktionsnedsättning, e-hälsa, rehabilitering samt en styrgrupp för
hjälpmedelsverksamheten.
Arbetet som sker i samverkan med kommunerna är omfattande. Familjecentraler, barn och ungdomshälsan,
barnahus och ungdomsmottagningar inklusive ungdomsmottagning online inom strategigrupp barn och unga är
exempel på områden där samverkan sker. Arbetet kring hemsjukvården sker i nära samarbete med sjukhus,
vårdcentraler och kommuner ihop med patienter och närstående. Trygg och säker vård och omsorg är ett tydligt
exempel på hur alla parter arbetar för att patienten ska få den bästa vården. Den palliativa vården är en annan
viktig del som sker i samverkan. Andra områden där det finns ett nära samarbete med kommunerna är
beroendevård med tillnyktringsenhet, beroendemottagning, sprutbytesmottagning och arbete kring våld i nära
relationer. Detta arbete leds av strategigrupp psykiatri och missbruk.
Region Jönköpings län kommer även att fortsätta att arbeta aktivt för att hitta bättre samverkansformer med
länets kommuner för att minska den psykiska ohälsan hos länsinvånarna. Länets kommuner har olika behov och
detta har Region Jönköpings län i beaktande.
Tillsammans - varje dag lite bättre
Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter: skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälsooch sjukvård ska styras och samordnas för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Detta genom att arbeta mot
gemensamma mål, oavsett verksamhet. Strategin har tagits fram tillsammans med medlemmarna i Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR).
Samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen
Samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen regleras i Samverkansnämndens reglemente,
regionsamverkansavtalet och årliga överenskommelser med övergripande mål att:
 tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård
 främja och bidra till invånarnas hälsa
 främja och bidra till utveckling av hälso- och sjukvården i sjukvårdsregionen
 solidariskt hjälpa varandra
Samverkansnämnden beslutar om vilken sjukvård som ska samordnas inom sjukvårdsregionen. Nämnden kan
även hantera samverkansfrågor inom exempelvis kompetensförsörjning, digitalisering, regional utveckling och
dialog med statliga myndigheter.
Regionsjukvårdsledningen bereder Samverkansnämndens ärenden och verkställer nämndens beslut genom
direktiv till sjukvårdsregionala verksamheter och respektive region. Regionsjukvårdsledningen följer upp
kvalitet, produktion och ekonomi.
En stor del av den sjukvårdsregionala samverkan sker i regionala programområden. Programområdena ska
konkretisera sjukvårdsregionens patientlöften och verka för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv
vård i hela sjukvårdsregionen. De regionala programområdena stöds av fyra kunskapsråd med företrädare för
regionernas sjukvårdsledningar. I Sydöstra sjukvårdsregionen prioriteras patientnära forskning.

Perspektiv: Medborgare och kund
Skapa värde med kunden och intressenter
En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde tillsammans med de som den finns
till för. Kundernas och intressenternas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är
vägledande för organisationens beslut och handlande.
I planen för framtidens hälso- och sjukvård beskrivs två strategier som faller under medborgare och
kundperspektivet:
Strategi 1 – Förstärka invånarens egna resurser och bidra till ett samhälle som stödjer hälsosamma val i
vardagen.
Strategi 2 – Öka tryggheten genom jämlik, säker och personcentrerad vård

8

287

FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD

STRATEGISKT MÅL Jämlik hälsa och nöjda patienter
FRAMGÅNGSFAKTOR Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Systemmätetal
Patienttillfredsställelse

Mätmetod
Nationell
patientenkät

Mål 2021
Andel nöjda patienter
80 % i samtliga
dimensioner och alla
verksamheter där
mätningen skett

Resultat 2018

Resultat 2019
PV 79,8 %
SVF 78,6%
Rehabilitering 84,4%

Jag har tillgång till den
hälso- och sjukvård
jag behöver –
instämmer helt/delvis

Hälso- och sjukvårdsbarometern

90 %

87 %

92 %

Andel i befolkningen
som har stort/mycket
stort förtroende för
hälso- och sjukvården
i sin helhet i sitt sin
region

Hälso- och sjukvårdsbarometern

75 %

74 %

76 %

Medicinsk bedömning
inom 3 dagar

Nationella väntetidsdatabasen

90 %

Nytt mått

Totalt 83%, varav
kvinnor 82,2% och
män 83,7 %

Faktisk väntetid till
första besök i
specialiserad vård
– andel kvinnor och
män som fick komma
inom 60 dagar
(somatisk och
psykiatrisk vård)

Nationella
väntetidsdatabasen

80 %

Totalt 70 %, varav
kvinnor 71,6% och
män 67,9 %

Totalt 75,6%, varav
kvinnor 76,6% och
män 74,2 %

Faktisk väntetid till
operation/åtgärd inom
specialiserad vård –
andel kvinnor och män
som fick en operation
eller åtgärd inom 60
dagar

Nationella
väntetidsdatabasen

80 %

Totalt 72 %, varav
kvinnor 72,3% och
män 72,4%

Totalt 72,1 %, varav
kvinnor 73,4 % och
män 70,6 %

Genomförda
återbesök inom
medicinskt måldatum

Diver

90 %

Totalt 69 %, varav
kvinnor 71,6% och
män 64,6%

Totalt 69,4 %, varav
kvinnor 72,6 % och
män 65,4 %

80%

74 %

73%

Tid till ambulans –
andel prio 1 larm inom
20 minuter

Att skapa en vård som är jämlik, personcentrerad och tillgänglig är en av vårdens viktigaste utmaningar.
Införandet av nya angreppssätt syftar till att fortsätta stärka patientens ställning och göra det möjligt för
människor att ta eget ansvar för sin hälsa. Det ska ske genom att involvera patienter och närstående i
utvecklingen av hälso- och sjukvården samt erbjuda vård med god kvalitet och bästa möjliga tillgänglighet,
valmöjligheter och stöd för egenvård.
Alla invånare har rätt till god och jämlik vård utifrån behov oavsett var i länet man bor. Avståndet till vården är
en viktig tillgänglighetsfaktor. En ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån
personalens kompetens är en förutsättning för personcentrerad vård, kvalitet och effektivitet. Region Jönköpings
län styrning och ledning av arbetet med rätt använd kompetens ska systematiseras.
Personcentrerad vård
I den personcentrerade vården ska andra behov än enbart de fysiska behoven lyftas fram. Region Jönköpings län
strävar efter att på olika sätt involvera patienter och närstående i hälso- och sjukvården. En viktig
framgångsfaktor är den personcentrerade vården som innebär att se och möta hela människan och där individens
berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och ömsesidig respekt för varandras kunskap.
Även anhöriga och närståendes hälsa och delaktighet ska finnas med och ha en tydligare roll vid varje kontakt
med vårdgivare. Patientkontrakt, fast vårdkontakt och kontinuitet är viktiga delar för att uppnå en god
personcentrerad vård.
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Utvecklingen av mötesplatser och hälsocaféer för personer med kroniska sjukdomar och deras närstående
fortsätter. Exempel på mötesplatser är Hjärtats hus för invånare som har eller har haft cancer, lärcafeér, levande
bibliotek och självhjälpsgrupper. Lärcaféer är en pedagogisk modell med målsättningen att deltagande
patienter/anhöriga ska få ökad kunskap och lära sig hantera sin livssituation utifrån egna behov och resurser. En
särskilt utsatt grupp inom vården är personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras anhöriga.
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige
uppfattar hälso- och sjukvården. Målet är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare,
nuvarande och framtida patienter och närstående. Patienternas erfarenheter av ett specifikt besök eller
vårdtillfälle fångas via den nationella patientenkäten.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Fortsätta att utveckla den personcentrerade vården och inkludera patientföreningar och brukarråd.
 Fortsätta att utveckla mötesplatser och hälsocaféer regelbundet återkommande och i alla tre länsdelar
Etik, existentiell hälsa och andlig vård
Att arbeta personcentrerat utifrån en helhetssyn innebär att man samtidigt beaktar både fysiska, psykiska, sociala
och andliga eller existentiella behov. Olika aspekter av hälsa är nära samverkande och en bearbetning av de
existentiella frågorna kan vara en förutsättning för en hälsofrämjande process i sin helhet. All vårdpersonal bör
därför kunna ge grundläggande existentiellt stöd. Existentiell hälsa ges också fortsatt uppmärksamhet i det breda
folkhälsoarbetet.
Bemötandet inom hälso- och sjukvården har stor betydelse för patientens vårdupplevelse. Varje mänskligt möte
ger uttryck för värderingar och olika människosyn. Arbetsplatser och verksamheter ska präglas av ett bra
bemötande som bygger på ett humanistiskt och normmedvetet synsätt, respekt och allas lika värde. Reflektion
över gemensamma etiska värden är ett sätt att hålla den empatiska förmågan och medkänslan för människors
beroende och sårbarhet vid liv.
Den etiska värdegrund som uttrycks i bland annat lagstiftning, i riksdagens prioriteringsbeslut och i det synsätt
som företräds av WHO och FN utgör en etisk plattform för hälso- och sjukvården som också knyter an till delar
av Region Jönköpings läns program för social hållbarhet. Här inryms också det viktiga arbetet med jämlik vård
och hälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter.
På enskilda arbetsplatser utgör etikarbetet ett arbetsledaransvar där etikombud kan utgöra en värdefull resurs.
Det centrala etikrådet har uppdraget att övergripande initiera, stödja och stimulera etikarbetet, bland annat
genom att höja den etiska kompetensen hos medarbetare och förtroendevalda, främja samtal och etisk reflektion i
planering, beslut och daglig verksamhet, samt ge vägledning och stöd kring etik och förhållningssätt.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Fortsätta att erbjuda samtal kring livsfrågor inom psykiatrin och i primärvården, samt via
självhjälpsgrupper och lärcaféer. Samtalen utgår från åtta existentiella teman, inspirerade av WHO:s
internationella folkhälsoundersökningar.
 Erbjuda samtalsgrupper för medarbetare i vården, där tanken är att egen bearbetning av livsfrågorna
ökar förutsättningarna att möta patienters behov.
Tillgänglig vård
Att erbjuda vård när man behöver den och på det sätt man behöver som patient är en grund för att skapa
förtroende hos invånarna. Region Jönköpings län har under många år varit i topp när det gäller tillgänglighet i
Sverige. Pandemin under 2020 har inneburit en historiskt svår påfrestning på hälso- och sjukvården och dess
personal. Nu står regionen inför uppgiften att ge människor som har fått sin vård uppskjuten den vård de
behöver. Region Jönköpings län genomför därför en stor satsning för att möta det uppdämda behovet. Satsningen
berör stora delar av vårdsystemet.
1177 Vårdguiden via webb eller på telefon ska vara stöd i individens kontakt med vården och som en integrerad
del i hälso-, sjuk-, tandvårds- och omsorgsstrukturen. Under 2021 utreds hur tillgängligheten till 1177 kan
förbättras, testning av digitala triageringsverktyg, eventuell förstärkning av bemanningen och vart 1177 bäst
organiseras inom Region Jönköpings län.
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Vårdcentralerna är basen i hälso- och sjukvården och vårdcentralen ska vara det självklara valet för invånarna
när de har behov av hälso- och sjukvård. Som ett led i arbetet för en bättre och mer tillgänglig nära vård i Region
Jönköpings län är vårdcentralernas arbete avgörande för att stärka patienternas möjlighet att leva ett bra liv i sin
hemmiljö med så litet behov av sjukhusvård som möjligt.
Vårdcentralerna ska anpassa och vid behov öka sina öppettider utifrån patienternas behov. Ett flexibelt
öppethållande kan skapa en bättre tillgänglighet för patienterna. Det förutsätter en god bemanning på
vårdcentralen.
Den digitala vården utvecklas snabbt och det är viktigt för vårdkvalitet och effektivitet att länets vårdcentraler
jobbar med att fånga upp sina listade patienters digitala behov. Detta innebär ett arbete för att styra kontakterna
mot den listade vårdcentralen. Allt för att effektivisera för vården och patienten. Satsningar på utökad
digitalisering beskrivs under framgångsfaktorn Sveriges bästa digitala vård. Sidan XX
Genom att förtydliga vårdcentralernas uppdrag för akuta patienter, utveckla gemensamma arbetssätt och
förbättra tillgängligheten ska patientströmmarna styras effektivare från akutmottagningarna till rätt vårdinstans
dagtid och kvällar. Närakut bedrivs på vårdcentralen dagtid och är koncentrerad till minst tre platser på jourtid.
Vårdcentralerna behöver utveckla sitt omhändertagande för att möta multisjukas och äldres behov. Patienter med
stora vårdbehov, exempelvis multisjuka och äldre, ska erbjudas vårdsamordnare, kontaktsjuksköterska, fast
läkarkontakt och särskilda kontaktvägar. Patienten ska även erbjudas ett patientkontrakt med bland annat en
samlad tidsplan över alla inplanerade vårdinsatser. De personcentrerade samordnade vårdförloppen är en viktig
del i detta arbete.
Utvecklingen går mot att allt fler sjukvårdsinsatser görs i hemmet och allt svårare sjuka får möjlighet att vårdas
hemma. För att möta behoven bör vårdcentralerna i samverkan med den kommunala sjukvården fortsätta att
stärka det tvärprofessionella samarbetet. En utökning av rehabiliteringsresurserna i primärvården införs.
Invånarnas behov av psykiatrisk öppenvård har ökat. Vården som är nära patienten ska förstärkas för att
tillgodose detta behov. För detta behöver de psykosociala teamen förstärkas.
I samband med coronapandemin har tillgängligheten påverkats och ett antal operationer och besök blivit
uppskjutna. Under 2020 har tillgängligheten till akuta och medicinska åtgärder varit god och dessa kommer att
fortsätta att prioriteras under 2021. En handlingsplan är framtagen och påbörjad under hösten 2020 för hur den
uppskjutna vården ska genomföras. Detta kommer påverka tillgängligheten även under 2021.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Läkarstödet till de särskilda boendena och den kommunala hemsjukvården utökas
 Vårdcentralerna i samverkan med den kommunala sjukvården fortsätter att stärka det tvärprofessionella
samarbetet
 Utökning av rehabiliteringsresurserna i primärvården
 Förstärkning av psykosociala team
 Förbättra konsultstödet från specialistvården till primärvården.
 Avsevärt förbättra tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon. Under 2021 utreds hur
tillgängligheten till 1177 kan förbättras, hur bemanningen kan förstärkas och vart 1177 bäst organiseras
inom Region Jönköpings län.
 Förbättra tillgängligheten till vården utifrån de olika mål som är satta
 Arbeta aktivt med att ta hand om den uppskjutna vården och säkra tillgängligheten till operation
 Fokus kommer även vara på att samverka kring den uppskjutna vården inom sydöstra
sjukvårdsregionen i syfte att förbättra tillgängligheten till behandlingar och operationer.
FRAMGÅNGSFAKTOR Jämlik hälsa och vård
Region Jönköpings län arbetar för jämlik hälsa och att vården ska erbjudas och fördelas på lika villkor. Arbetet
med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder är en viktig utgångspunkt liksom FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
Grupper med särskilda behov identifieras och uppmärksammas genom bland annat uppföljning av resultat.
Förbättringsarbeten uppmärksammar skillnader i behandling och resultat mellan olika grupper, till exempel
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utifrån kön, etnisk tillhörighet, socioekonomi, utbildningsnivå och geografi. För att bidra till en mer jämlik hälsa
behöver tillgången på kultur öka för personer som har svårt att ta del av den kultur som erbjuds i samhället.
När det gäller hbtqi-frågor arbetar vi under devisen: Vi är till för alla. Ingen ska uppleva sig kränkt eller
missförstådd på grund av sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården. Gäller även andra
grupper såsom minoriteter, religioner, levnadsval, funktionshindrade med flera.
Vi ska förebygga och minska ohälsa bland hbtqi-personer och alla ska känna sig välkomna att arbeta hos oss
oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Detta gäller alla arbetsplatser i Region Jönköpings län
oavsett om det är vård eller annan verksamhet. Utbildning i hbtqi-frågor liksom diplomering erbjuds
verksamheter inom Region Jönköpings län och samarbetspartners.
Arbetet med integration
För personer med utländsk bakgrund finns behov av anpassad kommunikation kring hälsa och svensk sjukvård.
Utvecklingen av arbetssätt för stöd till målgruppen har intensifierats med anledning av coronapandemin och
införs i samverkan med länets kommuner, tillsammans med stödjande insatser för att aktivera invånarnas
frivilliga engagemang. Fortsatt samverkan med kommunerna behövs för att stärka och främja en positiv
hälsoutveckling och underlätta integrationsarbetet både för personer i asylprocess och nyanlända.
Kommunerna ansvarar för utbildning av samhällsorientering för nya svenskar och upplägget skiljer sig idag åt
mellan kommunerna kring frågor om hälsa, egenvård och sjukvård. Region Jönköpings län behöver i samverkan
med kommunerna utreda möjligheten att integrera utbildning kring hälsa, egenvård och sjukvårdens organisation
för nyanlända.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Hälsokommunikatörer som arbetar med upplysning om hälso- och sjukvården på olika språk i hela länet
fortsätter. Det handlar om information om hur sjukvårdssystemet är uppbyggt, söka vård på rätt
vårdnivå, att hitta rätt i vården och öka kunskapen kring folkhälsa och egenvård.
 Utreda möjligheten att i samverkan med kommunerna integrera utbildning kring hälsa, egenvård och
sjukvårdens organisation i hela länets samhällsorientering för nyanlända.
Funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuell funktionsförmåga.
Funktionshinder definieras som den begränsning funktionsnedsättning innebär för en person i relation till
omgivningen. Begreppet tillgänglighet används för att beskriva hur väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar
för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar även tillgången till information och ett bra bemötande.
För att skapa jämlika förutsättningar och en jämlik vård/hälsa arbetar vi för de nationella målen om principen om
universell utformning, befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för individens
självständighet, samt förebygga och motverka diskriminering.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Insatser ska göras som stödjer att patienter med funktionsnedsättningar får vård på lika villkor, i form
av exempelvis tillgänglighet, information och bemötande.
FRAMGÅNGSFAKTOR Bästa plats att växa upp och åldras på
Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa
Det förebyggande folkhälsoarbetet för att stärka barn och ungas somatiska och psykiska hälsa intensifieras under
2021 där riktade insatser krävs för att utjämna de påverkbara skillnader som finns relaterat till uppväxtvillkor
och socioekonomi. Inom Strategi för hälsa pågår lärande nätverket Bästa platsen att växa upp, leva och bo på
som har förankrats i samverkan med kommunerna genom Strategigrupp barn och unga. Målet är att förbättra
barn och ungas hälsa med 2 procent de kommande fyra åren.
Den psykiska ohälsan ökar och olika insatserna behöver fortsatt utvecklas för att möta detta. Psykisk ohälsa möts
med både hälsofrämjande, förebyggande och riktade insatser i samverkan mellan kommuner och Region
Jönköpings län. Barn- och ungdomshälsans verksamheter för lindrig psykisk problematik är fullt utbyggd med en
verksamhet i varje länsdel. Strategigrupp barn och ungas gemensamma satsningar för att utveckla stöd, vård och
behandling till barn med både social problematik och psykisk ohälsa fortsätter.
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Region Jönköpings län tar ett krafttag för att förbättra den psykiska hälsan hos länets barn och unga. Under 2019
och våren 2020 intensifierades arbetet med att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga och underlätta
omhändertagandet genom att skapa en triagering, En väg in. Ett ökat samarbete mellan elevhälsan, barn och
ungdomshälsan och ungdomsmottagningarna är en förutsättning för att detta ska bli framgångsrikt.
Behovet av barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet har ökat markant under flera år. Antalet barn som behöver
bättre stöd för att klara sin skolgång eller sin vardag på grund av neuropsykisk funktionsnedsättning ökar.
Föräldrar som söker stöd och hjälp för sitt barn via barnhälsovården eller skolverksamheten blir ofta remitterade
till barn- och ungdomspsykiatrin. Det är angeläget med snabbt omhändertagande och korta väntetider till
utredning och behandling så att stödinsatser kan erbjudas, vilket kan bli avgörande för framtida personlig
utveckling och välmående. Region Jönköpings län har trots omfattande köp och utbyggnad av den egna
kapaciteten av neuropsykiatriska utredningar växande köer. Inför 2021 görs en treårig stor satsning för att bygga
ut Barn- och ungdomspsykiatrin både avseende utredningskapacitet och behandling. Samtidigt utreds hur en
första linjens vård för dessa patienter införs på bästa sätt. Medel ökas succesivt under plan perioden.
Ett länsövergripande barnskyddsteam är framtaget som bedriver utbildning och verkar för att en generell
kunskapsnivå inom samtliga hälso- och sjukvårdsinstanser upprätthålls kring barn som far illa. Teamet bedriver
även uppföljning och kvalitetssäkring samt formulerar rutiner för handläggning. Dessutom bistår teamet
konsultativt vid den medicinska utredningen och vid anmälningar till de sociala och polisiära myndigheterna.
Barnahus är en samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin och BUP (barn- och
ungdomspsykiatri) vid misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar. Barnahus har
två övergripande mål; dels att förstärka barns rättigheter och ge barnen bättre stöd, dels att höja kvaliteten på
genomförda utredningar så att domstolarna på bättre grunder kan fälla eller fria misstänkta gärningsmän.
FN:s barnkonvention är ett verktyg att använda för att få ett tydligt barnperspektiv i alla frågor som rör barn i
deras vardag.
Prioriterade uppdrag under planperioden
 Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomshälsan. Arbetet
med En väg in fortsätter.
 Utredning pågår för utveckling av första linjens barn- och ungdomspsykiatri.
 Medel tillförs för att bygga ut utredning och behandling för neuropsykiatri hos barn och unga inom
barn- och ungdomspsykiatrin. Arbetet pågår under en treårs period.
 Lokala team från länets olika delar genomför förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och
Cincinatti, USA, för att förbättra barn och ungas hälsa. Utifrån lärande nätverket Bästa platsen att växa
upp, leva och bo på.
Barnhälsovård
Barnhälsovården i Jönköpings län arbetar enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Syftet är att bidra till
en mer jämlik barnhälsovård över hela landet. Betoning i programmet ligger på jämlik hälsovård med generella
insatser till alla familjer samt riktade insatser till familjer med behov av extra stöd. Region Jönköpings län ska
arbeta tillsammans med kommunerna för att ge barn 0-19 år förutsättningar för bästa möjliga hälsa.
Familjecentraler
Utvecklingen av familjecentraler i kommuner är en viktig del i de förebyggande insatserna för stöd till nyblivna
föräldrar. Familjecentralen är en lättillgänglig mötesplats för familjer. Basen är den allmänna kvinno- och
barnhälsovården i samverkan med öppna förskolan samt en förebyggande individ- och familjeomsorg
(socialtjänst). Familjecentraler finns tillgängliga för att stötta nyblivna föräldrar med information, praktisk hjälp
samt uppmuntra och stimulera ett jämställt och aktivt föräldraskap. Uppdraget utvecklas genom att arbeta
uppsökande med riktade insatser till familjer med behov av extra stöd, socioekonomiskt svaga grupper och i
enlighet med den nationella Strategi för hälsa samt att implementera nya digitala verktyg för att nå bredden och
utsatta grupper.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Förberedelser för nya familjecentraler i Mullsjö och i Gnosjö pågår. När dessa är igång har varje
kommun i länet minst en familjecentral aktiv.
 Familjecentralernas uppdrag utvecklas genom att arbeta med riktade insatser till familjer med behov av
extra stöd och i enlighet med den nationella Strategi för hälsa samt att implementera nya digitala
verktyg för att nå dessa grupper.
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Ungdomsmottagningar
Ungdomsmottagningen erbjuder insatser som rör sexuell, fysisk, psykisk och social hälsa utifrån en helhetssyn
på ungdomar och deras problemformuleringar. Ungdomar ska kunna gå till den ungdomsmottagning de vill.
Personalen ska ha bred yrkeskunskap som svarar mot de problem som ungdomarna väntas söka för. Arbetet
omfattar uppsökande, förebyggande och behandlande insatser. Ungdomsmottagningarna drivs och
samfinansieras tillsammans med länets kommuner.
I dag är många ungdomar äldre när de kommer ut på arbetsmarknaden. Det innebär att allt fler unga hamnar i ett
gränsland när det gäller möjlighet till egen försörjning och att förverkliga sina framtidsplaner. Därför behövs en
samordning när det gäller åldersgräns på Region Jönköpings läns ungdomsmottagningar och umo.se, som är
regionernas webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. En spridning av olika digitala tjänster till exempel
ungdomsmottagning on-line och andra e-tjänster genomförs.
Främja äldres hälsa och förebygga psykisk ohälsa
Effekterna av att äldre har följt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer under coronapandemin har lett till
att flera äldre mist sina vardagliga sociala interaktioner. Långvarig avsaknad av sociala aktiviteter kan leda till
ökad psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet. Under 2021 utökas vårdcentralernas uppdrag att aktivt arbeta med
att förbättra den psykiska hälsan hos äldre. Inom Region Jönköpings län har förändringar och utveckling skett
kring hur den geriatriska vården är organiserad.
Under 2021 omfattar samverkansarbetet inom Strategi för hälsa även främjandet av äldres hälsa och
förebyggande insatser för att minska den psykiska ohälsan hos äldre. Ett lärande nätverk etableras där viktiga
fokus är ett ökat deltagande i samhällsaktiviteter, digital inkludering samt utvecklade samverkansformer med
länets pensionärsföreningar och civilsamhälle.
Prioriterade uppdrag under planperioden
 Arbeta riktat mot äldre för att identifiera och erbjuda behandling för att motverka psykisk ohälsa, suicid,
ofrivillig ensamhet samt främja äldres psykiska hälsa
 Under 2021 utvärderas den geriatriska vården i Region Jönköpings län.
Trygg och säker vård och omsorg
Kommunernas och Region Jönköping läns utveckling av samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från
sjukhus fortsätter liksom utvecklingen av vård och stöd i hemmet. Målet för arbetet med trygg och säker vård
och omsorg är att invånarna i Jönköpings län ska kunna säga "Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den
och där jag behöver den". Vårdcentralens vårdsamordnare är koordinator och fast vårdkontakt vid in- och
utskrivning från sjukhus. Vårdsamordnaren samverkar med sjukhus, kommun, patient och närstående för att
säkerställa att god och effektiv vård sker i hemmet. Ledtiderna vid utskrivning från den slutna vården ska hållas
så korta som möjligt när vistelse på sjukhus är nödvändig. Läkarmedverkan i hemsjukvården ska förstärkas
genom närsjukvårdsteam med fokus på gemensam planering, samordnade individuella planer (SIP) och
proaktiva insatser.
Prioriterade uppdrag under planperioden
 Fortsatt arbete med Trygg och säker vård och omsorg
 Fortsätta införandet av Patientkontrakt och fast vårdkontakt
 Att arbeta aktivt med att utveckla och förbättra samarbetet med länets 13 kommuner i syfte att erbjuda
jämlik hälsa och vård för länets invånare.
 Fortsatt utökning av läkarstöd till de särskilda boendena och den kommunala hemsjukvården i enlighet
med den utökning som regleras i Regelbok vårdval. Denna utökning av läkarmedverkan inom den
kommunala primärvården är också ett led i omställningsarbetet till mer Nära Vård.
 Förbättra och förenkla kontaktvägen mellan primärvårdspersonal och sjukhusbaserad vård.
 Varje vårdcentral får ett förtydligat uppdrag att samverka med kommunerna på ett välorganiserat sätt
med tydliga mötesplatser.

Strategiskt mål Bra munhälsa och god tandvård
Tandvårdens mål är bra munhälsa på lika villkor för länets befolkning. Sambandet mellan tandhälsa och allmän
hälsa är tydlig. Därför är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet viktigt för alla patientgrupper. Allt fler
äldre har egna tänder kvar högt upp i åren, vilket ställer stora krav på samverkan mellan omsorg, vård och
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tandvård. För att möta det ökade behovet måste nya arbetssätt och samarbete utvecklas så att rätt kompetens
används inom olika områden.
Inom allmäntandvården kan både vuxna, barn och ungdomar fritt välja tandvårdsmottagning. Tillgängligheten
till Folktandvården har minskat och det förekommer väntetider både för revisionspatienter och för nya patienter,
samtidigt är tillgängligheten god på länets privata tandvårdsmottagningar. Vård och behandling ska så långt som
möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.
Region Jönköpings län ligger i topp vad gäller kariesfrihet hos 19-åringar. Arbetet för god tandhälsa ska fortsätta
och ambitionsnivåerna ska vara fortsatt höga inom barntandvården. Det förebyggande kariesarbetet utvecklas
genom att riktade insatser genomförs inom områden där kariesförekomsten ökar i förskola, fritidshem och skola.
Prioriterade uppdrag under planperioden
 Riktade insatser genomförs inom områden där kariesförekomsten ökar i förskola, fritidshem och skola.
FRAMGÅNGSFAKTOR Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå hälsoeffekter
hos befolkningen
Systemmätetal
Andel kariesfria 19-åringar

Mätmetod
IT-systemet T4

Mål 2021
45 %

Resultat 2018
Totalt 41 %, varav
kvinnor 44 % och
män 39 %

Resultat 2019
Totalt 44 %, varav
kvinnor 47 % och
män 43 %

FRAMGÅNGSFAKTOR God tillgänglighet och bra bemötande
Systemmätetal
Andel
revisionspatienter i tid
till undersökning och
behandling –
Folktandvården totalt

Mätmetod
T4/Diver

Mål 2021
90 %

Resultat 2018
Nytt mått 2019

Resultat 2019
81 %

Specialisttandvården –
antal remisspatienter
som väntat mer än 60
dagar

T4/Diver

0

986

1359

Täckningsgrad för den
uppsökande
verksamheten

Statistik

90%

93 %

94%

Andel berättigande till
nödvändig tandvård
som fått den utförd

Statistik

Bättre än föregående
år

54 %, varav kvinnor
53 % och män 56 %

Totalt 58 %, varav
kvinnor 53 % och
män 59 %.

För att patienter ska känna förtroende för tandvården och bli nöjda, krävs bra bemötande och bra
omhändertagande. Alla patienter ska informeras om behandlingsalternativ, kostnad, tidsåtgång med mera.
Tillgängligheten till Region Jönköpings läns folktandvårdskliniker behöver bli bättre. Avgörande för att nå det
målet är att rekrytera och behålla personalen. De kliniker som finns i glesbygd behöver extra stöd för att kunna
fortsätta sin verksamhet att erbjuda en jämlik tandvård. Folktandvården har under 2020 fortsatt arbeta med
handlingsplanen för att arbeta på nya sätt och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Förbättra tillgängligheten till folktandvården
 Fortsätta arbeta med handlingsplanen för att arbeta på nya sätt och samtidigt vara en attraktiv
arbetsgivare.
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Perspektiv: Process och produktion
Utveckla värdeskapande processer
Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med kunden och intressenter.
Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem identifieras och att
faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. Samtidigt finns förmågan
att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter.
I planen för framtidens hälso- och sjukvård beskrivs två strategier som faller under perspektivet process och
produktion.
Strategi 3 – Enklare vardag för patienter och medarbetare med stöd av anpassat tjänsteutbud och ökad
digitalisering
Strategi 4 – Primärvården är basen, specialiserad och högspecialiserad diagnostik och sjukhusvård finns
tillgänglig när den behövs

STRATEGISKT MÅL: Enklare vardag för patienter och medarbetare
FRAMGÅNGSFAKTOR Sveriges bästa digitala vård
Region Jönköpings län ska utifrån det nationella målet fortsätta investera i e-hälsa och har som mål att bli bäst i
Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem, enligt den plan för framtidens hälso- och sjukvård som är
framtagen under 2020.
Välfärdsteknik och e-hälsa är ett expanderande område med stora kvalitetsvinster för den enskilda patienten, där
utvecklingen av digitala verktyg ska utgå ifrån medarbetarperspektiv och invånarperspektiv. Tekniken kan också
ge möjlighet till effektiviseringar och utveckling av sjukvården i syfte att möta framtidens behov av hälso- och
sjukvård. Region Jönköpings län är aktiv i implementerandet av olika välfärdstekniska lösningar och i utveckling
av e-hälsotjänster. Implementering av e-hälsa ska ske på ett kostnadseffektivt sätt som även leder till
kvalitetsförbättringar inom vården.
Regeringens och SKR:s vision för e-hälsoarbetet utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och
välfärd, samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.
För att vården ska kunna dra full nytta av och använda e-hälsotjänster optimalt, krävs kontinuerlig utveckling
och förbättring av vårdens processer och arbetssätt. Genom nationell och lokal samverkan kring standardiserat
arbetssätt kan vården effektiviseras och en ökad kvalitet och patientsäkerhet uppnås. Utgångspunkt är rätt
information på rätt plats i rätt tid, med stöd av digitala verktyg för vårdplanering, kunskapsstöd,
vårdprocessutveckling via standardisering och systematisering parallellt med personcentrering och med
möjlighet till mobilitet och distansarbete. Digitala vårdsbesök är en naturlig del i utvecklingen av vården, och
vården blir allt mer digifysisk, det vill säga vården innehåller både digitala och fysiska kontakter.
Digitaliseringen och artificiell intelligens inom hälso- och sjukvårdens verksamheter är viktiga verktyg för att
förändra arbetssätt och förbättra tillgängligheten till vården för länsinvånarna. Detta kan även leda till en
effektivisering för att patienten kan utföra flera uppgifter själv, ta del av information utan telefonkontakt, utföra
bokningar och avbokningar samt få stöd att ta hand om sin hälsa utan insatser av vårdpersonal. Digitaliseringen
kan även leda till effektivare arbete för vårdpersonal, minskad administration och mindre dubbelarbete.
Coronapandemin har gjort att användningen av digitala vårdmöten, vård på distans och journalen via nätet har
ökat kraftigt. En utmaning för 2021 blir att hålla i och fortsätta med digitala besök och digital vård på distans. En
handlingsplan är framtagen och arbetet är påbörjat för hur e-hälsotjänster kan användas i ännu större utsträckning
inom alla verksamheter.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Fortsätta utökningen och tillgängligheten till digitala vårdmöten och andra digitala tjänster inom
sjukhusvården och primärvården
 Införa lösningar för egenmonitorering
 Införa första linjens digitala vård – automatiserad anamnes och triagering
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Införa digitala verktyg med artificiell intelligens inom verksamheter i sjukhusvården och primärvården
för att möta patienternas behov
Skapa en digifysisk vårdcentral i projektform, gärna på en Vårdcentral med bemanningsutmaningar.
Underlätta användandet av och kunskap om digitala stöd och tjänster (personal och invånare) som
möjliggör ökad användning
Fortsätta utvecklingen av vårdsystemet Cosmic

STRATEGISKT MÅL: Bra folkhälsoarbete
FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer
Handlingsplanen för jämlik hälsa är en viktig grund för samverkan i folkhälsoarbetet. Exempel på aktiviteter
som fått genomslag är utvecklade stöd för ungas psykiska hälsa, insatser för nyanländas hälsa, idrottsskolor för
äldre, språkutveckling för barn och spridning av koncept för samtalsgrupper.
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser
Verksamheterna ska lägga stor vikt vid behandling och förebyggande av sjukdom samt främja patienternas hälsa
och livskvalitet genom att främja goda levnadsvanor och psykisk hälsa. Samtal om levnadsvanorna och psykisk
hälsa ska vara en naturlig del i patientmötet. Vårdcentralen ska erbjuda alla hälsosamtal det år de fyller 40, 50,
60 och 70 år. En första delrapport i utvärderingen av hälsosamtalen har lämnats. Coronapandemin har påverkat
genomförandet av intervjuer med utförare och verksamhetsansvariga. Nästa delrapport presenteras under 2021.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Fortsätta arbetet för att förbättra arbetssätten och digitaliseringen av hälsosamtalen och inkludera detta i
delprojekt inom Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.
 Under 2021 revideras de 9 handlingsplanerna för strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län (sidan 4)
Livsstilsutmaningen
Att främja folkhälsa är ett arbete inte bara för vården utan för hela samhället. Vårdcentralerna har dock ett
särskilt ansvar för att stötta personer med hög risk för sjukdom till livsstilsförändring. Ett treårigt tilläggsuppdrag
om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i utsatta områden och/eller befolkningsgrupper startade
under 2020. Uppdraget är en del i regelbok för vårdval och riktas till de vårdcentraler i länet som finns på platser
där invånarna har förhöjd risk för ohälsa utifrån socioekonomiska förhållanden. Under 2021 sker ett
målmedvetet förbättringsarbete i nära samverkan med samhällsaktörer i respektive närområde.
Region Jönköpings län och länets kommuner satsar gemensamt på att utveckla en modell för hälsocenter
tillsammans med invånare, civilsamhälle och föreningsliv. Målgruppen är invånare som på grund av sin livsstil
eller en eller flera levnadsvanor har risk för framtida ohälsa. I delprojektet Meny till invånare etableras ett samlat
stöd som underlättar för invånarna att hantera sin egen hälsa. Spridningen av hälsocenter i länets kommuner och
hälsocoach on-line underlättar samspelet mellan den nära vården och samhällets möjligheter att ge stöd. Den
nära vården ska använda och hänvisa till utbudet av digitala invånartjänster och aktiviteter. Digitala tjänster är
förstahandsvalet för egenvård.
Invånarprogram för levnadsvanor samt psykisk ohälsa och kronisk sjukdom införs via plattformen för stöd och
behandling. Handlingsplaner för alkohol- och drogförebyggande insatser, sexuell hälsa, och våld i nära relationer
är en grund för samverkan i folkhälsoarbetet.
Region Jönköpings län är medlem i nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård och ska arbeta aktivt för en
hälsofrämjande hälso- och sjukvård och ha representanter i nationella temagrupper.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta områden - tilläggsuppdrag till primärvården
 Fortsätta att arbeta målinriktat för att förbättra folkhälsan hos länets invånare
 Fortsätta utveckla olika tjänster för hälsa och prevention (Meny till invånare)
 Etablera hälsocenter i merparten av länets kommuner
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Rehabilitering
Rehabiliteringsverksamheterna omfattar många olika professioner och kompetenser som erbjuder mångskiftande
insatser och aktiviteter. Att ta tillvara individens resurser och erbjuda professionell kompetens för att stödja och
utveckla dessa, är en viktig del i den personcentrerade vården. Inom området återfinns en bred och varierad
rehabiliteringsresurs som riktar fokus mot funktionsnedsättningar orsakade av sjukdomar, störningar och skador
samt behandling mot smärta.
Rehabilitering inom den nära vården som basen för hälso- och sjukvården, är ett viktigt område där arbete för att
säkerställa jämlika förutsättningar behöver ske. Det är av stor vikt att rehabiliteringspotentialen som en individ
har tas till vara. Samarbete med specialistsjukvården, vårdcentralerna och kommunerna är nödvändig för trygga
och säkra övergångar och en bra rehabiliteringsprocess för den enskilde. Det är viktigt att Region Jönköpings län
stödjer kommunernas rehabiliteringspersonal vid behov och följer upp hela rehabiliteringsprocessen.
Fortsätta att utveckla digitala verktyg inom rehabiliteringsprocessen inom primärvård och specialistvård.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 För att förstärka samverkan och samarbete undersöks möjligheten att, med några kommuner, hitta
arbetssätt där kommunens omsorgsuppdrag bättre kan samordnas med Region Jönköpings läns
specialistkompetens. Områden som skulle kunna beröras initialt är t ex rehabilitering och förebyggande
hälso- och sjukvård.
Rehabilitering – återgång i arbete
Effektiv rehabilitering är viktig för ett väl fungerande arbetsliv. Den är också en förutsättning för att gå från
utanförskap till arbetsgemenskap. Rehabiliteringen ska ske till 100 procent av den egna förmågan. Det krävs ett
lagarbete som omfattar medicinsk, arbetslivsinriktad och social rehabilitering för att åstadkomma goda resultat.
Region Jönköpings län har successivt utvecklat samarbete med arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och socialtjänst
i sjukfall. Insatser ges för patienter med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta inom ramen
för ovanstående överenskommelse. Syftet är att förebygga sjukskrivningar och att stödja kvinnor och män med
psykisk ohälsa eller långvarig smärta som är sjukskrivna till att återgå i arbete.
Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) erbjuds i majoriteten av länets kommuner till patienter som är
sjukskrivna för psykisk ohälsa och/eller smärta. Framtagen samverkansmodell utgår från en delad kostnad
mellan aktuell kommun och Region Jönköpings län.
Naturunderstödd grön rehabilitering (NUR) riktar sig till personer med stressrelaterade sjukdomar, som
utmattningssyndrom, depressioner, ångest samt smärttillstånd som utvecklas i samband med långvarigt
stresstillstånd. Syftet är att genom en naturunderstödd rehabilitering ge möjlighet till återhämtning, stärka
självkänsla och börja en nyorientering genom förändrade vanor i det dagliga livet.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Ett strukturerat arbetssätt inom sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen ska utvecklas och testas i
primärvården inom Sydöstra sjukvårdsregionen.
 Inom primärvården fortsätter ett förbättringsarbete som innebär att ett metodstöd utvecklas inom
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
Samordningsförbunden
Länets tre samordningsförbund har bedrivit finansiell samordning inom exempelvis rehabiliteringsområdet under
nästan tio år. De består av Region Jönköpings län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna.
Samordningsförbunden stödjer samverkan och insatser som syftar till att personer i yrkesverksam ålder, med
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera parter, ska nå eller förbättra sin förmåga att arbeta eller
studera. Insatserna är både långsiktiga och i projektform. Detta är en viktig verksamhet som ska stödja personer
att komma i arbete. För att säkerställa att samordningen sker på optimalt sätt har verksamheten setts över under
2020 och slutsatserna hanteras under 2021.

STRATEGISKT MÅL Säker hälso- och sjukvård
FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2021
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Vårdprevention - Andel av patienter som
bedömts ha risk inom område fall, undernäring,
trycksår och munhälsa som fått åtgärd insatt
(riskpatienter)

Senior alert

90 %

76 %

77%

Region Jönköpings län är bland de ledande i Sverige och ska vara i världsklass i patientsäkerhet. Säker vård –
alla gånger är ett väl beprövat koncept som utgör basen för det proaktiva arbetet med patientsäkerhet i Region
Jönköpings län och åskådliggörs med det så kallade pusslet (figur X,
sidan XX). Patienters och brukares erfarenheter och kunnande tas
tillvara för att utveckla nya arbetssätt.
Arbetet för patientsäkerhet utvecklas och förbättras fortlöpande i takt
med hälso- och sjukvårdens utveckling. Detta görs också i förhållande
till det patientsäkerhetsarbete som sker i ett nationellt perspektiv inom
ramen för den nationella kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvård,
och med Socialstyrelsens nationella handlingsplan för ökad
patientsäkerhet som lanserades 2020 och nu kommer implementeras.
Patientsäkerhetsarbetet är en grundläggande beståndsdel i Region
Jönköpings läns utvecklingsarbete i planen för möta framtidens hälsooch sjukvård.
Viktiga framgångsfaktorer är att hälso- och sjukvården är personcentrerad, kunskapsbaserad, resultatorienterad
samt organiserad för att skapa förutsättningar för en säker vård. Strategiska angreppssätt för arbetet med
patientsäkerhet är:
 Utveckla och använd bästa rutiner och riktlinjer enligt evidens och beprövad erfarenhet.
 Arbeta med ständiga förbättringar av processer och system för att stödja säkra arbetssätt.
 Utveckla och använda arbetssätt för riskhantering.
 Utveckla och använda arbetssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den dynamiska vården för att skapa
ett resilient system.
 Begränsning av vårdskadans effekt om den ändå inträffar (för patient, närstående och vårdpersonal).
Arbetet med att få de strategiska angreppssätten förankrade i patientsäkerhetsarbetet ska fördjupas. Mätning och
övervakning av säkerhet sker med inriktning på utvärdering av inträffade vårdskador, tillförlitliga
arbetsprocesser och system, medvetenhet om nuläget, riskmedvetenhet och beredskap samt lärande och
utveckling.
I säkerhetsarbetet behövs team och tvärprofessionella mötesplatser samt ett engagemang där alla tar ansvar,
agerar och samverkar för bästa möjliga patientsäkerhet. Preventiva förhållningssätt är nödvändiga. Ett effektivt
lärande är viktigt för säkerhetsarbetet. Kunskap och analys ska baseras även på det som fungerar bra och på hur
man tar tillvara denna förståelse för att minska risken att fel uppstår.
Fortsatt satsning på patientsäkerhetsutbildning av vårdens professioner och av medarbetare och ledare på alla
nivåer, samt utveckling och forskning i nationella och internationella nätverk möjliggör utveckling. Metodikum,
Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering, har en central betydelse för
kompetensutveckling och teamträning.
Särskilt viktiga områden i arbetet med patientsäkerhet är ledningens engagemang, att minska vårdrelaterade
infektioner, Strama-arbetet för adekvat antibiotikaanvändning, arbetssätt och vårdmiljöer som minskar risken för
spridning av multiresistenta bakterier, läkemedelsarbetet, vårdpreventionsarbetet för att minska risk för
fallskada, trycksår, undernäring och dålig munhälsa, samt åtgärder för att minska risker i vårdens övergångar.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Fortsätta arbetet med patientsäkerhet inom olika områden
 Att se patientsäkerhetsarbetet som en del i kunskapsutveckling och lärande.
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STRATEGISKT MÅL Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer
Systemmätetal
Indikatorer i Öppna
jämförelser

Mätmetod
Vården i siffror

Mål 2021
Förbättring

Resultat 2018
63 % förbättring

Resultat 2019
44%

Standardiserade
vårdförlopp – andel
patienter i SVF

70 %

Nytt mått

Nytt mått

Standardiserade
vårdförlopp – andel
inom max ledtid

80 %

Nytt mått

Nytt mått

Strategin för hälso- och sjukvården inklusive tandvården är att gå från mycket bra till bästa möjliga för att skapa
mer värde för invånarna och minska kostnaderna.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Under 2021 redovisas uppdraget om hur de tre akutsjukhusen garanteras på lång sikt och läggs till
regionfullmäktige för beslut.
Kunskapsstyrning - Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa
Utgångspunkten för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig
vid varje möte mellan vårdpersonal och patient i syfte att erbjuda jämlik vård. Det ska vara lätt att göra rätt och
det ska finnas förutsättningar för lärande. Det är i mötet mellan vårdpersonal och patient som värdet skapas och
vi ser hur effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrningen är.
Genom Nationellt system för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård skapas förutsättningar för en
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. För att uppnå detta mål krävs en systematik i
implementeringen och utbildning för medarbetarna. Regionernas system omfattar samverkan kring
kunskapsstöd, stöd för uppföljning och analys samt stöd för ledning och verksamhetsutveckling i hela hälso- och
sjukvården.
Region Jönköpings län har åtagit sig att arbeta och samarbeta utifrån systemets vision Vår framgång räknas i liv
i jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika. Det innebär bland annat att anpassa och säkerställa
en lokal och sjukvårdsregional kunskapsorganisation och avsätta resurser på olika nivåer i systemet.
Sydöstra sjukvårdsregionen har representanter i nationella programområden, samverkansgrupper och
arbetsgrupper. Sjukvårdsregionen har dessutom värdskap med ansvar för processtödet i fyra nationella
programområden:
 Barn och ungdomars hälsa
 Kvinnosjukdomar och förlossning
 Perioperativ vård, intensivvård och transplantation
 Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
De nationella programområdena leder och samordnar kunskapsstyrningen inom respektive område, följer upp
och analyserar gap och utvecklingsbehov samt bidrar i arbetet med nivåstrukturering, utvecklingen av
kvalitetsregister och ordnat införande av behandlingar och medicinsk teknik.
Region Jönköpings län är ledande i utvecklingen av metoder för praktisk användning av nationella
kvalitetsregister. Sydöstra sjukvårdsregionens nationella registercentrum (RCSO) har särskild kompetens inom
patientmedverkan, patientrapporterade mått och förbättringskunskap.
Nivåstruktureringen ställer krav på att patienter som behandlas på sjukhus på längre avstånd från hemmet ska
erbjudas kontakt och omhändertagande av den nära vården.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen nationellt, regionalt och lokalt med ambitionen
att vara ledande i implementeringen.
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Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp täcker en eller flera delar av en vårdkedja. Dokumentet
beskriver bland annat flöde och åtgärder för sjukdomsområdet samt patientens medverkan. Även mål och
indikatorer för uppföljning beskrivs. Förloppen tas fram inom Nationellt system för kunskapsstyrning i hälsooch sjukvård.
Sedan tidigare används standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården. Under 2021 utvecklas och införs
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för flera kroniska sjukdomar och allvarliga hälsotillstånd.
Viktigt att beakta att undanträngningseffekter inte sker vid införandet.
Vid behov tas vårdprogram och andra kunskapsstöd fram för att stärka ett likvärdigt och gott bemötande av
patienter med symtomdiagnoser eller sällsynta sjukdomar. Region Jönköpings län använder och utvecklar
kliniska kunskapsstöd för den nära vården och den specialiserade vården. Syftet är att säkra bästa möjliga resultat
med så liten variation som möjligt.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för flera kroniska sjukdomar och allvarliga
hälsotillstånd.
Kroniska sjukdomar
Den nära vården ska erbjuda invånare med kroniska sjukdomar det stöd och den tillgänglighet de behöver för att
kunna leva med så hög livskvalitet som möjligt. Utvecklingsarbetet omfattar bland annat fördjupad kartläggning
av invånarnas behov, förbättrade arbetssätt och uppföljningsrutiner, kompetensutveckling, e-hälsa och effektiva
självhjälpsstöd. Insatserna ska minska behandling med flera samtidiga läkemedel, inskrivningar på sjukhus,
återinläggningar och undvikbar sjukhusvård. Patientens egna erfarenheter ska tas tillvara och införandet av
patientkontrakt fortsätter.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Fortsätta arbetet med införandet av patientkontrakt och utveckling av omhändertagandet av patienter
med kroniska sjukdomar
Cancervård
Antalet patienter som får cancerdiagnos ökar med 0,5 procent för män och 1,8 procent för kvinnor. Samtidigt
förbättras överlevnaden, vilket innebär att antalet människor som lever med cancer ökar med 5 procent årligen.
Ökningen beror på att en allt större andel av befolkningen är äldre (>65år) samt bättre behandlingsmetoder och
läkemedel.
Mottagning för uppföljning av sena komplikationer till följd av en cancersjukdom hos barn skapades under 2020.
Det finns nationella vårdprogram för uppföljning av barncancer. Det är en beskrivning av vilken vård som ska
erbjudas barncanceröverlevarna och vilka undersökningar som överlevarna bör erbjudas.
En nationell satsning har genomförts över hela landet för att korta väntetiderna till cancervården.
Regionalt cancercentrum sydöst har utformat sex löften till invånarna. Alla patienter med cancer ska:
 få behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i standardiserade vårdförlopp)
 erbjudas diagnostik och behandling enligt best practice
 vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan
 få lika god palliativ vård oavsett bostadsort
 erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram, samt
 Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet.
Region Jönköpings län har nu infört och arbetar efter de standardiserade vårdförloppen (SVF) . De flesta
patienterna med cancer behandlas i SVF men det behövs ett stort arbete för att nå de idealtider som är framtagna
som mål. Arbetet sker i nära samarbete mellan olika verksamhetsområden och den nära vården.
Nödvändiga screeningprogram införs i takt med nationella riktlinjer och beslut inom sydöstra sjukvårdsregionen.
Särskilt arbete med riktade insatser pågår med att få ett högt deltagande i mammografiscreeningen och
cellprovtagning för livmoderhalscancer.
Screening av tjock- och ändtarmcancer påbörjas under 2022. Under 2020 påbörjas uppbyggnad av verksamheten.
Sedan 2014 finns en rekommendation från Socialstyrelsen att nationellt införa tjock- och
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ändtarmscancerscreening. Ett sådant screeningprogram medför initialt stora nya kostnader, men enligt
hälsoekonomiska beräkningar ska denna kostnad tjänas in med att färre individer dör av tjock och
ändtarmscancer.
Region Jönköpings län har undersökt i samarbete med sydöstra sjukvårdsregionen hur ett införande av
organiserad prostatacancertestning kan ske. Under hösten 2020 startade ett projekt för införande av organiserad
prostatcancertestning i Region Jönköpings län.
Rehabiliteringskedjan efter cancersjukdom måste säkerställas och utvecklas. Processgrupp cancerrehabilitering
har upprättats med uppdrag att utveckla en trygg personcentrerad, behovsinriktad och resurseffektiv
rehabilitering av hög kvalitet. Arbetet organiseras i rehabiliteringsförlopp som följer de standardiserade
vårdförloppen för att redan under utredningstiden kunna ge stöd till patienten för olika rehabiliteringsformer och
egenvård.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Arbeta för att nå målen för standardiserade vårdförlopp
 Att öka deltagandet i Region Jönköpings läns screeningprogram och genomföra riktade insatser.
 Påbörja screening för tjock- och ändtarmscancer
 Införa organiserad prostatacancertestning
 Erbjuda avancerad läkemedelsbehandling på våra tre sjukhus.
 Rehabiliteringskedjan efter cancersjukdom ska stärkas.
Palliativ vård – vård i livets slutskede
Alla har rätt att få ett värdigt slut och att leva hela livet. Behoven hos personer med obotlig sjukdom varierar
över tid och kan uppstå oavsett ålder, diagnos och var personen får sin vård. Den palliativa vården bedrivs
utifrån det nationella vårdprogrammet i samspel mellan kommunal vård och omsorg, vårdcentraler och
specialiserad vård i Jönköpings län.
Allmän palliativ vård ska ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap
och kompetens i palliativ vård. Den bedrivs där personen befinner sig i hemmet, på sjukhus eller i kommunens
särskilda boenden. Specialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation
medför särskilda behov, och som utförs av läkarledda multiprofessionella team.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 En utredning ska göras ihop med kommunerna som ska visa hur den specialiserade palliativa vården
kan utformas så att alla länsinvånare har jämlik tillgång till palliativ vård dygnet runt.
 Vårdplatser för specialiserad palliativ vård skapas på länets tre sjukhus
 Verksamheten specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) utvecklas.
Kvinnors hälsa och förlossning
För att uppnå en mer jämställd vård och jämlik hälsa genomförs en flerårig satsning för förbättrad
förlossningsvård och stärkta insatser för kvinnors hälsa. Arbetet med kvinnors hälsa och att förebygga våld i nära
relation behöver intensifieras.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Vårdkedjan och kunskapsstöd ska utvecklas för att skapa en trygg och säker vård för kvinnan i samband
med graviditet, förlossning och eftervård, samt förbättring av neonatalvården.
Psykisk hälsa
En flerårig satsning pågår för utveckling inom området psykisk hälsa. Arbetet omfattar såväl främjande av
psykisk hälsa, förebyggande och tidiga insatser som behandling, stöd och rehabilitering för personer med
allvarliga psykiska sjukdomar och psykisk funktionsnedsättning. Teambaserat arbete som är specialiserat på
olika typer av diagnosgrupper ger goda förutsättningar att möta behoven hos patienten. Detta kräver en
sammanhållen vård och en förstärkt öppenvård med bättre samverkan mellan huvudmännen samt en ökad dialog
med patient- och brukarföreningar. Vården behöver även bli bättre på att möta och behandla personer med
trauma som kan utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).
Under 2021 intensifieras arbetet med att uppnå jämlik psykiatrisk vård i länet inom följande
utvecklingsområden:
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en personcentrerad vård där den individuella vårdplanen utformas så att erfarenhet och kunskap om
individens behov tas tillvara på bästa sätt för att erbjuda en vård på rätt nivå
fortsatt utveckling av samarbetet med primärvård och kommun
fortsatt utveckling av patient- och närståendeinflytande
fortsatt förbättra den somatiska hälsan för personer med psykisk sjukdom
fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende med fokus på att utveckla verksamheter över
huvudmannagränser
fortsatt anpassning av vården för att kunna bedrivas mer i hemmiljö

Prioriterade uppdrag under planperioden:
 starta upp den planerade tillnyktringsenheten
 stärka vården för beroende och missbruk i samverkan med kommunerna
 förbättringsarbete kring den somatiska hälsan för personer med psykisk sjukdom i samverkan mellan
den specialiserade psykiatriska vården, primärvården och kommunen.
Suicidprevention
Det suicidpreventiva arbetet inom Region Jönköpings län utgår från den handlingsplan och de nio mål som
regeringen, via Folkhälsomyndigheten, har antagit. En uppdragsbeskrivning för arbetet med samordnad
suicidprevention och psykisk hälsa under 2020-2023 är framtagen och antagen i ledningssystemet för samverkan
med länets kommuner. Det övergripande syftet med uppdraget är att utveckla samordning och samverkan mellan
berörda aktörer i Jönköpings län, stärka kunskapsuppbyggnad och kompetens, samt utveckla uppföljningen av
det suicidpreventiva arbetet.
Insatser för att minska stigma av personer med psykisk ohälsa är en viktig del i ett arbete med att förebygga
psykisk ohälsa och suicid. För att ge ytterligare kraft i pågående arbete medverkar Region Jönköpings län i
Folkhälsomyndighetens regionala antistigmasatsning inom psykisk hälsa och suicid 2020-2021.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Samordna arbetet kring suicidprevention i länet. För att möjliggöra ett aktivt lokalt arbete etableras ett
nätverk med lokala samordnare i länets kommuner.
Våld i nära relationer
Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, könsstympning och våld i nära relationer orsakar stort lidande för
många. Region Jönköpings län arbetar med insatser som ska motverka att detta uppstår eller upprepas.
Resursförstärkning genomfördes 2020 för arbetet med att bemöta och omhänderta våldsutsatta personer
inklusive barn i våldsutsatta miljöer.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Arbete med att bemöta och omhänderta våldsutsatta personer fortsätter och utvecklas i länet och en
första utvärdering genomförs under planperioden.
Habilitering
Habiliteringen ska ge stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Genom
bra habilitering underlättas tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och därigenom skapas
förutsättningar för större delaktighet i samhällslivet.
Behovet av habiliteringsinsatser till barn har ökat markant under senare år. Inte minst inom neuropsykiatriområdet, men också för barn med grava fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Insatser för att underlätta
övergången från barn- till vuxenhabiliteringen ska intensifieras.
Såväl den medicinska som den medicintekniska utvecklingen innebär att behoven av habiliteringsinsatser både
har ökat och förändrats för grupper som exempelvis svårt sjuka barn med komplicerade missbildningar som
överlever i större omfattning, liksom barn som föds mycket för tidigt. Även nyanlända till Sverige med behov av
specialisthabilitering ökar.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Under planperioden höjs standarden på habiliteringens lokaler i Värnamo så att habilitering kan
bedrivas jämlikt i hela länet
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Hjälpmedelsverksamhet
Området omfattar övergripande funktionshinder- och hjälpmedelsfrågor, verksamhet vid hjälpmedelscentral,
audionommottagning och syncentral samt ortopedtekniska hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen ansvarar för
hjälpmedelsförsörjning till både Region Jönköpings läns verksamheter och till länets kommuner. Det är viktigt
att den sammanhållna hjälpmedelsverksamheten fungerar på bästa möjliga sätt, för att kunna möta
länsinvånarnas behov av hjälpmedel. Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län är gemensamt och målet är att
länsinvånarna ska få samma möjlighet till hjälpmedel oavsett bostadsort och vem som är huvudman i det
enskilda fallet.
Läkemedelsanvändning
Region Jönköpings län arbetar för att nå en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.
Kostnaderna för läkemedel har ökat i Sverige och även i Jönköpings län. Nya läkemedel ger möjligheter till
bättre behandlingsresultat, men leder samtidigt till ökade kostnader för läkemedelsbehandling, särskilt inom den
specialiserade vården. Region Jönköpings län har en välfungerande rutin för införande av nya kostnadskrävande
läkemedel. Läkemedelsdialoger genomförs med verksamheten. Region Jönköpings län deltar aktivt i arbetet med
att utveckla samarbete i sydöstra sjukvårdsregionen och på nationell nivå.
Sedan 2019 har lagernivåerna av kritiska läkemedel för slutenvården ökats successivt. Ytterligare förstärkningar
av lagernivåerna med fokus på OP/IVAs behov har skett under pandemin våren 2020. Planering för fortsatta
förstärkningar med fokus på att skapa lagerutrymme pågår under 2021.
Resultat i Öppna jämförelser visar att Region Jönköpings län har god följsamhet gentemot nationella riktlinjer
där läkemedelsbehandling på rätt indikation ingår. Samtidigt är andel äldre (75 år och äldre) som har tio eller fler
läkemedel (polyfarmaci) högre jämfört med de flesta övriga regioner i Sverige. Arbetet med att undvika
olämpliga läkemedel fortsätter därför. Nya angreppssätt behöver utvecklas och prövas inom detta område.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Fortsatta fokus på lagernivåer av kritiska läkemedel under 2021.
 Utveckla nya arbetssätt för att undvika olämpliga läkemedel hos äldre.
Ambulanssjukvård
På orter där inställelsetiden för ambulanser är lång, har Region Jönköpings län så kallade IVPA-larm (= I Väntan
På Ambulans) i samverkan med kommunal räddningstjänst. Det innebär att räddningstjänsten på aktuell ort får
larm via 112 och har då möjlighet att till exempel utföra defibrillering vid hjärtstopp i väntan på ambulans.
SMS-livräddare är ett system där HLR-utbildade lekmän kallas till hjärtstopp. Idag finns systemet i fyra regioner
och tjänsten tillhandahålls via SOS Alarm. Tjänsten SMS livräddare skulle införts i Jönköpings län under 2020
och utvärderas efter tre år. På grund av coronapandemin har arbetet med införandet skjutits upp och kommer
stället ske under 2021.
Region Jönköpings län är medlem i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA). Kommunalförbundets
uppdrag är att upphandla och äga flygplan samt administrera och sköta ambulansflygverksamheten.
Verksamheten beräknas vara i drift 2021. Tillsvidare upphandlar Region Jönköpings län ambulansflygstjänster
tillsammans med Region Östergötland och Region Kalmar.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Införa SMS-livräddare
Bidrag inom folkhälsoområdet
Region Jönköpings län lämnar bidrag till organisationer som arbetar inom ramen för de nationella
folkhälsomålen där fokus är på att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Bidragen är en viktig stimulans till
civilsamhället för att möjliggöra mer stöd för invånarna att kunna hantera sin hälsa.
Bidraget kan ges som organisationsstöd och/eller verksamhetsstöd men också som stöd till olika projekt. Bidrag
till nykterhetsfrämjande organisationer, idrottsrörelsen och organisationer inom funktionshinderområdet är
exempel på mottagare av stöd.
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Inom funktionshinderområdet ska bidraget stödja föreningar att genom olika mötesplatser sprida information,
upplysa och delge kunskap om funktionsnedsättningar. Syftet är öka medvetenheten i samhället om situationen
för personer med funktionsnedsättningar samt stödja föreningarna till att verka för en förbättrad hälsa i gruppen.
Idéburet offentligt partnerskap
Samverkan mellan idéburna organisationer/föreningsliv/civilsamhället och det offentliga ska utvecklas i
partnerskap. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den
idéburna sektorn. IOP har bland annat använts för att motverka mäns våld mot kvinnor, minska utsatthet hos EUmigranter och i etableringsarbetet med nyanlända. Att utveckla nya modeller som bygger på att ta tillvara på
människors engagemang kan skapa möjligheter som marknaden inte kan lösa.
Prioriterat uppdrag under planperioden:
 Öka antalet tecknade IOP.
Smittskydd, vårdhygien och strama
Region Jönköpings län övervakar det epidemiologiska läget i länet för att begränsa spridningen av smittsamma
sjukdomar. Under coronapandemin har smittskyddet en central roll gentemot såväl vården som övriga delar av
samhället när det gäller information och riktlinjer, förebyggande åtgärder, smittspårning, epidemiologisk
övervakning m.m. Planering pågår även för en framtida storskalig vaccinationskampanj när ett godkänt vaccin
mot covid-19 finns tillgängligt.
En viktig del i det förebyggande arbetet mot infektionssjukdomar är vaccinationsprogrammen. Region
Jönköpings län följer upp vaccinationstäckningen i länet för barnvaccinationsprogrammet, kompletterande
vaccination av migranter och vaccination av olika riskgrupper. Årligen genomförs en omfattande
influensavaccinationskampanj där drygt 60 procent av alla länets invånare över 65 år vaccineras. Under hösten
2020 påbörjas vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar i årskurs 5 (flickor vaccineras sedan
2010) och Region Jönköpings län stöttar Elevhälsan i arbetet med informationsinsatser och uppföljning av detta.
Arbete pågår ständigt för att förebygga vårdrelaterade infektioner på sjukhus, inom primärvården och inom
kommunal vård och omsorg. Med hjälp av hygienombud på varje avdelning mäts följsamheten till basala
hygienrutiner och stort fokus läggs på utbildning av medarbetare i olika verksamheter. I samband med pandemin
har hygienrutiner och skyddsutrustning varit helt avgörande för att minimera smittspridningen till såväl
vårdtagare som personal i region och kommun och i stort sett allt arbete har fokuserats på detta.
Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) arbetar för en rationell antibiotikaanvändning.
Antibiotikaförbrukningen i öppen och sluten vård följs upp och återkopplas till verksamheterna. Bland annat
görs årliga besök till varje vårdcentral där diagnoskopplad förskrivning redovisas på förskrivarnivå.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 storskalig vaccinationskampanj mot covid-19
 förstärkning av vårdhygiens arbete mot primärvården genomförs
Kris- och katastrofmedicinsk beredskap
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22) beskrivs
vilka förmågor och obligatoriska funktioner som ska finnas i Region Jönköpings län. I hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) framgår det att regionerna ska planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap
upprätthålls. För att ha en god förmåga vid kris- och katastrofmedicinska händelser krävs planläggning,
utbildning och övningar. Risker och sårbarheter analyseras fortlöpande och är grunden för planeringsarbetet.
Detta arbete genomförs delvis med hjälp av särskilt bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) utifrån överenskommelser gällande krisberedskap och lagen om extraordinära händelser.
Inom området civilt försvar pågår arbetet utifrån överenskommelser med MSB samt Sveriges kommuner och
regioner (SKR) samt socialdepartementet. Överenskommelsen kommer vara oförändrat under 2021. De mest
prioriterade områdena är kompetenshöjning gällande totalförsvar, säkerhetsskydd samt att arbeta med att skapa
en krigsorganisation och krigsplacering fortgår under 2021. För hälso- och sjukvårdens beredskap ligger fokus i
överenskommelserna på att identifiera hur anpassning skall ske för att kunna omhänderta många skadade.
Under coronapandemin har olika områden identifierats som behöver förstärkas för att kunna upprätthålla en god
katastrofmedicinsk beredskap. Region Jönköpings län behöver bli mer robust och uthållig. Det gäller främst
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lagerhållning av särskilt viktig medicinteknisk utrustning, skyddsutrustning samt vissa viktiga läkemedel. Den
generella lagerhållningen behöver öka och beslut tas för hur lång tid utrustningen skall räcka vilket kommer att
medföra ökade kostnader. Region Jönköpings läns lokaler behöver vara robusta och anpassade för de krav som
ställs. Även personalens uthållighet och kunskapsutveckling vid en längre kris har visat sig vara en utmaning.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 kompetenshöjning gällande totalförsvar, säkerhetsskydd och skapa en krigsorganisation och
krigsplacering
 översyn av lagerhållning och lokaler för att säkra Region Jönköpings läns robusthet och uthållighet
 översyn om hur personalen utbildas, ges övning och förbereds på kris- och katastroflägen
Tandvård
Arbetet med att förbättra kvalitet och säkerhet i vården ska fortsätta, genom att det kliniska förbättringsarbetet
prioriteras. Samarbete mellan allmäntandvård och specialisttandvård är viktigt för kunskapsöverföring och
utveckling och ska vara en naturlig del i verksamheten.
Allmäntandvård barn och ungdomar
Drygt 40 procent av länets 19-åringar har varken fyllningar eller kariesskador som behöver lagas när de lämnar
den organiserade barn- och ungdomstandvården. Avgiftsfri tandvård för barn och unga vuxna upp till 23 års
ålder har införts från och med 2019. Detta sker genom en förändring i tandvårdslagen och regionernas ansvar för
tandvården utökas därmed. Region Jönköpings län kompenseras för ökade kostnader genom att det generella
statsbidraget höjs. Den förbyggande tandvården behöver utvecklas både riktat till yngre och äldre för en bra
munhälsa på lika villkor.
Folktandvården har under många år tillsammans med andra aktörer genomfört ett framgångsrikt systematiskt och
aktivt folkhälsoarbete, med målet att förbättra barn och ungdomars hälsa.
Tandvård för personer med särskilda behov
Region Jönköpings län har ansvar för att patienter med särskilda behov av tandvårdsinsatser och att
patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård. Det är personer i särskilda och egna boenden samt
personer som omfattas av lagen om stöd och service till funktionshindrade.
Med giltigt intyg erbjuds dessa patientgrupper kostnadsfri munhälsobedömning (uppsökande verksamhet) och
nödvändig tandvård (N-tandvård). Munhälsobedömning är avgiftsfri. Tandvård ges även till andra patientgrupper
som ett led i en sjukdomsbehandling (S-tandvård). Den tandvård som här avses kan till exempel vara
infektionssanering inför vissa kirurgiska ingrepp. Regionerna ansvarar också för elva grupper (diagnosbaserat)
som har stora behov av tandvård på grund av långvariga sjukdomar och/eller funktionshinder (F-tandvård).
Munhälsan har möjlighet att förbättras betydligt hos de äldre vilket är viktigt för välbefinnandet och hälsan. Det
krävs ett förbättrat samarbete mellan tandvården, sjukvården och länets kommuner.
För nödvändig tandvård och tandvård som är ett led i sjukdomsbehandling och tandvård till vissa grupper med
långvariga sjukdomar eller funktionshinder betalas öppenvårdsavgift. Denna tandvård omfattas inte av
tandvårdsförsäkringen, utan finansieras helt av Region Jönköpings län inom ramen för hälso- och sjukvårdens
högkostnadsskydd.
Det är en stor utmaning och samtidigt mycket viktigt att alla de personer som har ”Intyg om nödvändig
tandvård” får sitt tandvårdsbehov bedömt och eventuell tandvård utförd. Arbetet följs kontinuerligt.
Specialisttandvård
Länsinvånarnas behov av specialisttandvård tillgodoses huvudsakligen genom Folktandvårdens odontologiska
institution. Konsultation och kompetensstödjande arbete gentemot allmäntandvården är ett är viktigt arbete för
att öka allmäntandvårdens möjligheter till ett bredare omhändertagande. Ett led i detta arbete ska vara att
specialisttandvård också utförs av specialister på allmäntandvårdskliniker.
Antalet patienter som behandlas inom specialisttandvården ökar. Befolkningen blir äldre och drabbas av
sjukdomar som kan påverkas av bristande munhälsa. Ett stort fokus ligger på att förbättra tillgängligheten till
specialisttandvården. Detta kan innebära behov av att disponera om resurser inom specialisttandvården till
förstärkning av orofacial medicin (sjukhustandvården) på Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus.
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Perspektiv: Lärande och förnyelse
Förbättrar verksamheten och skapa innovationer
Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga förbättringar som innovation av produkter,
tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till kontinuerligt lärande, kreativitet
och nya idéer. Genom jämförelser med ledande organisationer få ledare och medarbetare kunskap om vad som
kan uppnås och vägen dig. Ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare kunder, nöjdare
medarbetare, bättre samhälle och miljö samt ökad effektivitet.
I planen för framtidens hälso- och sjukvård beskrivs en strategi som faller under perspektivet lärandet och
förnyelse
Strategi 6 – Leda och utveckla för att förstärka goda relationer som bidrar till sömlös samverkan där värde
skapas tillsammans
För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patient, närstående och brukarorganisationer liksom
samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare. Region Jönköpings län är en av två internationella knutpunkter för
forskning och utveckling av detta arbete under benämningen co-production. Utvecklings- och kvalitetsarbetet
med öppenhet, helhetssyn och samverkan, tydliga mål och tidplaner samt uppföljning är en nyckel till fortsatt
utveckling.
Värdegrund, motivation, idéer, och genomförandekraft är viktiga aspekter för att hälso- och sjukvården ska
utvecklas så att verksamheterna åstadkommer bästa möjliga resultat till lägsta kostnad varje gång. Det stimuleras
genom att fokusera på systemförståelse, processförbättringar och resultat som skapar mer värde för patienten,
genom stöd för såväl organisatoriskt, som personligt lärande varje dag, samt genom en kultur med fokus på
morgondagen.
Arbetet med värdeutveckling genom att öka kvalitet och minska kostnader förutsätter nya arbetssätt. Lärande och
förnyelse är en självklar del i chefers och medarbetares vardag, liksom att se möjligheter, pröva nya vägar och att
vara lyhörd för idéer och förslag. En grundläggande kvalitet för chefs- och ledarskap är därför att utifrån
invånare och patienters behov skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet. Det pågår
utvecklingsprojekt, utbildningar och lärandeseminarier inom olika områden för att stödja och stimulera
förbättringsarbetet. Lärande erbjuds idag med allt fler digitala inslag. Förbättringsarbetet är långsiktigt och
präglas av ett förebyggande syn- och arbetssätt, som omfattar ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och
samverkan. En utmaning för verksamheter är att sprida kunskap och erfarenheter på ett ännu bättre och snabbare
sätt.
En ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens kompetens och där de gör
mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet. Inom hälso- och sjukvården finns det möjligheter att
omfördela arbetsuppgifter mellan olika professioner, vilket kan underlätta arbetet med att uppnå en effektiv,
tillgänglig och säker vård där den samlade kompetensen används på bästa möjliga sätt. Viktiga
utvecklingsområden som kan stödja en kostnadseffektiv verksamhet är Kapacitets- och produktionsstyrning
(KPS) och Rätt använd kompetens (RAK).
Prioriterade uppdrag under planperioden är:
 Fortsatt arbete med rätt använd kompetens (RAK)
 Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS)
 Använda SIQ som kvalitets- och ledningsstöd i den nära vården
 Erbjuda kompetensförnyelse för Region Jönköpings län och kommuner i samverkan, praktisk träning
och teoretisk bas.
 Gemensam processledarskapsutveckling - gemensam ledarutveckling kommun/region.
 Undersöka möjligheten att införa en innovationsfond
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STRATEGISKT MÅL Professionell kunskap och förbättringskunskap
FRAMGÅNGSFAKTOR Lärande i vardagen
Systemmätetal
Antal forskarutbildade
medarbetare

Mätmetod
Sammanställning hos
Futurum

Mål 2020
Fler än 125

Resultat 2018
128

Resultat 2019
142

Antal publikationer

Sammanställning

Fler än 150

161

151

Forskning och utveckling av hälso- och sjukvård
Forskning och utveckling (FoU) för hälso- och sjukvård är en central del i en kunskapsorganisation och Region
Jönköping län har därför sedan lång tid stimulerat och finansierat klinisk forskning och skapat stödresurser till
kunskapsbaserad vård som till exempel biblioteksverksamhet. Detta har resulterat i att organisationen har många
aktiva forskare och en mycket god vetenskaplig aktivitet vilket bidrar till sjukvårdens kvalitet och
attraktionskraft. De FoU-aktiviteter som Region Jönköpings län stöder är till exempel medarbetares
forskningsuppdrag, forskningstid, forskningsprojekt, deltagande i vetenskapliga konferenser och
forskarutbildning.
Den decentraliserade läkarutbildningen och universitetssjukvård i Sydöstra sjukvårdsregionen innebär ett ökat
behov att stärka stödet till kliniska forskare och klinisk forskning. Under de senaste åren har också en klinisk
prövningsenhet och en sjukvårdsregional stödstruktur för klinisk forskning, Forum Sydost, etablerats och
utvecklats positivt vilka bland annat bidrar till att fler kliniska prövningar av läkemedel och medicinteknik
genomförs i Sydöstra sjukvårdsregionen.
I framtidens hälso- och sjukvård behövs ett ökat fokus på att utvärdera och implementera nya innovativa
teknologier. Samverkan i detta arbete görs i Sydöstra sjukvårdsregionen och beskrivs i den Life Science strategi
för sjukvårdsregionen som antogs under 2018.
Det årliga regionala forskningsanslaget för Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS) debiteras regionerna
utifrån andelen invånare. Andelen för Region Jönköpings län är cirka fyra miljoner kronor. Från FORSS går
projektmedel tillbaka till länet för forskning och utveckling. Region Jönköpings län stöder i likhet med övriga
sjukvårdshuvudmännen i Sverige nationellt sökbara forskningsmedel till klinisk behandlingsforskning.
Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare som skapats tillsammans med Jönköping
University och länets kommuner är en drivande aktör i utvecklingen av forskningsområdet förbättringsvetenskap
(Improvement Science) och utbildning, vilket sätter Jönköpings län på både den nationella och internationella
forskningskartan.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Identifiera, kartlägga, samordna och stödja strategiska forskningsområden och kunskapsunderlag i
arbetet med nära vård
Tandvård
Odontologiska institutionen är ett ledande centrum – såväl nationellt som internationellt – för
specialistutbildning och annan kvalificerad efterutbildning av tandvårdspersonal. Utbildning sker inom
specialiteterna endodonti, bettfysiologi, odontologisk radiologi, oral kirurgi (käkkirurgi), oral protetik, ortodonti,
parodontologi och pedodonti. Totalt omfattar det nationella uppdraget tolv platser.
Prioriterade uppdrag under planperioden:
 Hälsohögskolan har tillsammans med Region Jönköpings län ansökt om att få etablera en
tandläkarutbildning. En sådan utbildning kommer innebära att den odontologiska kliniska forskningen
behöver förstärkas.
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Perspektiv: Medarbetare
Involvera motiverade medarbetare
En förutsättning för en framgångsrik organisation är motiverade medarbetare som känner sig uppskattade och
respekterade. Ledare och medarbetare är engagerade i att utveckla en god arbetsmiljö. Alla ser sin roll i helheten
och har ett tydligt mandat att bidra till verksamhetens utveckling
I planen för framtidens hälso- och sjukvård beskrivs en strategi som faller under perspektivet medarbetare.
Strategi 5 – Utveckling av framtidens arbetsplats med fokus på medarbetarskap och kompetensförnyelse

STRATEGISKT MÅL En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
FRAMGÅNGSFAKTOR Kompetenta och engagerade medarbetare
Systemmätetal
Kostnad för
bemanningsföretag

Mätmetod
Hyrkostnad som andel av
personalkostnaden

Mål 2020
2%

Resultat 2018
3,5%

Resultat 2019
2,9%

Region Jönköpings läns pågående arbete med Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård, innebär
också att personalstrukturen och kompetensförsörjningen behöver anpassas för att stötta en förflyttning av hälsooch sjukvården från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och från vård till hälsofrämjande insatser
tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva.
Kostnaden för hyrpersonal inom vården minskade under 2019 och är låga per invånare i jämförelse med många
andra landsting/regioner. Arbetet i verksamheterna fortsätter för att nå en stabil och varaktig bemanning med
egna medarbetare för den löpande verksamheten. Centralt för detta mål är att fortsätta arbetet för att utveckla
Region Jönköpings län som attraktiv arbetsgivare inom bristområden.
Coronapandemin har inneburit begränsningar för personalens vidareutbildning och det är viktigt att
kompetensutvecklingen av medarbetare fortsätter. Arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och intressanta och
utmanande arbetsuppgifter är medarbetarfrågor som varje verksamhet ska arbeta med.
Det lokala ledarskapet och chefskapet på Region Jönköpings läns tre akutsjukhus, vårdcentraler och i övrig
vårdverksamhet stärks och har tydligt mandat att leda och ta ansvar samt främja personalinflytande. Arbetet med
att utreda nya lokala sjukhusledningar som påbörjades 2019 pausades under våren 2020. Det har därefter
återupptagits och under planperioden implementeras utredningens förslag.
Prioriterade uppdrag under planperioden är:
 Fortsatt arbete för att förstärka det lokala ledarskapet och chefskapet.
 Implementering av utredningens förslag kring lokala sjukhusledningar
 Aktivt arbeta med att bemanna upp verksamheter som har kompetensbrist
 Utökningen av bemanning av ST-läkare och AT-läkare med särskild primärvårdsinriktning, samt
dietister som arbetar för primärvården. Tandvården arbetar aktivt med att bemanna verksamheter som
har brist på kompetens för att öka tillgängligheten.
 Rekrytering av rätt akademisk kompetens till den planerade tandläkarutbildningen.
 Arbeta aktivt med kompetensutveckling, erbjuda utbildningsmöjligheter och forskningsmöjligheter för
att attrahera och behålla medarbetare inom primärvården
 Omställningsåtgärder kan komma att behövas under hela planperioden kopplade till förändringar i
verksamheten på grund av nya behov, effektiviseringar och utveckling.
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Perspektiv: Ekonomi
Leder för hållbarhet
Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som skapar förutsättning för
hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som delar i en större helhet
och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och utvecklar medarbetarnas
och organisationens samlade kompetens och mångfald.

STRATEGISKT MÅL God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
FRAMGÅNGSFAKTOR Kostnadseffektiv verksamhet
Systemmätetal
Ekonomi i balans

Mätmetod
Ekonomisystem

Mål 2021
Inte överstiga budget

Resultat 2018
--170,9 mnkr

Resultat 2019
17,1 mnkr

Tillgängliga resurser ska användas på bästa sätt för att nå målen. Det innebär att vården utformas och ges i
samverkan mellan vårdens aktörer, baserat på hälsotillståndets svårighetsgrad och åtgärdernas
kostnadseffektivitet. Balans mellan verksamhetens uppdrag, personalkostnader och ekonomiska ramar måste
upprätthållas för att behålla en långsiktig och stabil utveckling. Verksamheterna ska följa sina budgetramar.
Det krävs lättillgänglig och rättvisande information om såväl prestationer som resultat, för att kostnader på ett
bra sätt ska kunna ställas i relation till utförda prestationer och nådda resultat. Kostnad per patient (KPP) har
införts som ett viktigt stöd för en kostnadseffektiv verksamhet.
En förutsättning för fortsatt positiv utveckling av tandvården är tillgång på kompetent personal och att
investeringar i ny och bättre teknik successivt kan ske. Befintliga resurser som personal, lokaler och utrustningar
måste användas på ett så effektivt sätt som möjligt.
För att bedöma Region Jönköpings läns kostnadseffektivitet är det viktigt med jämförelser med övriga regioner.
Inriktningsmål är att ligga i nedre kvartilen avseende strukturjusterad hälso-och sjukvårdskostnad per invånare.
Ambitionen är att successivt förstärka den nära vården. Denna omställning syns redan från 2019 då
primärvårdens andel av totala hälso- och sjukvårdskostnaden ökade. Målsättningen är att denna omställning ska
fortsätta.
Prioriterade uppdrag under planperioden är:
 Följa omställningen och förstärkningen av den nära vården.
Avgiftsnivåer
Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas i intranätet, på Region Jönköpings läns webbplats rjl.se samt i särskild
bilaga till budgeten. Patientavgifterna är under 2021 oförändrade. Under 2021 utreds avgiftsområden avseende
digitala vårdtjänster och tvångsvård.
Prioriterade uppdrag under planperioden är:
 Under 2021 utreda hur kostnader för digitala besök hanteras.
Investeringar inom folkhälsa och sjukvård
Behov av investeringar i lokaler, utrustning och IT uppkommer av olika skäl. Huvuddelen av Region Jönköpings
läns investeringar i utrustning avser återinvesteringar för att upprätthålla befintlig kapacitet i verksamheten. Med
den tekniska utveckling som sker medför ofta även återinvestering i utrustning nya funktionaliteter och det
förekommer att den nya utrustningen kräver ombyggnation eller annan anpassning av lokaler för att kunna
installeras. Andra skäl till investeringsbehov är arbetsmiljökrav eller förändrade arbetssätt.
Vid prioritering av vilka investeringar som ska genomföras ska alltid prövas om åtgärden stödjer förflyttningen
till nära vård. Detta gäller såväl lokaler som utrustning och IT. Hur investeringen påverkar kommande
driftkostnader är en viktig aspekt i prioriteringen.
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 117-131
Tid:

2020-09-30 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 126
Remiss - Betänkandet av ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård
Diarienummer: RJL 2020/1565
Beslut
Presidiet
 Avvaktar med beslut till nämndsammanträdet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat
förslag Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.
Region Jönköpings län är i huvudsak positiv till betänkandet och
intensionerna där staten, regionerna och kommunerna tillsammans kan
arbeta för en fortsatt förbättrad hälso- och sjukvård och därmed skapa
ytterligare värde för patienterna.
Region Jönköpings län vill betona långsiktigheten, samt att stärka befintliga
strukturer, öka samspelet mellan aktörer, säkra bättre samordning och att
öka fokus på helheten mellan regioner och kommuner.
Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2020-09-14
 Förslag till yttrande daterat 2020-10-13
 Remiss - Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad
vård (SOU 2020:36)
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet avvaktar med beslut till nämndsammanträdet.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36)
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.
Region Jönköpings län är i huvudsak positiv till betänkandet och intensionerna
där staten, regionerna och kommunerna tillsammans kan arbeta för en fortsatt
förbättrad hälso- och sjukvård och därmed skapa ytterligare värde för patienterna.
Region Jönköpings län vill betona långsiktigheten, samt att stärka befintliga
strukturer, öka samspelet mellan aktörer, säkra bättre samordning och att öka
fokus på helheten mellan regioner och kommuner.

Information i ärendet
En utredning har genomförts i syfte att öka förutsättningarna för staten att göra de
insatser som mest effektivt bidrar till att målen med hälso- och sjukvården nås,
samt att öka förutsättningarna för hälso- och sjukvårdens professioner att arbeta
kunskapsbaserat. Utredningens uppdrag handlar om att utveckla och stärka
strukturen, förutsättningar och samarbete för at nå en god vård.

Beslutsunderlag




Missiv daterat 2020-09-14
Förslag till yttrande daterat 2020-10-13
Remiss - Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
(SOU 2020:36)

Beslut skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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Socialdepartementet

Ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36)
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.

Sammanfattning
Region Jönköpings län är i huvudsak positiv till betänkandet och intensionerna i
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård, där staten,
regionerna och kommunerna tillsammans kan arbeta för en fortsatt förbättrad
hälso- och sjukvård och därmed skapa ytterligare värde för patienterna.
Region Jönköpings län vill betona långsiktighet som avgörande i fråga om
förutsättningar för en mer kunskapsbaserad vård, samt utredningens ansats om att
stärka befintliga strukturer, öka samspelet mellan aktörer, säkra bättre samordning
inom staten och att öka fokus på helheten mellan regioner och kommuner som
sjukvårdshuvudmän.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län är i huvudsak positiv till betänkandet och intensionerna i
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.
15 En statlig funktion för nationell uppföljning

Region Jönköpings län delar utredningens uppfattning om att tillgången till data är
en strategiskt viktig fråga. Region Jönköpings län anser samtidigt att det är en risk
att ett bredare perspektiv på uppföljning och utveckling av vården tappas bort vid
för stort fokus på att just följa upp regeringens reformer och analysera var behovet
av statliga insatser är som störst.
Region Jönköpings län anser att ett ökat fokus på tillgång på data och att fler
aktörer föreslås hantera personuppgifter riskerar att öka belastningen på
sjukvårdshuvudmännen och bli kostnadsdrivande.
16 Förstärkt stöd till kunskapsbaserat arbete i regioner och kommuner

Region Jönköpings län stödjer uppfattningen att det lokala förbättringsarbetet i
regioner och kommuner bör stärkas på annat sätt än genom att inrätta
vårdkommittéer, samt att lagen om läkemedelskommittéer bör bibehållas.

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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Regionerna bör i reglementet till respektive läkemedelskommitté fastställa
arbetsformer, samverkansformer samt sammansättning av ledamöter som
tillförsäkrar att läkemedelskommittén utgör en integrerad del av regionens lokala
kunskapsstyrningsorganisation.
Region Jönköpings län anser att staten ska fortsätta stödja och utveckla sitt stöd
till lokalt implementerings- och förbättringsarbete i regioner och kommuner
Stödet inriktas på att förbättra förutsättningarna för implementerings- och
förbättringsarbetet i hälso- och sjukvården. Ett förstärkt stöd bör bygga vidare på
befintliga strukturer. Mer fokus än i dag föreslås läggas på stöd till den
kommunala hälso- och sjukvården. Vid fördelning av riktade medel behöver
staten beakta både regioners och kommuners ansvar som sjukvårdshuvudmän.
Region Jönköpings län stödjer inte förslaget om att det nationella
vårdkompetensrådet ska ta upp och söka tillfredsställande lösningar avseende
professionernas praktiska förutsättningar att utföra sitt arbete i enlighet med
vetenskap och beprövad erfarenhet i syfte att stödja ett livslångt lärande. Rådet är
inte någon operativ funktion utan är stödjande på olika sätt för samarbetet mellan
verksamheter och lärosäten. Region Jönköpings län bedömer inte att man genom
att hänskjuta frågan om livslångt lärande till detta råd kan förvänta någon effekt.
Region Jönköpings län stödjer inte förslaget om att regeringen bör låta utreda
frågan om en rättslig reglering som innebär en obligatorisk skyldighet för
kommunerna att ha funktionen medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).
Detta då en sådan utredning skulle riskera att skymma och fördröja en nödvändig
utveckling av gemensamt arbete både i kunskapsstyrning och praktisk hälso- och
sjukvård regioner och kommuner emellan. Inte minst pandemin har visat att ett
bredare angreppsätt på frågan är nödvändigt. Det är ett viktigt steg i att
implementera kunskapsstyrning i hela systemet med en tydlig ambassadör för
rehabilitering i respektive kommun. Detta skulle främja utvecklingen av innehållet
i hela rehabiliteringskedjan.
17 Långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård
Region Jönköpings län stödjer och vill betona vikten av en långsiktighet i arbete.
För att skapa långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård föreslår utredningen att en tioårig överenskommelse sluts
mellan staten, regionerna och kommunerna. Region Jönköpings län vill även
betona vikten av fortlöpande uppföljning och vid behov revidering av
överenskommelsen.
Region Jönköpings län delar utredningens bedömning av vikten av att utforma
processer där man använder myndigheternas specialiserade metodkompetens och
huvudmännens sakkunskap på ett mer integrerat sätt än i dag när kunskap
genereras, tillämpas och följs upp. Detta är arbete som håller på att utvecklas
inom ramen för partnerskapen.
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Region Jönköpings län är positiv till en aktiv dialog med staten för att skapa
samsyn kring behov och förutsättningar gällande tillgång till data, och utifrån det
identifiera utmaningar och utvecklingsbehov till grund för en strategi för
ömsesidigt nyttjande av data. Ansatsen måste vara bred och möta de juridiska
frågeställningar som är aktuella. Region Jönköpings län vill i sammanhanget
påpeka att datainsamlingen inte bör innebära ytterligare krav på huvudmännen
och att arbetet inte får ha ett ensidigt statligt perspektiv.
Region Jönköpings län anser att samverkan på den sjukvårdsregionala nivån är en
framgångsfaktor i arbetet för en mer kunskapsbaserad vård, något som kan
uttryckas i en långsiktig överenskommelse.
19.3 Kostnadskonsekvenser för regioner och kommuner
Region Jönköpings län bedömer att utredningens förslag i förlängningen kan
innebära ökad belastning samt kostnader för sjukvårdshuvudmännen, till exempel
kopplat till frågan om tillgång till data. Om en sådan utveckling inte kan
förhindras blir finansieringsprincipen tillämplig.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rachel De Basso
Ordförande i nämnd för folkhälsa och
sjukvård
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Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Inbjudan remisskonferens
Remisskonferens avseende betänkandet av utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning
(SOU 2020:36)
Syftet med konferensen är att få en allsidig diskussion om de förslag som presenteras i betänkandet
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter - som
stöd i framtagandet av respektive huvudmans samt SKR:s remissvar.
Datum: 28 augusti 2020
Tid: 12.30-16.00
Plats: Digitalt. Ytterligare information skickas till anmälda deltagare inför mötet.
Målgrupp: Inbjudan riktas till samtliga regioner och till de kommuner som fått utredningen på
remiss från Socialdepartementet. Remissinstanser. Antalet deltagare begränsas till max två
personer per region respektive kommun.
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmälan: Anmälan för deltagande görs endast via följande anmälningslänk senast den 21
augusti 2020. Antalet deltagare begränsas till max två personer per region respektive kommun.
Information: För praktisk information om anmälan kontakta Gill Wingbo, 08-452 76 89,
gill.wingbo@skr.se. Vid frågor kring programmet kontakta Sofia Tullberg, 08-452 78 72,
sofia.tullberg@skr.se.
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PROGRAM
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Välkomna och kort inledning
Sofia Tullberg, SKR
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Kort paus

13.15-14.00

Genomgång av inriktningen för SKR:s remissvar
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14.30-15.00

Återkoppling från gruppdiskussioner

15.00-15.05

Kort paus

15.05-15.45

Diskussion kring särskilda förslag och frågeställningar

15.45-16.00

Sammanfattning och avslutning

Välkomna!
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Till statsrådet och chefen för
Socialdepartementet Lena Hallengren

Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 att uppdra till en särskild
utredare att utifrån förslagen i betänkandet Kunskapsbaserad och
jämlik vård (SOU 2017:48) stödja utformandet av ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård där statens och sjukvårdshuvudmännens arbete förstärker varandra och tillsammans ger
förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje
patientmöte (dir. 2018:95).
Regeringen beslutade den 7 november 2019 om tilläggsdirektiv
(dir. 2019:78). I tilläggsdirektivet ersattes huvuddelen av det ursprungliga utredningsuppdraget av ett nytt uppdrag. I tilläggsdirektivet uppdras den särskilda utredaren att analysera och lämna förslag
på en funktion för en samlad uppföljning av hälso- och sjukvården
inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen, med syfte att
följa regeringens reformer och satsningar på området samt analysera
var behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god
vård. Uppdraget inkluderar även att analysera hur en sådan funktion
kan samverka med hälso- och sjukvårdens huvudmän samt att lämna
förslag på hur en sådan funktion kan regleras. Enligt direktivet ska
uppdraget redovisas senast den 30 juni 2020.
Som särskild utredare förordnades från och med den 15 oktober
2018 ämnesrådet Lena Hellberg. Utredningen har antagit namnet
Sammanhållen kunskapsstyrning.
Som huvudsekreterare i utredningen anställdes från och med den
1 november 2018 ämnesrådet Ulrika Hall. Som sekreterare i utredningen anställdes från och med den 1 april 2019 medicine doktor
Monica Hultcrantz och från och med den 1 augusti 2019 juristen
Katarina Lagerstedt. Statsvetaren Annika Stjernquist anställdes som
sekreterare i utredningen den 7 oktober 2019 t.o.m. den 6 november
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2019 samt den 27 januari 2020 t.o.m. den 1 mars 2020. Docent LarsTorsten Larsson har från och med den 23 maj 2019 och under hela
utredningstiden varit senior rådgivare. Medicine doktor Linda
Richter Sundberg, Umeå universitet, har deltagit i arbetet från och
med den 24 september 2019 och under hela utredningstiden.
Som experter att biträda utredningen förordnades från och med
den 11 april 2019 hälso- och sjukvårdsdirektören Mats Bojestig,
Region Jönköping, förste vice ordföranden Karin Båtelson, Sveriges
Läkarförbund, forsknings- och utvecklingschefen Cecilia Fridén,
Fysioterapeuterna, ordföranden Ulf Janzon, Sveriges farmaceuter,
utredaren Åsa Ljungvall, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys,
utredaren Erik Magnusson, Socialstyrelsen, förste vice ordföranden
Barbro Ronsten, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, länssamordnaren Camilla Salomonsson, Östergötlands län, biträdande
sektionschefen Sofia Tullberg, Sveriges Kommuner och Regioner,
ämnesområdesansvarig Björn Zethelius, Läkemedelsverket, vårdstrategen Katharina Zetterström, Vårdförbundet, och avdelningschefen Pernilla Östlund, Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering. Samma dag förordnades som sakkunniga i utredningen
kanslirådet Sara Johansson, Socialdepartementet och departementssekreteraren Jan Rehnberg, Socialdepartementet.
Den 20 september 2019 entledigades kanslirådet Sara Johansson
och ersattes samma dag av departementssekreteraren Carl Nilsson,
Socialdepartementet. Den 20 januari 2020 entledigades vårdstrategen
Katharina Zetterström och ersattes samma dag av förbundsombudsmannen Carita Sturesson, Vårdförbundet.
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Utredningen överlämnar härmed betänkandet Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många
möjligheter (SOU 2020:36). Lena Hellberg svarar ensam för innehållet i betänkandet. Utredaren och sekretariatet har arbetat på ett
sådant sätt att det är befogat att använda vi-form i betänkandet.
Stockholm i juni 2020
Lena Hellberg,
/Ulrika Hall
Monica Hultcrantz
Katarina Lagerstedt
Annika Stjernquist
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Introduktion
Utredningens förslag har primärt två syften. Förslagen syftar dels
till att öka förutsättningarna för staten att göra de insatser som mest
effektivt bidrar till att målen med hälso- och sjukvården nås, dels till
att öka förutsättningarna för hälso- och sjukvårdens professioner att
arbeta kunskapsbaserat.
Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet med många
olika aktörer. För att få ihop hälso- och sjukvården till en fungerande
helhet behövs strukturer och väl fungerande samarbeten. Utredningens uppdrag handlar i grunden om att utveckla och stärka strukturer, förutsättningar och samarbeten för att nå en god vård.
Utredningens samlade förslag, bedömningar och rekommendationer bidrar till bättre förutsättningar för en långsiktig utveckling
där staten, regionerna och kommunerna kan arbeta tillsammans mot
målen med hälso- och sjukvården och därmed skapa värde för patienten. Detta görs genom att:
• underlätta för regeringen att styra mer strategiskt, kunskapsbaserat och långsiktigt hållbart. En förbättrad uppföljning av statliga initiativ och ett mer strukturerat samarbete mellan myndigheterna bidrar till att skapa ett utvecklat underlag för regeringens
beslut om nya insatser.
• förutsättningar för att arbeta kunskapsbaserat lokalt i regioner
och kommuner stärks bl.a. genom att staten fortsätter att utveckla
sitt stöd. Mer fokus än i dag läggs på stöd till den kommunala
hälso- och sjukvården.
• ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård får
långsiktiga förutsättningar att utvecklas genom att en överenskommelse sluts mellan stat, regioner och kommuner. Principer
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och strukturer för ett långsiktigt samarbete läggs fast där några
centrala utgångspunkter är en gemensam målbild samt principer
för prioriterings- och arbetsprocesser.
Uppdraget och utgångpunkterna
Direktivet
Regeringen beslutade i augusti 2018 om utredningens direktiv med
titeln Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. I november 2019 fick utredningen ett tilläggsdirektiv. Sammantaget innebar det att utredningens uppdrag fick två centrala delar.
Den ena delen är att analysera och lämna förslag på en reglerad
funktion för en samlad uppföljning av hälso- och sjukvården inom
ramen för den befintliga myndighetsstrukturen, med syfte att följa
regeringens reformer och satsningar på området samt att analysera
var behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård.
Den andra delen är att vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas, särskilt på lokal nivå. I denna del ingår att analysera förutsättningarna för, och konsekvenserna av, att eventuellt införa
så kallade vårdkommittéer.
Våra utgångpunkter
Uppdraget är delar av en större helhet – ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård
Utredningen har valt att se sitt uppdrag som delar i en större helhet,
dvs. delar i ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad
vård. Ett sådant system handlar om att hälso- och sjukvårdssystemets olika delar gemensamt verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på alla nivåer. Vi menar att utredningens
två centrala uppdrag är viktiga delar i ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård.
Perspektivet innebär att se att såväl aktörerna som uppgifterna
ingår i ett system som hänger ihop och synkroniseras med varandra.
Det handlar således inte om att bara optimera varje enskild del utan
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om att optimera en helhet. Vi bedömer att det kan bidra till att skapa
ett större värde.
Målen i hälso- och sjukvårdslagen och värdet för patienten
Hälso- och sjukvårdslagen anger att målen med svensk hälso- och
sjukvård är en god hälsa och vård på lika villkor. Vården ska ges med
respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och
sjukvård ska ges företräde till vården. Utredningen tar i sitt uppdrag
avstamp i denna målbild, dvs. vi menar att ytterst handlar utredningens arbete om att bidra med förutsättningar för att kunna nå
målen och därmed bidra till att skapa värde för patienten.
Fokus på staten, regionerna och kommunerna som aktörer
Inom hälso- och sjukvården är en rad olika aktörer verksamma. Det
handlar om alla de som verkar i vården, såsom patienter, hälso- och
sjukvårdspersonal och olika vårdgivare. Mot bakgrund av utredningens
uppdrag har vi valt att fokusera på aktörerna staten, regionerna och
kommunerna.
Förslag som är möjliga att genomföra i närtid
Vi har strävat efter att lämna förslag som är realistiska att genomföra
utifrån rådande förhållanden och inom en relativ kort tidshorisont.
Nationell uppföljning och analys som grund för statens agerande
Nationell uppföljning med fokus på staten
Nationell uppföljning är viktig för alla aktörer i ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Syftet är att få ett underlag
att dra lärdom av för fortsatt agerande, ett agerande för att nå de
gemensamma målen med hälso- och sjukvården.
Hälso- och sjukvården följs upp av flera olika aktörer. Det innebär att det samlas in en stor mängd data som tillgängliggörs på olika
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sätt. Utredningens uppdrag fokuserar på uppföljning som ett verktyg för staten, dvs. regeringen och myndigheterna. Staten har ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvården som bl.a. handlar om att
säkerställa att vården är jämlik över landet och mellan befolkningsgrupper.
För regeringen är de rapporter som myndigheterna tar fram en
viktig informationskälla för att kunna följa tillståndet och utvecklingen
i hälso- och sjukvården. Det är många myndigheter som arbetar med
uppföljning och analys av hälso- och sjukvården. Utredningen har
låtit kartlägga dessa myndigheters arbete och gjort en sammanställning
över de uppföljningsrapporter som publicerades 2017–2018. Sammanställningen visar att det under denna period publicerades sammanlagt
52 uppföljningsrapporter med regeringen som mottagare. Regeringen
fick med andra ord i genomsnitt en rapport varannan vecka.
En funktion – ett verktyg för staten att bättre kunna bidra
till hälso- och sjukvårdens mål
Regeringen ser behov av att staten agerar mer sammanhållet kring
uppföljning och vill därför inrätta en statlig funktion med ansvar för
nationell uppföljning. En funktion tolkar utredningen som en funktionalitet, det vill säga att det är något som ska göras inom befintlig
myndighetsstruktur som ska åstadkomma det som preciseras i utredningens uppdrag. Centrala utgångpunkter för utredningens förslag
om hur funktionen bör utformas har varit att eftersträva ett effektivt
och processorienterat arbetssätt samt att funktionen ska använda
och dra nytta av befintliga strukturer för samverkan och dialog.
Utmaningar och utvecklingsbehov som funktionen ska lösa
Utredningen har konstaterat att det finns flera utmaningar med den
nationella uppföljningen ur regeringens perspektiv. Det görs mycket
uppföljning för att skapa en bild av tillståndet och utvecklingen i
hälso- och sjukvården men i mångfalden uppföljningar är det svårt
att få en samlad sådan bild. Dessutom är det sannolikt så att trots att
mycket görs finns det luckor som hindrar möjligheten att skapa en
helhetsbild.
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Värdet av uppföljning och analys skapas i det agerande det leder
till. Det kan både innefatta vad man agerar på och hur man gör det.
Vilken typ av insats som krävs beror på vilken typ av problematik
som uppmärksammas. Det är centralt att verkligen förstå vilken typ
av insats som behövs och vilken aktör som behöver agera. Uppföljning behövs både för att kunna agera skyndsamt och för beslut om
ett mer långsiktigt agerande.
Utredningens uppfattning är, baserat på dialog med olika aktörer
och granskning av olika rapporter, att det är oklart vilken uppföljning och analys som regeringen behöver som underlag för sitt agerande. De rapporter som lämnas till regeringen i dag stannar av olika
skäl ofta vid konstateranden snarare än fördjupade analyser som
underlag för vidare agerande. Samtidigt efterfrågar myndigheterna
en tydligare dialog med Regeringskansliet i syfte att bättre kunna
förstå det faktiska behovet.
Funktionen blir ett verktyg för att hantera några av utmaningarna
med nationell uppföljning, men den kommer inte att kunna svara mot
alla. Om regeringen vill hantera fler utmaningar än de en funktion
kan möta så måste även andra åtgärder vidtas. Grunden för utredningens förslag har varit att skapa strukturer för att kontinuerligt
kunna följa läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården på ett ändamålsenligt sätt. Med hjälp av dessa strukturer finns det även möjlighet att hantera behov att snabbt ställa samman ett underlag, även
om strukturerna skapas primärt för den kontinuerliga uppföljningen.
Övervägande och förslag
Den statliga funktionens två huvudsakliga syften, att följa regeringens reformer och satsningar på området samt analysera var behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård,
kräver delvis olika arbetssätt och förutsättningar. Därför föreslår utredningen att ansvaret för funktionen delas mellan olika myndigheter.
Centralt i förslaget är att det årligen genomförs en strategisk myndighetsgemensam dialog mellan myndighetscheferna för berörda
myndigheter och regeringen. Det underlag som funktionen tar fram
ligger till grund för dialogen. Dialogen ska ses som ett viktigt bidrag
i utformningen av statens hälso- och sjukvårdspolitik.
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Funktionen byggs genom att:
• Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får ansvar för att
– genomföra och utveckla uppföljning och analys av statliga
initiativ,
– bidra till erfarenhetsutbyte och lärande avseende utformning
och utveckling av fortsatta initiativ.
• En myndighetsgemensam arbetsgrupp och ett kansli vid Socialstyrelsen får ansvar för att
– sammanställa en bild av tillståndet och utvecklingen i hälsooch sjukvården,
– belysa områden där det är ändamålsenligt för staten att agera
för att säkerställa en god vård samt belysa möjliga insatser.
I den myndighetsgemensamma delen av funktionen blir kansliet
motor i arbetet. Dialog med hälso- och sjukvårdshuvudmännen och
andra aktörer kommer att vara centralt i arbetet. Förslaget av denna
del av funktionen regleras inledningsvis genom regeringsuppdrag.
För att komplettera och möta upp funktionens arbete bör även Regeringskansliets beställar- och mottagarkapacitet stärkas. Därför gör vi
bedömningen att Socialdepartementets analyskapacitet bör förstärkas.
Samverkan mellan myndigheterna är ett viktigt inslag i organiseringen av funktionen. Om det skulle visa sig att den starka vilja och
det engagemang som krävs för att utveckla en framgångsrik samverkan saknas, kan regeringen i stället behöva se över befintlig
myndighetsstruktur och överväga om en enskild myndighet i stället
ska få ansvar för den samlade nationella uppföljningen.
Förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat i regioner och
kommuner
Utredningens uppdrag att vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas syftar till att stärka förutsättningarna att arbeta
kunskapsbaserat i regioner och kommuner. I ett väl fungerande nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård utgör det lokala
implementerings- och förbättringsarbetet en integrerad del av hela
hälso- och sjukvårdens arbete att nå en god vård.
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Det lokala förbättringsarbetet i regioner och kommuner bör stärkas
på annat sätt än genom att inrätta vårdkommittéer
Kunskapsstödsutredningen föreslog i korthet att lagen om läkemedelskommittéer skulle upphävas och ersättas av en ny lag om vårdkommittéer. Kärnan i vårdkommittéernas uppdrag skulle vara att
utgöra en stödfunktion på lokal nivå för implementering och förbättringsarbete.
Utredningens analys visar bl.a. att det redan i dag finns författning som täcker in sjukvårdshuvudmännens grundläggande skyldigheter att tillämpa vetenskap och beprövad erfarenhet och att bedriva
ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete samt att lagen om
vårdkommittéer inte skulle innebära någon förändring i det avseendet. Analysen visar också att regionerna, inom nuvarande lag om
läkemedelskommittéer, har utrymme att reglera läkemedelskommitténs arbete så att det integreras med regionens övriga kunskapsstyrningsorganisation. Utredningen ser därför inte att det finns tillräckliga skäl för Kunskapsstödsutredningens föreslagna förändring.
Lagen om läkemedelskommittéer bör bibehållas och i stället bör
varje region i reglementet till respektive läkemedelskommitté fastställa arbetsformer, samverkansformer samt sammansättning av ledamöter som tillförsäkrar att läkemedelskommittén utgör en integrerad
del av regionens lokala kunskapsstyrningsorganisation.
Utredningens analys pekar i stället på behov av att förstärka grundläggande förutsättningar att kunna arbeta kunskapsbaserat på lokal
nivå. Särskilt viktigt är den grundläggande kompetensförsörjningen
och personalens praktiska förutsättningar, vilket också är en central
patientsäkerhetsfråga. En viktig grundläggande förutsättning är också
en väl fungerande samverkan mellan regioner och kommuner. Detta
blir särskilt tydligt i ljuset av kommunernas ökande ansvar för hälsooch sjukvård i omställningen mot en nära vård.
En mängd statliga insatser pågår för att stärka förutsättningarna
att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå, både i regioner och kommuner. Insatserna går dock under många namn och har sällan etiketten
stöd till implementering, förbättringsarbete eller kunskapsstyrning.
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Övervägande och förslag
Staten ska fortsätta stödja och utveckla sitt stöd till lokalt
implementerings- och förbättringsarbete i regioner och kommuner
Statens stöd inriktas på att förbättra förutsättningarna för implementerings- och förbättringsarbetet i hälso- och sjukvården. Ett
förstärkt stöd bör bygga vidare på befintliga strukturer. Mer fokus
än i dag föreslås läggas på stöd till den kommunala hälso- och sjukvården. Vid fördelning av riktade medel behöver staten beakta både
regioners och kommuners ansvar som sjukvårdshuvudmän.
Ovan förslag bör bl.a. genomföras genom att:
• Kunskapsstöd i högre utsträckning än i dag utformas med utgångspunkt i den kommunala hälso- och sjukvårdens behov och i nära
samarbete med representanter för denna.
• Staten bidrar till att förstärka de regionala samverkans och stödstrukturerna (RSS). Detta bör göras genom att medel avsätts för
ändamålet inom ramen för överenskommelser om en god och
nära vård.
• Socialstyrelsen ges i uppdrag att till regeringen årligen rapportera
samlat om arbetet i kunskapsstyrningsstrukturerna RSS, Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten och
Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och
sjukvård.
• Det Nationella vårdkompetensrådet vid Socialstyrelsen tar upp
på sin dagordning hur man kan söka tillfredsställande lösningar
avseende professionernas praktiska förutsättningar att utföra sitt
arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet i syfte
att stödja ett livslångt lärande.
• Regeringen låter utreda frågan om en rättslig reglering som innebär en obligatorisk skyldighet för kommunerna att ha funktionen
medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).
Vidare rekommenderar utredningen att regioner och kommuner fortsätter att utveckla sitt samarbete och sin samverkan avseende kunskapsstyrning. Regioner och kommuner bör ta ett ömsesidigt ansvar
för etableringen av samarbetet.
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Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Som nämnts inledningsvis har utredningen valt att i sitt arbete utgå
ifrån ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
där hälso- och sjukvårdssystemets olika delar gemensamt verkar för
att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på alla
nivåer. Utredningen ser den nationella uppföljningen och vårdens
förbättringsarbete som viktiga delar av ett sådant system. Om systemet som helhet fungerar väl bidrar det till att förslagen får optimal
effekt.
Förutsättningar för att arbeta tillsammans mot samma mål
För att systemet som helhet ska arbeta mot målen i hälso- och sjukvården på ett effektivt sätt är det viktigt att
• aktörerna i systemet ser sig som delar av ett gemensamt system
och har förståelse för vad målen innebär för ansvar, roller och
verksamheter,
• det finns strukturer för hur frågor och behov ska prioriteras
gemensamt i systemet för att nå målen,
• resurser och kompetens användas på ett klokt sätt i systemet.
Ledarskapet på alla nivåer är centralt för att få aktörerna att arbeta
mot samma mål på ett effektivt sätt med de prioriteringar och arbetssätt som krävs. Ledarskapet och ledarens roll som kulturbärare är
viktig för det man vill uppnå.
Övervägande och förslag
Skapa strukturer för ett långsiktigt samarbete i ett nationellt
sammanhållet system
För att skapa långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård föreslår utredningen att en
10-årig överenskommelse sluts mellan staten, regionerna och kommunerna.
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Överenskommelsen föreslås inkludera
• några centrala utgångspunkter avseende målbild och prioriteringsoch arbetsprocesser,
• strukturerad samverkan mellan aktörerna med syftet att skapa en
strategi för ömsesidigt nyttjande av data.
En myndighetsstyrning som stödjer ett sammanhållet system
Utredningen har ett särskilt fokus på staten och ser där ett behov av
att myndighetsstyrningen stödjer ett nationellt sammanhållet system.
Centralt i en myndighetsstyrning som stödjer ett sammanhållet
system är
• att utgå från helheten, exempelvis att beakta att både regioner och
kommuner är huvudmän för hälso- och sjukvård,
• att styrningen är långsiktig och strategisk,
• att styrningen är samordnad, samt
• att styrningen är balanserad och ger myndigheterna utrymme att
verka inom ramen för sina instruktioner.
Utredningens samlade övervägande och förslag bidrar
till en förstärkning av systemet som helhet
Utredningens förslag ska bidra till att möjliggöra den strategiska,
kunskapsbaserade och långsiktigt hållbara styrningen av hälso- och
sjukvården på nationell nivå som regeringen strävar efter. Genom
det helhetsgrepp som utredningen har tagit är ambitionen även att
bidra till en utveckling som successivt stärker hälso- och sjukvårdssystemet som helhet och därmed förutsättningarna att nå målen med
hälso- och sjukvården. Värdet av att ha strukturer på plats för att
kunna följa läget i hälso- och sjukvården, gemensamt prioritera frågor
samt använda gemensamma resurser och kompetens på ett ändamålsenligt sätt, blir än mer tydligt då en akut situation sätter strukturerna på prövning. Att kunna fatta kunskapsbaserade beslut både
i akuta lägen och i det kontinuerliga arbetet är centralt för att arbeta
mot målen i hälso- och sjukvården.
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Regeringen beslutade i augusti 2018 om ett direktiv med titeln Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad
vård. Den särskilda utredaren, Lena Hellberg, skulle genom dialog
och samverkan med berörda aktörer samt fördjupade analyser, stödja
utformningen av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.
I november 2019 beslutade regeringen att utredaren i stället främst
skulle fokusera på hur staten kan agera mer sammanhållet genom att
skapa bättre förutsättningar för en nationell och sammanhållen uppföljning av hälso- och sjukvården. Därigenom, menade regeringen, ökar
möjligheten till en mer strategisk, kunskapsbaserad och långsiktigt
hållbar styrning av hälso- och sjukvården på nationell nivå.
När utredningen nu överlämnar detta betänkande, juni 2020,
upplever vi att våra överväganden och förslag är mer relevanta än
någonsin. Värdet av att ha strukturer på plats för att kunna följa läget
i hälso- och sjukvården, gemensamt prioritera frågor samt använda
gemensamma resurser och kompetenser på ett ändamålsenligt sätt,
blir än mer tydligt då en akut situation som den pågående coronapandemin sätter strukturerna på prövning. Vi anser att de förslag
som vi kommer med kan, med relativt enkla medel, stärka dessa
strukturer och kommer att kunna spela en viktig roll på lång sikt,
men även i det närliggande arbetet som nu kommer krävas för att
komma ikapp i vården.
Att kunna fatta kunskapsbaserade beslut både i akuta lägen och i
det kontinuerliga arbetet är centralt för att arbeta mot målen i hälsooch sjukvården. Dagens situation i Sverige och världen har aktualiserat frågan om vad kvalitet, jämlikhet och effektivitet i vården
faktiskt innebär – och vad som krävs för att nå dessa mål. Utredningen definierar ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård som att hälso- och sjukvårdssystemets olika delar gemen-
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samt verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och
sjukvård på alla nivåer. Vi ser den nationella uppföljningen och statens
agerande som en del av detta system, där helheten måste fungera för
att man ska kunna öka värdet för patienterna på ett effektivt sätt.
Våra bedömningar och förslag är tänkta att kunna tillämpas relativt omgående genom att de bygger på befintliga strukturer och på
hur staten, regionerna och kommunerna arbetar i dag. Insatserna ska
möjliggöra den strategiska, kunskapsbaserade och långsiktigt hållbara styrningen av hälso- och sjukvården på nationell nivå som regeringen strävar efter. Ambitionen är även att insatserna ska leda till en
utveckling som successivt stärker systemet för att nå målen med
hälso- och sjukvården.
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Författningsförslag

1.1

Förslag till förordning om ändring
i förordningen (2013:1031) med instruktion
för E-hälsomyndigheten

Härigenom föreskrivs att 7 a § förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 a §1
Bestämmelser om samverkan
Bestämmelser om samverkan
med vissa andra myndigheter med vissa andra myndigheter
finns i förordningen (2015:155) finns i förordningen (2015:155)
om statlig styrning med kunskap om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
socialtjänst.
Myndigheten kungör sina föreMyndigheten kungör sina föreskrifter i Gemensamma författ- skrifter i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- ningssamlingen avseende hälsooch sjukvård, socialtjänst, läke- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i enlighet medel, folkhälsa m.m. i enlighet
med bilaga 1 till författnings- med bilaga 1 till författningssamlingsförordningen
samlingsförordningen
(1976:725).
(1976:725).

1

Senaste lydelse 2015:174.
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Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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1.2

Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2013:1020) med instruktion för
Folkhälsomyndigheten

Härigenom föreskrivs att 20 § förordningen (2013:1020) med
instruktion för Folkhälsomyndigheten ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20 §2
Myndighetens arbete med kunMyndighetens arbete med kunskapsspridning ska planeras och skapsspridning ska planeras och
genomföras i samverkan med genomföras i samverkan med
andra berörda myndigheter så att andra berörda myndigheter så att
informationen till allmänheten är informationen till allmänheten är
samordnad.
samordnad.
Myndighetens arbete med att
Myndighetens arbete med att
styra med kunskap ska planeras styra med kunskap ska planeras
och genomföras i samverkan och genomföras i samverkan
med andra berörda myndigheter med andra berörda myndigheter
så att den statliga styrningen så att den statliga styrningen
med kunskap är samordnad.
med kunskap är samordnad.
Bestämmelser om samverkan
Bestämmelser om samverkan
med vissa andra myndigheter med vissa andra myndigheter
finns i förordningen (2015:155) finns i förordningen (2015:155)
om statlig styrning med kunskap om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
socialtjänst.
Myndigheten ska i sin roll
Myndigheten ska i sin roll
som samordnande myndighet som samordnande myndighet
för det friluftslivsmål för god för det friluftslivsmål för god
folkhälsa som regeringen har folkhälsa som regeringen har
fastställt samverka med berörda fastställt samverka med berörda
myndigheter vid genomförande myndigheter vid genomförande
och uppföljning av friluftslivs- och uppföljning av friluftslivsmålen.
målen.

2

Senaste lydelse 2015:173.
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Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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1.3

Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2007:1431) med instruktion för
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Härigenom föreskrivs att 3 a § förordningen (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 a §3
Bestämmelser om samverkan
Bestämmelser om samverkan
med vissa andra myndigheter med vissa andra myndigheter
finns i förordningen (2015:155) finns i förordningen (2015:155)
om statlig styrning med kunskap om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
socialtjänst.
Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.

3

Senaste lydelse 2015:190.
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Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2013:176) med instruktion för Inspektionen
för vård och omsorg

Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §4
Myndigheten ska samverka
Myndigheten ska samverka
med andra berörda myndigheter med andra berörda myndigheter
i syfte att uppnå ett effektivt i syfte att uppnå ett effektivt
kunskaps- och erfarenhetsutbyte kunskaps- och erfarenhetsutbyte
i arbetet med tillsyn, styrning i arbetet med tillsyn, styrning
med kunskap och regelgivning.
med kunskap och regelgivning.
Bestämmelser om samverkan
Bestämmelser om samverkan
med vissa andra myndigheter med vissa andra myndigheter
finns i förordningen (2015:155) finns i förordningen (2015:155)
om statlig styrning med kunskap om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
socialtjänst.
Myndigheten kungör sina
Myndigheten kungör sina
föreskrifter i Gemensamma för- föreskrifter i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- fattningssamlingen avseende hälsooch sjukvård, socialtjänst, läke- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i enlighet medel, folkhälsa m.m. i enlighet
med bilaga 1 till författnings- med bilaga 1 till författningssamlingsförordningen
samlingsförordningen
(1976:725).
(1976:725).
Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.

4
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Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2020:57) med instruktion för
Läkemedelsverket

Härigenom föreskrivs att32 § förordningen (2020:57) med instruktion för Läkemedelsverket ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

32 §
Läkemedelsverket ska samLäkemedelsverket ska samverka med relevanta aktörer inom verka med relevanta aktörer inom
sitt verksamhetsområde för att sitt verksamhetsområde för att
uppnå målen med verksamheten. uppnå målen med verksamheten.
Myndighetens arbete med att
Myndighetens arbete med att
styra med kunskap ska planeras styra med kunskap ska planeras
och utföras i samverkan med och utföras i samverkan med
andra berörda myndigheter så att andra berörda myndigheter så att
den statliga styrningen med kun- den statliga styrningen med kunskap avseende hälso- och sjuk- skap avseende hälso- och sjukvård är samordnad.
vård är samordnad.
Bestämmelser om samverkan
Bestämmelser om samverkan
med vissa andra myndigheter med vissa andra myndigheter
finns i förordningen (2015:155) finns i förordningen (2015:155)
om statlig styrning med kunskap om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
socialtjänst.
Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2010:1385) med instruktion för Myndigheten
för vård- och omsorgsanalys

Härigenom föreskrivs att 3 § i förordningen (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Myndigheten har även till uppMyndigheten har även till uppgift att
gift att
1. kontinuerligt utvärdera sådan
1. kontinuerligt utvärdera sådan
information om vården och om- information om vården och omsorgen som lämnas till den en- sorgen som lämnas till den enskilde, i fråga om informationens skilde, i fråga om informationens
innehåll, kvalitet, ändamålsen- innehåll, kvalitet, ändamålsenlighet och tillgänglighet,
lighet och tillgänglighet,
2. på regeringens uppdrag bistå
2. på regeringens uppdrag bistå
med utvärderingar och uppfölj- med utvärderingar och uppföljningar av beslutade eller genom- ningar av beslutade eller genomförda statliga reformer och andra förda statliga reformer och andra
statliga initiativ, samt
statliga initiativ,
3. inom sitt verksamhetsom3. inom sitt verksamhetsområde bedriva omvärldsbevakning råde kontinuerligt utveckla uppoch genomföra internationella följning och utvärdering av statjämförelser.
liga reformer och andra statliga
initiativ, samt
4. inom sitt verksamhetsområde bedriva omvärldsbevakning
och genomföra internationella jämförelser.
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.
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Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2010:1385) med instruktion för Myndigheten
för vård- och omsorgsanalys

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2010:1385) med
instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att det ska
införas en ny paragraf, 4 a §, och en ny rubrik närmast före 4 a §, av
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
Samverkan
4a§
Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2015:284) med
instruktion för Socialstyrelsen att 6 a § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 a §5
Socialstyrelsen ska årligen
Socialstyrelsen ska årligen
senast den 31 mars till regeringen senast den 31 mars till regeringen
(Socialdepartementet) lämna in (Socialdepartementet) lämna in
lägesrapporter om individ- och lägesrapporter om individ- och
familjeomsorg, vård och omsorg familjeomsorg, vård och omsorg
om äldre, insatser och stöd till om äldre, insatser och stöd till
personer med funktionsnedsätt- personer med funktionsnedsättning samt om tillståndet och ut- ning.
vecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
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Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2015:284) med
instruktion för Socialstyrelsen att det ska införas en ny paragraf
4 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
4a§
Socialstyrelsen ska samordna
utvecklingen av den nationella
uppföljningen och analysen av hälsooch sjukvården. Arbetet ska ske i
samverkan med andra berörda
myndigheter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2007:1233) med instruktion för Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering

Härigenom föreskrivs att 2 a § förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 a §6
Myndighetens arbete med att
Myndighetens arbete med att
styra med kunskap ska planeras styra med kunskap ska planeras
och utföras i samverkan med och utföras i samverkan med
andra berörda myndigheter så att andra berörda myndigheter så att
den statliga styrningen med kun- den statliga styrningen med kunskap avseende hälso- och sjuk- skap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst är sam- vård och socialtjänst är samordnad.
ordnad.
Bestämmelser om samverkan
Bestämmelser om samverkan
med vissa andra myndigheter med vissa andra myndigheter
finns i förordningen (2015:155) finns i förordningen (2015:155)
om statlig styrning med kunskap om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
socialtjänst.
Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2007:1206) med instruktion för Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket

Härigenom föreskrivs att 2 a § förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 a §7
Myndighetens arbete med att
Myndighetens arbete med att
styra med kunskap ska planeras styra med kunskap ska planeras
och utföras i samverkan med och utföras i samverkan med
andra berörda myndigheter så att andra berörda myndigheter så att
den statliga styrningen med kun- den statliga styrningen med kunskap avseende hälso- och sjuk- skap avseende hälso- och sjukvård är samordnad.
vård är samordnad.
Bestämmelser om samverkan
Bestämmelser om samverkan
med vissa andra myndigheter med vissa andra myndigheter
finns i förordningen (2015:155) finns i förordningen (2015:155)
om statlig styrning med kunskap om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
socialtjänst.
Myndigheten kungör sina föreMyndigheten kungör sina föreskrifter i Gemensamma författ- skrifter i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- ningssamlingen avseende hälsooch sjukvård, socialtjänst, läke- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i enlighet medel, folkhälsa m.m. i enlighet
med bilaga 1 till författnings- med bilaga 1 till författningssamlingsförordningen
samlingsförordningen
(1976:725).
(1976:725).
Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.
7
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Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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2

Utredningens uppdrag och
arbetets genomförande

• Utredningens samlade uppdrag har fokus dels på att ta fram
förslag på en statlig funktion för nationell uppföljning, dels att
vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas.
• Utredningen har tre grundläggande utgångpunkter för sitt
arbete. Utgångspunkterna är i) målen i hälso- och sjukvårdslagen och värdet för patienten, ii) att vi har fokus på staten,
regionerna och kommunerna som aktörer samt iii) att vi ser
vårt uppdrag som delar av en större helhet – ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.
• Ett genomgående inslag i utredningens arbete har varit dialog
och möten. Utredningen har träffat en rad olika aktörer enskilt
och i olika grupperingar. Utredningen har haft en expertgrupp
och en patientreferensgrupp.
I detta kapitel ges en beskrivning av utredningens uppdrag och dess
bakgrund samt centrala utgångpunkter för arbetet. Kapitlet inleds
med en sammanfattning av utredningens två direktiv och en bakgrundsbeskrivning till utredningen. Vi gör också en tillbakablick
över några tidigare utredningars förslag som är relevanta för arbetet.
I kapitlet redogörs för utredningens utgångpunkter och avgränsningar samt centrala definitioner och begrepp. Kapitlet avslutas med
en beskrivning av hur utredningen har arbetat.
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Utredningens direktiv

Utredningen har haft två direktiv att förhålla sig till. Den 30 augusti
2018 beslutade regeringen att tillsätta utredningen Genomförandet
av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård1.
Direktivet i sin helhet återfinns i bilaga 1. Av detta direktiv framgår
att en särskild utredare utifrån förslagen i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård2 ska stödja utformandet av ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård där statens och sjukvårdshuvudmännens arbete förstärker varandra och tillsammans ger
förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje
patientmöte. Utredaren gavs i uppdrag att bl.a.
• stödja utformandet av ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård,
• stödja utvecklingen av nära och regelbundna samråd mellan
regeringen och sjukvårdshuvudmännen,
• stödja utvecklingen av en förbättrad nationell uppföljning av hälsooch sjukvården samt
• ytterligare analysera och utveckla valda förslag och bedömningar
i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård, såsom uppdraget
att vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas
samt utveckla förslaget om en nationell digital kunskapstjänst.
Den 7 november 2019 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv, se
bilaga 2. Av tilläggsdirektivet framgår att det inte bedömdes ändamålsenligt att utredaren skulle fortsätta stödja utformandet av ett
nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Detta
mot bakgrund av att landstingens kunskapsstyrningsstruktur är under
uppbyggnad, att andra kunskapsstyrningsstrukturer som berör kommunal hälso- och sjukvård, till exempel Partnerskapet, har etablerats
och att statens arbetssätt behöver analyseras och utvecklas. Regeringen såg i stället behov av att analysera hur staten kan agera mer
sammanhållet i frågor om uppföljning och kunskapsstöd m.m. för att
bättre svara upp mot den önskade utvecklingen. Därför fick utredningen i uppdrag att analysera och lämna förslag på en reglerad funk1
2

Dir. 2018:95 Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.
SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård.
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tion för en samlad uppföljning av hälso- och sjukvården inom ramen
för befintlig myndighetsstruktur med syfte att följa regeringens
reformer och satsningar på området samt analysera var behoven av
statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård. I uppdraget
ingick också att analysera hur en sådan funktion kan samverka med
hälso- och sjukvårdens huvudmän.
De ovan nämnda stödjande deluppdragen i det första direktivet
utgick i samband med att tilläggsdirektivet beslutades. Av tilläggsdirektivet framgår också att utredaren inte heller skulle fortsätta med
deluppdraget att utarbeta ett detaljerat förslag om en nationell digital
kunskapstjänst. Deluppdraget att vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas kvarstod dock oförändrat.
Sammantaget innebar det att utredningens samlade uppdrag från
och med november 2019 fick ett fokus dels på att ta fram förslag på
en statlig funktion för nationell uppföljning, dels att vidareanalysera
hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas.

2.2

Bakgrund till utredningens uppdrag

För utredningens uppdrag har Kunskapsstödsutredningens betänkande
Kunskapsbaserad och jämlik vård3 samt regeringens ställningstaganden i budgetpropositionen för 2020 varit centrala. Sedan Kunskapsstödsutredningen lämnade sitt betänkande i juni 2017 har en rad andra
beslut fattats och initiativ tagits som också har varit av betydelse för
utredningens arbete. Några av dessa uppmärksammas i kapitel 5–8.
Nedan följer en summering av Kunskapsstödsutredningens bedömningar och förslag samt några för utredningen relevanta ställningstaganden i budgetpropositionen för 2020.
Betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård
Utredningens första direktiv tog sin utgångpunkt från betänkandet
Kunskapsbaserad och jämlik vård. Kunskapsstödsutredningen uppdrag handlade bl.a. om att kartlägga de olika initiativ och samarbeten
kring ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd som pågår på
olika nivåer inom hälso- och sjukvården, att utreda förutsättningarna
3

SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård.
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för, samt behovet och lämpligheten av, att göra nationella riktlinjer
inom hälso- och sjukvård i någon form obligatoriska eller mer bindande, samt att lämna de förslag som bedömdes vara ändamålsenliga
för att uppnå en ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd.
Sammanfattning av bedömningar och förslag
Kunskapsstödsutredningens samlade bedömning var att det krävs en
skärpt nationell styrning för att åstadkomma en kunskapsbaserad
och jämlik vård. Med nationell avsågs sådana åtgärder eller dylikt
som sker i hela landet, dvs. en enhetlig tillämpning. Utredningen lämnade förslag som syftade till att åstadkomma detta genom en kombination av utvecklad statlig styrning och förtydligade krav på att
landsting och kommuner skulle ta ett ökat ansvar för nationell kunskapsstyrning inom sitt lagstadgade uppdrag att svara för hälso- och
sjukvården.
Kunskapsstödsutredningens förslag utgick från att den grundläggande ansvarsfördelningen mellan staten och sjukvårdshuvudmännen ligger fast. Vidare utgick förslagen från att tillit till vårdprofessionernas arbete är av stor vikt samt att patienterna är en viktig aktör
i vården och behöver ges förutsättningar att delta i kunskapsstyrningen.
Kunskapsstyrning definierades enligt utredningen som att utveckla,
sprida och använda bästa kunskap och innefattar alla de aktiviteter
som behövs på alla nivåer för att varje patientmöte ska vara grundat
på bästa kunskap.
De lagförslag som kunskapsstödsutredningen lämnade handlade
om att på olika sätt stärka kunskapsstyrningen och förutsättningarna
för den. Utredningen föreslog bl.a. förtydliganden i hälso- och sjukvårdslagen som handlade om att professionerna skulle ha goda förutsättningar att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet samt
om landstingens skyldighet att samverka om kunskapsstyrning. Vidare
föreslogs en ny lag i vilken läkemedelskommittéernas uppdrag skulle
vidgas till att omfatta all vård, inte bara läkemedel. Läkemedelskommittéerna föreslogs byta namn till Vårdkommittéer. En vårdkommittés uppdrag skulle vara att verka för en nationell kunskapsstyrning i landstinget och i de kommuner som är belägna i landstinget.
Kommittéerna föreslogs också verka för att nationella kunskapsstöd
skulle användas och att vårdens resultat följs upp samt på annat sätt
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stödja hälso- och sjukvården i arbetet med att nå en kunskapsbaserad
och jämlik vård. (Se vidare kapitel 10 avseende förslaget om vårdkommittéer).
Ett centralt förslag i Kunskapsstödsutredningen var en förstärkt
nationell uppföljning. Syftet var att stimulera till förbättring, öka vårdens transparens nationellt samt identifiera och sprida goda exempel.
Vidare var avsikten att uppföljningen skulle ge regeringen förutsättningar att se när jämlikhet och kvalitet brister och lägga detta till
grund för ansvarsutkrävande och samråd om möjliga förbättringsåtgärder.
Kunskapsstödsutredningen pekade på att kunskapsstödet till professionerna som verkar i kommunal hälso- och sjukvård behöver
förstärkas. Utredningen menade att de förslag som de lämnade skulle
ses som ett första steg för förstärkt kunskapsstyrning i kommunal
hälso- och sjukvård.
För att möjliggöra ett effektivt genomförande av förslagen föreslog utredningen att en genomförandekommitté skulle tillsättas som
i samverkan med landstingen kunde genomföra de insatser som behövs
för att skapa förutsättningar för en förstärkt nationell kunskapsstyrning.
Budgetpropositionen för 2020 – hälso- och sjukvårdspolitik
I budgetpropositionen för 20204 skriver regeringen att i takt med att
landstingen tar ett allt större ansvar för att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik vård behöver staten på motsvarande sätt utveckla
sin styrning med kunskap så att staten och sjukvårdshuvudmännen
tillsammans kan skapa ett sammanhållet nationellt system. Regeringen skriver också att det är viktigt att partnerskapet inom hälsooch sjukvårdsområdet samverkar med partnerskapet inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård för att få till en helhet
inom det samlade kunskapsstyrningssystemet. Regeringen bedömer
att det kommer att krävas ett hållbart och långsiktigt engagemang
från alla ingående aktörer för att garantera en mer kunskapsbaserad
och jämlik vård för patienterna. Regeringen lyfter också behov av att
utveckla den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvården för
att det ska vara möjligt att bl.a. följa de stora strukturreformer som
4

Prop. 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020. Utgiftsområde 9. Hälso- och sjukvårdspolitik.
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pågår t.ex. gällande omställningen av den nära vården och den högspecialiserade vården. Uppföljningen behöver kunna identifiera var
behoven är som störst i vårdens strukturer, processer och resultat,
för att stödja en jämlik, jämställd och resurseffektiv hälso- och
sjukvård.

2.3

Tidigare utredningsförslag av betydelse
för uppdraget

Det finns flera tidigare utredningar vars förslag har relevans för vårt
uppdrag. Vi vill uppmärksamma på några utredningar som tidigare
har lämnat förslag inom området. I det följande uppmärksammar vi
särskilt också förslag om uppföljning.
I februari 2017 överlämnade Ansvarskommittén sitt slutbetänkande – Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft.5 Utredningen hade ett brett uppdrag att titta på hela samhällsorganisationen, i vilken hälso- och sjukvården var en väsentlig del. Utredningen
föreslog bl.a. att den statliga styrningen skulle renodlas till normering samt att ett ramverk för kunskapsstyrning skulle inrättas. Ramverket innebar att den statliga kunskapsstyrningen skulle samordnas
avseende kunskapsutveckling och kunskapsförmedling för att bli en
tydligare part gentemot kommuner och landsting, att regionala kunskapscentra skulle inrättas samt att staten skulle ges ett tydligare
mandat för nationell uppföljning och utvärdering. Utredningen pekade
på att staten på olika sätt behöver stödja den regionala och lokala
kunskapsbildningen och kunskapsspridningen. Kommittén skriver
att ”Många studier visar att passiv spridning av information har ringa
påverkan på hälso- och sjukvården. För att resultat skall nås krävs en
systematisk och aktiv styrning. Staten bör vara tydlig och ställa krav
som möjliggör en effektiv spridning av kunskap”. Kommittén menade
att uppföljningen av hälso- och sjukvården är en förutsättning för att
kunna tillförsäkra medborgarna en likvärdig vård. När det gäller en
mer samordnad uppföljning skriver kommittén ”att flera olika myndigheter samtidigt följer upp praxisförändringar i hälso- och sjukvården, får till följd att huvudmännen adresseras från flera håll. Detta
leder till ett administrativt merarbete för huvudmännen och gynnar
inte heller tydligheten i statens styrning”. Vidare skriver kommittén
5

SOU 2007:10 Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft.
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”att flera myndigheter har i uppdrag att studera praxisförändringar
inom landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård kan kanske
motiveras utifrån den enskilda myndighetens perspektiv. Sammantaget innebär dock bristen på samordning att statens styrning blir
otydlig och att hälso- och sjukvården inte ser vad staten prioriterar i
sin uppföljning.” För att utveckla uppföljningen föreslog Ansvarskommittén att en ny utredning skulle tillsättas som bl.a. skulle titta
på lagstiftningen när det gäller data och registerfrågor i syfte att den
öppna redovisningen av hälso- och sjukvården skulle bli mer heltäckande samt att rollfördelningen bland aktörerna skulle bli tydligare.
I maj 2012 presenterades förslag i samma anda som Ansvarskommittén av en annan utredning, Statens vård- och omsorgsutredning.
Utredningen lämnade i betänkandet Gör det enklare! förslag mot
bakgrund av uppdraget att se över hur staten genom sina myndigheter på ett bättre sätt skulle kunna verka för ett effektivt och
långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem.6 Utredningen belyste
att statens stöd och styrning inte möter vården och omsorgens
behov. Utredningens bedömning var att det arbetssätt som kallas
kunskapsstyrning var en nyckelfaktor för att kunna hantera många
av de utmaningar och frågor som sektorn står inför. Kunskapsstyrning beskrivs av utredningen som en succesiv process där kunskap
sprids, resultat följs upp och ny kunskap skapas med stöd av uppföljning. Utredningen menade att myndigheterna bör utveckla formerna
för samverkan när det gäller framtagning av kunskapsunderlag och
rekommendationer, kommunikation och spridning av resultaten och
systematisk uppföljning och utvärdering av effekterna av kunskapsstyrningen. Utredningen föreslog en ny myndighetsstruktur med fyra
nya myndigheter, varav en kunskapsmyndighet som bl.a. skulle ansvara
för stödjande uppföljning samt en myndighet för välfärdsstrategi. En
central uppgift för den senare myndigheten föreslogs vara att följa och
utvärdera tillståndet inom vård- och omsorgssektorn.
Den dåvarande regeringen gick inte vidare med förslagen i Gör
det enklare!. Bland annat föreslogs i stället, i departementsskrivelsen
En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst,
att ett myndighetsgemensamt råd skulle bildas, Rådet för styrning
med kunskap, se avsnitt 5.3.7
6
7

SOU 2012:33 Gör det enklare!
DS 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst.
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I januari 2016 överlämnades betänkandet Effektiv vård till regeringen.8 Utredningen lämnade inga förslag när det gäller kunskapsstyrning, men gjorde bedömningen att statens roll i förhållande till
andra aktörer när det gäller kunskapsstöd i hälso- och sjukvården
bör utredas. Utredningen menade att det behövs fortsatt utredning
av hur de många olika aktörernas arbete med kunskapsstöd/kunskapsstyrning kan länkas samman. Vidare pekade utredningen på att i ett
samlat kunskapsstöd bör tillgången till kunskap om förbättringsarbete och implementering övervägas.
Tillitsdelegationen lyfter i sitt delbetänkande Jakten på den perfekta ersättningsmodellen vikten av uppföljning.9 Delegationen definierar uppföljning som en kontinuerlig granskning. Delegationen tar
bl.a. upp satsningar på uppföljning och utvärderingar jämte satsningar på forskning, systematisering av befintlig kunskap samt statistikproduktion som en förutsättning för att kunna styra med kunskap.

2.4

Definitioner och begrepp

Behandlingsformer
Utredningen använder begreppet behandlingsformer i vid bemärkelse. Det inkluderar exempelvis såväl läkemedel, kirurgi, fysioterapi,
psykologisk behandling, omvårdnad som förebyggande insatser.
Bästa möjliga/tillgängliga kunskap
Bästa möjliga, eller tillgängliga, kunskap i patientmötet definierar vi
som kunskap baserad på aktuell vetenskap och/eller beprövad erfarenhet, dvs. forskningsbaserad eller systematiskt utvecklad kunskap.
När denna kunskap i patientmötet kombineras med patientens situation, önskemål och erfarenheter samt den professionelles bedömning
och kliniska expertis tillämpas vad man kallar för evidensbaserad
praktik.

8
9

SOU 2016:2 Effektiv vård.
SOU 2017:56 Jakten på den perfekta ersättningsmodellen.
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Hälso- och sjukvård
Med hälso- och sjukvård avses verksamhet som omfattas av hälsooch sjukvårdslagen10, tandvårdslagen11, smittskyddslagen12 och annan
liknande verksamhet som syftar till att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.
Kommunal hälso- och sjukvård
I utredningen använder vi begreppet kommunal hälso- och sjukvård.
Med detta avser vi kommunalt finansierad hälso- och sjukvård, dvs.
hälso- och sjukvård som kommunen är huvudman för oavsett utförare.
Kunskapsstyrning
Utredningen definierar kunskapsstyrning som alla de aktiviteter som
behövs på alla nivåer för att varje patientmöte ska vara grundat på
bästa möjliga kunskap. Vi använder begreppet för aktiviteter utförda
av samtliga aktörer. Statlig styrning med kunskap utgör en delmängd
av statens arbete med kunskapsstyrning.
Nationell, regional respektive lokal nivå
I betänkandet används begreppen nationell, regional respektive lokal
nivå, särskilt i relation till kunskapsstyrning. Med nationell nivå avses
perspektivet hela Sverige. Med regional avses sjukvårdsregionen
eller, om texten rör samarbete mellan kommunerna, länsnivå. Lokal
nivå avser sjukvårdshuvudmannens nivå, dvs. i var och en av de 21 regionerna eller 290 kommunerna beroende på kontext.

10
11
12

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Tandvårdslagen (1985:125).
Smittskyddslagen (2004:168).
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Nationell uppföljning
Uppföljning definieras som att faktiska skeenden i hälsosystemet
kartläggs och dokumenteras. En uppföljning ger en översiktlig bild,
så värderingsfritt som möjligt. Med nationella uppföljning avser vi
uppföljning avseende hela Sverige. Data är den information som ligger
till grund för uppföljningen.
Nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Med ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
avses att hälso- och sjukvårdssystemets olika delar gemensamt verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på
alla nivåer. Se avsnitt 2.6. En mer utförlig och vetenskaplig beskrivning återfinns i bilaga 4.
Professioner
Med professioner avses samtliga professioner inom hälso- och sjukvården om inte annat anges i texten. Se avsnitt 4.2.
Sjukvårdshuvudman
I 2 § hälso- och sjukvårdslagen anges att med huvudman avses den
region eller den kommun som enligt lagen ansvarar för att erbjuda
hälso- och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska område kan en
eller flera vårdgivare bedriva verksamhet.
Socialtjänst
Med socialtjänst avses enligt Socialstyrelsens termbank i första hand
den verksamhet som regleras genom bestämmelser i socialtjänstlagen13, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga14, lagen
om vård av missbrukare i vissa fall15 och lagen om stöd och service
13

Socialtjänstlag (2001:453).
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
15
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.
14
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till vissa funktionshindrade16, samt personlig assistans som utförs
med assistansersättning som regleras i socialförsäkringsbalken17.
Vårdens förbättringsarbete
Ett av utredningens huvuduppdrag är att vidareanalysera hur vårdens
förbättringsarbete kan stärkas. Vår tolkning av direktivet är att begreppets användning avser fånga en bred ansats avseende förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå. Det handlar om
tillämpning och förutsättningar för tillämpning av bästa möjliga kunskap. Att tillämpa kunskap handlar både om att börja omsätta denna
kunskap i praktiken (implementering) och om att arbeta löpande
med ett systematiskt kvalitetsarbete (förbättringsarbete). Utredningen
använder därför i betänkandet den något bredare beskrivningen
”implementering och förbättringsarbete” som synonymt med direktivets begrepp vårdens förbättringsarbete.

2.5

Utredningens utgångspunkter och avgränsningar

Utredningen har tre grundläggande utgångpunkter för sitt arbete.
Utgångspunkterna är i) målen i hälso- och sjukvårdslagen och värdet
för patienten, ii) att vi har fokus på staten, regionerna och kommunerna som aktörer samt iii) att vi ser vårt uppdrag som delar av
en större helhet – ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Dessa beskrivs i korthet i avsnittet nedan. En längre
beskrivning av det sammanhållna systemet finns i avsnitt 2.6.
En annan utgångpunkt i utredningens arbete har varit att lämna
förslag som är realistiska att genomföra utifrån rådande förhållanden
och inom en relativt kort tidshorisont. Därav följer att utredningen
har förhållit sig till rådande ansvarsförhållande mellan staten, regionerna och kommunerna samt även till rådande myndighetsstruktur.
En annan aspekt i den del av vårt uppdrag som handlar om nationell uppföljning är tillgång till data. Vi har avgränsat oss från att närmare gå in på frågan, eftersom den är komplex och bedöms inte
rymmas inom utredningens arbete. Däremot har vi på ett mer övergripande plan beaktat frågan.
16
17

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110).
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Tre grundläggande utgångpunkter
Nedan följer en kortfattad beskrivning av utredningens grundläggande utgångpunkter.
i) Målen i hälso- och sjukvårdslagen och värdet för patienten
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) anger att målen med svensk hälsooch sjukvård är en god hälsa och vård på lika villkor. Vården ska ges
med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda
människans värdighet. Den som har det största behovet av hälsooch sjukvård ska ges företräde till vården. Målen har preciserats i sex
dimensioner av god vård, dvs. att vården ska vara kunskapsbaserad
och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges
i rimlig tid. Utredningen tar i sitt uppdrag avstamp i denna målbild,
dvs. vi menar att ytterst handlar utredningens arbete om att bidra
med förutsättningar för att bättre kunna nå målen och därmed bidra
till att skapa värde för patienten.
ii) Fokus på staten, regionerna och kommunerna som aktörer
Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet med många aktörer. Alla har det gemensamt att syftet ytterst är att skapa värde för
patienten. Sverige har valt att organisera hälso- och sjukvården så att
staten har det övergripande ansvaret medan utföraransvaret ligger på
de båda sjukvårdshuvudmännen, dvs. regioner och kommuner. Om
regionernas ansvar i någon mening kan uppfattas som självklart som
utförare av hälso- och sjukvård är vår bild inte densamma när det
gäller kommunerna. Kommunerna ansvarar för cirka 25 procent av
hälso- och vården i Sverige (se avsnitt 4.5). Det är ett omfattande
ansvar som inte minst mot bakgrund av utvecklingen mot den nära
vården är något som torde växa.
Till detta ska läggas att regioner och kommuner har en kommunal
självstyrelse. Den svenska hälso- och sjukvården har därmed i grunden en inbyggd komplexitet och utmaning genom att huvudmännen
ska ta sitt eget ansvar för verksamheten samtidigt som staten har ett
övergripande ansvar för hälso- och sjukvård. Statens ansvar för

56

373

SOU 2020:36

Utredningens uppdrag och arbetets genomförande

hälso- och sjukvården är å sin sida fördelat mellan flera olika myndigheter, där regeringen ansvarar för att styra sina myndigheter.
Till bilden av vilka som är verksamma i hälso- och sjukvården, ska
läggas en rad andra aktörer. Det finns bl.a. läkemedelsbolag, medicintekniska företag, apotek, professionsföreningar, högskolor och
universitet m.fl. som alla på olika sätt är en del i svensk hälso- och
sjukvård och en del av den kunskapsbaserade vården.
Mot bakgrund av utredningens uppdrag har vi valt att fokusera på
aktörerna staten, regionerna och kommunerna.
iii) Vårt uppdrag är delar av en större helhet - ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Utredningens centrala uppdrag är att lämna förslag på en statlig
funktion för nationell uppföljning av hälso- och sjukvården samt
vidareanalysera förslaget från Kunskapsstödsutredningen om hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas. Dessa uppdrag rör, enligt utredningen, två viktiga delar i ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård – i) uppföljning och analys som ett kunskapsbaserat underlag för utveckling av policy på regeringsnivå, samt ii) förutsättningar för tillämpning av kunskap i patientmötet. En längre
beskrivning av ett nationellt sammanhållet systemet för kunskapsbaserad vård följer i avsnitt 2.6.

2.6

Ett nationellt sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård

Med ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
avser utredningen att hälso- och sjukvårdssystemets olika delar
gemensamt verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälsooch sjukvård på alla nivåer. På den lokala nivån, dvs. i regioner och
kommuner, handlar det om att skapa förutsättningar för att bästa
möjliga kunskap används i varje patientmöte. På den regionala och
nationella nivån, dvs. på sjukvårdsregional och statlig nivå, i hälsosystemet handlar det om att beslut ska vara så välinformerade som
möjligt utifrån kunskap, patienters perspektiv etc. Allt det som görs
för att nå en kunskapsbaserad vård kan även sammanfattas som kunskapsstyrning. Det avser alla de aktiviteter som behövs på alla nivåer
57

374

Utredningens uppdrag och arbetets genomförande

SOU 2020:36

för att varje patientmöte ska vara grundat på bästa möjliga kunskap18.
Att använda bästa möjliga kunskap inkluderar även att prioriteringar
har gjorts bl.a. med hänsyn till ekonomiska förutsättningar, se avsnitt 4.1.
Bästa möjliga kunskap i patientmötet definierar vi som kunskap
baserad på aktuell vetenskap och/eller beprövad erfarenhet, dvs.
forskningsbaserad eller systematiskt utvecklad kunskap. När denna
kunskap i patientmötet kombineras med patientens situation, önskemål och erfarenheter samt den professionelles bedömning och kliniska expertis tillämpas vad man kallar för evidensbaserad praktik.
Beslut i patientmötet baseras således på den sammanvägda kunskapen från forskning, profession och patient.
För att förslagen avseende utredningens centrala uppdrag ska få
bästa möjliga effekt, dvs. bättre bidra till att ta oss närmare målen i
HSL om en god hälsa och en vård på lika villkor för befolkningen,
anser utredningen att man även behöver titta närmare på hur det sammanhållna systemet fungerar som helhet.
Fem komponenter i ett sammanhållet system
Vi har valt att beskriva ett sammanhållet systemet med hjälp av fem
komponenter. Utöver de komponenter som är centrala i vårt uppdrag – i) systematisk uppföljning och analys samt ii) tillämpning och
förutsättning för tillämpning – ingår iii) identifiering och prioritering av frågor och behov, iv) generering av kunskap samt v) generering av vägledningar och ställningstaganden.
Nedan beskrivs övergripande de olika komponenterna i ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. En mer
utförlig och vetenskaplig beskrivning återfinns i bilaga 4. Vi vill först
inleda med några grundläggande utgångpunkter som vinner på att
tydliggöras.
En grundläggande utgångspunkt för ett sammanhållet system är
att berörda aktörer verkar samordnat – snarare än isolerat – mot de
mål som är gemensamma. Ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård handlar om hur staten, regionerna och kommunerna bäst kan arbeta tillsammans för att uppnå målen för hälsooch sjukvården. För att systemet ska kunna vara sammanhållet krävs
18

SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård.
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det dock betydligt mer än en gemensam målbild. Det finns en rad
olika faktorer som är viktiga för att systemet som helhet ska sträva
mot målen på ett effektivt sätt. Det handlar om vilka frågor eller
behov man prioriterar, vem som gör vad samt hur man arbetar i
systemet för att få det effektivt (se kapitel 14).
Övergripande handlar ett sammanhållet systemet om att optimera helheten och inte enbart varje del för sig. Här finns det en stor
potential att öka värdet och minska risken för resursslöseri i hela
systemet. Det är först när aktörerna agerar utifrån ett helhetsperspektiv och synkroniserat i relation till varandra som vi kan uppnå
en optimal effekt av de insatser som görs. För att nå förståelse för
vem som bör göra vad och hur detta ska ske i ett sammanhållet
system så behöver man också se på vilka typer av uppgifter som utförs
inom systemet för att bygga den kunskapsbaserade vården. Uppgifterna, eller komponenterna som vi väljer att kalla dem, pågår alla
samtidigt i systemet med olika aktörer involverade på olika nivåer.
Komponenterna är sammanlänkade med varandra eftersom det finns
ett ömsesidigt beroende mellan såväl det arbete som utförs som de
aktörer som utför dem.
Identifiering och prioritering av frågor och behov
Frågor eller behov kan t.ex. vara ett gap/brist, såsom en identifierad
ojämlikhet inom ett visst område, eller ett kunskapsbehov, till
exempel avsaknad av registerdata på ett specifikt hälsoområde eller
avseende en ny metod. Det är en indikation på att något behöver
göras eller förändras. Det kan således både handla om behov och
frågeställningar kopplade till den kliniska vardagen och till policyfrågor på regional eller nationell nivå. Uppföljning och analys är ett
centralt verktyg för att identifiera frågor och behov. Frågor kan
också identifieras av en rad olika aktörer såsom patienter, professioner, kommuner, regioner eller myndigheter. Det finns inte möjlighet
att hantera alla frågor eller behov som identifieras och därför sker av
nödvändighet en prioritering av dessa och således en nedprioritering
av andra. För att systemet ska bli ändamålsenligt är det centralt att
prioriteringsprocesserna är transparanta, systematiska och utformade utifrån målen med hälso- och sjukvården. Det behövs även en
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samordning av prioriteringar ibland aktörerna i systemet som helhet
(se kapitel 14).
Hur en prioriterad fråga eller ett prioriterat behov bäst hanteras
måste sedan ses i relation till alla komponenter i ett sammanhållet
system. Behöver vi forskning eller systematisk kunskap för att tillgodose behovet? Eller handlar det om att ta fram en vägledning?
Eller är det så att det är förutsättningar för tillämpning som behöver
komma till stånd? Eller behöver frågan lösas genom förändringar i
uppföljningar för att man bättre ska kunna förstå och förbättra andra
aspekter av vården? Identifiering och prioritering av frågor kan
således leda till att åtgärder eller förändringar vidtas i en eller flera
delar i systemet.
Figur 2.1

De huvudsakliga komponenterna i ett sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård. Ringarna i mitten illustrerar
patientmötet, dvs. en personcentrerad och evidensbaserad
praktik
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Systematisk uppföljning och analys
Uppföljning är en beskrivning av verkligheten, ”hur gick det?”. Det
innebär att följa utveckling och mäta vad som faktiskt har hänt.
Analys handlar om att närmare granska och förstå det man har följt
upp, inte bara konstatera. Uppföljning och analys på alla nivåer är av
vikt för att kunna göra rätt insatser och vidta rätt åtgärder för att
kunna bli ännu bättre och öka kvalitet, effektivitet och jämlikhet i
hälso- och sjukvården. Inom hälso- och sjukvårdssystemet sker en
rad olika uppföljningar på olika nivåer. Uppföljningar av hälso- och
sjukvården kan t.ex. röra hälsotillstånd, väntetider och kostnader.
Uppföljning kan också handla om kartläggning av åtgärder i hälsosystemet som är av mer strukturell eller systematisk karaktär, t.ex.
effekter av statliga initiativ. I kapitel 9 kan man läsa mer om nationell
uppföljning. På den lokala nivån är uppföljning och analys en central
del i det lokala förbättringsarbetet (se kapitel 10).
Tillämpning och förutsättningar för tillämpning
Att tillämpa kunskap, vägledningar eller ställningstaganden, handlar
om att omsätta underlaget eller beslutet i praktiken. Det innebär
tillämpning i den kliniska vardagen eller i agerandet på policynivå.
Hälso- och sjukvården är en kunskapsintensiv organisation, varför
tillgång och förmedling av tillförlitlig kunskap är centralt för verksamheten.
För att man ska kunna tillämpa kunskap behöver även förutsättningar för detta finnas. Att tillämpa kunskap handlar både om att
börja omsätta bästa möjliga kunskap i praktiken (implementering)
och om att arbeta löpande med ett systematiskt kvalitetsarbete (förbättringsarbete). Forskning kring tillämpning visar att det är en rad
olika faktorer och förutsättningar som är avgörande för tillämpningen. Det är således komplext. Det kan handla om alltifrån hur
kunskapsstöd är utformade, om man har tillgång till stöd, har rätt
utbildning etc. till organisatoriska och juridiska förutsättningar.
I kapitel 10 kan man läsa mer om detta.
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Generering av forskningsbaserad eller systematiskt utvecklad kunskap
samt vägledning eller ställningstaganden
Generering av forskningsbaserad eller systematisk kunskap handlar
om att utveckla kunskap med hjälp av vedertagna metoder så att
kunskapen som tas fram är tillförlitlig och relevant och därmed kan
tillämpas i hälso- och sjukvården. Forskningsbaserad kunskap bygger
på en sammanställning av forskningsstudier och kan belysa en rad
olika frågor. t.ex. behandlingseffekter eller hur patienter värderar ett
visst utfall. Det kan också röra sig om forskningsbaserad kunskap på
områden som rör hälsosystemet i sig, exempelvis studier av utveckling av riktlinjer, förbättringsarbete, kvalitetsutveckling, implementering eller uppföljning. För vissa målgrupper räcker det med att denna
kunskap finns tillgänglig för att tillämpas i hälso- och sjukvården.
För andra grupper kan det finnas behov av tydligare vägledning i vad
som bör göras. Vägledningar är ett samlingsnamn för exempelvis
riktlinjer, rekommendationer, vårdprogram eller beslutsstöd i olika
former. De kan vara av olika karaktär och rikta sig till olika målgrupper och beslutsnivåer i hälso- och sjukvården. På policynivå är
det mer relevant att tala om ställningstagande hur man ska möta ett
visst behov. Grunden för vägledningen eller ställningstagandet är
den sammanvägda forskningsbaserade eller systematiskt utvecklade
kunskapen, men man behöver här även göra olika typer av värderingar, även inkluderat etiska bedömningar.
Komponenterna påverkar och påverkas ömsesidigt
Ett sammanhållet system behöver ta i beaktande att komponenterna
i systemet påverkar och påverkas ömsesidigt. Det innebär att utformningen av varje komponent behöver ta andra komponenter samt
helheten i beaktande. Det sker även återkoppling mellan komponenterna, till exempel kan arbetet med vägledningar belysa aspekter
av vad ny forskningsbaserad kunskap bör adressera. Likaså kan man
vid tillämpning återkoppla till vad som behöver justeras vad gäller
vägledningar, och uppföljning och analys kan återkoppla till verksamhetens tillämpning. Om man ser till utredningens huvuduppdrag
kan man konstatera att ett fungerande system som helhet är en nödvändighet både för att uppföljning och analys ska kunna leda till ett

62

379

SOU 2020:36

Utredningens uppdrag och arbetets genomförande

ändamålsenligt agerande och för att det ska finnas tillförlitlig och
relevant kunskap att tillgå i det lokala förbättringsarbetet.

2.7

Utredningens genomförande

I det följande avsnittet beskrivs hur utredningen har arbetat med
uppdraget. Ett genomgående inslag i utredningens arbete har varit
dialog och möten. Utredningen har träffat en rad olika aktörer enskilt
och i olika grupperingar. Det har varit värdefullt både för att inhämta
information och pröva olika idéer.
Insamling, inläsning och dialoger
Utredningen har kontinuerligt tagit del av forskning, myndighetsrapporter och annan litteratur som har varit av relevans för uppdraget.
Utredningen har samlat in information genom bl.a. intervjuer
och enkäter. Intervjuerna har genomförts med en rad olika företrädare för myndigheter, kommuner och regioner, privata aktörer,
politiker m.fl. utifrån förberedda frågor. Enkäterna har fokuserat på
de delar av uppdraget där vi har sett behov av fördjupad information.
Enkäterna har vänt sig till myndigheter, kommuner, regioner och
styrelsen för regionernas nationella system för kunskapsstyrning i
hälso- och sjukvård.
Dialog och samverkan har skett kontinuerligt med olika aktörer.
Även dessa dialoger har bidragit till insamlingen av information.
I direktivet föreskrivs att utredningen ska samråda med företrädare för sjukvårdshuvudmännen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt med samtliga myndigheter med centrala uppgifter
som berör uppdraget, Rådet för styrning med kunskap, partnerskapet samt andra berörda aktörer såsom patient- och professionsföreningar samt läkemedelskommittéerna. Utredningen har samverkat med alla dessa aktörer. Därutöver har utredningen träffat en rad
andra aktörer och experter som har haft betydelse för uppdraget.
Utredningen har valt att ha en senior rådgivare knuten till uppdraget i form av docent Lars-Torsten Larsson. Utredningen har också
haft ett samarbete med forskaren, medicine doktor Linda Richter
Sundberg vid Umeå universitet.
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Längre arbetsmöten med olika teman
Ett arbetssätt som utredningen har använt sig av är längre arbetsmöten kring fokuserade teman. Utredningen har arrangerat flera
sådana möten med en sammansättning av olika aktörer, beroende på
ämne och syfte. För utredningen har det varit ett sätt att tillsammans
med de medverkande fördjupa sig i frågeställningar eller utmaningar
kopplade till utredningens uppdrag utifrån olika perspektiv.
Expertgrupp och patientreferensgrupp
Socialdepartementet beslutade den 16 april 201919 att tillsätta en
expertgrupp till utredningen bestående av företrädare för 14 olika
organisationer. Utredningen har träffat gruppen vid sju tillfällen.
Experterna och de sakkunniga representerade SKR, Region Jönköping/
regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning, Östergötlands län/de regionala samverkans och stödstrukturerna, Socialstyrelsen, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Läkemedelsverket,
Läkarförbundet, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet, Sveriges Farmaceuter, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa samt Socialdepartementet. Utredningen har sett ett stort värde i expertgruppens bidrag.
Utöver de ordinarie expertgruppsmötena har utredningen fört dialog och haft enskilda möten med flera av experterna, såväl enskilt
som i mindre grupper, om vissa av utredningens frågor.
Utredningen valde också att bilda en patientreferensgrupp med
sex företrädare. Syftet med gruppen var att diskutera och få kunskap
om patienters perspektiv i de frågor som vi har haft att hantera.
Patientreferensgruppen har medverkat under hela arbetets gång och
bidragit på ett värdefullt sätt. Mötena med patientreferensgruppen
har skett i nära anslutning till varje expertgruppsmöte. Därigenom
har patientreferensgruppen bidragit med inspel till expertgruppsmötena. I gruppen ingick representanter från Astma- och allergiförbundet, Riksförbundet HjärtLung, Unga reumatiker, Cancerfonden, WED-förbundet och Scizofreniförbundet. Sammansättningen
av gruppen skedde efter dialog med några patientföreträdare med
syfte att skapa en grupp med olika perspektiv och erfarenheter.
19

Socialdepartementet. Förordnande i utredningen sammanhållen kunskapsstyrning (S2018:12).
Dnr S2019/01001/FS.
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Dialog med utredningar med beröringspunkter
Utredningen har kontinuerligt haft dialog med flera pågående och
avslutade utredningar med beröringspunkter. Utredningen har vid
några tillfällen träffat utredningen Samordnad utveckling för god
och nära vård20. Bland annat har vi gemensamt träffat deras referensgrupp bestående av kommundirektörer. Vi har haft dialog med Läkemedelsutredningen21 och utredningen Framtidens socialtjänst22 främst
mot bakgrund av den del av vårt uppdrag som handlar om stöd i
vårdens förbättringsarbete. Därutöver har vi träffat en rad andra utredningar, bl.a. utredningen Sammanhållen information inom vård
och omsorg23, utredningen Styrning för en jämlik vård24, Tillitsdelegationen25, utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre26, utredningen Välfärdsteknik i äldreomsorgen27 och Kommittén för teknologisk innovation
och etik – KOMET28.

20

S2017:01 Samordnad utveckling för god och nära vård.
S2016:07 Läkemedelsutredningen.
22
S2017:03 Framtidens socialtjänst.
23
S2019:01 Sammanhållen information inom vård och omsorg.
24
S2017:08 Styrning för en jämlik vård.
25
Fi 2016:03 Tillitsdelegationen.
26
S2019:04 Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre.
27
S2018:11 Välfärdsteknik i äldreomsorgen.
28
N2018:04 Kommittén för teknologisk innovation och etik – KOMET.
21
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I detta kapitel ges en översiktlig redogörelse för de viktigaste bestämmelserna på området som särskilt berör de frågeställningar som utredningen har att ta ställning till.
Det svenska hälso- och sjukvårdsrättsliga regelverket är omfattande. Regelverket består av mer än 250 författningar, dvs. lagar, förordningar och föreskrifter av olika omfattning. Den svenska hälso- och
sjukvårdslagstiftningen är utformad som en skyldighetslagstiftning
till skillnad från en rättighetslagstiftning. Det innebär att tillhandahållandet av nödvändig hälso- och sjukvård är en skyldighet för samhället. Hälso- och sjukvård hanteras således inte som en rättighet som
den enskilde kan utkräva på juridisk väg.1
Det finns ett antal författningar som berör utredningens uppdrag.
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och patientlagen (2014:821) innehåller grundläggande och övergripande bestämmelser på hälso- och
sjukvårdsområdet. I fråga om tandvård finns särskilda bestämmelser
i t.ex. tandvårdslagen (1985:125). Patientsäkerhetslagen (2010:659)
är ett annat exempel på lagstiftning av övervägande generell karaktär.
Lagstiftningen på hälso- och sjukvårdens område omfattar dessutom lagar som reglerar särskilda områden. Några exempel är läkemedelslagen (2015:315) och lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner
m.m. I övrigt omfattar det hälso- och sjukvårdsrättsliga regelverket
åtskilliga förordningar samt olika statliga myndigheters föreskrifter.
Andra grundläggande författningar av betydelse för hälso- och sjukvården är regeringsformen och kommunallagen.

1

Prop. 2016/17:43 En ny hälso- och sjukvårdslag.
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Regeringsformen och kommunallagen
Det allmänna ska enligt regeringsformen, förkortadRF, verka för goda
förutsättningar för hälsa. Kommunerna sköter lokala och regionala
angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens
grund. Den kommunala självstyrelsen utgör en grund för det svenska
samhällssystemet och innebär att det ska finnas en självständig och,
inom vissa ramar, fri bestämmanderätt för kommuner och regioner.
Grunden för kommunernas och regionernas existens, ställning, organisation och verksamhet är reglerad i regeringsformen och kommunallagen.
Kommuner och regioner får enligt kommunallagen (2017:725)
själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till området eller invånarna om det inte åligger någon annan.
Kommunallagen anger vidare att det på vissa områden finns särskilda
föreskrifter om kommunernas och regionernas befogenheter och
skyldigheter. Hälso- och sjukvården är ett sådant område.
I regeringsformen finns regler för hur normgivningsmakt kan
delas mellan riksdagen och regeringen. Med normgivningsmakten
avses rätten att besluta rättsregler, dvs. sådana regler som är bindande
för enskilda och myndigheter. Regeringsformen medger även att normgivningsmakt i vissa fall kan överlåtas åt kommuner.
I kommunallagen regleras bl.a. kommunernas och regionernas
kompetens, befogenheter och organisation.
Hälso- och sjukvårdslagen
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), förkortad HSL, är den centrala
lagen för hälso- och sjukvården. Lagen trädde i kraft den 1 april 2017
och ersatte då den tidigare hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Syftet
med den nya hälso- och sjukvårdslagen var att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med
intentionen om en målinriktad ramlag. Hälso- och sjukvårdslagen
har en struktur och uppbyggnad i form av fem avdelningar och kapitel
med löpande paragrafnumrering inom varje kapitel. Nästan alla bestämmelser i den tidigare hälso- och sjukvårdslagen har förts över till den
nuvarande hälso- och sjukvårdslagen. De flesta av paragraferna är
utformade helt i överensstämmelse med motsvarande bestämmelser
i den äldre lagen, eller skiljer sig från dessa bestämmelser enbart i
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språkligt eller redaktionellt hänseende. Ett mindre antal förtydliganden och ändringar i sak i förhållande till tidigare lag har skett. Ett
fåtal nya bestämmelser har tillkommit.2
Lagen innehåller mål för hälso- och sjukvården. Där anges en god
hälsa och en god vård på lika villkor för hela befolkningen som mål.
Vidare ska vården ges med respekt för alla människors lika värde och
för den enskilda människans värdighet. Den som har det största
behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.
Hälso- och sjukvårdslagen innehåller även definitioner av centrala
begrepp såsom huvudman och vårdgivare. Med huvudman avses i
denna lag den region eller den kommun som enligt lagen ansvarar för
att erbjuda hälso- och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska
område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet. Med vårdgivare avses i denna lag statlig myndighet, region, kommun, annan
juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och
sjukvårdsverksamhet. Hälso- och sjukvården ska enligt hälso- och
sjukvårdslagen bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Detta
innebär att hälso- och sjukvård särskilt ska vara av god kvalitet med
god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet,
kontinuitet och säkerhet, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten
och personalen samt vara lätt tillgänglig. Regionerna och kommunerna är huvudmän för hälso- och sjukvården. Kommunerna har
ansvar för hälso- och sjukvård för personer som bor i vissa boendeformer, för dem som vistas i viss dagverksamhet och för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende
förutsätter att kommunen kommit överens med regionen om att ta
över sådant ansvar. Om det finns flera behandlingsalternativ som
står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska
patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon
föredrar. Regionen ska ge patienten den valda behandlingen om det
med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.
I hälso- och sjukvårdslagen finns bestämmelser för ledning och
kvalitetssäkring av hälso- och sjukvården. Av dessa framkommer bl.a.
att ledningen av hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den
främjar kostnadseffektivitet. Det ska finnas en verksamhetschef,
som är ansvarig för verksamheten. Det framkommer vidare att
2

Prop. 2016/17:43 En ny hälso- och sjukvårdslag.
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kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. All hälso- och sjukvård ska ha den personal, de lokaler
och den utrustning som behövs för att kunna ge patienterna god vård.
Patientlagen
Patientlagen (2014:821), förkortad PL, innehåller bestämmelser som
syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja
patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patientlagen innehåller bestämmelser som rör patientens möjlighet till
inflytande i hälso- och sjukvården eller som har direkt betydelse för
vårdens utformning. Vid införandet av patientlagen framhölls bl.a.
att det är angeläget att stärka och tydliggöra patientens ställning i
hälso- och sjukvården samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.3 I lagen framhålls också att patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och
som står i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
I lagen finns bestämmelser om informationsplikten gentemot
patienten. Det klargörs även att hälso- och sjukvård som huvudregel
inte får ges utan patientens samtycke. Lagen innehåller vidare bestämmelser om möjligheter för en patient att i vissa fall få en ny medicinsk
bedömning och att välja utförare av offentligt finansierad primärvård
och öppen specialiserad vård i hela landet.
Patientsäkerhetslagen
Patientsäkerhetslagen (2010:659), förkortad PSL, syftar till att främja
hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och därmed jämförlig verksamhet. I lagen finns bl.a. bestämmelser om anmälan av
verksamhet, vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete, skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal
m.fl., tillsynen av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) samt straffbestämmelser och
överklagande.
Med hälso- och sjukvårdspersonal avses i patientsäkerhetslagen
bl.a. den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården
samt apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller
3

Prop. 2013/14:106 Patientlag.
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lämnar råd och upplysningar. Lagen innehåller bestämmelser som
reglerar ansvaret för vårdgivaren men även personal i hälso- och
sjukvården. Socialstyrelsen är behörig myndighet att besluta om bl.a.
legitimation.
Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet samt ge patienten sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller
dessa krav. Den som har ansvar för hälso- och sjukvården ska bl.a. se
till att patienten får upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de
behandlingsmetoder som finns. Hälso- och sjukvårdspersonal bär
själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter. Yrkesansvaret innebär bl.a. att om uppgifter delegeras till någon ur hälsooch sjukvårdspersonalen utför han eller hon dessa under eget yrkesansvar. Hälso- och sjukvårdspersonalen har också skyldighet att
bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls och ska därför rapportera risker för vårdskador till vårdgivaren.
Vårdgivaren har en skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård upprätthålls. Vårdgivaren ska se
till att personalens kompetens tillgodoser kravet på god vård. Det
innebär bl.a. att vårdgivaren ska arbeta förebyggande för att minska
risken att patienter drabbas av vårdskador samt utreda och vidta en
rad åtgärder i samband med vårdskador.
Hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av
IVO. Av patientsäkerhetslagen framgår att med hälso- och sjukvård
enligt lagen avses verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar samt verksamhet inom detaljhandel med läkemedel
enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Patientsäkerhetslagen gäller således för verksamhet som omfattas av bl.a. hälso- och
sjukvårdslagen eller tandvårdslagen.
I patientsäkerhetslagen definieras vidare tillsyn bl.a. som granskning av att hälso- och sjukvårdsverksamhet och dess personal uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut
som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.
IVO:s tillsyn ska främst inriktas på granskning av att vårdgivaren
fullgör sina skyldigheter att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Tillsynen ska främst syfta till att förebygga skador och
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eliminera risker i hälso- och sjukvården samt stödja och granska
verksamheten och hälso- och sjukvårdspersonalens åtgärder.
I patientsäkerhetslagen beskrivs vidare vilka åtgärder som kan
vidtas mot hälso- och sjukvårdspersonal och vårdgivare som inte
fullgör sina skyldigheter eller bryter mot bestämmelser som gäller
verksamheten. För den som har en legitimation att utöva sitt yrke
kan det bli aktuellt med en prövotid eller återkallelse av legitimation.
Vårdgivaren står under tillsyn av IVO som i sin tillsyn kan besluta
om föreläggande (även vid vite) att fullgöra sina skyldigheter. IVO
kan besluta om förbud att bedriva verksamheten.
IVO ska efter anmälan pröva klagomål mot hälso- och sjukvården
och dess personal. Anmälan får göras av den patient som saken gäller
eller, om patienten själv inte kan anmäla saken, en närstående till
honom eller henne. Vårdgivaren och i vissa situationer även hälsooch sjukvårdspersonal, har emellertid enligt patientsäkerhetslagen
en skyldighet att i vissa fall göra anmälan till IVO.
Sammansättningen i HSAN och nämndens handläggning regleras
också i patientsäkerhetslagen. HSAN prövar bl.a. frågor om prövotid och återkallelse av legitimation eller begränsning av förskrivningsrätt.
I lagen ges även bestämmelser om möjligheten att överklaga
beslut som fattats av HSAN, IVO och Socialstyrelsen.
Patientdatalagen
Patientdatalagen (2008:355), förkortad PDL, tillämpas vid vårdgivares
behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. Bestämmelserna syftar till att informationshantering inom hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet
och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet. Personuppgifter
ska utformas och i övrigt behandlas så att patientens och övriga
registrerades integritet respekteras och att dokumenterade personuppgifter hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.
Patientdatalagen innehåller bestämmelser som kompletterar EU:s
dataskyddsförordning vid sådan behandling av personuppgifter inom
hälso- och sjukvården som är helt eller delvis automatiserad eller där
uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling
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av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.
Patientdatalagen innehåller också bestämmelser om skyldigheten
att föra patientjournal, grundläggande bestämmelser om inre sekretess och elektronisk åtkomst inom en vårdgivares verksamhet, utlämnande av uppgifter och handlingar samt viss uppgiftsskyldighet.
Lagen omfattar även bestämmelser om sammanhållen journalföring,
nationella och regionala kvalitetsregister, rättigheter för den enskilde,
omhändertagande och återlämnande av patientjournal.
Tandvårdslagen
I tandvårdslagen (1985:125) och tandvårdsförordningen (1998:1338)
regleras hur tandvården ska utföras samt regionernas ansvar för tandvården.
I tandvårdslagen definieras målet för och kraven på en god tandvård. Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på god
tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Detta innebär att det
ska läggas särskild vikt vid förebyggande åtgärder, att den ska vara
tillgänglig och av god kvalitet. En god tandvård innebär också att
vårdgivare tillgodoser patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, att vården bygger på respekt för patientens självbestämmande och integritet, samt att vården främjar goda kontakter mellan
patienten och tandvårdspersonalen. Vårdgivare ska så långt som möjligt, utforma samt genomföra vården och behandlingen i samråd med
patienten. Vårdgivare ska också upplysa patienten om hans eller hennes
tandhälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som finns. Innan
vårdgivare börjar en behandlingsperiod ska patienten upplysas om
vad behandlingen kan komma att kosta.
Av tandvårdslagen framgår att varje region ska erbjuda en god
tandvård åt dem som är bosatta inom regionen. Regionen ska även
erbjuda en god tandvård till dem som, utan att vara bosatta i Sverige,
har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom enligt vad som följer
av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpning av systemen för
social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Regionerna ansvarar också för
tandvårdsstödet till äldre och funktionshindrade som har ett stort
omsorgsbehov. Denna vård omfattar bland annat en avgiftsfri mun-
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hälsobedömning och individuell rådgivning. För personer som behöver
tandvård som ett led i sjukdomsbehandling och som behöver oralkirurgi har regionerna också ett ansvar. Regionerna ansvarar även för
den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården.
Lagen om läkemedelskommittéer
Lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer tillkom samtidigt som
kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen överfördes från staten till
regionerna. Läkemedelskommittéverksamheten var tidigare frivillig
för regionerna.
Genom lagen om läkemedelskommittéer infördes ett obligatoriskt krav på en eller flera läkemedelskommittéer i varje region med
uppgift att genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen eller på annat lämpligt sätt verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen. Rekommendationerna
ska vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedelsanvändningen
inom verksamhetsområdet ska kommittén göra de påpekanden som
behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna. Lagen anger att varje läkemedelskommitté i den omfattning som behövs, ska samverka med andra
läkemedelskommittéer samt med berörda myndigheter, universitet
och högskolor.
Av lagstiftningen följer att det är upp till varje region att bestämma
hur många kommittéer som ska finnas och vilket organ inom regionen som ska tillsätta en kommitté. Regionen bestämmer också antalet ledamöter i varje kommitté och mandattiden för ledamöterna.
Socialtjänstlagen
Utgångspunkten i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, är att
den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Varje
kommun svarar för socialtjänsten inom kommunen, och har det
yttersta ansvaret för att de enskilda invånarna får det stöd och den
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hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar
som vilar på andra huvudmän.
Kommunen får träffa överenskommelse med regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att, inom ramen för socialtjänstens uppgifter, samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. När den enskilde har behov av
insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska
kommunen tillsammans med regionen upprätta en individuell plan.
Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och det ska
finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet för att utföra
uppgifterna. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
Kommunen är skyldig att tillhandahålla så kallad särskild boendeform för service och omvårdnad av äldre och att inrätta bostäder med
särskild service för dem som till följd av fysiska, psykiska eller andra
skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring. Kommunen ansvarar vidare för att planera sina insatser för äldre och personer med
fysiska eller psykiska funktionshinder. I planeringen ska kommunen
samverka med regionen samt andra samhällsorgan och organisationer.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
förkortad LSS, är en rättighetslagstiftning som syftar till att garantera personer med funktionsnedsättning insatser för särskilt stöd
och service. Lagen omfattar de personer som ingår i personkretsen,
dvs. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande
tillstånd, personer med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld
eller kroppslig sjukdom, eller personer med andra varaktiga fysiska
eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt
åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den
dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller
service.
Av lagen framgår att verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet för insatserna enligt lagen är att den enskilde
får möjlighet att leva som andra. Det framgår vidare att verksam-
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heten ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra
berörda samhällsorgan och myndigheter samt att den ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Lagen innehåller även bestämmelser om insatserna för särskilt
stöd och service samt ansvaret för regioner och kommuner.
Läkemedelslagen
I Läkemedelslagen (2015:315), läkemedelsförordningen (2015:458)
och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel regleras bl.a. arbetet med läkemedelssäkerhet.
Syftet med läkemedelslagen är främst att skydda människors och
djurs liv, hälsa och välbefinnande samt värna om folkhälsan och skydda
miljön. Läkemedelslagen reglerar t.ex. krav på läkemedel samt godkännande, registrering och tillstånd till försäljning av läkemedel, krav
för försäljning av läkemedel, säkerhetsövervakning, kontroll och återkallelse, klinisk läkemedelsprövning, tillverkning, import och annan
införsel samt försiktighetskrav vid hantering av läkemedel och aktiva
substanser.
Ett läkemedel ska enligt läkemedelslagen vara av god kvalitet och
ändamålsenligt. Läkemedelsverket ska ansvara för ett system för säkerhetsövervakning som har till syfte att samla in, registrera, lagra och
vetenskapligt utvärdera uppgifter om misstänkta biverkningar av läkemedel som godkänts för försäljning.
Enligt läkemedelsförordningen ska Läkemedelsverket som ett led
i säkerhetsövervakningen av humanläkemedel möjliggöra och underlätta för konsumenter och hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket.
Vidare ska Läkemedelsverket säkerställa att uppgifterna till den vetenskapliga utvärderingen av rapporter om misstänkta biverkningar av
läkemedel är exakta och möjliga att kontrollera samt genomföra
åtgärder för att identifiera biologiska läkemedel som är föremål för
en rapport om en misstänkt biverkning och som förskrivs, lämnas ut
eller säljs i Sverige. Läkemedelsverket ska vidare lämna upplysningar
om bl.a. hur konsumenter och hälso- och sjukvårdspersonal kan
rapportera misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket. Om det är nödvändigt att genomföra skyndsamma åtgärder
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på grund av misstanke om säkerhetsrisker med ett humanläkemedel,
ska Läkemedelsverket inleda det samrådsförfarande som avses i
artiklarna 107i och 107j i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/26/EU, och i artikel 107k i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2001/83/EU.
Av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel framgår bl.a. att den som bedriver
verksamhet inom hälso- och sjukvården snarast ska rapportera samtliga misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Vårdgivaren ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Av föreskrifterna och allmänna råden framgår vidare att vårdgivaren med stöd av
ledningssystemet ska planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera
och förbättra verksamheten. Vårdgivaren ska också utöva egenkontroll. Egenkontrollen kan innefatta jämförelser av verksamhetens
resultat med uppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister enligt
patientdatalagen samt jämförelser av verksamhetens resultat dels med
uppgifter i öppna jämförelser, dels med resultat för andra verksamheter.
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• Hälso- och sjukvårdslagen anger att målen med svensk hälsooch sjukvård är en god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors
lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den
som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges
företräde till vården.
• Prioriteringsplattformen, God vård samt Vetenskap och beprövad erfarenhet är grundläggande principer som hälso- och
sjukvården har att förhålla sig till.
• Staten ansvarar för den övergripande hälso- och sjukvårdspolitiken. Ansvaret utövas främst genom lagar och förordningar samt genom regeringens styrning av de statliga myndigheterna.
• Regionerna och kommunerna är huvudmän för hälso- och sjukvården och ansvarar för utförandet av vården.
I detta kapitel ges en övergripande bild av grundläggande fakta om
hälso- och sjukvården och dess organisering. Kapitlet inleds med en
beskrivning av de övergripande målen och grundläggande principerna
för hälso- och sjukvården. Därefter följer en beskrivning av centrala
aktörer. Vi beskriver aktörerna i vårdmötet – patienter och professioner. Därefter fortsätter vi med organisering och ansvar avseende
de aktörer som utredningen särskilt har fokuserat på – staten, regionerna och kommunerna. Vi redogör också för några andra aktörer
inom hälso- och sjukvårdsområdet. Kapitlet avslutas med en redo-
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görelse av kostnader för hälso- och sjukvården, fördelat på kommuner och regioner.

4.1

Mål och ramar för hälso- och sjukvården

Riksdagen ger ramarna för hälso- och sjukvården genom lagstiftning
på hälso- och sjukvårdsområdet. Hälso- och sjukvård berörs övergripande i regeringsformen i bestämmelsen om att det allmänna ska
verka för goda förutsättningar för hälsa. Enligt portalparagrafen i hälsooch sjukvårdslagen eftersträvas en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.1 Hälso- och sjukvården ska ges med respekt
för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska
ges företräde till vården.
Utifrån propositionen som ligger till grund för denna lagstiftning
kan man läsa att detta innebär i princip att det bör vara möjligt för
alla, oavsett var man bor i landet, att vid behov och på lika villkor få
del av hälso- och sjukvårdens tjänster. Av det följer att möjligheterna
att vid behov få vård inte får hindras av ekonomiska, sociala, språkliga, religiösa, kulturella eller geografiska förhållanden. Möjligheterna att få vård får heller inte påverkas av faktorer såsom ålder, kön,
förmåga att ta initiativ, utbildning, betalningsförmåga, nationalitet,
kulturella olikheter, sjukdomens art eller varaktighet. Däremot är
det angeläget att värna om dem som är särskilt utsatta och att sträva
efter att jämna ut skillnader, så att alla får likvärdiga möjligheter att
till exempel sätta sig in i vad ett planerat behandlingsprogram har för
innebörd.2
Hälso- och sjukvård ska också ges på lika villkor, oavsett personliga och geografiska förhållanden.3 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har i sin rapport Olik eller ojämlik4 fördjupat
resonemangen om denna centrala utgångpunkt för hälso- och sjukvården. Myndigheten skriver att det faktum att vård ska ges på lika
villkor även följer av lagstiftning om objektivitet, opartiskhet, saklig1

3 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Prop. 1981/82:97 Om hälso- och sjukvårdslag m.m.
3 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30); Prop. 1981/82:97 Om hälso- och sjukvårdslag
m.m.
4
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Olik eller ojämlik. 2019:4. 2019.
2
3
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het, likabehandling och likställdhet.5 Enligt diskrimineringslagstiftningen är alla former av diskriminering som huvudregel förbjudna
inom hälso- och sjukvården.6
Hälso- och sjukvården ska vidare också arbeta för att förebygga
ohälsa. Bestämmelsen gäller all hälso- och sjukvård, oavsett huvudman.7
Att hälso- och sjukvårdslagstiftningen är av ramlagskaraktär innebär att den lämnar stora delar av ansvaret till regionerna och kommunerna för utformningen och planeringen av hälso- och sjukvårdssystemen utifrån sina förutsättningar. Samtidigt är en grundläggande
princip i lagstiftningen som styr de kommunala verksamheterna att
medborgarna ska garanteras en likvärdig samhällsservice oberoende
av var de bor i landet.8
Regeringen utvecklar sitt mål på hälso- och sjukvårdspolitikens
området i Budgetpropositionen för 2020. Där framgår det att målet
för hälso- och sjukvårdspolitiken är att befolkningen ska erbjudas en
behovsanpassad och effektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet. En
sådan vård ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig.9 På det folkhälsopolitiska området är regeringens övergripande mål att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.10
Grundläggande principer för hälso- och sjukvården
Prioriteringsplattformen
En grundläggande utgångpunkt för hur hälso- och sjukvården ska
bedrivas i Sverige är den s.k. prioriteringsplattformen. År 1997 ställde
sig riksdagen bakom de riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och
sjukvården som föreslagits i regeringens proposition Prioriteringar
inom hälso- och sjukvården och som byggde på prioriteringsutredningens slutbetänkande Vårdens svåra val11. Grundtanken är att efter5

Se t.ex. 1 kap. 9 § regeringsformen, 5 § förvaltningslagen (2017:900) och 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725).
6
2 kap. 13 § diskrimineringslagen (2008:567).
7
3 kap. 1–2 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
8
Statskontoret. Statens styrning av kommunerna. 2016:24. 2016.
9
Prop. 2018/19:1 Budgetpropositionen för 2019. Utgiftsområde 9. Hälso- och sjukvårdspolitik.
10
Prop. 2018/19:1 Budgetpropositionen för 2019. Utgiftsområde 9. Folkhälsopolitik.
11
SOU 1995:5 Vårdens svåra val.
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sträva en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Den fastslagna plattformen ska vara vägledande för alla som fattar prioriteringsbeslut. Prioriteringsplattformen har tre grundläggande och rangordnade etiska principer:12
• Människovärdesprincipen innebär att alla människor har lika värde
och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.
• Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att hälso- och sjukvårdens
resurser bör fördelas efter behov.
• Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att en rimlig relation mellan
kostnader och effekt bör eftersträvas vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder.
Dessa principer ska vara vägledande för prioriteringar på både statlig
nivå och på landstingskommunal och primärkommunal nivå.13 Principerna är rangordnade så att människovärdesprincipen går före
behovs- och solidaritetsprincipen, som i sin tur går före kostnadseffektivitetsprincipen. Innebörden av detta är bland annat att svåra
sjukdomar går före lindrigare även om de svåraste tillstånden kostar
väsentligt mycket mer.14
God vård
Det finns olika författningskrav på vårdens kvalitet och utförande
som alla huvudmän och vårdgivare måste följa. En grundläggande
utgångspunkt är att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så
att kraven på en god vård uppfylls. Detta innebär enligt lagen att
hälso- och sjukvården särskilt ska
• vara av god kvalitet med en god hygienisk standard,
• tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,
• bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,

12

Prop. 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården.
Prop. 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården.
14
www.sls.se/etik/prioriteringsplattformen (hämtad 19.12.12).
13
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• främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, och
• vara lätt tillgänglig.15
Vårdgivaren ska se till att det finns den personal, de lokaler och den
utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.16
Socialstyrelsen har utvecklat begreppet god vård i sex dimensioner, som utgår från både patienters förväntningar på vården och
gällande lagstiftning:17
• Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård innebär att
vården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att möta den individuella patientens behov på bästa
möjliga sätt.
• Säker hälso- och sjukvård. Säker hälso- och sjukvård innebär att
vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete.
• Patientfokuserad hälso- och sjukvård. En patientfokuserad hälsooch sjukvård innebär att vården ges med respekt och lyhördhet
för individens specifika behov, förväntningar och värderingar, och
att dessa vägs in i de kliniska besluten.
• Effektiv hälso- och sjukvård. Med effektiv hälso- och sjukvård
avses att tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt för att uppnå
uppsatta mål. Detta innebär att vården utformas och ges i samverkan mellan vårdens aktörer baserat på tillståndets svårighetsgrad och kostnadseffektiviteten för åtgärderna.
• Jämlik hälso- och sjukvård. Jämlik hälso- och sjukvård innebär
att vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla.
• Hälso- och sjukvård i rimlig tid. Hälso- och sjukvård i rimlig tid
innebär att ingen patient ska behöva vänta oskälig tid på de vårdinsatser som han eller hon har behov av.

15

5 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30); 3 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
17
Socialstyrelsen. God vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och
sjukvården. Socialstyrelsen. 2007.
16
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Vetenskap och beprövad erfarenhet
All vård ska ges i överenstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet. Vidare ska alla patienter ges sakkunnig och omsorgsfull
vård.18 När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten ges
möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska ges den valda behandlingen, om det med hänsyn till den
aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.19 Vad gäller vilka behandlingsmetoder
som ska användas i vården, regleras det som utgångspunkt inte i detalj.

4.2

Hälso- och sjukvård handlar ytterst om vårdmötet
– mötet mellan patienter och professioner

Hälso- och sjukvårdslagstiftningen och grundläggande principer handlar i huvudsak om att definiera mål, förutsättningar och krav för hur
hälso- och sjukvården ska bedrivas. Själva utförandet av vården sker
i mötet mellan patienten och den professionelle. Nedan följer en
beskrivning av dessa centrala aktörer.
Patienterna
En patient kan beskrivas som en individ som är i kontakt med hälsooch sjukvården för att t.ex. få en diagnos för sina besvär eller behandling för någon sjukdom. Synen på patienten och dess roll i hälso- och
sjukvården är något som succesivt har förändrats. Vårdanalys skriver
i sin rapport Från mottagare till medskapare om den nu rådande
utvecklingen mot en mer personcentrerad hälso- och sjukvård. Att
hälso- och sjukvården är personcentrerad innebär att den utgår från
individens behov, preferenser och resurser i alla delar av patientens
vårdprocess – innan, under, mellan och efter ett vårdmöte eller kontakt.20 Begreppet personcentrerad vård har enligt Vårdhandboken 21
vuxit fram som en beskrivning av god omvårdnad, både nationellt
18

6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
7 kap. 1 § patientlagen (2014:821).
20
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Från mottagare till medskapare. Rapport 2018:08.
2018.
21
www.vardhandboken.se (hämtad 20.04.24).
19
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och internationellt. Användning av ordet patient anses av företrädare
för inriktningen personcentrerad vård i högre grad betona sjukdomen,
den sjuka kroppen eller kopplingen till en sjukvårdsinrättning, framför människan med sina unika resurser och erfarenheter. I Vårdhandboken används dock ordet patient. Utredningen har också valt
att använda ordet patient.
Sedan 2014 finns en patientlag22 (2014:821). Lagen syftar till att
stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens
integritet, självbestämmande och delaktighet. För att stödja och hjälpa
patienter och deras närstående, huvudsakligen med att föra fram
synpunkter och klagomål till vårdgivare, ska det enligt lag finnas en
eller flera patientnämnder i varje region och kommun.23 Patientnämnderna tillhandahåller och hjälper också patienter att få den
information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen och hjälper patienter att vända sig till rätt myndighet. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans. Deras arbetsområde
omfattar all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt vissa
socialtjänstfrågor inom äldreomsorgen. De ansvarar även för tandvård som bedrivs av regionerna.
Professionerna
Professionerna utgörs av den hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar
i offentlig och privat hälso- och sjukvård. En stor del av professionerna arbetar som behandlare av patienter, men det finns även flera
som arbetar i mer administrativa funktioner inom hälso- och sjukvårdssystemet.
För flera yrken i hälso- och sjukvården och tandvården krävs
legitimation. Olika regler styr vad som krävs för att få legitimation.
Legitimationen ska vara en garanti för att personen har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket. All hälso- och
sjukvårdspersonal, oavsett om man är legitimerad eller inte, har ett
personligt yrkesansvar för hur man utför sina arbetsuppgifter. Grunden i det egna yrkesansvaret är att arbeta utifrån vetenskap och

22
23

Patientlag (2014:821).
Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
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beprövad erfarenhet och ge patienterna en sakkunnig och omsorgsfull vård.24
I september 2019 fanns det totalt 22 legitimationsyrken inom
hälso- och sjukvård i Sverige.25 Dessa var: apotekare, arbetsterapeut,
audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut
eller sjukgymnast, hälso- och sjukvårdskurator, kiropraktor, läkare,
logoped, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut,
röntgensjuksköterska, receptarie, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist och tandläkare.
Därutöver finns det även andra personalkategorier i hälso- och
sjukvården där det inte är tydligt vad som krävs i form av kunskaper,
färdighet eller utbildning, t.ex. undersköterskor och tandsköterskor.
Frågan om reglering av yrket undersköterska bereds för närvarande
i Regeringskansliet.

4.3

Organisering och ansvar – staten, regionerna
och kommunerna

I det svenska hälso- och sjukvårdssystemet är ansvaret för hälso- och
sjukvården delat mellan staten, regionerna och kommunerna.
Staten
Staten ansvarar genom regeringen för den övergripande hälso- och
sjukvårdspolitiken. För att regeringen ska kunna ta det övergripande
ansvaret har den några olika verktyg till sitt förfogande. Det statliga
ansvaret utövas främst genom lagar och förordningar och genom
regeringens styrning av de statliga myndigheterna på området. Utjämningssystemet, som syftar till att alla regioner och kommuner
genom ett generellt statsbidrag ges likvärdiga möjligheter och förutsättningar, är också centralt. Därutöver finns också möjlighet att
rikta specialdestinerade statsbidrag.
I statens ansvar ingår också ansvar för forskning, utbildning m.m.,
vilket kopplar till ansvaret för hälso- och sjukvårdspolitiken. Statens
ansvar för forskning handlar om att bedriva och finansiera forskning.
24
25

www.socialstyrelsen.se (hämtad 19.12.12).
www.socialstyrelsen.se (hämtad 19.09.15).
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Forskning utgör en av tre uppgifter för universitet och högskolor.26
Lärosätena beslutar väsentligen själva om vilken forskning de ska
bedriva. Därutöver finns det myndigheter som har i uppdrag att
bidra med finansiering av forskning. Exempel på det är Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd (Forte), Vetenskapsrådet och
Verket för innovationssystem (Vinnova) som utifrån sina instruktioner har i uppgift att bidra med forskningsmedel. Dessa myndigheter har inom ramen för sina uppdrag möjlighet att i olika grad styra
vilken forskning som de väljer att finansiera.
I statens utbildningsansvar, som utövas genom högskolor och
universitet, ligger att tillhandahålla utbildad hälso- och sjukvårdspersonal. Staten ansvarar också för att utfärda legitimation för alla de
vårdyrken som är legitimationsgrundande. Legitimationen utfärdas
av Socialstyrelsen, och innebär ett stort ansvar för den legitimerade
att på egen hand tillämpa sina förvärvade kunskaper. Staten förutsätter att dessa yrkesgrupper följer vissa spelregler, där egenkontrollen
intar en central plats, dvs. att uppföljning sker av verksamheten och
att avvikelser fortlöpande korrigeras. Den legitimerade professionen
lämnas dock inte utan statlig kontroll. Staten kan vid bl.a. grov
oskicklighet återkalla legitimation.27 Det finns även statligt utfärdade
regelverk med krav på systematiskt kvalitetsarbete.28
Den statliga styrningen syftar ofta till att skapa större nationell
likvärdighet. Styrning kan också användas för att säkerställa att verksamhet genomförs och tillhandahålls på ett lagligt korrekt, transparent och förutsägbart sätt. Den statliga styrningen kan således vara
både hård eller mjuk beroende på hur tvingande den är. Vilken styrning som staten väljer att använda beror på vilket problem som ska
lösas. Regelstyrning räknas till hård styrning och är juridiskt tvingande eller villkorligt styrmedel. I det som brukar benämnas som mjuk
styrning handlar det om att stimulera, påverka eller upplysa. Exempel på mjuka styrmedel är information, överenskommelser, kunskapsstöd, vägledningar eller rådgivning i syfte att upplysa och stimulera
hälso- och sjukvården i en viss riktning. Även uppföljning och utvärdering kan sägas ingå i denna kategori.

26

www.uka.se (hämtad 20.03.02).
8 kap. 3 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
28
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
27
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Regionerna
En region är enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) en huvudman
med ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet. Sveriges 21 regioner ansvarar för att organisera hälso- och
sjukvården så att alla medborgare har tillgång till god vård. Gotland
är en kommun med regionsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar,
och kallas därför också för region.
Enligt HSL ska regionen erbjuda en god hälso- och sjukvård åt
den som är bosatt inom regionen och ska också verka för en god
hälsa hos befolkningen. Regionen ska erbjuda både öppenvård och
slutenvård. Slutenvård är sådan hälso- och sjukvård som ges till en
patient som är intagen vid en vårdinrättning. Öppenvård definieras
som annan hälso- och sjukvård än sluten och bedrivs bl.a. i form av
primärvård och öppen specialiserad vård såsom specialistläkarmottagningar. I regionens ansvar ingår det övergripande ansvaret för
såväl finansiering som tillhandahållande av denna hälso- och sjukvård. Regionen är därmed huvudman för huvuddelen av hälso- och
sjukvården i Sverige, inklusive all specialistsjukvård. Den hälso- och
sjukvård som regionen är huvudman för kan utföras antingen i regionens egen regi eller i regi av andra aktörer.
För att utnyttja resurserna effektivare har regionen samordnat sig
i s.k. sjukvårdsregioner. En sjukvårdsregion består av ett kommunalförbund29 med sjukvårdshuvudmän som samverkar kring utnyttjandet av regionens sjukvårdsresurser. Medlemmarna i Sveriges sex
sjukvårdsregioner utgörs huvudsakligen av regioner. Undantaget är
Gotlands län, där uppgifterna sköts av Gotlands kommun. Region
Halland är medlem i två olika kommunalförbund, eftersom de södra
kommunerna i Hallands län ingår i Södra sjukvårdsregionen och de
norra kommunerna i Västra sjukvårdsregionen. Indelningen framgår
av tabell 4.1.

29

Kommuner och regioner får bilda kommunalförbund och lämna över skötseln av kommunala angelägenheter till sådana förbund. Medlemmarna överlämnar kommunal verksamhet
till förbundet. Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person. 3 kap. 8 §,
9 kap. 1–18 §§ kommunallagen (2017:725).
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Sveriges sex sjukvårdsregioner och regioner i dessa

Sjukvårdsregion

Landstingsregion

Norra sjukvårdsregionen

Region Norrbotten
Region Västernorrland
Region Västerbotten
Region Jämtland Härjedalen
Region Västmanland
Region Gävleborg
Region Sörmland
Region Örebro län
Region Värmland
Region Dalarna
Region Uppsala
Region Stockholm
Region Gotland
Region Östergötland
Region Kalmar län
Region Jönköpings län
Västra Götalandsregionen
Region Halland (norra delen*)
Region Halland (södra delen**)
Region Skåne
Region Blekinge
Region Kronoberg

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
Sydöstra sjukvårdsregionen

Västra sjukvårdsregionen
Södra sjukvårdsregionen

*Kungsbacka kommun, Varbergs kommun, Falkenbergs kommun.
**Halmstads kommun, Hylte kommun, Laholms kommun.

Kommunerna
Varje kommun är, i likhet med regionerna, huvudman med ansvarar
för att erbjuda hälso- och sjukvård. Denna hälso- och sjukvård kan
utföras antingen i kommunens egen regi eller i regi av andra utförare.
Sverige har 290 kommuner. Gotland räknas både som kommun och
som region. Kommunerna har ett ansvar för hälso- och sjukvård i
vissa särskilda boendeformer, dagverksamhet och hemsjukvård i
ordinärt boende, men inte sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare.
De läkarresurser som behövs ska regionen avsätta till kommunerna.

89

406

Hälso- och sjukvårdens organisering

SOU 2020:36

Kommunen är huvudman för hälso- och sjukvård i
• Permanent särskilt boende, korttidsboende och dagverksamhet
som är reglerade i Socialtjänstlagen30.
• Bostad med särskild service (LSS-boenden) samt daglig verksamhet som är reglerade i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade31.
• Det egna hemmet, kallat ordinärt boende, i form av hemsjukvård
om regionen och den aktuella kommunen kommit överens om
att kommunen ska ta över ansvaret för sådan hälso- och sjukvård.
Sådan överenskommelse har nåtts med samtliga regioner utom
Region Stockholm.
Kommunerna ger därmed hälso- och sjukvård till många äldre och
till personer med funktionsnedsättning.
Den kommunala självstyrelsen
En grundläggande utgångpunkt som präglar ansvar och styrning av
den svenska hälso- och sjukvården är den kommunala självstyrelsen,
som utgör en av grunderna i den svenska samhällsorganisationen.
Den kommunala självstyrelsen är så central att den slås fast i regeringsformens inledande bestämmelse. Med kommuner avses både
regional och kommunal nivå, dvs. både regioner och kommuner.32
Motiven för den kommunala självstyrelsen är både demokratiska
och effektivitetsinriktade. Det politiska systemets legitimitet anses
bli starkare genom att självstyrelsen ger medborgarna möjlighet till
lokalt inflytande, och till ansvarsutkrävande av den genomförda politiken. Effektiviteten menar man gynnas av möjligheterna att anpassa
kommunens verksamhet till lokala förutsättningar och behov.
Den kommunala självstyrelsen innebär att kommunerna får ta ut
skatt för att sköta sina uppgifter och att beslutanderätten utövas av
valda församlingar. Det innebär också att statsmakterna i styrningen
av kommunerna måste ta hänsyn till kommunernas egen beslutande30

Socialtjänstlag (2001:453).
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
32
1 kap. regeringsformen.
31
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rätt. En proportionalitetsbedömning måste göras när begränsningar
i den kommunala självstyrelsen övervägs.33 Det betyder att inskränkningar i den kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är
nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den.34 De
kommunala verksamheterna består dels av ett stort antal obligatoriska uppgifter som staten har lagt på kommunerna, dels vissa frivilliga uppgifter som utgår från den kommunala allmänna kompetensen. Som en följd av den kommunala självstyrelsen har det också
etablerats en finansieringsprincip.35 Den kommunala finansieringsprincipens innebär att kommuner och regioner inte ska behöva höja
skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera nya
statliga uppgifter. Finansieringsprincipen är grundläggande för de
ekonomiska relationerna mellan staten och kommunsektorn, och
gäller i båda riktningarna. Finansieringsprincipen omfattar statligt
beslutade obligatoriska åtgärder som direkt tar sikte på kommunal
verksamhet.

4.4

Andra aktörer

Privata aktörer
Regioner och kommuner får enligt kommunallagen36, efter beslut i
fullmäktige, lämna över vården av en kommunal angelägenhet till en
juridisk person eller en enskild individ. I HSL anges dessutom att
regioner och kommuner med bibehållet huvudmannaskap får sluta
avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som regionen eller
kommunen ansvarar för enligt lagen.37 Detta innebär att kommuner
och regioner kan välja att antingen bedriva verksamheten i egen regi
eller anlita en privat utförare. Som exempel kan nämnas att 2017 uppgick andelen vårdcentraler som drivs i privat regi till cirka 43 procent.38
Andra privata aktörer som på ett eller annat sätt har en roll i
hälso- och sjukvården är apoteken och läkemedelsföretagen.
33

14 kap. 3 § regeringsformen.
Statskontoret. Statens styrning av kommunerna. 2016:24. 2016.
35
Finansieringsprincipen är ingen lag men är godkänd av riksdagen och tillämpas sedan 1993.
36
3 kap. 16 § kommunallagen (2017:725).
37
15 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
38
Sveriges Kommuner och Regioner. Köp av verksamhet 2019 – Kommuner och regioner 2006–2018.
2019.
34
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Det finns över 1 400 öppenvårdsapotek i Sverige och branschen
domineras av fem apotekskedjor. Förutom apotekskedjorna finns
drygt 30 företag med ett eller ett fåtal apotek. Utöver öppenvårdsapotek finns även dos- och distansapotek.39
Läkemedelsbranschen satsar årligen cirka 9 miljarder kronor på
forsknings- och utvecklingsarbete i Sverige och tillsammans med dess
underleverantörer sysselsätts omkring 20 000 personer.40
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation. SKR fungerar som ett nätverk för
kunskapsutbyte och samordning mellan sina medlemmar, som utgörs av Sveriges alla 290 kommuner och 21 regioner. Fram till och
med slutet av november 2019 hette organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. SKL bildades i mars 2007 ur de två organisationerna Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet.
Organisationerna hade dock redan samverkat i en gemensam tjänstemannaorganisation sedan 2005.
SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommunernas och regionernas verksamhet. Organisationen fungerar bl.a. som
ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning och ger service och
professionell rådgivning till tjänstepersoner och förtroendevalda i
kommuner och regioner inom alla de frågor som kommuner och
regioner är verksamma inom.
Som arbetsgivarorganisation har SKR även till uppgift att teckna
centrala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor för
den dryga miljon människor som kommunerna och regionerna är
arbetsgivare för. SKR:s högsta beslutande organ är kongressen, där
politiker i regionfullmäktige och kommunfullmäktige väljer 451 ombud. Kongressen anger inriktningen för SKR:s arbete och utser styrelse och ordförande. SKR har kongress vart fjärde år, året efter ett
valår. Mellan kongresserna är det SKR:s styrelse som leder det politiska arbetet på SKR. Styrelsen får hjälp av arbetsutskott, delegationer och beredningar, varav hälso- och sjukvårdsberedningen är en .

39
40

www.tlv.se (hämtad 19.09.15).
www.lif.se (hämtad 19.09.15).
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Utgifter och kostnader

Omfattningen av statens, regionernas respektive kommunernas ansvar
speglas i utgifterna inom verksamhetsområdet. Totalt uppgick utgifterna för hälso- och sjukvård till drygt 500 miljarder kronor 2018,
vilket motsvarar 10,9 procent av BNP samma år.41 Den offentliga
sektorn stod för 85 procent av de totala utgifterna medan hushållen
genom patientavgifter och andra avgifter stod för cirka 14 procent.
Se tabell 4.2.

*Posten inkluderar huvudsakligen patientavgifter, inkl. för tandvård, samt utgifter för både
receptbelagda och receptfria läkemedel.
**Övriga utgörs av: Frivilliga sjukvårdsförsäkringar, företag och hushållens ideella organisationer.
Källa: SCB, hälsoräkenskaperna. Beräkningarna sker i enlighet med manualen A System of Health
Accounts 2011 (SHA 2011) vilken är gemensam för OECD, Eurostat och WHO. Utöver ordinarie hälso och sjukvård inkluderar statistiken bl.a. tandvård samt både receptbelagda och receptfria läkemedel.

Regionernas kostnader
Omfattningen av regionernas ansvar återspeglas också av att det är
den samhällssektor som står för den största andelen av utgifterna för
hälso- och sjukvård, närmare 58 procent, se tabell 4.2.
Att tillhandahålla hälso- och sjukvård är också regionernas främsta
uppgift. Omkring 90 procent av regionernas kostnader avser hälsooch sjukvård.42 Resterande kostnader avser regional utveckling. Drygt
hälften av kostnaderna inom området hälso- och sjukvård avser specialiserad somatisk vård. Det näst största området är primärvård som
står för drygt 18 procent av regionernas hälso- och sjukvårdskostnader. Se tabell 4.3.
41

SCB, hälsoräkenskaperna (publicerat 20.03.31).
SCB, Offentlig ekonomi, verksamhetsindelad statistik för regioner. Nettokostnad inkl.
läkemedelskostnad. Uppgifterna avser 2018. Statistiken avser totalen för riket, dvs. samtliga
regioner.
42
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Regionens kostnader fördelat per verksamhet, andel, 2018

*Huvudsakligen trafik- och infrastruktur.
Källa: SCB, Offentlig ekonomi, verksamhetsindelad statistik för regioner. Nettokostnad inkl.
läkemedelskostnad. Uppgifterna avser 2018, riket.

Kommunernas kostnader
Som framgår av tabell 4.2 står kommunerna för omkring en fjärdedel
av utgifterna för hälso- och sjukvården. Uppgiften härrör från hälsoräkenskaperna som beräknas enligt en internationellt överenskommen standard. I hälsoräkenskaperna ingår dock sedan 2011 så kallade
ADL-tjänster43, vilket är vissa tjänster som avser personlig omvårdnad. Dessa har traditionellt sett i Sverige klassificeras som social
omsorg snarare än hälso- och sjukvård. Beräknat exklusive ADLkomponenten omfattar kommunernas andel av utgifterna för hälsooch sjukvården drygt fem procent
Det kan också vara intressant att titta på hur stor andel av kommunens verksamhet som utgörs av hälso- och sjukvård. kommunernas ansvarsområde är betydligt bredare än regionernas. Pedagogisk verksamhet utgör det allra största området kostnadsmässigt,
drygt 46 procent. Det andra stora kostnadsområdet inom kommunerna är vad som redovisas under kategorin Vård och omsorg.
Drygt 40 procent av kommunernas kostnader gick till detta område.44
I redovisningen av fördelningen inom kategorin Vård och omsorg särskiljs inte hälso- och sjukvården tydligt från den sociala omsorgen. Av tabell 4.4 framgår att närmare hälften av medlen går till
vård och omsorg om äldre, men hur stor andel av detta som utgörs
av hälso- och sjukvård går inte att utläsa ur statistiken. Inte heller
43

ADL står för Activitites of Daily Living. Kostnaderna avser bara grundläggande ADL såsom
personlig omvårdnad och inte den del som avser exempelvis handling och städning, som kallas
IADL (Instrumental Activities of Daily Living).
44
SCB, Offentlig ekonomi, verksamhetsindelad statistik för kommuner. Nettokostnad. Uppgifter för 2018. Statistiken avser totalen för riket, dvs. samtliga kommuner.
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vad gäller insatser för personer med funktionsnedsättning går det att
utläsa hur stor andel som går till hälso- och sjukvård.
Tabell 4.4

Kommunernas kostnader inom området Vård och omsorg,
andel, 2018

Källa: SCB, Offentlig ekonomi, verksamhetsindelad statistik för kommuner. Nettokostnad. Uppgifterna
avser 2018, riket.

I tabell 4.4 ovan framgår viss information om hur stor andel av
kommunernas verksamhet som utgörs av hälso- och sjukvård. Statistiken utgår från kostnader fördelat på verksamhet då hälsoräkenskaperna, som avser utgifter, inte medger den finfördelningen. Som
noterat ger statistiken bara delvis svar på frågan. Ett alternativt sätt
att få en ungefärlig uppfattning om hur stor andel av kommunernas
verksamhet som utgörs av hälso- och sjukvård är att jämföra kommunernas utgifter för hälso- och sjukvård från hälsoräkenskaperna
med kommunernas samlade konsumtion, som uppgick till cirka
566 miljarder kronor 2016. Mätt på detta sätt motsvarade kommunernas utgifter för hälso- och sjukvård knappt 23 procent av kommunernas samlade konsumtion. Utan ADL-komponenten motsvarade kommunernas utgifter för hälso- och sjukvård omkring fyra
procent av kommunernas samlade konsumtion. Svårigheten i att finna
helt rättvisande mått inom den kommunala sektorn är en återspegling av hur integrerade insatserna av social omsorg och hälso- och
sjukvård i regel är inom kommunerna. Utmärkande för kommunernas arbete inom området är att de har att förhålla sig både till hälso-
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och sjukvårdslagstiftningen och till lagstiftningen avseende den sociala
omsorgen. I verksamheterna är det ofta samma personal som utför
båda typer av insatser.
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Statens arbete med
kunskapsstyrning

• På den statliga kunskapsstyrningsarenan agerar i dag regeringen och flera myndigheter. En beskrivning av dessa återfinns
i kapitlet.
• Statliga myndigheter ingår i olika samordningsorgan för en
mer ändamålsenlig kunskapsstyrning. Det finns bl.a. Rådet för
styrning med kunskap samt två olika partnerskap, ett till stöd
för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård och ett till stöd för
kunskapsstyrning i socialtjänsten. Därutöver finns en nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten.
Kapitlet inleds med en beskrivning av de statliga aktörerna – regeringen och myndigheter som bedöms ha en betydelse för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Därefter följer en redogörelse av samordningsorgan inom kunskapsstyrningsområdet där
statliga aktörer ingår. Kapitlet avslutas med en sammanställning av
vad myndighetschefer inom hälso- och sjukvårdsområdet anser att
myndigheterna bör göra tillsammans för att kunskapsstyrningen ska
vara samordnad och effektiv.
Kunskapsstyrning definieras av utredningen som alla de aktiviteter
som behövs på alla nivåer för att varje patientmöte ska vara grundat på
bästa möjliga kunskap. Staten har en betydande roll inom kunskapsstyrningen genom att bidra med forskning, stöd och förutsättningar
av olika slag samt uppföljning. Statlig styrning med kunskap ser vi
som en delmängd av statens arbete med kunskapsstyrning. I staten
är det regeringen och myndigheterna som är aktörerna. Regeringskansliet är en myndighet med särskild uppgift att bistå regeringen.
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Regeringen och myndigheter med ansvar
för hälso- och sjukvårdsfrågor

Regeringens styrning av sina myndigheter
Regeringen styr sina myndigheter främst genom instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut. För vissa myndigheter är även
den lagstiftning som finns inom ett verksamhetsområde, såväl nationell lagstiftning som EU-rätt, av stor betydelse för hur myndigheten
utformar och bedriver sin verksamhet. Läkemedelsverket är ett sådant
exempel. Myndigheten har att efterleva strama regler och processer,
fastlagda i gällande direktiv och lagstiftning vad gäller EU-samverkan. Läkemedelsverket är operativt beroende av omvärlden utanför
Sverige, och deltar aktivt i myndighetsarbete i nära samverkan med
EU:s medlemsstater.
En instruktion är en förordning som beskriver myndighetens
grundläggande uppdrag. En instruktion ska spegla den långsiktiga
och regelbundet återkommande verksamheten. Varje myndighet får
också årligen ett regleringsbrev. Det är ett styrdokument med en
samling av mer kortsiktiga uppdrag och återrapporteringskrav till
myndigheten. Genom regleringsbrevet får myndigheten även sina
finansiella förutsättningar. Därutöver har regeringen också möjlighet att ge myndigheterna uppdrag genom att besluta om särskilda
regeringsbeslut.
Regeringen styr med andra ord över vilka uppgifter myndigheterna ska arbeta med, men får inte ingripa i myndighetsutövningen,
t.ex. hur myndigheten tillämpar en lag. Regeringen beslutar också
vem som ska vara myndighetschef samt utser ledamöter i insynsråd,
styrelser och nämnder.
Regeringskansliet stödjer regeringen att styra riket
och förverkliga sin politik
Enligt regeringsformen1 ska det finnas ett regeringskansli som bereder regeringsärenden och biträder regeringen och statsråden i deras
verksamhet. I detta ingår departement för olika verksamhetsgrenar.
Regeringen fördelar ärendena mellan departementen.
1

7 kap. 1 § regeringsformen.
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Myndigheten Regeringskansliet bestod under 2019 av Statsrådsberedningen, elva departement och Förvaltningsavdelningen. Myndigheten leds av statsministern, vilket innebär att statsministern är
såväl regeringschef som chef för myndigheten Regeringskansliet.
I varje departementsledning finns ett eller flera statsråd (ministrar),
varav ett statsråd är departementschef. Varje statsråd har stöd av en
politisk stab bestående av statssekreterare, politiskt sakkunniga och
pressekreterare. Statsrådet stöds också av tjänstemän vid departementet.
Regeringskansliet är alltså en politisk styrd organisation som till
övervägande del består av opolitiska tjänstemän. Av Regeringskansliets cirka 4 600 tjänstgörande medarbetare 2019 var ungefär 200 politiskt tillsatta.2 De av Regeringskansliets medarbetare som inte är
politiskt tillsatta har kvar sina anställningar oavsett vilka partier som
sitter i regeringen. Tjänstemännens uppgift är att bistå regeringen
med att ta fram underlag och förslag till olika regeringsbeslut och
utreda frågor av både nationell och internationell karaktär. De arbetar
också med frågor avseende styrning av de statliga myndigheterna.
Statliga myndigheter som är centrala för kunskapsstyrning
inom hälso- och sjukvården
Det finns ett antal myndigheter som har uppdrag som bedöms vara
centrala i statens arbete med kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Gemensamt för alla dessa myndigheter, med undantag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, är att de ingår i
Rådet för styrning med kunskap, se avsnitt 5.2. Nedan följer en kortfattad beskrivning av dessa myndigheters uppdrag. En mer utförlig
beskrivning av myndigheternas uppdrag återfinns i bilaga 3. En fördjupad beskrivning av berörda myndigheters arbete med uppföljning
finns i kapitel 9.
E-hälsomyndigheten har i uppdrag att ansvara för register och itfunktioner för läkemedelshanteringen. I myndighetens ansvar ligger
också att erbjuda vissa beslutsstöd kopplat till läkemedelshanteringen. En annan del i myndighetens uppdrag handlar om att samordna regeringens satsningar på e-hälsa.
Folkhälsmyndigheten har i uppdrag att verka för god folkhälsa
samt verka för ett effektivt smittskydd. Myndigheten har bl.a. ett
2

Regeringskansliets årsbok 2019.
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kunskapsuppbyggande och kunskapsspridande uppdrag när det handlar
om att främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Myndigheten tar också fram kunskapsunderlag av varierande slag till olika
målgrupper. När det gäller uppföljning ska myndigheten ansvara för
uppföljning av befolkningens hälsa och för sektorsövergripande uppföljning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer, bidra
med metoder för att beakta folkhälsoaspekter i uppföljningar samt
ansvara för den samordnade uppföljningen inom alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobaksområdet.
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har bl.a. i
uppdrag att finansiera och utvärdera forskning inom områdena hälsa
samt hälso- och sjukvård och socialtjänst. Forte bidrar även genom
att stödja implementering och användning av forskning i praktik.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn och
att göra tillståndsprövningar inom hälso- och sjukvård, socialtjänst
och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Som en del av tillsynen ska myndigheten också pröva
klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. Syftet med
tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är
säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra
föreskrifter.
Läkemedelsverket ansvarar för kontroll och tillsyn av läkemedel,
narkotika, vissa andra produkter som står läkemedel nära, medicintekniska och kosmetiska produkter m.m. I myndighetens uppdrag
ligger också att ge ut föreskrifter och allmänna råd samt lämna information till olika målgrupper inom myndighetens ansvarsområden.
Myndigheten producerar kunskapsunderlag av olika slag, såsom behandlingsrekommendationer.
Myndigheten för delaktighet (MFD) har i uppdrag att främja ett
systematiskt och effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken på alla nivåer i samhället. Det betyder att myndigheten bl.a. ska
ta fram metoder, riktlinjer och vägledningar till stöd för arbetet med
tillgänglighet och delaktighet, men även arbeta med uppföljningar
och analyser. Myndigheten ska bidra till kunskapsutveckling och sprida
kunskap avseende sitt ansvarsområde. Vid myndigheten finns ett Kunskapsråd som bl.a. ska identifiera och lämna förslag på lämpliga områden för uppföljning och analys.
Myndigheten för vård och omsorgsanalys (Vårdanalys) är en analysmyndighet som ur ett patient-, brukar-, och medborgarperspektiv
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ska följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom
hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg samt även statliga reformer och initiativ. Myndigheten har ett särskilt uppdrag att bistå
regeringen med underlag och rekommendationer för effektivisering
av statlig verksamhet och styrning.
Socialstyrelsen har ett brett uppdrag att genom regler, kunskap
och statsbidrag bidra med förutsättningar till verksamhet som rör
hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård,
socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor
om alkohol och missbruksmedel. Centralt i uppdraget är att samordna,
stödja, följa upp och utvärdera. Myndigheten ska följa, analysera och
rapportera om sina ansvarsområden genom statistikframställning,
uppföljning, utvärdering och epidemiologiska studier. Socialstyrelsen
har flera olika uppgifter som rör statlig styrning med kunskap.
Socialstyrelsen ska bl.a. förmedla kunskap och utveckla ny kunskap
samt ta fram olika former av kunskapsstöd och föreskrifter.
Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande för Rådet för styrning
med kunskap.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska
vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya medicinska metoder i
hälso- och sjukvården och i den verksamhet som bedrivs med stöd
av socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ur ett medicinskt perspektiv där så är tillämpligt, samt
ur ett ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv. Myndigheten
ska systematiskt identifiera och aktivt informera om sådana metoder
i hälso- och sjukvården och socialtjänsten vars effekter det saknas
tillräcklig kunskap om.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska medverka till
en ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och
tandvård samt till en god tillgänglighet till läkemedel i samhället och
en väl fungerande apoteksmarknad. TLV har också ett tillsynsuppdrag.
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Andra myndigheter av betydelse för kunskapsstyrningen
inom hälso- och sjukvårdsområdet
Högskolor och universitet
Svenska universitet och högskolor har tre huvuduppgifter – utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.
År 2018 fanns det 17 universitet och 31 högskolor eller andra lärosäten. Statliga lärosäten är egna myndigheter. Inom ramen för en
övergripande lagstiftning fattar lärosätena de flesta beslut själva. Det
gäller bland annat organisation, intern fördelning av resurser, utbildningsutbud, utbildningens innehåll och utformning samt hur
många studenter som antas. Regeringen beslutar om vilka examina
som får förekomma och krav för examen, i form av omfattning och
mål. Lärosätena beslutar också själva om vilken forskning de ska
bedriva.3
Universitetssjukhus
Universitetssjukhus är ett sjukhus som förutom hälso- och sjukvård
också bedriver medicinsk forskning och utbildning av olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård. I Sverige finns det universitetssjukhus i varje sjukvårdsregion, sammanlagt sju stycken. Dessa är:
• Akademiska sjukhuset, Uppsala
• Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
• Norrlands universitetssjukhus, Umeå
• Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
• Skånes universitetssjukhus, i Malmö och Lund
• Universitetssjukhuset i Linköping
• Universitetssjukhuset, Örebro.

3

Universitetskanslerämbetets årsrapport 2018.
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Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och
ger stöd till forskning inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer
myndigheten svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.4 Enligt
sin instruktion5 ska myndigheten bl.a. främja den svenska grundforskningens kvalitet och förnyelse, stödja forskarinitierad forskning
och initiera och stödja ämnesövergripande satsningar på forskning.
Verket för innovationssystem (Vinnova)
Verket för innovationssystem (Vinnova) ska enligt sin instruktion6
främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Med innovationssystem avses nätverk av offentliga och privata aktörer där innovationer och ny kunskap tas fram, sprids och används. För att uppnå
hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft ska myndigheten
verka för nyttiggörande av forskning och främjande av innovation.
Vinnova arbetar också för att stimulera samverkan mellan företag, universitet och högskolor, offentlig verksamhet, civilsamhället
och andra aktörer. Som ett exempel kan nämnas att Vinnova och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 2018 slöt en överenskommelse för att genom samarbete stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet. Samarbetet ska bidra till ökad kvalitet och bättre
service i de tjänster som kommuner och regioner erbjuder medborgare, näringsliv och civilsamhälle.7
Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på att främja
innovation.8 Merparten fördelas genom utlysningar där företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan söka finansiering.

4

www.vr.se, (hämtad 20.04.24).
Förordning (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet.
Förordning (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem.
7
Vinnova. Överenskommelse mellan Verket för innovationssystem (Vinnova) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet. Dnr 201705430. 2017.
8
Vinnovas årsredovisning 2019.
5
6
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Samordningsorgan inom
kunskapsstyrningsområdet

Det finns i dag några olika samordningsorgan inom kunskapsstyrningsområdet mellan statliga myndigheter samt mellan statliga myndigheter och företrädare för regioner eller kommuner. Samtliga organ
syftar till att genom samordning uppnå en mer ändamålsenlig verksamhet. I det följande avsnittet följer en beskrivning av Rådet för
styrning med kunskap, Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning
inom socialtjänsten, Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning
inom hälso- och sjukvård samt Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S).
Rådet för styrning med kunskap
Den 1 juli 2015 bildades Rådet för styrning med kunskap avseende
hälso- och sjukvård och socialtjänst, kallat Rådet. Regeringen gjorde
bedömningen i budgetpropositionen för 20159 att den statliga kunskapsstyrningen behövde förändras genom att bli effektivare och
mer samordnad. Med statlig kunskapsstyrning avsåg regeringen att
föreskrifter och olika former av kunskapsstöd som statliga myndigheter tar fram och som riktar sig till huvudmän och olika professioner. För att uppnå detta föreslogs att Rådet skulle bildas. Departementsskrivelsen En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård
och socialtjänst10 utgjorde grund för detta ställningstagande.
Rådets arbete styrs av förordning11 om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst, och har till uppgift att
säkerställa att styrningen med kunskap avseende hälso- och sjukvård
och socialtjänst som statliga myndigheter ansvarar för utgör ett stöd
för regioner och kommuner samt olika professioner. Styrningen
med kunskap sker enligt förordningen genom de icke bindande
kunskapsstöd och föreskrifter som syftar till att bidra till att hälsooch sjukvård och socialtjänst bedrivs i enlighet med vetenskap och
beprövad erfarenhet. Rådet ska vara ett forum för samverkan kring
strategiska frågor om kunskapsutveckling och nyttiggörandet av
9

Prop. 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015, utgiftsområde 9, Hälso- och sjukvårdspolitik.
DS 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst.
11
Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
10
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forskning och innovationer avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst. Förordningen föreskriver att patienters och brukares
synpunkter och erfarenheter ska beaktas i myndigheternas styrning
med kunskap. Rådets arbete ska anpassas till de behov som huvudmän och professioner har.
I Rådet ingår nio myndigheter. Dessa är E-hälsomyndigheten,
Folkhälsomyndigheten, Forte, IVO, Läkemedelsverket, MFD, Socialstyrelsen, SBU samt TLV. Syftet med Rådet är att myndigheternas
styrning ska vara samordnad, effektiv och behovsanpassad.
Sjukvårdshuvudmännen har en huvudmannagrupp
Enligt förordningen om statlig styrning med kunskap avseende hälsooch sjukvård och socialtjänst ska det finnas en s.k. huvudmannagrupp. Den består av politiska företrädare för regioner och kommuner och består av sexton ledamöter, varav sex ledamöter företräder
regionerna och tio ledamöter företräder kommunerna. Huvudmannagruppen har till uppgift att dels informera Rådet om områden där
huvudmännen har behov av statlig styrning med kunskap, dels hur
styrningen bör utformas och kommuniceras.
Rådet har verkat under några år
I rapporterna Statlig styrning med kunskap – årsrapport 2018 och
2019 konstaterar ordförande för Rådet, Socialstyrelsens generaldirektör, att arbetet i Rådet har tagit ytterligare viktiga steg framåt.
Rådet har bl.a. stärkt arbetet med patient- och brukarmedverkan.
Stödet till den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården utvecklas ytterligare med utgångspunkt i den åtgärdsplan som togs fram
under 2018. Former för samverkan mellan Rådets och regionernas
system för kunskapsstyrning sker i form av Partnerskap för hälsooch sjukvård, se vidare nedan.
Till Rådet finns det knutet en beredningsgrupp och två nätverk;
ett för kommunikationschefer och ett för chefsjurister/rättschefer.
Nätverken utbyter framför allt erfarenheter men agerar även i gemensam sak när det till exempel handlar om evenemang och den gemensamma författningssamlingen.
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Rådet genomförde under våren 2018 en egen undersökning, utifrån ett antal frågeställningar, om hur myndigheterna upplever hur
samverkan har utvecklats och fungerar sedan förordningens ikraftträdande 2015.12 Sammanställningen visar att flera myndigheter pekar
på en stärkt samordning inom exempelvis e-hälsa och psykisk ohälsa
bland äldre. Socialstyrelsen och SBU har utvecklat samarbetet kring
de nationella riktlinjerna och även tecknat en särskild avsiktsförklaring om samverkan mellan myndigheterna. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har tecknat en liknande avsiktsförklaring och utvecklat
samverkan kopplat till läkemedelsrekommendationer och nationella
riktlinjer. De båda nätverken, för kommunikationschefer respektive
rättschefer, som finns kopplade till Rådet upplevs vara givande för
erfarenhetsutbyte och har bidragit till ökad samordning mellan
myndigheterna.
När det gäller Rådets förmåga till att ta till vara patienter och brukares synpunkter lyfts den gemensamma patient- och brukarpolicy
fram som ett mycket gott exempel från alla myndigheter.
Utvärdering av en samlad styrning med kunskap
Mellan 2016 och 2018 följde och utvärderade Statskontoret Rådets
verksamhet. Myndigheten lämnade en delrapport till regeringen i
april 2016.13 I delrapporten pekade Statskontoret på att det krävs
förhållandevis stora förändringar i myndigheternas arbete om kunskapsstyrningen ska kunna anpassas till de behov som finns inom
hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Ett exempel som anges är
att arbetet med att anpassa kunskapsstyrningen till mottagarnas
behov. Enligt Statskontoret behövs det ett perspektivskifte från myndigheternas sida som innebär att professionerna ges mer utrymme
och det måste ske mer dialog mellan aktörerna. Annars riskerar
kunskapsstöden inte bli något stöd för professionerna och den statliga styrningen får därmed inte något reellt genomslag. I november
2018 presenterade Statskontoret sin slutrapport.14 Statskontorets samlade bedömning var att det skett framsteg, men att det finns mer att
12

Rådet för styrning med kunskap – årsrapport 2018.
Statskontoret. Utvärdering av en samlad styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och
socialtjänst – delrapport. 2016:13. 2016
14
Statskontoret. Utvärdering av en samlad styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och
socialtjänst – slutrapport. 2018:23. 2018.
13
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göra. I rapporten skriver Statskontoret att samverkan mellan myndigheterna i Rådet och mellan Rådet och huvudmännen i kommuner
och regioner har fördjupats sedan 2015. Myndigheterna samordnar
nu sina kunskapsunderlag bättre och underlagen är mer anpassade
utifrån vad huvudmännen behöver. Samtidigt pekar Statskontoret på
att det återstår utmaningar innan kunskapsstyrningen är tillräckligt
samordnad, effektiv och behovsanpassad. Statskontoret menade bl.a.
att myndigheterna i Rådet bör ta fram en strategi och arbetsplan för
sitt fortsatta arbete samt utarbeta en gemensam terminologi och
klassificering av sina kunskapsprodukter. Statskontoret föreslår också
att myndigheterna tar fram en gemensam policy för hur professionerna inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan involveras
på ett bättre sätt i arbetet med att ta fram nya kunskapsprodukter.
När det gäller huvudmannagruppen föreslår Statskontoret modifierade arbetsformer för att öka deltagandet, som under den tiden som
utvärderingen pågick var förhållandevis lågt. Statskontoret bedömer
att huvudmannagruppen har en viktig funktion även i framtiden.
Utredningen noterar att Statskontoret inte har beaktat de båda
partnerskapen inom hälso- och sjukvårdsområdet respektive socialtjänstområdet i sin samlade bedömning.
Partnerskap till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten
Socialstyrelsen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS)
bildat ett partnerskap som hanterat frågor som rör kunskapsstyrning
inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Partnerskapet
kallas, sedan 2019, Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom
socialtjänsten.15 Partnerskapet är en modell för långsiktig samverkan
mellan regional och nationell nivå.
En viktig utgångspunkt för modellen är betänkandet Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – Till nytta för brukaren16. Betänkandet mynnade ut i den gemensamma plattform för en evidensbaserad praktik som utgjort ramen för flera av de överenskommelser
som slöts mellan SKR, som då benämndes Sveriges Kommuner och
Landsting, och regeringen under åren 2010–2016. Centralt i dessa
15

Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom socialtjänsten – Verksamhetsberättelse
för 2019.
16
SOU 2008:18 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren.
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överenskommelser har varit stödet till uppbyggnad av regionala samverkans- och stödstrukturer och utvecklingsarbete inom dessa. Det
finns i dag regionala samverkans- och stödstrukturer i alla län där
samtliga kommuner (och oftast regioner) ingår och är uppdragsgivare.
Det långsiktiga målet för partnerskapet är att brukare som är i
behov av insatser inom socialtjänstens verksamhetsområde ska erbjudas vård, service och omsorg där forskning och bästa tillgängliga
kunskap används medvetet och systematisk tillsammans med de professionellas expertis. Den berörda personens situation, erfarenhet
och önskemål ska tillvaratas, dvs. arbetet ska bedrivas evidensbaserat.
Parterna har ett ömsesidigt ansvar för nyttan i gemensamma
dialoger och i de aktiviteter som parterna kommer överens om. Parterna arbetar var för sig och tillsammans för att uppnå visionen om
att partnerskapet ska bidra till ökad samverkan, dialog och samordning av initiativ som kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling, bättre stöd för implementering och effektivare kunskapsstöd.
Parterna ses på dialogmöten tre gånger per år. Mötena förbereds
av en arbetsgrupp som består av representanter för alla tre parter.
Som stöd till arbetsgruppen finns en styrgrupp kopplad till partnerskapet, även denna består av representanter för alla tre parter. Mellan
mötena arbetar parterna i mindre arbetsgrupper där man tillsammans
bedömt att samverkan kan göra nytta. För mer information om RSS
och partnerskapet, se kapitel 8.
Partnerskap till stöd för kunskapsstyrning
inom hälso- och sjukvård
Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård bildades i maj 2018. Det är en modell för långsiktig samverkan
mellan statliga myndigheter och regionföreträdare på nationell nivå
i kunskapsstyrningsfrågor. Partnerskapet är reglerat som en överenskommelse.17 Det innebär att parterna har ett ömsesidigt ansvar för
nyttan i gemensamma dialoger och i de aktiviteter som parterna
kommer överens om. Parterna arbetar var för sig och tillsammans för
att uppnå målen med partnerskapet. I de fall beslut fattas i partnerskapet är de inte bindande, utan ska betraktas som gemensamma ställ17

Överenskommelse om samarbete i ett partnerskap för stöd till kunskapsstyrning inom hälso- och
sjukvården. 2018-05-18.
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ningstaganden. Bindande beslut kan endast fattas av respektive part
inom ramen för partens egen verksamhet.
I partnerskapet ingår vissa myndigheter från Rådet för styrning
med kunskap och Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård (SKS), se kapitel 7. De medverkande
myndigheter i partnerskapet är Socialstyrelsen, SBU, Läkemedelsverket, TLV, Folkhälsomyndigheten och E-hälsomyndigheten.
Enligt det gemensamma styr- och ledningsdokumentet syftar
partnerskapet till ökad samverkan, dialog och samordning av initiativ
som kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling, bättre stöd
för implementering och effektivare kunskapsstöd samt att resurserna
i vården används på bästa sätt och för att bästa möjliga kunskap ska
finnas tillgänglig vid varje möte mellan vårdpersonal och patient för
att uppnå en effektiv och jämlik vård med hög kvalitet.
Partnerskapet har som mål att vården ska vara kunskapsbaserad,
säker, individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv, dvs. en god vård.
NSK-S – Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning
i socialtjänsten
Kommunerna har tillsammans med fem18 av de nio myndigheter som
ingår i Rådet för styrning med kunskap och SKR skapat en strategisk
grupp som kallas Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning
i socialtjänsten (NSK-S). Arbetet startade hösten 2014. Uppdraget
är i första hand att utgöra ett forum på nationell nivå där huvudmän
och berörda myndigheter kan föra dialog, samordna sig och söka
samsyn i strategiska frågor i syfte att utveckla kunskapsstyrning och
evidensbaserad praktik i socialtjänsten och kommunal hälso- och
sjukvård. Se vidare kapitel 8.

5.3

Samordnad och effektiv kunskapsstyrning

Utredningen tillfrågade i juni 2019 myndighetscheferna i Rådet för
styrning med kunskap och myndighetschefen för Vårdanalys om vad
de anser att myndigheterna behöver göra tillsammans för att kunskapsstyrningen ska vara samordnad och effektiv. Frågan ställdes
18

Representanterna från Rådet för styrning med kunskap kommer från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, SBU, Forte och E-hälsomyndigheten.
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utifrån vad myndighetscheferna bedömde behöver göras ur dels ett
helhetsperspektiv av kunskapsstyrningssystemet, dels ur sin egen
myndighets perspektiv. I svaren från myndighetscheferna särskildes
inte de båda perspektiven, varför vi inte heller gör det i vår sammanfattning av svaren. Vi har identifierat tre olika utvecklingsområden
som är gemensamma i flera av svaren.
Roller och ansvar
Ett område handlar om roller och ansvar, vilka behöver tydliggöras,
förstås eller utvecklas. Ett exempel på svar är: ”Myndigheterna ska
tillföra respektive myndighetsunika kunskap till systemet, inte
dubbelarbeta. Det är önskvärt att myndigheterna samordnar i tid,
budskaps innehåll och efter behov i kommuner och regioner m.m.”
Några andra myndighetschefer är också inne på frågan om huruvida
de statliga myndigheterna ska göra allt det som de gör i dag. Kanske
ska myndigheterna vara mer stödjande snarare än att producera
skriftligt material? Ytterligare en synpunkt är att instruktionerna inte
är tydliga avseende hur myndigheterna ska kunna samverka i processer.
Agera utifrån behov
Ett annat utvecklingsområde som flera lyfter är att agera utifrån
behov. En myndighetschef uttrycker det som att myndigheterna i
större utsträckning behöver anlägga ett nyttoperspektiv utifrån det
uppdrag som man har. Frågor som myndigheterna bör ställa sig är:
Vilka finns vi till för? Vilka behov har dessa aktörer? Vad är nytta
och för vem? Hur bidrar vi till nytta? Ett annat svar på samma tema
är att det är viktigt att myndigheterna, förstår sina roller och kan
mejsla ut sin kunskapsstyrning så att den anpassas till de behov som
föreligger inom sektorn och hos andra myndigheter.
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Hur myndigheterna kan bli mer samordnade
Det tredje området handlar om hur myndigheterna mer konkret bör
arbeta för att bli mer samordnade. Någon myndighetschef menar att
det bör finnas en parallell process inom varje myndighet där man
relaterar till systermyndigheternas uppdrag och ansvar samt tar ställning till om vissa uppgifter kan/bör genomföras av någon annan. En
annan lyfter en rad olika faktorer för en bättre samverkan, såsom att:
– ha en gemensam begreppsapparat.
– kalla olika publikationer samma sak beroende på hur de styr
(föreskrift, riktlinjer, allmänna råd etc.).
– myndigheter inför framtagandet av ett nytt kunskapsstöd eller
stimulanssatsning baserad på kunskapsunderlag är skyldiga att
kartlägga om liknande redan finns hos andra myndigheter och om
så är fallet, hantera detta gemensamt.
– myndigheter som tar fram kunskapsunderlag bör involvera andra
myndigheter som remiss och referens.
– kunskapsunderlag systematiskt bör ”remitteras” i en begränsad
krets.
– det är bra med en gemensam och enhetlig struktur för kontakt
och diskussion med huvudmännen.
– samordna sina brukarkontakter om möjligt för att inte lägga för
tung börda på intresseorganisationerna.
– det behövs en gemensam kunskapsportal där man lätt kan komma
åt och hitta kunskapsunderlag från olika myndigheter under en
gemensam struktur.
Slutligen lyfter några myndighetschefer fram Rådet som en viktig
funktion. Befintliga nätverk, såsom myndigheternas chefsjurist- och
kommunikationschefsnätverk, lyfts också fram som viktiga för att
de skapar förutsättningar för en kunskapsbaserad vård.
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• Utredningens uppdrag om en statlig funktion för nationell uppföljning ska bidra till ett mer sammanhållet agerande i staten.
Samverkan är centralt för att möjliggöra detta.
• Det finns ett flertal lagar som styr myndigheters arbete
generellt där det slås fast att myndigheter ska samverka med
varandra. Därutöver finns det kompletterande bestämmelser
som t.ex. rör enskilda myndigheter.
• Mycket samverkan sker också frivilligt, dvs. initierat av myndigheterna själva.
• Det finns många olika funktioner för samverkan och samordning i staten, t.ex. olika råd samt nationella samordnare.
I kapitlet presenteras några olika exempel.
Detta kapitel handlar om samverkan i staten och ger några exempel
på hur denna kan vara organiserad. Beskrivningen gör vi mot bakgrund av vårt uppdrag om en statlig funktion för nationell uppföljning, vilken enligt direktivet ska bidra till ett mer sammanhållet
agerande i staten. Samverkan är centralt för att möjliggöra ett mer
sammanhållet agerande. Vi börjar med en kort beskrivning av begreppen samverkan, samordning och samarbete, varför aktörer samverkar och vad myndigheter har för ansvar. Därefter beskriver vi
några exempel på samordning och samverkan, främst med fokus på
uppdrag som är reglerade, och särskilda statliga ”funktioner” med
ansvar för samordning.
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Samverkan är vanligt bland myndigheter

I Statskontorets antologi Frivillig samverkan mellan myndigheter –
några exempel1 ges några exempel på samverkan inom staten, främst
med fokus på frivillig samverkan. I förordet konstateras att definitionen av samverkan inte alltid är helt självklar eller entydig, men att
ordet är positivt laddat och ett ”nyckelord i det moderna myndighetsspråket”. Vidare ges denna beskrivning av vad samverkan kan vara:
Ett sätt att sortera begreppen är att utgå från de tre orden samordning,
samarbete och samverkan. Samordning kan sägas vara strukturen som
möjliggör samarbete. En överenskommelse om rutiner som definierar
vilka delar som samarbetet gäller samt hur, var och när samarbetet ska
ske. Samarbete sker i mellanmänskliga relationer och i det praktiska
arbetet. Samarbete är när vi tillsammans arbetar för att föra processen
vidare. Samverkan bygger på att någon form av aktivitet överskrider
gränser inom eller mellan organisationer. När den gränsöverskridande
aktiviteten ska ske behövs en samordning som beskriver vad, hur, när
och varför detta ska ske. Men det behövs också någon som utför aktiviteten tillsammans med någon på andra sidan gränsen, några som samarbetar. Samverkan är då resultatet av samordning och samarbete.

I rapporten redovisar Statskontoret också en enkätundersökning
som myndigheten gjorde för att skapa sig en övergripande bild av
frivillig samverkan mellan myndigheter. Drygt 70 procent av de
347 myndigheter som då fanns under regeringen svarade på enkäten.
Av de svarande myndigheterna deltog 84 procent i någon form av frivillig samverkan med andra myndigheter och 66 procent uppgav att
regeringen ställer formella krav på att de ska samverka.
Hinder och möjliggörare för samverkan
I Statskontorets enkät till myndigheterna, som återgavs i föregående
avsnitt, undersökte myndigheten också motiv till samverkan. Statskontoret urskilde två grupper av svar bland enkätsvaren. Den ena
handlade om att på ett mer effektivt sätt kunna lösa sitt uppdrag för
att sänka sina kostnader och för att underlätta sin kompetensförsörjning. Den andra handlade om att skapa nytta för staten som
helhet, underlätta för medborgares och företags kontakter med statliga myndigheter samt skapa fördelar för en annan myndighet eller
1

Statskontoret. Frivillig samverkan mellan myndigheter – några exempel. 2017.
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kommun. Som motiv för att samverka uppgav myndigheterna att det
är ett effektivt sätt att lösa uppdraget och merparten menar också att
det ger det utfall som man hade hoppats på vad gäller effektivitet.
Drygt 67 procent av de myndigheter som svarade uppgav dessutom
att medborgare och företag gynnas av samordningen. Två tredjedelar
uppgav att de samverkar i den utsträckning de önskar. Områden som
sågs som potential för mer samverkan rörde dels stödverksamheter
såsom diarium och upphandlingar, dels delar närmare kärnverksamheten som uppföljning av ett politikområde. Ett annat område som
lyftes fram var informationsutbyte för tillsyn.
Vad gäller hinder för samverkan fann Statskontoret några olika
exempel på sådana som myndigheterna mött. Bland annat lyftes
bristande möjlighet till informationsutbyte (p.g.a. sekretessregler),
krav som ställs i lagen om offentlig upphandling och den tidigare
personuppgiftslagen (som ersatts av dataskyddsförordningen) samt
avsaknad av finansieringsmodeller. Som hinder för att utveckla samverkan framkom brist på tid, myndighetens geografiska läge och att
den samverkan som sker ibland är främst personberoende och inte
institutionaliserad.
Statskontoret drog också lärdomar för lyckad samverkan i sin
antologi. Myndigheten noterade bl.a. att det tar tid att utveckla framgångsrik samverkan och att det därmed krävs uthållighet och tålamod, förutom en stark vilja och engagemang och tillåtande ledarskap
för att lyckas. Vidare menar Statskontoret att det är viktigt att det
finns en gemensam och tydligt formulerad målbild av vad samverkan
ska avse och vad målet är samt att rollfördelningen är tydlig. I de fall
parterna stöter på regelhinder bör man uppmärksamma regeringen
på dessa. Myndigheterna och eventuella andra aktörer bör även ha
tydliga överenskommelser eller avtal om hur finansiering ska gå till.
Kultur och andra mjuka värden betonas också som viktiga. Det krävs
en förståelse för varandras uppdrag hos dem som samverkar samt att
man är flexibel och prestigelös. Man behöver kunna se samverkan i
ett större perspektiv utifrån samhällsekonomi och ibland våga fatta
beslut som inte är optimala för den egna myndigheten. Statskontoret
slog fast att
Samverkan bygger på att man utvecklar en gemensam kultur med starkt
förtroende och tillit för varandra där ingen har bestämmanderätten över
den andra.
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Samverkan ingår i myndigheternas arbete

Det finns ett flertal lagar som styr myndigheters arbete generellt där
det slås fast att myndigheter ska samverka med varandra. Utöver det
finns kompletterande bestämmelser som rör t.ex. enskilda myndigheter. Enligt förvaltningslagen2 ska myndigheter samverka med andra
myndigheter inom sitt verksamhetsområde. Myndigheter ska också
i rimlig utsträckning hjälpa den enskilde genom att själv inhämta
upplysningar eller yttranden från andra myndigheter. För statliga
myndigheter under regeringen betonas detta också i myndighetsförordningen3.
Flera statliga myndigheter har därutöver kompletterande bestämmelser om samverkan i sin instruktion. Några sådana exempel ges
senare i detta kapitel. Möjligheterna att samverka påverkas också av
annan reglering, såsom sekretess. Enligt offentlighets- och sekretesslagen4 ska myndigheter i den mån det finns ett behov skydda uppgifter. Vid samverkan bör myndigheter ha i åtanke att samverkan inte
får ske på så sätt att de medverkande myndigheternas olika funktioner blandas samman eller att den enskilde inte klart kan utläsa vilken
myndighet som utövar själva myndighetsutövandet mot denne.5

6.3

Särskilda funktioner för samverkan
och samordning finns i olika former

Utredningen har tittat närmare på vilka olika befintliga funktioner
och organ i staten som kan vara intressanta utifrån utredningens
uppdrag. Det finns i dag många olika typer av sådana med ansvar för
nationell eller lokal samordning. En del av dessa är reglerade och
beslutade av regeringen. Andra bygger på frivillighet.
Ett exempel på frivillig samverkan finns inom området finansiell
samordning inom rehabiliteringsinsatser. År 2004 blev det möjligt
för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner
att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet
2

8 § förvaltningslag (2017:900).
6 § andra stycket myndighetsförordning (2007:515).
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).
5
Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2018:5).
Underlagspromemoria: Några utgångspunkter. 2019.
3
4
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tack vare att lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser6 trädde i kraft. Tillsammans bildar de fyra parterna samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas. De
bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov. Totalt
finns 83 lokala samordningsförbund och cirka 260 av landets 290 kommuner ingår i ett sådant. Samordningsförbunden är juridiskt självständiga myndigheter, vars uppgift är att göra samverkan möjlig. På
hemsidan Finsam.se står att ”Ett samordningsförbund kan ses som en
struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över
tid. Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i form av
tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie samverkansverksamhet.”
Vid Socialstyrelsen finns flera olika typer av råd och nämnder. 7
Bland dessa finns organ som har beslutats av regeringen, som Nationella vårdkompetensrådet (se avsnitt 6.4), Rådet för styrning med
kunskap (se avsnitt 5.2), Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring (ST-rådet) och Nationellt Donationscentrum. Vid Socialstyrelsen finns även ett antal rådgivande organ som utses av myndigheten, t.ex. Etiska rådet, Funktionshindersnämnden och E-hälsorådet.
Nationellt Donationscentrum skapades 2018 och ersatte då det tidigare Nationella donationsrådet. Centrumets uppdrag är att samordna nationellt och arbeta med kunskapsstödjande insatser. Utredningen om donations- och transplantationsfrågor föreslog i sitt betänkande8 att Donationsrådet skulle läggas ner men att Socialstyrelsen
fortsatt skulle ha ansvar för donationsfrämjande och styrning med
kunskap på området. Det tidigare rådet inrättades 2005 som ett självständigt organ i förhållande till Socialstyrelsen, vilket betydde att
ärenden som rörde dessa frågor beslutades av rådet och inte av myndighetens generaldirektör, vilket framgick av myndighetens instruktion. År 2010 ändrades dock detta och rådet blev ett rådgivande
organ vid Socialstyrelsen.
Utredningen har inte tagit del av, eller själv genomfört, någon
övergripande analys av varför regeringen tillsätter denna typ av funktioner eller om det har skett en ökning på senare år. Däremot kan vi
konstatera att flera statliga utredningar som har presenterat sina

6

Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-namnder/ (hämtad 20.02.18).
8
SOU 2015:84 Organdonation – En livsviktig verksamhet.
7
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betänkanden under de senaste åren har innehållit förslag på någon
form av råd eller dylikt.9
En typ av en nationellt samordnande funktion är nationella samordnare, vilka Statskontoret i en rapport10 2014 konstaterade hade
blivit allt vanligare inom den statliga styrningen. I rapporten undersökte Statskontoret orsaken till att regeringen väljer att tillsätta
samordnare i stället för att använda sig av mer traditionell styrning,
såsom reglering, tillsyn och myndighetsuppdrag. Myndigheten anser
att regeringen tillsätter samordnare när flera aktörer är inblandade,
och frivillig samverkan bedöms mer effektivt än att lagstifta. En
annan förklaring är att regeringen har prövat så kallat vertikala
styrformer som antingen inte har gett resultat, eller så vill man prova
något nytt för att frågan på så sätt kan få en nytändning. Myndigheten bedömde att genom en nationell samordnare kan frågan ges
mer synlighet, både hos inblandade aktörer och hos allmänheten,
vilken kan skapa förändringstryck. Det är svårt att uppnå samma
synlighet genom att ge en myndighet uppdraget eftersom frågan
riskerar att drunkna bland myndighetens alla andra uppdrag. Statskontoret nämner i rapporten den nationella samordnaren för statens
insatser inom området psykisk ohälsa som ett exempel på ett område
där regeringen ville prova något nytt som ett medel för att skapa
synlighet och ta ett omtag i frågan. Statskontorets studie visade att
nationella samordnare i huvudsak organiserades på två sätt, antingen
som en fristående kommitté som regleras med ett kommittédirektiv
(regeringsbeslut) eller som en funktion i Regeringskansliet.
Några aktuella exempel på nationella samordnare är nationell
samordnare för fysisk aktivitet samt nationell samordnare för life
science. Den nationella samordnaren för fysisk aktivitet utsågs under
våren 2020 och är organiserad som en kommitté. Uppdraget är att
genom ett utåtriktat arbete dels öka den allmänna kunskapen om de
positiva effekterna som fysisk aktivitet bidrar till för den enskilde
individen, dels mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället.11 Life science-samordnaren är organiserade som en funktion i
Regeringskansliet. I februari 2018 inrättade regeringen, på Näringsdepartementet i Regeringskansliet, ett permanent kontor för life
9

Se t.ex. SOU 2016:2 Effektiv vård, SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård, SOU 2019:59
Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen och SOU 2018:77 Framtidens
specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter.
10
Statskontoret. Nationella samordnare – Statlig styrning i otraditionella former?. 2014.
11
Dir. 2020:40 Främjande av ökad fysisk aktivitet.
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science som leds av en nationell samordnare. Kontoret har till uppgift att samordna politiken, tydliggöra prioriteringar och vara en
länk mellan aktörer i branschen och regeringen. Arbetet ska ske i
samverkan mellan näringslivet, myndigheter, hälso- och sjukvården,
omsorgen och universitet och högskolor.

6.4

Några exempel på uppdrag och råd
för samverkan

I detta avsnitt presenterar utredningen ett antal exempel på uppdrag
eller råd som alla rör samverkan och samordning på något sätt. Först
presenteras tre uppdrag inom vitt skilda områden som går några år
tillbaka i tiden och därmed också har hunnit utvärderas. Genom att
ta del av utvärderingsresultaten kan vi dra lärdomar för utredningens
förslag. Därefter presenteras kortfattat tre uppdrag inom hälso- och
sjukvårdsområdet som alla är relativt nya och därmed inte har hunnit
utvärderas. Slutligen presenteras också två aktuella förslag på samordningsuppdrag. Det bör tilläggas att urvalet inom de tre kategorierna inte är systematiska och långt ifrån heltäckande. Utredningen
har dock valt exempel som vi bedömer kan erbjuda några relevanta
lärdomar.
Statliga uppdrag och råd för samverkan
Länsstyrelsen i Stockholms samordningsuppdrag för att motverka
prostitution och människohandel
Samordning och samverkan inom respektive län en är stor del av
länsstyrelsernas uppdrag. Länsstyrelserna ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande samt inom myndighetens
ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser.12 Länsstyrelserna har även uttalade samordningsroller vad gäller miljö och klimat. Utöver det finns områden där en
länsstyrelse har i uppdrag att samordna andra länsstyrelses insatser.
Exempelvis ska Länsstyrelsen i Västernorrlands län samordna arbetet
12

Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.
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med att ta fram gemensamma arbetsmetoder avseende tillsynsverksamheten.13
År 2014 utvärderade Statskontoret Länsstyrelsen i Stockholms läns
samordningsuppdrag för att motverka prostitution och människohandel.14 Statskontoret menar att länsstyrelsen på ett övergripande
plan har lyckats med samordningsuppdraget vad gäller den operativa
nivån. Däremot har inte samverkan på ledningsnivå utvecklats lika
väl. Statskontoret menar att när arbetet främst sker på operativ nivå
finns det en risk att arbetet blir beroende av enskilda handläggares
engagemang och att frågan och erfarenheterna inte kvarstår om en
person slutar. Att formalisera samverkan på högre nivå hade dessutom gett frågan högre status och ökad legitimitet. Företrädare för
Länsstyrelsen i Stockholms län uppgav i utvärderingen att en svårighet i att uppnå en effektiv samordning var att de inte hade haft mandat
att föreskriva och besluta vad andra myndigheter och aktörer ska
göra. För att hantera det hade de i stället fått arbeta med att belysa
fördelarna med att samverka och samordna, vilket de uppgav har
varit krävande för myndigheten. Länsstyrelsen uppgav också att olika
aktörer visade olika mycket engagemang vad gäller att delta i samverkan. En annan svaghet, enligt länsstyrelsen, var att samordningen
försvårades av att kommuner tolkar och tillämpar socialtjänstlagen
olika. Övriga medverkande aktörer uppgav i intervjuer att de fortsatt
såg behov av att en aktör samordnade arbetet och att denna aktör
bör vara neutral, inte sektorspecifik, så att inte ett perspektiv, socialt
eller juridiskt, tillåts dominera arbetet. Några ansåg att just länsstyrelsen passade för uppdraget.
Tillsyns- och föreskriftsrådet vid Naturvårdsverket
Naturvårdsverket beskriver sig som en ”drivande och samordnande
kraft i miljöarbetet”.15 Myndigheten har enligt sin instruktion flera
uppdrag där den ska samordna arbetet på nationell nivå. Inom
myndigheten finns också ett särskilt råd vid namn Tillsyns- och föreskriftsrådet16, som är ett rådgivande organ för samråd och samverkan
13

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna.
Statskontoret. Utvärdering av samordningen av arbetet mot prostitution och människohandel
vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2014:14. 2014.
15
www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/ (hämtad 20.02.14).
16
11 § förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket.
14
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för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter
enligt miljöbalken samt EU-förordningar och EU-direktiv inom
miljöbalkens område. Tillsyns- och föreskriftsrådet inrättades i samband med att miljöbalken trädde i kraft 1999. Ett sekretariat tillsattes och placerades vid Naturvårdsverket eftersom man ansåg att
det skulle främja en effektiv tillsyn samt att uppgiften ansågs ligga i
linje med myndighetens pådrivande och samordnande funktion på
området.17 Rådet har bl.a. i uppgift att identifiera behov av samsyn
och samverkan, vid behov ta initiativ till ökad samsyn och samverkan
samt ansvara för att det sker ett erfarenhets- och informationsutbyte
med andra myndigheter som har ett centralt ansvar för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område. Rådet ska också årligen lämna en
utvärdering och redovisning av föregående års arbete till regeringen.
Miljötillsynsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande 2017 att
rådet skulle läggas ner samtidigt som Naturvårdsverkets roll som samlande miljömyndighet och övriga tillsynsvägledande myndigheters
ansvar att delta i samordningen av miljötillsynen skulle tydliggöras.18
Utredningen konstaterade att den samverkan som bedrivits genom
rådet kring strategiska frågor hade varit av värde för berörda myndigheters arbete och bidragit till samsyn samt att rådets aktiviteter
och arbete med information och uppföljning hade varit uppskattade.
Dock noterade utredningen samtidigt att det funnits kritik mot
rådets verksamhet. Kritiken gällde bl.a. kansliets förmåga att hålla
samman arbetet, de deltagande myndigheternas engagemang och att
arbetet bestod av nätverk för information snarare än samverkan,
eftersom rådet saknar beslutsbefogenheter. En del av kritiken handlade också om kritik mot Naturvårdsverket, som uppfattades ha nedprioriterat verksamheten genom att dra ner resurser för kansliet och
webbplatsen, troligen eftersom myndigheten inte hade ansett att
verksamheten varit värdeskapande. Trots informationsaktiviteter bedömdes rådet inte heller ha nått ut tillräckligt, eller svarat mot de
medverkandes behov. Miljötillsynsutredningen konstaterade i sitt
betänkande att det behövs en mer samlande kraft för arbetet bland
de myndigheter och andra aktörer som har särskilda uppgifter och
ansvar för miljötillsynen. Mot bakgrund av detta föreslog utredningen alltså att rådet skulle läggas ner och att Naturvårdsverket
skulle få ett övergripande ansvar för att leda arbetet inom ramen för
17
18

SOU 2017:63 Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet.
Ibid.
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samverkan mellan de tillsynsvägledande myndigheterna. Det senare
med argumentet att myndigheten redan har ett övergripande ansvar
för miljöbalken och att den ska vara samlande vid genomförandet av
miljöpolitiken. Miljötillsynutredningen konstaterade fortsatt att det
har ”ifrågasatts om Naturvårdsverket kommer att ta ansvaret och se
till att de centrala tillsynsvägledande myndigheterna samverkar på
det sätt som krävs för att skapa en mer effektiv och enhetlig tillsyn.”
Detta mot bakgrund av att myndigheten fått kritik för hur uppdraget
har hanterats och att myndigheten inte anses ha den kraft och förmåga
att samla när det gäller frågan. Utredningen menar att uppdraget inte
har varit helt tydligt och att det krävs en tydligare styrning för att göra
det möjligt för Naturvårdsverket att axla ansvaret för att samordna
tillsynen enligt miljöbalken. Naturvårdsverkets uppdrag beträffande
tillsynen föreslogs därmed förtydligas i myndighetens instruktion,
samtidigt som myndigheten själv föreslogs få avgöra hur arbetet ska
ske och organiseras. Tillsyns- och föreskriftsrådet finns fortfarande
kvar19.
Digitaliseringsrådet
Digitaliseringsrådet inrättades 2017 i samband med att regeringen antog en ny digitaliseringsstrategi.20 Rådet leds av digitaliseringsministern och består i övrigt av personligt förordnade medlemmar.21
Rådsmedlemmarna kommer från myndigheter, universitet, fackförbund, privata företag samt Sveriges Kommuner och Regioner. I Digitaliseringsrådet ingår också ett kansli som är placerat vid Post- och
Telestyrelsen. Syftet med att skapa rådet var att regeringen skulle ha
tillgång till analyser av digitaliseringens möjligheter, att en aktör
skulle kunna arbeta för bättre samordning av digitaliseringspolitiken
och för att ha en funktion som kan uppmärksamma viktiga frågor
inom digitaliseringsområdet.22 Statskontoret har haft i uppdrag att
utvärdera rådet samt undersöka möjliga former för analys och genomförande av digitaliseringspolitiken.
19

www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/ (hämtad 20.02.14).
Statskontoret. Fortsatta former för digitaliseringspolitiken – Utvärdering av Digitaliseringsrådet och kartläggning av regeringens styrning. Rapport 2020:3. 2020.
21
digitaliseringsradet.se/vi-aer-digitaliseringsraadet/ledamoeter-i-raadet/ (hämtad 20.02.27).
22
Statskontoret. Fortsatta former för digitaliseringspolitiken – Utvärdering av Digitaliseringsrådet och kartläggning av regeringens styrning. Rapport 2020:3. 2020.
20
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Ett fåtal myndigheter samt Post- och Telestyrelsen och Digitaliseringsrådet har ett uttalat ansvar för att nå målen med regeringens
digitaliseringspolitik, men fler än 60 statliga aktörer har uppdrag
inom området trots att deras huvudsakliga ansvarsområde ligger någon
annanstans, t.ex. myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet.
De senare myndigheternas arbete med digitaliseringsfrågor styrs framför allt via tillfälliga regeringsuppdrag. Digitaliseringrådets uppdrag
löper ut 2020. Det faktum att rådets uppdrag är tidsbegränsat, att det
har haft begränsade resurser och mandat samt att regeringens styrning har varit otydlig bedömer Statskontoret har gjort att rådets
genomslag har begränsats. Rådets främsta bidrag har, enligt Statskontoret, varit samlade uppföljningar och analyser till regeringen.
Även rådgivning och kunskap som rådet har bidragit med till regeringen
uppges ha ”varit viktig för att öka regeringens och Regeringskansliets
förståelse för ett snabbföränderligt område som digitalisering.”
Statskontoret betonar att det är viktigt med långsiktighet och
kontinuitet i uppföljnings- och analysarbetet och menar därmed att
Myndigheten för digital förvaltning bör få till uppgift att följa upp
och analysera (dvs. det uppdrag som nu ligger på Digitaliseringsrådet), samtidigt som Digitaliseringrådets kansli läggs ner men själva
rådet blir kvar som rådgivande- och kunskapsorgan till regeringen.
Statskontoret skriver att ”För att regeringen ska kunna utforma sina
insatser så ändamålsenligt som möjligt och fokusera dem på de områden där det finns störst behov behöver regeringen få en löpande analys,
samt förslag till att utveckla regeringens politik som utgår från denna
analys.” Att detta föreslås läggas hos en förvaltningsmyndighet är just
för att ge arbetet större kontinuitet och långsiktighet. Samordningen
av digitaliseringspolitiken anser Statskontoret bör hanteras inom
Regeringskansliet samt inom de former för samverkan som redan finns
hos myndigheterna. Utvärderingar och liknande kan läggas på analysoch utvärderingsmyndigheter eller inom kommittéväsendet.23

23

Statskontoret. Fortsatta former för digitaliseringspolitiken – Utvärdering av Digitaliseringsrådet och kartläggning av regeringens styrning. Rapport 2020:3. 2020.
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Samverkansuppdrag inom hälso- och sjukvårdsområdet
Nationella vårdkompetensrådet
Nationella vårdkompetensrådet är ett rådgivande samverkansforum
mellan regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Rådet har utformats baserat på det
förslag som Socialstyrelsen och UKÄ hade tagit fram på uppdrag av
regeringen.24 Rådet med ett tillhörande kansli är placerat vid Socialstyrelsen. Nationella vårdkompetensrådet ska långsiktigt samordna,
kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjningen av
personal inom hälso- och sjukvården. Rådet ska också främja samverkan mellan berörda aktörer och säkerställa att samtliga aktörer
har en gemensam bild av kompetensförsörjningsbehoven i vården,
tillgängliggöra sammanställningar av fakta- och kunskapsunderlag
och utifrån dessa göra samlade bedömningar av kompetensförsörjningsbehoven, inklusive behovet av framtidens vårdkompetens. Slutligen ska det lämna bedömningar till berörda aktörer och beslutsfattare i frågor som har betydelse för kompetensförsörjningen på
lokal, regional och nationell nivå samt stödja och föra en dialog med
verksamheterna på den sjukvårdsregionala nivån.25
Rådet är ett nytt organ som påbörjade sitt arbete i januari 2020.
Rådet ska initialt rikta sitt arbete mot de yrken som kräver högskoleutbildning, men Socialstyrelsen har samtidigt fått i uppdrag att
till 2021 analysera och föreslå hur rådet ska kunna omfatta fler
yrkesgrupper, exempelvis undersköterskor och specialistundersköterskor. Det nationella rådet består av sammanlagt 14 ledamöter med
representanter från lärosäten, regioner, kommuner, Socialstyrelsen
och UKÄ. Regeringen utser rådets ordförande och ledamöter.
Folkhälsomyndighetens samordning av arbetet med psykisk ohälsa
Folkhälsomyndigheten har flera områden där myndigheten har ansvar för att samordna nationellt. Bland annat ska myndigheten samordna smittskydd på nationell nivå, ansvara för den samordnade
24

Socialdepartementet. Uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälsooch sjukvården. Dnr S2016/04992/FS (delvis).
25
socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-namnder/nationellavardkompetensradet/ (hämtad 20.02.18).
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uppföljningen inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet, verka för nationell samordning inom sexuellt och reproduktiv
hälsa och rättigheter samt följa upp utvecklingen inom området26
Inför 2018 fick myndigheten flera regeringsuppdrag som rörde
psykisk ohälsa varav ett var att utveckla samordningen av det nationella arbetet inom området. Utöver samordningen ska myndigheten
bl.a. stödja kunskapsutvecklingen inom området och särskilt suicidprevention. Enligt regeringen är detta tänkt att bli långsiktiga och
återkommande uppdrag.27 Myndigheten ska bygga upp och utveckla
samordningen av det nationella arbetet inom området psykisk hälsa,
samt samverkan mellan berörda myndigheter och aktörer.
Uppdrag att samverka vid tillsyn av apoteksmarknaden
Under 2018 fick Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i
uppdrag av regeringen att utveckla gemensamma strukturer och
rutiner för samverkan vid tillsynen av apoteksmarknaden. De tre myndigheterna utövar alla tillsyn över öppenvårdsapoteken men utifrån
olika regelverk. Myndigheterna konstaterar i rapporten till regeringen
att det är önskvärt med tydligare sekretessbrytande bestämmelser i
speciallagstiftningen för respektive myndighets tillsynsarbete på området för att de lättare ska kunna dela information mellan sig. Myndigheterna enades också om att inrätta samverkansfunktioner vid
respektive myndighet för att utveckla strukturer och rutiner för samverkan. Samverkansfunktionerna kommer utgöra kontaktpunkt mellan
myndigheterna.28

26

Förordning (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten.
Socialdepartementet. Inrättande av ett nationellt vårdkompetensråd. Dnr S2019/03995/FS
(delvis).
28
Läkemedelsverket. Samverkan vid tillsyn över apoteksmarknaden. 2019.
27
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Aktuella förslag på samordning
Samordnande myndighet för länsstyrelsernas tillsynsarbete
Under 2019 publicerade Statskontoret en utvärdering, genomförd på
uppdrag av regeringen, av länsstyrelsernas samordning av tillsyn och
tillsynsvägledning inom överförmyndarområdet.29 I uppdraget ingick också att överväga hur samordningen kan förbättras och Statskontoret föreslår att regeringen utser en länsstyrelse till att centralt
samordna, dvs. vara den som samordnar de övriga länsstyrelserna.
Arbetet samordnas i dag genom den för länsstyrelserna gemensamma
samverkansgruppen för överförmyndarfrågor. Eftersom ingen länsstyrelse har ett starkare mandat än någon av de andra bygger arbetet
på konsensus. Statskontoret menar att den samordnande länsstyrelsen bland annat bör ansvara för uppföljning, utvärdering och utveckling av länsstyrelsernas tillsyn.
Nationellt råd med kansli för korrekta utbetalningar
från välfärdssystemen
Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen föreslog i sitt betänkande30 att regeringen inrättar ett råd för korrekta
utbetalningar från välfärdssystemen. I betänkandet konstaterar delegationen att det är svårt att få en helhetsbild av arbetet mot felaktiga
utbetalningar. En orsak uppges vara att arbetet sker av flera myndigheter som lyder under olika departement. I arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar deltar såväl utbetalande myndigheter
som rättsvårdande myndigheter och tillsynsmyndigheter. Delegationen ser ett behov av ökad samordning. Detta mot bakgrund av ovan
samt avsaknad av mål på utgiftsområdesnivå, att återrapporteringen
i budgetpropositionen är svåröverblickbar, att området inte behandlas systematiskt i utskottens behandling av budgetpropositionen, att
styrningen utgår från enskilda utgiftsområden och att det saknas en
samlad och återkommande redovisning av arbetet med att motverka
felaktiga utbetalningar och dess omfattning. Vidare ser Delegationen
att det även inom Regeringskansliet saknas ett övergripande ansvar
för frågorna. Delegationen föreslår att rådet består av representanter
29

Statskontoret. En förbättrad samordning av tillsynen och tillsynsvägledningen inom överförmyndarområdet. Rapport 2019:8. 2019.
30
SOU 2019:59. Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.
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från berörda myndigheter och Finansdepartementet samt att ett kansli
med uppgift att samordna myndigheternas arbete med att uppskatta
de felaktiga utbetalningarna och förse regeringen med aktuella lägesbeskrivningar knyts till rådet. Kansliet bör placeras vid Ekonomistyrningsverket, men vara självständigt på så sätt att verksamheten
inte ska kunna prioriteras bort mot annan verksamhet vid myndigheten. Rådet ska bidra till helhetssyn, följa utvecklingen, identifiera
övergripande strategiska insatser och lämna rekommendationer till
regeringen.
Delegationen lämnar också ytterligare förslag för en mer samordnad och tydligare styrning och uppföljning av arbetet med felaktiga
utbetalningar. Bland annat föreslås att regeringen fattar beslut om
att bedriva ett samlat, systematiskt och långsiktigt arbete i syfte att
väsentligt minska de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen. Denna inriktning föreslås redovisas i budgetpropositionen och
följas upp i en särskild skrivelse till riksdagen vart tredje år. Uppföljningen ska bland annat innehålla en uppskattning av orsakerna till
och omfattningen av felaktiga utbetalningar. Ett övergripande mål
för alla berörda utgiftsområden om att minska de felaktiga utbetalningarna föreslås fastställas och följas upp årligen upp i budgetpropositionen. Regeringen förslås ge berörda myndigheter återrapporteringskrav till stöd för denna uppföljning. Finansdepartementet
behöver ha en tydlig samordnande roll inom Regeringskansliet i
detta arbete. Dessutom föreslås berörda myndigheter få olika typer
av uppdrag för att arbeta mer kontinuerligt och strategiskt med området.
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Regionernas arbete
med kunskapsstyrning

• Regionerna har ett ansvar att erbjuda vård av god kvalitet och
att tillförsäkra ett löpande kvalitetsarbete. För att ta detta
ansvar krävs ändamålsenliga och effektiva verktyg. Kunskapsstyrning är ett centralt sådant verktyg.
• Regionerna har i hälso- och sjukvården, ofta i samarbete med
staten, arbetat med kunskapsstyrning under lång tid, även
innan begreppet kunskapsstyrning började användas.
• I kapitlet beskrivs hur regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning successivt har vuxit fram och ser ut i dag.
Systemet är under kontinuerlig utveckling.
I det här kapitlet beskriver vi inledningsvis regionernas ansvar för
kvalitet och kvalitetsutveckling i vården och vad det innebär för
regionernas ansvar för att bedriva kunskapsstyrning. Vidare ger vi i
kapitlet en överblick över hur samverkan mellan regionerna har utvecklats, främst på nationell nivå, om kunskapsstyrning – både sinsemellan och med staten – samt hur det som regionerna i dag benämner
Sveriges regioner i samverkan nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (hädanefter Regionernas gemensamma
system för kunskapsstyrning) successivt har etablerats och utvecklats. Beskrivningen av det senare är indelad i ett avsnitt som beskriver
samverkan på nationell nivå och ett avsnitt som redogör för arbetet
på sjukvårdsregional nivå och lokalt i varje region. Kapitlet innehåller en rad förkortningar, vilka listas i tablå 7.1.1
1

Informationen i kapitlet baseras på muntlig och skriftlig information från SKR under 2019
och 2020 om inte annat särskilt anges.
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Regionernas ansvar för kunskapsstyrning

Regionerna ska erbjuda vård av god kvalitet och tillförsäkra
ett löpande kvalitetsarbete
Regionerna är huvudmän för huvuddelen av hälso- och sjukvården i
Sverige och de ska organisera hälso- och sjukvården så att befolkningen har tillgång till god vård (se kapitel 4). God vård innebär
enligt Socialstyrelsens definition bland annat att vården ska vara av
god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.2 Det är vidare lagstadgat att all vård
ska ges i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Vårdgivaren3, dvs. regionen, kommunen eller den privata aktör
som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet, har en skyldighet att
tillförsäkra att det finns praktiska förutsättningar i form av personal,
lokaler och utrustning för att en god vård kan ges.4 Vårdgivaren har
också skyldighet att tillförsäkra att nya metoder för diagnos- eller
behandling är bedömda ur individ- och samhällsetiska aspekter innan
de börjar tillämpas5. Vårdgivaren ansvarar för att det ska finnas ett
ledningssystem som används för att fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet. I ansvaret ingår att bedriva ett systematiskt
kvalitets- och förbättringsarbete genom att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.6 Hos varje
vårdgivare ska det vidare finnas en verksamhetschef som svarar för
verksamheten.7 Verksamhetschefen är en central ledningsfunktion
inom hälso- och sjukvården och den som har det operativa ansvaret
i sin verksamhet. Hälso- och sjukvårdspersonalen har ett personligt
yrkesansvar för hur de utför sina arbetsuppgifter.8

2

5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Med vårdgivare avses i hälso- och sjukvårdslagen statlig myndighet, region, kommun, annan
juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.
4
5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
5
5 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
6
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
7
4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
8
6 kap 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
3
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Kunskapsstyrning ett verktyg för arbetet
För att regionerna ska kunna ta sitt ansvar, både som vårdgivare och
huvudman, krävs ändamålsenliga och effektiva verktyg. Kunskapsstyrning är ett centralt verktyg för detta. Kunskapsstyrning är, enligt
utredningens definition, alla de aktiviteter som behövs på alla nivåer
för att varje patientmöte ska vara grundat på bästa möjliga kunskap.
Det inkluderar både kunskapsstöd och stöd till uppföljning, analys,
förbättrings- och utvecklingsarbete, ledning etc. Varje enskild region
har därmed ett ansvar att bedriva kunskapsstyrning för att kunna
leva upp till sitt kvalitetsansvar. Kunskapsstyrningen ska vara en
integrerad del av regionens ledning, styrning och operativa verksamhet. Utöver de kunskapsstödjande och kvalitetsutvecklande aspekterna ger detta även beslutsfattare på både politisk- och tjänstemannanivå förutsättningar för välgrundade beslut bl.a. avseende
horisontella prioriteringar. Prioriteringar är centralt i ljuset av att
regionerna också har en skyldighet att organisera hälso- och sjukvården så att den främjar kostnadseffektivitet.9

7.2

Nationella insatser till stöd för lokalt arbete

Kunskapsstyrning har varit en grundläggande del av verksamheten i
hälso- och sjukvården även innan begreppet kunskapsstyrning
började användas. Arbetssättet följer av kravet att bedriva en vård av
god kvalitet utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Exempelvis
har regionerna, långt innan de började samarbeta systematiskt om
detta, skapat egna kunskapsstöd i form av lokala vårdprogram, anpassat nationella riktlinjer till lokala förutsättningar och utformat
system för uppföljning och analys samt utvecklat modeller och verktyg för att bedriva ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete. Kunskapsstöd utarbetade av professionsföreningar har under
lång tid varit, och är alltjämt, centrala som stöd till den enskilda
yrkesutövaren inom respektive profession. Formerna för den lokala
kunskapsstyrningen, liksom graden av ambition i arbetet, har dock
varierat både mellan och inom regioner.
På nationell nivå har det under årens lopp gjorts olika insatser i
syfte att stödja det lokala arbetet. Initiativtagare till insatserna har
9

4 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
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varierat, det har varit staten, regionerna, Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) eller ett samarbete mellan flera parter. Insatserna
har bl.a. syftat till att skapa mer ändamålsenliga och effektiva arbetsformer. I detta avsnitt tar vi upp några exempel på insatser av stor
betydelse där regionerna har spelat en central och aktiv roll. Tre av
dem – nationella kvalitetsregister, regionernas samverkansmodell för
läkemedel och nationellt kliniskt kunskapsstöd – tas upp särskilt i
ljuset av att dessa representerar arbeten som pågått under en längre
tid och som i dag är inordnade i regionernas nyligen skapade gemensamma system för kunskapsstyrning.
Nationella kvalitetsregister
Nationella kvalitetsregister är register som systematiskt samlar data
om olika patientgrupper. Det primära syftet med kvalitetsregistren
är att de ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla
och säkra vårdens kvalitet. Personalen på en vårdenhet kan med hjälp
av registren t.ex. jämföra sina resultat med andra enheters. De kan
följa resultaten över tid och se om de åtgärder som vidtas för att höja
kvaliteten ger önskad effekt. Med hjälp av registren kan man ofta
avgöra vilka interventioner, läkemedel och medicintekniska produkter som ger bra resultat och vilka som bör fasas ut. Det går också att
utläsa om vården är jämlik, till exempel i olika delar av landet. Det
första svenska nationella kvalitetsregistret startades på initiativ av en
ortoped på 1970-talet. Utvecklingen har därefter skett successivt.
För en beskrivning av arbetet se avsnitt 9.2. En central del av den nu
pågående utvecklingen är att kvalitetsregistren tydligare ska vara en
integrerad del i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning och användas mer än i dag för förbättringsarbete.10
Öppna jämförelser
En viktig satsning för att öka tillgängligheten av data på hälso- och
sjukvårdsområdet gjordes 2006 när SKR och Socialstyrelsen gav ut
den gemensamma rapporten Öppna jämförelser om hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Öppna jämförelser har publicerats
10

www.registercentrum.se/om-oss/om-nationella-kvalitetsregister/p/rk21maUUf (hämtad
19.10.01).
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både som en årlig rapport och på ett antal specifika teman. Öppna
jämförelser finns även för socialtjänstens område. Öppna jämförelser är systematiska och fortlöpande jämförelser baserade på resultatindikatorer. Syftet med Öppna jämförelser är bl.a. att utgöra ett
faktabaserat underlag i den offentliga debatten om hälso- och sjukvårdens respektive socialtjänstens kvalitet och effektivitet samt att
stimulera arbetet med förbättringar i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. För vidare beskrivning av Öppna jämförelser, ser avsnitt 9.2.11
Regionernas samverkansmodell för läkemedel
Inom läkemedelsområdet finns starka incitament för regionerna att
samverka, både med varandra och med statliga myndigheter, bl.a.
eftersom kostnaderna för läkemedel är ansenlig. Samarbetet på läkemedelsområdet har tagit sig olika uttryck vid olika tidpunkter. Under
2014 beslutade samtliga regioner att ställa sig bakom ett förslag12 om
att skapa en gemensam samverkansmodell för läkemedel. För samarbetet inrättades en särskild styrgrupp. Samarbetet innebär att regionerna arbetar gemensamt med prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel och tillsammans uppträder som köpare och
kravställare i de processerna. En central del av arbetet handlar om
samarbete avseende introduktionen av nya läkemedel och processen
kring detta, så kallat ordnat införande. Den processen inkluderar
även samarbete med statliga myndigheter och läkemedelsföretag.
I regionernas samverkansmodell har en funktion inrättats som kallas
NT-rådet, där NT står för nya terapier. NT-rådet arbetar främst med
det ordnade införandet av läkemedel. NT-rådet beslutar vilka nya
läkemedel som ska omfattas av den gemensamma processen för
införande, dvs. nationellt ordnat införande, och har också regionernas mandat att ge rekommendationer om användningen av dessa
läkemedel i regionerna utifrån en bedömning av patientnytta och
kostnadseffektivitet. NT-rådet kan till exempel ge rekommendationer till regionerna om ett nytt läkemedel ska användas och under vilka
förutsättningar, eller att det inte ska användas.13 Två andra viktiga
funktioner inom samverkansmodellen är den så kallade livscykel11

www.vardenisiffror.se och www.socialstyrelsen.se (hämtade 19.10.02).
SKL. Prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel – i samverkan. Ett förslag till en
landstingsgemensam samverkansmodell. 2014.
13
SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel.
12
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funktionen – som möjliggör framförhållning i införandet av nya
läkemedel genom att kartlägga kommande läkemedel åt regionerna,
även kallat horizon scanning – och marknadsfunktionen – för strategisk marknadsbevakning och samverkan vid förhandling.
HTA-nätverket
Health Technology Assessment, HTA, är ett internationellt begrepp
som innebär utvärdering av metoder inom hälso- och sjukvården.
I en HTA utvärderas vanligen specifika metoder för behandling,
diagnostik eller förebyggande arbete. Förutom effekter och risker
med metoderna granskas även etiska och hälsoekonomiska aspekter.
I Sverige finns ett antal regionala HTA-enheter som drivs av regionerna. Dessa är, tillsammans med bl.a. statliga myndigheter som
arbetar med relaterade frågor, sedan 2007 organiserade i ett nätverk.
HTA-nätverket samordnas av Statens beredning för medicinsk och
social utvärdering (SBU). Huvudsyftet med HTA-nätverket är att
öka kunskapen om HTA för att i förlängningen öka nyttan för
patienterna och vårdgivarna. HTA-nätverket verkar för att öka samverkan mellan myndigheter och regioner, samordna kommunikationen och öka tillgängligheten, reducera risken för dubbelarbete
samt sträva efter att alla använder en enhetlig metod. I nätverket
ingår representanter för etablerade regionala HTA-enheter14 och
övriga regioner som inte har en regional HTA-enhet. I nätverket
ingår även Cochrane Sweden samt representanter för Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket (TLV), Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten samt Sveriges Kommuner och Regioner.15
Nationellt kliniskt kunskapsstöd
Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) initierades under arbetet
med överenskommelsen mellan staten och SKR om insatser för att
förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar, den s.k.
kronikersatsningen, under åren 2014–2017. I kronikersatsningen ingick
att bygga upp mekanismer för att stödja primärvården att tillförsäkra
14

Camtö (Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i region
Örebro län), HTA-centrum (Västra Götalandsregionen), Metodrådet region StockholmGotland, Metodrådet sydöstra sjukvårdsregionen och HTA Skåne (region Skåne).
15
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Årsredovisning 2019. SBU 2020/5.
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en kunskapsbaserad vård. Inom ramen för satsningen arbetade SKR
och regionerna gemensamt med att utveckla ett antal områden med
syfte att förbättra förutsättningarna för en mer jämlik vård av
kroniskt sjuka. En sådan insats var inrättandet av nationellt kliniskt
kunskapsstöd.16 NKK har i dag integrerats i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning och beskrivs närmare i avsnitt 7.4.

7.3

Successiv etablering och utveckling
av regionernas gemensamma system
för kunskapsstyrning

I detta avsnitt beskrivs den successiva etableringen och utveckling av
regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning samt hur
systemet är uppbyggt våren 2020.
Egeninitierat system under successiv utveckling
Under den senaste tioårsperioden har regionernas arbete med kunskapsstyrning successivt utvecklats, med aktivt stöd av SKR. Under
2008 bildades den Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning (NSK). NSK skapades som ett forum för dialog mellan
representanter för berörda statliga myndigheter och huvudmän
inom hälso- och sjukvården i syfte att bidra till samordning av kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården på nationell nivå främst avseende nationella riktlinjer från Socialstyrelsen.17 Under 2012–2016
etablerades även ett antal arbetsgrupper på nationell nivå som kallades Nationella programråd. Initiativet till uppbyggnaden och strukturen var egeninitierat av regionerna. Tillskapandet gav regionerna
möjlighet att arbeta med gemensamma nationella expertgrupper.
Målet med att skapa NSK och de nationella programråden var att
regionernas resurser skulle kunna nyttjas mer effektivt genom att
regionerna började samarbeta dels med framtagande av gemensamma kunskapsunderlag, dels med att följa kvalitetsutvecklingen
16

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Stöd på vägen – en uppföljning av satsningen på
att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. 2018:3. 2018.
17
Medlemmar var sjukvårdsregionerna, SKL, Socialstyrelsen, SBU, TLV, Läkemedelsverket,
Folkhälsomyndigheten, Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening.
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och ta initiativ till att förbättra vården.18 Intentionen var att programrådens arbete successivt skulle ersätta men också komplettera
delar av sjukvårdshuvudmännens arbete med regionala och lokala
riktlinjer/vårdprogram. De skulle även på andra sätt stödja arbetet
med en mer kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård.19
Vid etableringen av den nationella programrådsstrukturen finansierades uppbygganden av denna genom överenskommelsen om
insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar mellan staten och SKR. Denna finansiering var dock bara
temporär. I ett beslutsunderlag från SKR 2014 argumenterades det
för att det krävs en långsiktig, för regionerna gemensam plan för att
etablera en struktur som är oberoende av statlig finansiering. På basis
av underlaget fattades 2014 beslut om en långsiktig utveckling av
programråd. Detta innebar att grunden till dagens struktur för regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem var lagd. De tidigare
nationella programråden är föregångaren till dagens nationella programområden, se avsnitt 7.4.
Politiska beslut om att etablera Regionernas gemensamma system
för kunskapsstyrning
Som ett vidare steg i att utveckla samarbetet om kunskapsstyrning
mellan regionerna tog styrelsen i SKR 2016 beslut om att rekommendera regionerna att ställa sig bakom ett förslag om att gemensamt och långsiktigt delta i, stödja och finansiera en sammanhållen
struktur för kunskapsstyrning. Beslutsunderlaget20 var förankrat i
SKR:s sjukvårdsdelegation. Beslutet kom att bli en startpunkt för etableringen av regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning.
Ett mer konkret förslag till struktur utarbetades därefter i dialog
med bland annat regionledningarna på politisk nivå och tjänstemannanivå. I maj 2017 beslutade styrelsen i SKR att föreslå regionerna att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i
enlighet med det förslag som utarbetats under 2016–2017.21 Samtliga
18

Powerpointpresentation från SKR, publicerad på www.dagensmedicin.se (hämtad 19.10.02).
SKL. Vägen till en kunskapsbaserad och jämlik vård. Långsiktig utveckling av programråd. 2014.
SKL. Samverkan för en mer kunskapsbaserad och jämlik vård. En sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning i samverkan – hälso- och sjukvård. Dnr 15/06658 SKL 2016.
21
SKL. Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Etableringen av
en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård. Med sikte mot ett gemensamt nationellt system. Dnr 15/06658 SKL 2017.
19
20
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21 regioner fattade under hösten 2017 politiska beslut i enlighet med
förslaget. Etableringsprocessen pågår sedan dess. Rekommendationen som samtliga regioner ställt sig bakom citeras i rutan nedan.
Rekommendationen som SKR:s (dåvarande SKL:s) styrelse
ställde sig bakom den 12 maj 2017 och som samtliga 21 regioner
därefter fattat politiska beslut i enlighet med.
• Att landsting och regioner i samverkan arbetar utifrån den
gemensamma visionen: ”Vår framgång räknas i liv och jämlik
hälsa. Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.”
• Att landsting och regioner samarbetar inom den gemensamma
strukturen för kunskapsstyrning.
• Att landsting och regioner anpassar sin regionala och lokala
kunskapsorganisation till den nationella programområdes- och
samverkansstrukturen med syfte att få styrka genom hela
systemet.
• Att landsting och regioner långsiktigt säkrar en regional och
lokal kunskapsorganisation i enlighet med den nationella
strukturen.
• Att landsting och regioner avsätter resurser regionalt i form av
att ta på sig värdskap för ett antal programområden, tillsätter
ordförande och processledare för aktuella programområden
samt avsätter tid för experter att delta i programområden och
samverkansgrupper.
• Att landsting och regioner, med stöd av SKL, etablerar en
gemensam organisations- och styrmodell för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning genom att:
– inrätta nationella programområden med experter inom
sjukdomsspecifika eller organisatoriska fält
– tillsätta nationella samverkansgrupper med experter inom
tvärgående områden så som; uppföljning och analys, läkemedel och medicinsk teknik, patientsäkerhet etc.
– tillsätta en strategisk styrgrupp – styrgrupp för kunskaps
styrning i samverkan (SKS)
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– tillsätta en beredningsgrupp som bereder ärenden inför ställningstagande och beslut i styrgruppen (SKS)
– inrätta en nationell stödfunktion, som utgår från och i första
hand bemannas från SKL
• Att landsting och regioner följer och gör de förändringar som
krävs regionalt och lokalt utifrån beslut tagna av styrgruppen
(SKS) i frågor rörande den nationella strukturen.
• Att landsting och regioner tar politiskt inriktningsbeslut om
styrgruppens uppdrag, mandat och den finansiella ram som styrgruppen råder över för det gemensamma arbetet och att sjukvårdshuvudmannens politiska ledning utser landstings/regiondirektören till ombud för hantering av frågan framåt.

Politikens roll i respektive region
Regionens folkvalda politiker har det yttersta ansvaret för att regionen lever upp till sina skyldigheter som sjukvårdshuvudman. Som
nämnts i det inledande avsnittet relaterar det både till vissa krav på
kvalitet i vården och till skyldighet att organisera hälso- och sjukvården så att den främjar kostnadseffektivitet. Därutöver har regionpolitikerna flera andra skyldigheter och intressen att balansera och
hantera. För att det stöd som genereras av regionernas gemensamma
system för kunskapsstyrning ska leda till den ändamålsenlighet och
de effektivitetsvinster som eftersträvats krävs att regionens kunskapsstyrningsorganisation integreras i övrigt lednings- och styrningsarbete inom regionen. Uppföljning och analys av medicinska
resultat bör till exempel analyseras och diskuteras tillsammans med
ekonomisk uppföljning. Regionens ledningsfunktioner på såväl politisk- som tjänstemannanivå behöver ha tillgång till ett samlat beslutsunderlag inför beslut om prioriteringar etc. som påverkar hälso- och
sjukvården.
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Komponenterna i regionernas gemensamma
system för kunskapsstyrning

Arbetet med att etablera, utveckla och förvalta regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning involverar många företrädare
på nationell, sjukvårdsregional och lokal nivå. I detta avsnitt beskrivs
de arbetsgrupper och stödfunktioner som har skapats på nationell
nivå inom systemet samt principerna för hur det stöd som tillhandahålls från den nationella nivån ska omsättas i verksamheter och
patientmöten inom varje enskild region. Med nationell nivå avses
samarbeten där representanter från regionerna träffas i olika forum
och där arbetet, kunskapsutbytet och utarbetade stöd kommer hela
Sverige, dvs. samtliga regioner, till del. Med regional nivå avses i
detta sammanhang sjukvårdsregionerna. Med lokal nivå avses i detta
sammanhang sjukvårdshuvudmannens nivå, dvs. var och en av de
21 regionerna.
Samtliga funktioner och grupperingar som beskrivs i detta avsnitt
fick sitt övergripande uppdrag och utformning fastställt i det beslut
som samtliga regioner ställde sig bakom 2017. I de fall en ny grupp
eller funktion har skapats efter 2017 anges detta.
Mål, grundprinciper och vision
Att skapa förutsättningar för en mer kunskapsbaserad, jämlik och
resurseffektiv vård av hög kvalitet var det övergripande målet när
regionerna beslutade om att etablera sitt gemensamma kunskapsstyrningssystem. I detta mål ingår att tillförsäkra en god vård. Utgångspunkten för beslutet var vidare att bästa möjliga kunskap ska
finnas tillgänglig vid varje möte mellan patient och vårdpersonal. Det
ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för
lärande. Hur ändamålsenligt och effektivt systemet är avgörs i patientmötet, som är där värdet skapas. Samtidigt antogs den gemensamma
visionen ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans
gör vi varandra framgångsrika”.22
Grundprincipen för valet av insatser i systemet som ska göras på
nationell nivå är att det ska vara mer ändamålsenligt och effektivt att
22

SKL. Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Etableringen av
en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård. Med sikte mot ett gemensamt nationellt system. Dnr 15/06658 SKL 2017.
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göra det gemensamt än att varje region gör arbetet var för sig. Det
som görs på nationell nivå ska komplettera och stödja det som sker
på lokal nivå. Ansvaret för kunskapsstyrningen ligger med andra ord
kvar på respektive region. Det är strukturerna som ska stödja det
lokala arbetet som effektiviseras genom systemet. Samverkan på
nationell nivå är främst tänkt att ske kring kunskapsstöd samt stöd
till uppföljning och analys. Regionerna behöver på egen hand också
arbeta med förbättrade förutsättningar för stöd till utveckling och
med stöd till ledarskapet. Tanken är att det är de samlade insatserna
som ska leda till en väl fungerande kunskapsstyrning.
Den nationella nivån
Med nationell nivå avses samarbeten som kommer hela Sverige, dvs.
samtliga regioner, till del. Representanter från regionerna träffas i
olika forum för att arbeta tillsammans med kunskapsutbyte och
utarbetande av stöd. Organisationen utgår från en struktur av expertgrupper som i sin tur leds av en strategisk styrgrupp. Expertgrupperna är av två olika karaktärer. Dels finns expertgrupper med representanter från sjukvårdsregionerna som har expertis inom olika
sjukdoms- och diagnosområden, dels finns expertgrupper med representanter från sjukvårdsregionerna som har expertis inom verksamhetsfält som alla diagnosområden behöver arbeta med såsom
uppföljning, metod etc. De i regel sjukdoms- och diagnosorienterade
expertgrupperna kallas nationella programområden (NPO). Det kan
noteras att det finns några NPO med bredare ansats, bl.a. NPO äldres
hälsa. Expertgrupperna med mer tvärgående expertis kallas nationella samverkansgrupper (NSG). Nedan beskrivs de olika grupperna
och deras uppdrag. Expertgrupperna är sammansatta med en representant per sjukvårdsregionen med det primära uppdraget att företräda sjukvårdsregionen inom det specifika området och att ha god
vård ur ett nationellt perspektiv i fokus. Vissa av grupperna har även
med representanter från kommunerna.
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Nationella programområden (NPO)
I dagsläget23 finns 26 nationella programområden (NPO), dvs. expertgrupper med representanter för sjukvårdsregionerna med expertis
inom olika sjukdoms- och diagnosområden. I vissa av grupperna ingår
även representanter från kommunerna. I dessa områden inkluderas
nationella primärvårdsrådet som är av något annorlunda karaktär.
Ansvarsområdena framgår av tabell 7.1.
Det generella uppdraget för nationella programområden är att
– leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält,
– följa upp och analysera sitt område, göra behovsanalyser och
GAP-analyser (till exempel identifiera när det saknas kunskapsstöd),
– bidra i utveckling och användning av kunskapsstöd,
– bidra i arbetet med hur relevanta nationella kvalitetsregister
utvecklas och används,
– omvärldsbevaka,
– ordnat införande, ordnad utfasning av läkemedel, behandlingar
nivåstrukturering samt
– bidra i arbete med eventuella statliga satsningar.
Uppdraget för varje NPO är att leda och samordna kunskapsstyrningen inom respektive område. Varje NPO består av sex ledamöter,
en från varje sjukvårdsregion. I några NPO finns dessutom representation från kommunerna (se avsnitt 7.5). Därutöver ska en processledare vara knuten till varje NPO som stöd i arbetet.
Utöver det generella uppdraget för alla NPO finns även en specifik uppdragsbeskrivning för varje NPO som har fastställts av styrgruppen för systemet. Innehållet i uppdragen skiljer sig dock relativt
lite programområdena emellan. Värdskapet för programområdena är
fördelat mellan sjukvårdsregionerna. Se mer om värdskap i tabell 7.4.

23

April 2020.
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Nationella programområden per april 2020

Akut vård
Barn och ungdomars hälsa
Cancersjukdomar
Endokrina sjukdomar
Hjärt- och kärlsjukdomar
Hud- och könssjukdomar
Infektionssjukdomar

Kirurgi och plastikkirurgi
Kvinnosjukdomar och
förlossning

Nationella programområden
Levnadsvanor
Lung- och allergisjukdomar
Mag- och tarmsjukdomar
Medicinsk diagnostik
Nervsystemets sjukdomar
Njur- och urinvägssjukdomar
Perioperativ vård,
intensivvård och
transplantation
Psykisk hälsa
Rehabilitering, habilitering
och försäkringsmedicin

Reumatiska sjukdomar
Rörelseorganets sjukdomar
Sällsynta sjukdomar
Tandvård
Äldres hälsa
Ögonsjukdomar
Öron-, näsa- och
halssjukdomar
Primärvårdsrådet

Det nationella primärvårdsrådet
Det nationella primärvårdsrådets uppdrag avviker från övriga NPO:er
genom att deras huvudsakliga uppdrag är att säkerställa primärvårdsperspektivet i systemet. Rådet ska bidra till ökad kunskap och dialog
– såväl inom som mellan nivåerna i systemet. I primärvårdsrådet
sitter två ledamöter från varje sjukvårdsregion, till skillnad från övriga
NPO som har en. Dessutom sitter sex kommunrepresentanter i
rådet. Uppdraget för det nationella primärvårdsrådet är att
– hålla ihop primärvårdsrepresentanternas arbete i programområden och arbetsgrupper,
– utgöra stöd och referens inom kunskapsstyrningsorganisationen
till pågående och kommande aktiviteter som rör primärvård och
omställningen till nära vård samt
– fortlöpande följa och analysera kunskapsutvecklingen och variationer i praxis inom området.
Nationella samverkansgrupper (NSG)
De arbetsgrupper med expertis inom fält som alla nationella programområden behöver arbeta med kallas Nationella samverkansgrupper (NSG). Det finns i dagsläget åtta NSG (se tabell 7.2).
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Nationella samverkansgrupper per april 2020

Nationella samverkansgrupper
Läkemedel och medicinteknik
Strukturerad vårdinformation
Metoder för kunskapsstöd
Uppföljning och analys
Nationella kvalitetsregister
Forskning och Life Science
Patientsäkerhet
Stöd för utveckling

Varje NSG består av en, i något fall två, representanter från varje
sjukvårdsregion samt en till två sakkunniga från SKR. SKR tillhandahåller processtöd till samtliga NSG. I några fall utgörs samverkansgruppen av tidigare etablerade grupper som integrerats i det nya kunskapsstyrningssystemet och fått ett reviderat uppdrag anpassat till
systemet för kunskapsstyrning. Nedan följer en genomgång av uppdragen för respektive NSG.
NSG Läkemedel och medicinteknik
Regionernas sedan tidigare etablerade samverkansmodell för läkemedel (se avsnitt 7.2) har genom den nationella samverkansgruppen
för läkemedel och medicinteknik integrerats i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning. Styrgruppen för regionernas
samverkansmodell för läkemedel har slagits samman med och omvandlats till NSG läkemedel och medicinteknik. NSG läkemedel och
medicinteknik utgör därmed både styrgrupp för regionernas samverkansmodell för läkemedel och nationell samverkansgrupp inom
regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning.
Historiken och konstruktionen innebär att uppdraget för NSG
läkemedel och medicinteknik är bredare än för övriga NSG. Uppdraget omfattar kunskapsstyrning, men även strategiska frågor relaterat till bland annat inköp och prissättning.
Inom ramen för uppdraget att utgöra styrgrupp för regionernas
samverkansmodell om läkemedel ingår det även att, efter nominering
av respektive sjukvårdsregion, utse ledamöterna i NT-rådet. NT-rådet
rapporterar till NSG:n. Under 2019 etablerades även en samverkansmodell inom området medicintekniska produkter vars struktur
speglar samverkansmodellen för läkemedel. Inom samverkansmodellen, och därmed NSG:n, har det inrättats ett medicintekniskt råd
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med motsvarande uppdrag och rapporteringsstruktur som NT-rådet
fast avseende medicintekniska produkter. NSG läkemedel och medicinteknik har vidare till uppgift att samverka med de läkemedelskommittéer som finns i varje region (se kapitel 10).
Även profilen på ledamöterna i NSG läkemedel och medicinteknik skiljer sig från övriga NSG då ledamöterna utgörs av hälsooch sjukvårdsdirektörer samt en representant från SKR. I likhet med
andra NSG ingår en ledamot från varje sjukvårdsregion. Mot bakgrund av sitt breda uppdrag och profilen på ledamöterna har denna
NSG dubbla rapporteringsvägar. I alla frågor som rör kunskapsstyrning rapporterar NSG läkemedel och medicinteknik till SKS, dvs.
styrgruppen för regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning. Övriga frågor av strategisk betydelse lyfter NSG:s i stället
till SKR:s nätverk för hälso- och sjukvårdsdirektörer.
NSG Metoder för kunskapsstöd
Den nationella samverkansgruppen för metoder och kunskapsstöd
är en grupp som har skapats specifikt för regionernas gemensamma
system för kunskapsstyrning. Dess huvudsakligt uppdrag är att fokusera på metodfrågor. Samverkansgruppen ska bidra till att arbetssätt
och leveranser inom systemet är enhetliga och kvalitetssäkrade. De
ledamöter som representerar sjukvårdsregionerna bör enligt inrättandebeslutet ha en funktion eller ansvarig roll för berednings- och
beslutsprocesser, implementering och prioriteringsarbete inom den
egna regionen.
NSG Nationella kvalitetsregister
I avsnitt 7.2 beskrivs det sedan tidigare etablerade arbetet med nationella kvalitetsregister, vars primära syfte är att registren ska användas
för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Det arbete med nationella kvalitetsregister som har bedrivits
under flera år inom ramen för överenskommelser vävs genom den
nationella samverkansgruppen för nationella kvalitetsregister samman med regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning.
Det är därmed en grupp, som baseras på en tidigare etablerad struktur och grupp och som nu införlivats i systemet.
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Den nationella samverkansgruppen för nationella kvalitetsregisters
uppdrag och sammansättning av ledamöter regleras i en särskild
överenskommelse avseende Nationella Kvalitetsregister mellan Sveriges
kommuner och regioner (SKR) och staten. Ledamöterna i gruppen
utgörs av tre personer från registercentrumorganisationer (RCO)24
som företräder huvudmännen, två företrädare från staten, tre representanter från nationella kvalitetsregister samt en kvalitetsregistersamordnare tillsatt av ledningsfunktionen för nationella kvalitetsregister. Kvalitetsregistersamordnaren är också ordförande i gruppen.
Till överenskommelsen finns en partssammansatt ledningsfunktion. Den nationella samverkansgruppen för nationella kvalitetsregister rapporterar därför till Ledningsfunktionen för Nationella
Kvalitetsregister och inte till styrgrupp för kunskapsstyrning inom
hälso- och sjukvården (SKS). Samverkansgruppens ansvar är därmed
avgränsat till att i dag omfatta endast de kvalitetsregister som ingår i
överenskommelsen. Ledningsfunktionen förväntas strategiskt samverka med SKS och statens/myndigheternas aktörer inom området
kunskapsstyrning.
Det kanslistöd som SKR tillhandahåller NSG nationella kvalitetsregister har också ett bredare uppdrag än stödet till övriga NSG.
Uppdraget regleras i överenskommelsen avseende Nationella Kvalitetsregister och omfattar bland annat stöd till NSG nationella kvalitetsregister men också operativt stöd till och samordning av arbetet
med att förvalta och utveckla de nationella kvalitetsregistren.
Det huvudsakliga uppdraget för den NSG Nationella kvalitetsregister är bl.a. att hantera och bereda principiella och strategiska
frågor till ledningsfunktionen, samordna samtliga registercentrumorganisationer (RCO) i deras arbete som stödjande infrastruktur för
de nationella kvalitetsregistren samt att följa upp registrens och
RCOs följsamhet till uppsatta mål och genomförda aktiviteter samt
hur ekonomiska medel används.

24

Varje sjukvårdsregion har åtagit sig uppdraget att driva en registercentrumorganisation
(RCO). I alla sex sjukvårdsregioner finns ett Registercentrum (RC) och ett Regionalt Cancercentrum (RCC). RC och den kvalitetsregisterrelaterade verksamheten inom RCC utgör tillsammans ett RCO. www.kvalitetsregister.se (hämtad 2020.05.04).
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NSG Patientsäkerhet
Den nationella samverkansgruppen för patientsäkerhet har skapats
för regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning. Tidigare
samarbete har funnits i form av ett patientsäkerhetsnätverk, men
uppdraget för det nätverket skiljde sig väsentligt från den aktuella
gruppen. Inom ramen för samverkansgruppens uppdrag ligger till
exempel att sammanställa lägesrapporter och genomföra analyser av
patientsäkerhetsläget och utvecklingen över tid och stödja ledning och
styrning för patientsäkerhet. Vidare ska NSG patientsäkerhet tillsammans med NSG uppföljning och analys stödja utveckling, drift och
förvaltning av uppföljningssystem kopplat till patientsäkerhet, t.ex.
strukturerad journalgranskning och överbeläggningar.
Ledamöterna i gruppen bör enligt uppdragsbeskrivningen ha bred
förankring och sakkunskap om alla delar inom patientsäkerhetsområdet. Relevanta personer bör vidare vara ansvariga eller ha en övergripande roll för patientsäkerhetsarbetet i den egna regionen.25
NSG Strukturerad vårdinformation
Även den nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation är nyskapad för uppdraget inom regionernas gemensamma
system för kunskapsstyrning. Dess uppgift är att samordna regionernas arbete att verka för en mer enhetlig informationsstruktur inom och
över system- och vårdgivargränser. Det ska bland annat göras genom
att stödja och samarbeta med nationella programområden och nationella samverkansgrupper utifrån perspektivet strukturerad vårdinformation. Gruppen ska även samverka med Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten samt andra intressenter som berörs av frågan. Gruppen
ska vidare identifiera områden och frågor som kräver gemensamma
ställningstaganden av regionerna. Gruppen har även ett generellt
kunskapsspridande uppdrag inom området hälsoinformatik. Sammansättningen av ledamöter skiljer sig från övriga grupper genom att de
utöver deltagare från respektive sjukvårdsregion och SKR också har
deltagare från de olika s.k. kundgrupper som finns.26
25

NSG patientsäkerhet nämns också särskilt som berörd aktör i Nationell handlingsplan för
ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024. Socialstyrelsen. Rapport 2020-1-6564.
2020.
26
Regionerna har gått samman i olika kundgrupper i de fall de har gemensamma journalsystemsleverantörer. Det finns, våren 2020, fem sådana grupper.
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NSG Uppföljning och analys
Den nationella samverkansgruppen för uppföljning och analys ska
ge stöd, främst metodstöd, i frågor om uppföljning och analys till
både huvudmän och nationella programområden. Fokus i arbetet ska
ligga på förvaltning och utveckling av olika vårddatainsamlingar, presentation av kvalitetsindikatorer och annan uppföljningsdata samt
rapportering och analys av hälso- och sjukvårdens utveckling och
kvalitet. Gruppen ska också verka för erfarenhetsutbyte mellan regionerna rörande uppföljning och analys.
Ledamöterna i gruppen bör ha sakkunskap och ansvarig roll för
uppföljning i den egna regionen. Gruppens kompetens ska också
spegla bredden i uppdraget och avse både hälso- och sjukvårdskvalitet
och resursanvändning.
Ett exempel på arbete som NSG:n gör och som relaterar till vår
utrednings direktiv är ett pågående uppdrag att utreda och föreslå en
gemensam uppföljnings- och analysplattform för hälso- och sjukvården. Uppdraget beslutades av styrgruppen för systemet (SKS, se
vidare nedan) i början av 2019. Uppdraget är sprunget ur ett behov
av en sammanhållen uppföljning vilket även ger stora samordningsvinster. Det finns hos regionerna ett ökande behov av tillgång till data
som underlag för beräkning av kvalitetsindikatorer och nyckeltal
såväl som uppföljning och fördjupad analys, både regionalt och nationellt. Plattformen ska beskrivas och förslag ska ges avseenden datainnehåll, juridiska aspekter och lagrum, teknisk lösning, återföring
till användare/visningslösningar samt organisation och finansiering.
NSG Forskning och Life Science
Den nationella samverkansgruppen för forskning och Life science
(livsvetenskap) startade sitta arbete i början av 2020.
Gruppen har ett uppdrag att i) verka för att klargöra forskningens
roll i kunskapsstyrning, ii) samverka med nationella programområden
och andra samverkansgrupper inom den sammanhållna strukturen för
kunskapsstyrning i forskningsfrågor, iii) utifrån GAP-analyser och
behovsinventeringar i NPO sammanställa och kommunicera behov av
forskning för morgondagens vård, iv) samverka med staten, universiteten och olika nationella forskningsinitiativ och grupperingar,
samt industrin, v) verka för att forskningens resultat blir integrerad
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i nationella programområden samt vi) stödja forskningsbaserad
implementering av kunskap.
För att möjliggöra en effektiv samverkansgruppering för Forskning och Life Science består samverkansgruppen av representanter
från de i regionerna utsedda forskning- och utbildningschefer/forskningschefer/forskningsdirektörer, (det tidigare Forskningschefsnätverket) vilka har uppdrag i respektive region att utveckla forskning
och samverka regionalt, nationellt och med universitet och högskolor.
NSG Stöd för utveckling
NSG Stöd för utveckling startade i början av 2020. Fokus för samverkansgruppen blir att stödja arbetssätt och strukturer för processledning, implementering, verksamhetsutveckling och innovation och
därigenom bidra till att få utvecklings- och förbättringskraft i kunskapsstyrningsarbetet som helhet och nå hållbarhet över tid. Bland
annat samverkar och koordinerar samverkansgruppen innehåll och
upplägg av kompetensbyggande aktiviteter till relevanta intressenter
lokalt, sjukvårdsregionalt och nationellt. Ett gemensamt metodstöd
gör bl.a. att regionerna kan hjälpas åt med utbildningstillfällen eller
stöd.
Gruppens kompetens ska spegla väsentliga aspekter av uppdraget.
Utöver representanter från de sex sjukvårdsregionerna och SKR så
har gruppen även två representanter från kommunerna.
Nationella arbetsgrupper (NAG) – undergrupper till NPO/NSG
De nationella programområdena och de nationella samverkansgrupperna har, som framkommit ovan, breda uppdrag. För att kunna
genomföra dessa nyttjar de i regel möjligheten att inrätta nationella
arbetsgrupper (NAG). Arbetsgrupperna tillsätts för att driva specifika frågor som NPO:et/NSG:et har beslutat om. Genom skapandet
av en NAG kan mer resurser tillföras arbetet i form av att fler personer engageras. Än viktigare är dock att knyta den kompetens som
behövs för det specifika uppdraget. NAG:en ska vara multiprofessionellt sammansatt utifrån sitt uppdrag och spegla både primärvård och vård som bedrivs på sjukhus. Vilka professioner och kompetenser som är relevanta beror på vilket uppdrag NAG:en har.
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Vanligt förekommande är exempelvis sjuksköterskor och fysioterapeuter liksom läkare med olika specialistinriktningar. I NAG:en
ska en jämn könsfördelning eftersträvas, patientföreträdare ska finnas
med och varje sjukvårdsregion vara representerad. Det kan också
vara aktuellt att knyta representanter för kommuner, kvalitetsregister
och, i förekommande fall, från vårdprogram inom området till arbetsgruppen. Arbetet stöds av den processledare som är knuten till det
NPO eller NSG som tillsatt gruppen.
Styrgrupp för samordning och strategiska beslut (SKS)
Regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning leds och
samordnas av Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård (SKS). SKS:s uppdrag är att ta strategiska
initiativ och beslut som utvecklar och förvaltar regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning så att det ska fungera i enlighet
med innebörden av etableringsbeslutet. I praktiken innebär det till
exempel att utgöra en arena för dialog mellan huvudmännen och
staten i kunskapsstyrningsfrågor på tjänstemannanivå, att godkänna
verksamhetsplaner, att fördela gemensamma medel och att kommunicera om arbetet. Gruppen består av två representanter från regiondirektörsföreningen, fyra representanter från hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket och en representant från SKR. En central princip
är att samtliga sex sjukvårdsregioner ska vara representerade. Vid
behov kan också styrgruppen utökas med ytterligare ledamöter. Styrgruppen har vidare valt att adjungera ledamöter till sig. Principiellt
viktigt är att ordföranden i kommunernas motsvarande styrgrupp
för kunskapsstyrning är adjungerad till gruppen. På detta sätt knyts
regionernas och kommunernas arbete med kunskapsstyrning ihop
på styrgruppsnivå. Se avsnitt 7.5 om kommunal representation i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrnings och kapitel 8 om
kommunernas arbete med kunskapsstyrning.
Styrgruppen stödjs av en beredningsgrupp. Beredningsgruppen
stödjer styrgruppen i dess uppdrag genom att bereda underlag från
programområdena samt samverkansgrupperna inför ställningstagande, prioriteringar och beslut. Beredningsgruppen bidrar även till
att säkra och stödja samordning mellan programområden och samverkansgrupper.
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En nationell stödfunktion vid SKR
För stöd och samordning i systemet har en nationell stödfunktion
skapats vid SKR. Stödfunktionens övergripande uppdrag är att stödja
styrgruppen, beredningsgruppen och de nationella samverkansgrupperna. Den ska också skapa mötesplatser, arbeta med kommunikation
och informationsspridning och på andra sätt verka för samverkan
inom systemet. Det är också den nationella stödfunktionen som
hanterar processen kring verksamhetsplan och budget. Stödfunktionen arbetar nära och integrerat med flera näraliggande verksamheter på SKR.
Nationellt kliniskt kunskapsstöd är under utveckling
Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) är en infrastruktur som är
under utveckling. Alla de kunskapsstöd som tas fram inom ramen
för regionernas gemensamma system avses att samlas och tillgängliggöras här. NKK ska vara en infrastruktur för att kunna sammanställa, lagra, distribuera och tillgängliggöra kunskapsstöd. Till dess
att NKK är fullt utvecklat samlas de kunskapsstöd som utarbetas av
nationella programområden på den nationella visningsytan på webben.
De publiceras då i pdf-format.
NKK primärvård – ett första steg
I dagsläget innehåller NKK nationella kunskapsstöd, och regionala
tillägg till dessa, anpassade för patientmötet i primärvården. Innehållet är tillgängligt via Ineras27 plattform för öppen data och på en
nationell visningsyta på webben.
I det initiala skedet hämtades innehållet från väletablerade lokala
kunskapsstöd i Region Stockholm, Region Jönköpings län och Region
Skåne. För att anpassa de lokala kunskapsstöden till nationellt användbara kunskapsstöd och sedan förvalta dessa skapades ämnesgrupper fördelade mellan de sex sjukvårdsregionerna. I arbetet med
att revidera och förvalta ingår också att kvalitetssäkra innehållet. Det
görs i enlighet med en särskild kvalitetssäkringsprocess fastställd för
27

Inera ägs av SKR Företag, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom
digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling.
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ändamålet. SKR stödjer ämnesgruppernas arbete och samordnar
utvecklingen av arbetsprocesser, it-infrastruktur och redaktionella
riktlinjer. Regionerna ansvarar för tillämpning och implementering
av kunskapsstöden.
Vidareutveckling av NKK på uppdrag av styrgruppen SKS
NKK ägs och förvaltas av regionerna som en del av regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning. Som beskrivs i avsnitt 7.2
startade utvecklingen av NKK som ett initiativ inom ramen för
överenskommelsen om insatser för att förbättra vården för personer
med kroniska sjukdomar under åren 2014–2017. Sedan 2018 finansieras NKK av regionerna och är integrerat i regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem och därmed införlivat under styrgruppen SKS beslutsmandat.
Hösten 2018 initierade SKS en vidareutveckling av NKK. Utvecklingsprojektet fokuserar på stödets informationsmodell och itinfrastruktur. Det finns två syften med utvecklingsarbetet. Det ena
är att NKK ska kunna inkludera kunskapsstöd från alla nationella
programområden. Det andra är att styrgruppen vill möjliggöra att
innehållet kan användas som beslutstöd i de vårdinformationssystem
som används av vårdgivarna.
Därutöver pågår en översyn av NKK:s och ämnesgruppernas
organisation. Syftet med denna är att fullt ut införliva NKK i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning. Den förändrade
organisationen ska ge respektive NPO ett ägaransvar för samtliga
kunskapsstöd inom sitt kunskapsområde, oavsett om detta gäller
primärvård eller den specialiserade vården.
Den sjukvårdsregionala nivån och arbetet lokalt
i respektive region
De insatser som görs på nationell nivå ska komplettera och stödja
det som sker på lokal nivå. Det är regionernas ansvar att använda de
stöd som utarbetas på nationell nivå och tillförsäkra att de används i
det löpande kvalitets- och förbättringsarbetet hos vårdgivarna. Kunskapsstöden ska föras ut och finnas tillgängliga i varje patientmöte.
Det löpande kvalitets- och förbättringsarbetet ska understödjas av
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strukturer för uppföljning och analys både på enskilda vårdenheter
och i regionens ledningsfunktioner. Ledarskapet på flera nivåer ska
stödjas i att bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.
I detta avsnitt beskriver vi hur regionernas system för kunskapsstyrning är utformat från det regionala perspektivet. Gemensamt för den sjukvårdsregionala nivån och den regionala nivån är att
det är här den teoretiska kunskapen ska föras ut i den praktiska
verksamheten.
Samverkan i sjukvårdsregioner för effektivare resurshantering
För att förstå den regionala strukturens uppbyggnad i systemet
behöver man känna till att Sveriges 21 regioner har samordnat sig i
sex sjukvårdsregioner. Syftet med sjukvårdsregionerna är att skapa
förutsättningar för en effektivare resurshantering då enskilda regioner var för sig är för små för att hantera vissa frågor. Se avsnitt 4.3.
Regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning använder
samarbetsstrukturen, men är inte upphov till den. Vilka de sex sjukvårdsregionerna är, samt vilka regioner som ingår i respektive sjukvårdsregion, framgår av tabell 4.1 i kapitel 4.
Värdskap för nationella programområden är fördelade
mellan sjukvårdsregionerna
Varje sjukvårdsregion är representerad i samtliga nationella programområden och i samtliga nationella samverkansgrupper. De regioner
som ingår i varje sjukvårdsregion kommer sinsemellan överens om
vem som ska representera dem. De behöver också komma överens
om hur sjukvårdsregionens representant i en viss arbetsgrupp ska
kommunicera, återkoppla och förankra sitt arbete med företrädare
för samtliga regioner inom sin sjukvårdsregion.
Varje sjukvårdsregion är värd för några nationella programområden. Värdskapet innebär att sjukvårdsregionen ska förse det nationella programområdet med processledare och stöd till statistik, analys
och kommunikation. I de fall ett nationellt programområde har i
uppgift att utarbeta standardiserade vårdförlopp ska värdregionen
också tillhandahålla stöd i form av ekonomiska konsekvensanalyser.
Värdskapet för några nationella programområden ligger vid SKR.
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Bakgrunden till det är att det inom några områden sedan tidigare
finns särskilda satsningar genom överenskommelser28 mellan regeringen och SKR. I dessa fall finns även ett vilande värdskap i en sjukvårdsregion. Det innebär att respektive sjukvårdsregion och programområde förbereder sig för en framtida övergång. Till dess arbetar
programområdena med processledare och övrigt processtöd från
SKR. SKR har också värdskap för samtliga nationella samverkansgrupper. I vissa fall är dock en av de sjukvårdsregionala representanterna utsedd som ordförande i gruppen. Av tabell 7.3 framgår vilken
sjukvårdsregion som är värd för vilka nationella programområden.
I varje sjukvårdsregion finns en sjukvårdsregional samordnare för
etableringen av systemet för kunskapsstyrning. Samordnaren ska
fungera som ett stöd och en samordnande kraft för sjukvårdsregionens kunskapsstyrningsarbete. En central uppgift är att samordna de
värdskap för nationella programområden som sjukvårdsregionen har
åtagit sig. Funktionen fungerar som en länk mellan den nationella
stödfunktionen och det sjukvårdsregionala uppdraget och strukturen.

28

Avseende cancervård, psykiatri och nära vård.
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Värdskap Nationella programområden

Sjukvårdsregion
Norra
Sydöstra

Stockholm/Gotland

Uppsala/Örebro

Västra

Södra

SKR/vilande värdskap

NPO
• Endokrina sjukdomar
• Levnadsvanor
• Barn- och ungdomars hälsa
• Kvinnosjukdomar och förlossning
• Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
• Perioperativ vård, intensivvård och transplantation
• Hud- och könssjukdomar
• Infektionssjukdomar
• Reumatiska sjukdomar
• Sällsynta sjukdomar
• Ögonsjukdomar
• Akut vård
• Hjärt- och kärlsjukdomar
• Äldres hälsa
• Öron-, näsa-, halssjukdomar
• Lung- och allergisjukdomar
• Mag- och tarmsjukdomar
• Rörelseorganens sjukdomar
• Nervsystemets sjukdomar
• Njur- och urinvägssjukdomar
• Tandvård
• Cancer (RCC i samverkan)
– Vilande värdskap Norra
• Primärvårdsrådet
– Vilande värdskap Södra
• Psykisk hälsa
– Vilande värdskap Västra
• NPO Kirurgi och plastikkirurgi
– Beslut om värdskap är ännu ej fattat

Regionala programområden (RPO)
På sjukvårdregional nivå skapas i kunskapsstyrningssystemet regionala programområden (RPO). Namnet till trots inrättas RPO:erna
på sjukvårdsregional nivå. Arbetet med att etablera dessa sker successivt och har kommit olika långt i olika sjukvårdsregioner. Tanken är
att den RPO-struktur som skapas på sjukvårdsregional nivå ska
spegla den nationella NPO-strukturen. Strukturen behöver dock
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inte vara identisk. Sjukvårdsregionen anpassar strukturen utifrån vad
som är ändamålsenligt i den egna sjukvårdsregionen.
De sjukvårdsregionala programområdena har två huvuduppdrag.
Det ena är att initiera frågor för nationell samverkan, dvs. föra upp
regionalt intressanta frågor till den nationella nivån. För detta krävs
en löpande dialog med det nationella programområde som arbetar
med samma ansvarsområde. Det andra huvuduppdraget är att ta emot
och anpassa den kunskap som tas fram nationellt, dvs. i de nationella
programområdena, och tillförsäkra att kunskapen når hela vägen ut
i patientmötet. Det innebär att RPO:erna ska vara en länk mellan
den regionala och den nationella nivån. RPO:erna har uppdraget att
inom sin sjukvårdsregion driva, samordna och på andra sätt verka för
att nationellt utarbetade kunskapsstöd görs tillgängliga i den operativa verksamheten inom sjukvårdsregionen, dvs. i varje patientmöte.
Av det formella etableringsbeslutet framgår att det regionala programområdets huvudsakliga uppgift bl.a. är att i) initiera frågor för
nationell samverkan, ii) skapa regionala tillämpningar av nationella
kunskapsunderlag och beslutsstöd, iii) ta emot, anpassa och omsätta
nationell kunskap för att det ska nå ut till patientmötet samt att
iv) stödja spridning och implementering av bästa tillgängliga kunskap.
Värdet skapas när kunskapsstöden används i verksamheten
Då det formella ansvaret för att tillförsäkra vård av god kvalitet, i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och
bedriva ett löpande kvalitetsarbete vilar på de 21 regionerna krävs väl
fungerande samarbetsstrukturer inom varje sjukvårdsregion. Hur
respektive region väljer att strukturera sitt arbete med kunskapsstyrning, lokalt i regionen och inom sjukvårdsregionen, styrs inte av det
etableringsbeslut som regionerna antog hösten 2017. Avseende den
regionala och lokala strukturen fastställer etableringsbeslutet bara
att regionerna ska anpassa sin regionala och lokala kunskapsorganisation till den nationella programområdes- och samverkansstrukturen, att de långsiktigt ska säkra en regional och lokal kunskapsorganisation i enlighet med den nationella strukturen och att de ska
följa och göra de förändringar som krävs regionalt och lokalt utifrån
beslut tagna i styrgruppen (SKS) i frågor rörande den nationella
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strukturen.29 Regionerna har med andra ord stor frihet att välja hur
de organiserar arbetet inom sjukvårdsregionen och inom den egna
regionen. Det återspeglar det formella ansvaret och den kommunala
självstyrelsen.
En beskrivning av regionernas lokala strukturer för kunskapsstyrning gjordes i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård,
kapitel 8. Dessa strukturer anpassas nu successivt till den nationella
programområdes- och samverkansstrukturen. Det är en anpassning
som tar tid att genomföra och de olika regionerna har kommit olika
långt. För att komplettera bilden har vi valt att se närmare på hur
respektive region arbetar med implementerings- och förbättringsarbete. En beskrivning av detta återges i kapitel 10. I samma kapitel
finns även en beskrivning av läkemedelskommittéernas roll i kunskapsstyrningen inom regionen och på nationell nivå.

7.5

Kommunernas representation
i regionernas system

Kommunerna medverkar i allt större omfattning i arbetet med regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning och har börjat
delta i vissa arbeten som bedömts som särskilt relevanta. I april
201930 beslutades att kommunföreträdare ska medverka i fem av de
NPO som skapats inom systemet. Beslutet innebär att det nu ingår
två kommunföreträdare i NPO barn och ungas hälsa, NPO äldres
hälsa, NPO levnadsvanor respektive NPO rehabilitering och habilitering. Vidare deltar sex kommunföreträdare i primärvårdsrådet.
Sedan tidigare finns beslut om att kommunerna ska finnas representerade i NPO psykisk hälsa. Kommunerna medverkar också i NSG
stöd för utveckling och i ett antal av de nationella arbetsgrupper som
arbetar med att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Kommunernas medverkan fortsätter att utvecklas successivt.

29

SKL, Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Etableringen av
en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård. Med sikte mot ett gemensamt nationellt system. Dnr 15/06658 SKL 2017.
30
Minnesanteckningar från Stora AU den 4 april 2019, SKR.
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Tablå 7.1. Förkortningsordlista för kapitlet
NAG – Nationella arbetsgrupper
NSG –Nationella samverkansgrupper
NPO – Nationella programområden
NKK – Nationellt kliniskt kunskapsstöd
NKR – Nationella kvalitetsregister
NSK – Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning
NT-rådet – Nya Terapier rådet
RCO – Registercentrumorganisationer
SKR – Sveriges Kommuner och Regioner
SKS – Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning
i hälso- och sjukvård.
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Kommunernas arbete
med kunskapsstyrning

• Kommunerna har ett ansvar att erbjuda vård av god kvalitet
och att tillförsäkra ett löpande kvalitetsarbete inom hälso- och
sjukvårdsverksamheten. För att ta detta ansvar krävs ändamålsenliga och effektiva verktyg. Kunskapsstyrning är ett centralt
sådant verktyg.
• En stor andel av de individer som får kommunala hälso- och
sjukvårdsinsatser får också insatser från den sociala omsorgen.
I den praktiska verksamheten är det ofta samma personal som
utför både hälso- och sjukvårdsinsatser och socialtjänstinsatser.
• Det utmärkande för kommunernas arbete inom området är att
de har att förhålla sig både till hälso- och sjukvårdslagstiftningen och till lagstiftningen på socialtjänstområdet.
• Detta innebär också att kunskapsstyrning i kommunal hälsooch sjukvård och kunskapsstyrning i socialtjänsten är mycket
nära relaterade. Kommunernas arbete med och utveckling av
kunskapsstyrningen på området sker med huvudfokus på
socialtjänstens frågor.
• I kapitlet beskrivs hur kommunernas arbete med kunskapsstyrning med fokus på socialtjänstens frågor successivt har
vuxit fram och ser ut i dag.
I detta kapitel beskriver vi inledningsvis kommunernas ansvar för
kvalitet och kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården och vad detta
innebär för kommunernas ansvar att bedriva kunskapsstyrning inom
hälso- och sjukvårdsområdet. Vidare beskriver vi hur kommunernas
samarbete med huvudfokus på socialtjänstens frågor successivt har
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vuxit fram och hur det ser ut i dag. Anledningen till att vi beskriver
detta är att ur ett kommunalt perspektiv är kunskapsstyrning i
kommunal hälso- och sjukvård och kunskapsstyrning i socialtjänst
mycket nära relaterade. En stor andel av de individer som får kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser får också insatser från den
sociala omsorgen enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS). I kommunerna är den
kommunala hälso- och sjukvården också organisatoriskt placerad
inom den förvaltning som ansvarar för socialtjänstens verksamheter.
Socialchef eller motsvarande är därför i praktiken högste ansvarige
tjänsteman för kunskapsstyrning i den kommunala hälso- och sjukvården. På nationell nivå finns ett fåtal samarbeten mellan kommunerna som fokuserar särskilt på kunskapsstyrning i kommunal hälsooch sjukvård. Kapitlets förkortningar listas i tablå 8.1.1

8.1

Kommunernas ansvar för kunskapsstyrning

Kommunerna ska erbjuda hälso- och sjukvård av god kvalitet
och att tillförsäkra ett löpande kvalitetsarbete
I likhet med regionerna är varje kommun huvudman med ansvar att
tillhandahålla hälso- och sjukvård. Kommunerna har ett ansvar för
hälso- och sjukvård i vissa särskilda boendeformer, dagverksamhet
och hemsjukvård i ordinärt boende, men inte sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare. Det är många äldre och personer med funktionsnedsättning som får hälso- och sjukvård inom ramen för kommunens ansvar. Se vidare kapitel 4.
Eftersom all hälso- och sjukvård styrs av samma regelverk innebär
det att också kommunerna ska tillförsäkra att hälso- och sjukvården
är av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och
fortlöpande ska utvecklas och säkras.2 All hälso- och sjukvård ska
också ges i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet.
För hälso- och sjukvård som kommunen bedriver i egen regi är
kommunen också vårdgivare. För övrig hälso- och sjukvård som
1

Informationen i kapitlet baseras på muntlig och skriftlig information från SKR under 2019
och 2020 om inte annat särskilt anges.
2
5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
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kommunen är huvudman för är privata vårdgivare utförare. I rollen
som vårdgivare3 ska man tillförsäkra att det finns praktiska förutsättningar i form av personal, lokaler och utrustning för att en god
vård kan ges.4 Vårdgivaren ansvarar också för att det finns ett ledningssystem som används för att fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet. I ansvaret ingår att bedriva ett systematiskt
kvalitets- och förbättringsarbete genom att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.5 Hälso- och
sjukvårdspersonalen har ett personligt yrkesansvar för hur de utför
sina arbetsuppgifter.6 De har skyldighet att utföra sitt arbete i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.7
En regel som enbart gäller för kommunen som hälso- och sjukvårdshuvudman är att det inom verksamhetsområdet ska finnas en
medicinskt ansvarig sjuksköterska. Om ett verksamhetsområde i
huvudsak omfattar rehabilitering, får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra de uppgifter som åligger en medicinskt ansvarig
sjuksköterska.8 De två funktionerna kallas Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) respektive Medicinskt ansvarig för rehabilitering
(MAR).
MAS har en kvalitetssäkrande funktion. MAS:en ansvarar bl.a.
för att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, att beslut om att
delegera ansvar till vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten
och att det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för bland
annat läkemedelshantering.9
Kommunernas hälso- och sjukvård i praktiken nära kopplad
till arbetet inom socialtjänsten
För att kommunerna ska kunna ta sitt ansvar, både som vårdgivare
och huvudman, krävs ändamålsenliga och effektiva verktyg. Kunskapsstyrning är ett centralt verktyg för detta. Vi har tidigare sett att
3

Med vårdgivare avses i hälso- och sjukvårdslagen statlig myndighet, region, kommun, annan
juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.
4
5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
5
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete.
6
6 kap. 2 § patientsäkerhetslagen (210:659).
7
6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (210:659).
8
11 kap. 4 §hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
9
4 kap. 6 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80).
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detta inkluderar både kunskapsstöd och stöd till uppföljning, analys,
ledning etc. Varje enskild kommun har därmed ett ansvar att bedriva
kunskapsstyrning för att kunna leva upp till sitt kvalitetsansvar.
Den hälso- och sjukvård som bedrivs i kommunerna är ofta i
praktiken nära relaterad till det arbete som bedrivs inom socialtjänsten. Patientgrupper såsom äldre och personer med funktionsnedsättning berörs ofta av insatser från både den sociala omsorgen
och den kommunala hälso- och sjukvården. Av Socialstyrelsens
rapport Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre framgår det t.ex. att 71 procent av de äldre personer som fick kommunala
hälso- och sjukvårdsinsatser också hade socialtjänstinsatser i ordinärt
boende.10 Det utmärkande för kommunernas arbete inom området är
att de har att förhålla sig både till hälso- och sjukvårdslagstiftningen
och till lagstiftningen på socialtjänstområdet. Av Socialtjänstlagen
framgår att kommunen ansvarar bl.a. för vård och omsorg om äldre,
barn och unga, personer med funktionsnedsättningar och missbrukare.11
I den praktiska verksamheten är det ofta samma personal som
utför både hälso- och sjukvårdsinsatser och socialtjänstinsatser. Av
betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg12, som överlämnades till regeringen i april 2019, framgår att anställda inom kommunal vård och omsorg i stor utsträckning utgörs av undersköterskor och vårdbiträden. Kommunerna har i en enkät som redogörs
för i nämnda betänkande uppskattat hur stor andel av undersköterskornas arbetstid som ägnas åt uppgifter av hälso- och sjukvårdskaraktär. Uppskattningsvis ägnar de sig åt hälso- och sjukvård inom
ett spann på 5–40 procent av arbetstiden, varav 20–25 procent är den
mest återkommande uppskattningen. Av betänkandet framgår vidare
att det i praktiken inte är någon differentiering mellan undersköterskans och vårdbiträdets arbetsuppgifter, varför den tidsmässiga uppskattningen torde utgöra en fingervisning om den genomsnittliga
andelen för hela den kommunala vård- och omsorgspersonalen. En
utmaning i sammanhanget är att betänkandet även noterar att kommunerna i enkäten identifierade behov av att stärka kompetensen,
bl.a. medicinsk sådan, bland anställda undersköterskor.

10
11
12

Socialstyrelsen. Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre. 2019.
Socialtjänstlagen (2001:453).
SOU 2019:20 Stärkt kompetens i vård och omsorg.
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Denna enkätundersökning talar för att det finns ett behov av
ökad kunskap och därmed kunskapsstyrning i kommunerna. Till
sammanhanget hör att kommunerna också har en stor generell utmaning med sin kompetensförsörjning vilket ökar deras behov av,
men också kan försvåra de praktiska förutsättningarna för, att arbeta
på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med kunskapsstyrning.
Ur kommunalt perspektiv är därmed kunskapsstyrning i kommunal hälso- och sjukvård och kunskapsstyrning i socialtjänsten
mycket nära relaterade. Samtidigt är socialtjänsten ett för kommunen mycket större område än hälso- och sjukvård. Mot bakgrund av
detta har kommunernas arbete med kunskapsstyrning inom området
vuxit fram med socialtjänsten i fokus. Arbetet inkluderar dock både
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.
I det följande avsnittet beskrivs hur kommunernas arbete med
kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamhetsområden successivt
har vuxit fram.

8.2

Successiv utveckling av en kunskapsbaserad
socialtjänst

Evidensbaserad praktik inte lika utvecklad inom socialtjänsten
som inom hälso- och sjukvården
Medan det vetenskapliga förhållningssättet sedan lång tid tillbaka är
väl förankrat i hälso- och sjukvården har det under de senaste
decennierna vuxit fram mer successivt inom socialtjänsten. Socialtjänstlagen ställer inte något uttryckligt krav på att socialtjänstens
verksamhet eller kvalitetsarbete ska baseras på kunskap. Detta skiljer
sig från hälso- och sjukvården där det är lagstadgat att patienten ska
få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god
kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.13 I Socialstyrelsens instruktion14 anges däremot att
Socialstyrelsen genom kunskapsstöd och föreskrifter ska bidra till
att socialtjänsten bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
Det framgår även av förordning (2015:155) om statlig styrning med
kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst att den stat13

Se även motsvarande skrivningar i 5 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 6 kap.
1 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
14
Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.
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liga kunskapsstyrningen syftar till att bidra till att socialtjänst bedrivs
i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vidare har Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom ramen
för modellen God vård och omsorg tagit fram en uppsättning indikatorer för kvalitet inom socialtjänsten. En dimension är att vården
och omsorgen ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på
vetenskap och beprövad erfarenhet.15
Högre utvecklingstakt de senaste tio åren
En debattartikel publicerad 1999, undertecknad av bl.a. dåvarande
generaldirektören för Socialstyrelsen, Kerstin Wigzell, kom att bli
något av ett startskott för utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst. Sedan dess har riksdag, regering, kommuner, SKR och myndigheter tagit en rad initiativ för att stödja en sådan utveckling. Det
handlar om förändringar i lagstiftningen och om nationella, regionala och lokala utvecklingsarbeten för att införa en evidensbaserad
praktik i socialtjänsten med det övergripande syftet att utveckla en
kunskapsbaserad socialtjänst.
Kerstin Wigzell lade 2008, i egenskap av särskild utredare, fram
betänkandet Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta
för brukaren.16 Betänkandet mynnade ut i den gemensamma plattform för en evidensbaserad praktik som utgjorde ramen för flera av
de överenskommelser som slöts mellan dåvarande SKL och regeringen under åren 2010–2016. Centralt i plattformen har varit stödet
till uppbyggnad av regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)
och utvecklingsarbete inom dessa, se avsnitt 8.3. Det finns i dag
regionala samverkans- och stödstrukturer i alla län inom vilka samtliga kommuner (och ofta regioner) ingår och är uppdragsgivare.

8.3

Strukturer för samverkan om kunskapsstyrning
på regional och nationell nivå

I ljuset av den successiva utvecklingen har kommunerna över tid
skapat ett antal strukturer för samverkan om kunskapsstyrning
avseende socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. I det här
15
16

www.socialstyrelsen.se/indikatorer/godvardochomsorgisocialtjansten, (hämtad 19.08.24).
SOU 2008:18 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren.
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avsnittet beskrivs de strukturer för samverkan som har utvecklats på
regional och nationell nivå. Som kan noteras är uppdragen för de
olika konstellationerna, liksom funktioner och yrkesroller på dess
ledamöter, delvis överlappande.
Med nationell nivå avses perspektivet hela Sverige. Med regional
nivå avses i detta sammanhang samarbete på länsnivå. Lokal nivå
avser kommunerna.
Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)
År 2010 tecknades en överenskommelse mellan regeringen och dåvarande SKL om Plattform för arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Plattformen kom sedan att ligga till
grund för flera överenskommelser på området som ingicks under
perioden 2010–2016.
Mellan 2010 och 2016 utvecklades så kallade regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänst
(RSS). Dessa har under åren också verkat för samverkan mellan
socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och regionerna avseende de målgrupper som behöver omfattande stöd från
båda huvudmännen samtidigt. Sådana målgrupper är bland annat personer med missbruk, äldre och personer med funktionsnedsättning.
De regionala samverkans- och stödstrukturerna verkar på länsnivå för samverkan och utveckling. Det övergripande syftet med RSS
är att skapa bättre samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och regioner i frågor som rör socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens målgrupper. Utformningen av dessa
21 RSS är anpassade efter förutsättningar och behov i respektive län
varför organisationslösningen varierar något mellan länen. I exempelvis Västra Götaland finns det fyra delregionala RSS:er. Samtliga
RSS har dock samma mål, nämligen att
– medverka till samverkan i frågor som rör socialtjänsten och
näraliggande hälso- och sjukvård mellan kommuner och mellan
kommuner och regioner,
– stödja huvudmännen i dialogen om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning samt
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– stödja utvecklingen av evidensbaserad praktik på regional och
lokal nivå anpassat till regionala och lokala prioriteringar.
På lokal och regional nivå, dvs. inom kommunen eller länet, kan RSS
utifrån lokala och regionala prioriteringar exempelvis identifiera
behov av kunskapsutveckling, samla och sprida bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet, stödja systematisk uppföljning och
analys, stödja systematiskt förbättringsarbete och implementering
samt stödja kompetensutveckling. Vad gäller kommunal hälso- och
sjukvård finns exempelvis länsgemensamma samarbeten om palliativ
vård, demens och diabetes. På nationell nivå bidrar representanter
från RSS med sin kunskap och erfarenhet i olika typer av dialoger
och diskussioner. Bland annat förs dialog med regioner och med
statliga myndigheter. Samtliga RSS samverkar också med varandra i
ett nationellt nätverk. Det så kallade RSS-nätverket möts fyra gånger
per år i syfte att diskutera strategiska frågor av gemensamt intresse.
Arbetet inom RSS har utvecklats successivt under åren. De områden som många RSS arbetar med är t.ex. missbruks- och beroendevård, vård- och omsorg om äldre, den sociala barn- och ungdomsvården, systematisk uppföljning och analys, digitalisering och stöd
till personer med funktionsnedsättning.
Nytt nätverk för äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
RSS-nätverket beslutade våren 2019 att starta ett nationellt nätverk
för äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Nätverket, som
påbörjade sitt arbete strax efteråt, samordnas av SKR och inkluderar
representanter från regionala samverkans- och stödstrukturer i landet.
Nätverket ska bidra till att alla kommuner runt om i landet stärker
sin förmåga att använda kunskapsbaserade metoder i patientmötet.
Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänst
och kommunal hälso- och sjukvård (NSK-S)
Kommunerna har tillsammans med berörda statliga myndigheter
och SKR skapat en strategisk grupp som kallas Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S). Arbetet
startade hösten 2014. Uppdraget är i första hand att utgöra ett forum
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på nationell nivå där huvudmän och berörda myndigheter kan föra
dialog, samordna sig och söka samsyn i strategiska frågor i syfte att
utveckla kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik i socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård.
Kommunerna representeras av en eller flera socialchefer per län
samt två representanter från nätverket för regionala samverkans- och
stödstrukturer och från föreningen FoU Välfärd. Den senare är en
organisation för alla landets forsknings- och utvecklingsenheter inom
socialtjänstområdet. Från statens sida ingår representanter från fem
av de nio myndigheterna som ingår i Rådet för styrning med kunskap.17
Fyra prioriterade fokusområden för NSK-S under 2020
NSK-S har under 2020 prioriterat fyra fokusområden. Det första är
att fortsätta arbetet med att på ett mer systematiskt sätt lyfta lokala
behov av kunskapsutveckling. Målet är en behovsinventering som är
representativ och trovärdig. Det andra prioriterade området är att
söka former för påverkansarbete för att förbättra förutsättningar för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Det tredje prioriterade området avser systemet för stöd till kunskapsutveckling.
Målet är att förtydliga roller och samverkan mellan nationell, regional och lokal nivå. Slutligen är det fjärde prioriterade området att
bidra till erfarenhetsutbyte och lärande avseende kunskapsstyrning
på lokal och regional nivå.
Socialchefsnätverket
Socialchefsnätverket är ett av SKR:s strategiska chefsnätverk. Nätverket utgörs av socialchefer och består av minst en representant
från varje län. Det övergripande syftet med Socialchefsnätverket är
dialog och erfarenhetsutbyte. Socialcheferna i nätverket ska kunna
företräda länets socialchefer och fungera som länk mellan dem och
den nationella nivån i dialoger i olika strategiska frågor eller för att
till exempel föra ut kunskapsunderlag till kommunerna i samarbete
med RSS-nätverket. Socialchefsnätverket för dialog med företrädare
17

SKL. Samverkansmodell för långsiktig kunskapsutveckling. SKL Dnr 16/06673. Representanterna från Rådet för styrning med kunskap kommer från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, SBU, Forte och E-hälsomyndigheten.
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för SKR, statliga myndigheter, representanter för regeringen och
andra aktörer för att till exempel bidra i beredning eller lämna synpunkter i frågor som rör socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Socialchefsnätverket samverkar regelbundet med hälso- och
sjukvårdsdirektörsnätverket.
Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning socialtjänst
– kommuner i samverkan (tidigare Stora AU)
De tre nätverken som beskrivs ovan har delvis överlappande
uppdrag. Hösten 2017 inrättades ett nytt samverkansforum mellan
dessa nätverk och SKR. Bakgrunden var ett behov av att tydliggöra
respektive nätverks uppdrag, att undvika dubbelarbete och att samverka i frågor där samtliga tre grupper behöver involveras. Det nya
forumet fick 2017 namnet Stora arbetsutskottet (Stora AU). I forumet ingår arbetsutskotten för RSS-nätverket, NSK-S kommungrupp,
socialchefsnätverket samt SKR.
I takt med uppbyggnaden av regionernas gemensamma system
för kunskapsstyrning, med efterfrågan av kommunal medverkan och
en rekommendation från SKR:s styrelse till kommunerna om att
bidra finansiellt till stödet för kunskapsstyrning inom socialtjänsten,
uppstod ett behov av att formalisera gruppens mandat. Våren 2019
bytte Stora AU namn till Stora AU – interimistisk styrgrupp för kommunernas samverkan för kunskapsstyrning inom socialtjänst och
kommunal hälso- och sjukvård. Den 28 april 2020 bytte gruppen
ännu en gång namn till Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning
socialtjänst.
Styrgruppens beslutsmandat omfattar:
– kommunernas medverkan i regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning samt
– det arbete som bedrivs i och med att 28018 kommuner ställt sig
bakom SKR:s rekommendation till kommunerna om gemensam
finansiering för att förbättra förutsättningarna för kunskapsstyrning i socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård.

18

Uppgiften avser april 2020.
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Kommunföreträdare i regionernas gemensamma system
för kunskapsstyrning
Kommunerna medverkar i allt större omfattning i arbetet med regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning och har börjat delta
i vissa arbeten som bedömts som särskilt relevanta. I april 201919
beslutade Stora AU att kommunföreträdare ska medverka i fem av
de s.k. nationella programområdena (NPO) som har skapats inom
det regionala systemet. Beslutet innebär att det nu ingår två kommunföreträdare i NPO barn och ungas hälsa, NPO äldres hälsa,
NPO levnadsvanor respektive NPO rehabilitering och habilitering.
Vidare deltar sex kommunföreträdare i primärvårdsrådet. Sedan
tidigare finns beslut om att kommunerna ska finnas representerade i
NPO psykisk hälsa. Kommunerna medverkar också, genom ledamöter
från RSS, i NSG stöd för utveckling och i ett antal av de nationella
arbetsgrupperna som arbetar med att ta fram personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp. Kommunernas medverkan fortsätter att
utvecklas successivt. Se kapitel 7 för en beskrivning av regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning.
Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten
Utöver ovan nämnda grupperingar finns ytterligare ett forum för
dialog mellan Socialstyrelsen, RSS och SKR som kallas Partnerskapet
till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Partnerskapet
bildades 2017 på basis av ett förslag från de berörda aktörerna om att
inrätta ”Partnerskapet för samverkan mellan nationell nivå och de
regionala samverkans- och stödstrukturerna till stöd för kunskapsutveckling i socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård”. Under
2019 fattade styrgruppen beslut om att ändra namnet till det nu aktuella.20 Partnerskapet är en modell för långsiktig samverkan mellan
regional och nationell nivå i frågor som rör kunskapsstyrning inom
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. I partnerskapet har
alla aktörer (Socialstyrelsen, SKR och varje RSS) skrivit under en
överenskommelse om att samverka inom ramen för sina respektive
uppdrag. Den dialog som förs inom Partnerskapet mellan företrädare
19

Minnesanteckningar från Stora AU den 4 april 2019, SKR.
Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Verksamhetsberättelse för
2019.
20
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för kommuner, Socialstyrelsen och SKR syftar till att skapa bättre
förståelse för de respektive verksamheternas förutsättningar och
behov samt till att skapa en bättre samordning mellan aktörerna i
kunskapsstyrningen på området. En skillnad mot de tidigare nämnda
nätverken är att Partnerskapet arbetar operativt med gemensamma
utvecklingsarbeten, i de frågor man ser att samverkan och samarbete
mellan nationell och regional nivå gynnar utvecklingen. Ett exempel
på sådana utvecklingsarbeten är stöd för individbaserad systematisk
uppföljning. Även andra berörda myndigheter i Rådet för styrning
med kunskap har bjudits in till att medverka på dialogmöten och i de
utvecklingsarbeten som har startats. Partnerskapet arbetar således
med samverkan både via dialog och operativt på områden man har
kommit överens om. Kommunal hälso- och sjukvård utgör ett prioriterat samverkansområde i partnerskapets arbete.
Andra nationella nätverk med regionala representanter
Utöver ovan nämnda samverkansorgan och nätverk finns ytterligare
några relaterade nätverk för samverkan, stöd och lärande mellan
regionerna, kommunerna och den nationella nivån, där SKR är sammankallande. Nätverken utgör forum för information- och erfarenhetsutbyte inom specifika områden och är därigenom ett stöd i arbetet
med kunskapsutveckling och förbättringsarbete. De nationella nätverken finns för områdena barn och unga, digitalisering inom socialtjänst, funktionshinder, kvinnofrid, missbruk och beroende, systematisk uppföljning och analys samt äldre.

8.4

Stödet från regional och nationell nivå omsätts
i praktisk verksamhet i varje enskild kommun

Som konstateras i inledningen av detta kapitel vilar det formella
ansvaret för att tillförsäkra hälso- och sjukvård av god kvalitet, i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och att
bedriva ett löpande kvalitetsarbete på varje enskild kommun. De
samarbeten på nationell och regional nivå som beskrivs ovan är ett
stöd för kommunen i att bedriva en verksamhet som lever upp till
kraven. Hur den enskilda kommunen väljer att använda sig av det
stödet, dvs. stöd för att omsätta exempelvis kunskapsstöd och
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erfarenhetsutbyten i verksamheten, skiljer sig åt från kommun till
kommun. Kommuner kan också ha samarbeten med näraliggande
kommuner eller med aktuell region. I kapitel 10 beskrivs och exemplifieras hur ett antal kommuner arbetar med kunskapsstyrning på
lokal nivå.
Tablå 8.1. Förkortningsordlista för kapitlet
NPO – Nationellt programområde
NSG – Nationell samverkansgrupp
NSK-S – Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten
Partnerskapet – Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom
socialtjänsten
RSS – Regionala samverkans- och stödstrukturer
SKR – Sveriges Kommuner och Regioner
Stora AU – Stora Arbetsutskottet. Sedan 2019 namngiven Stora
AU – interimistisk styrgrupp för kommunernas samverkan för
kunskapsstyrning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. 2020
har gruppen bytt namn till Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning
socialtjänst.
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Nationell uppföljning och analys

• Kapitlet handlar om nationell uppföljning och analys samt statens roll i denna.
• Med nationell uppföljning avser vi uppföljning av hälso- och
sjukvård, där såväl regionerna som kommunerna är huvudmän, avseende hela Sverige.
• Som underlag för uppföljning och analys finns information i
en rad olika datakällor, nationella undersökningar, plattformar
och rapporter. Mycket data genereras i hälso- och sjukvårdsverksamheten.
• Det görs mycket uppföljning och analys av hälso- och sjukvård, såväl nationellt som internationellt. Det är många olika
aktörer som har en uppföljande roll.
• Flera statliga myndigheter har i uppdrag att göra uppföljningar
av hälso- och sjukvården, utifrån sina respektive verksamheters perspektiv. Arbete med uppföljning och analys engagerar
många medarbetare vid dessa myndigheter.
Utredningen har bl.a. i uppdrag att fokusera på hur staten kan agera
på ett mer sammanhållet sätt genom att bättre förutsättningar skapas
för nationell och sammanhållen uppföljning av hälso- och sjukvården. I detta kapitel ges en bild av den nationella uppföljningen.
I kapitlet ges en överblick över olika informationskällor i form av
data, rapporter etc. som kan ligga till grund för en samlad bild av
läget och utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Därefter går vi
in på myndigheterna på hälso- och sjukvårdsarenan som arbetar med
uppföljning och analys, vad de gör och bidrar med. Slutligen konstaterar vi att regeringen ser frågan om utveckling av den nationella
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uppföljningen som en prioriterad fråga och vi gör en tillbakablick
över tidigare rapporter som på olika sätt har lyft eller föreslagit
utveckling av den nationella uppföljningen.

9.1

Vad är nationell uppföljning och analys?

I kapitel 2 definieras uppföljning som en beskrivning av verkligheten, ”hur gick det?”. Det innebär att följa utveckling och mäta vad
som faktiskt har hänt. Analys handlar om att närmare granska och
förstå det man har följt upp, inte bara konstatera. Uppföljning innebär att faktiska skeenden i hälsosystemet kartläggs och dokumenteras lokalt, regionalt och nationellt. En uppföljning ger en översiktlig
bild, så värderingsfritt som möjligt. Med nationell uppföljning avser
vi uppföljning av hälso- och sjukvården i olika avseenden, t.ex. uppdelat på ålder, kön, diagnos, etc. i hela Sverige. Det omfattar hälsooch sjukvård som såväl regioner som kommuner är huvudman för.
Den nationella uppföljningen kan ha ett värde för flera olika aktörer, men mot bakgrund av statens övergripande ansvar för hälso- och
sjukvården ser utredningen att den har ett särskilt värde för staten
och regeringen genom att den ger en samlad bild av tillståndet i hela
landet. Nationell uppföljning kan t.ex. också ha ett värde för medborgarens rätt till insyn och information, men självklart också för
huvudmännen själva.
För att få den nationella bilden handlar det ofta om tillgång till
lokala och regionala data som sammanfogas och aggregeras. Inhämtning av data sker oftast vårdnära för att användas för uppföljning,
verksamhetsutveckling, ledning, styrning och lärande. Det krävs arbete
med att strukturera data, gemensam indikatorutveckling, nationell
infrastruktur, ändamålsenlig lagstiftning etc. för att kunna få till
dataflöden och tillgång till data på olika nivåer utifrån olika behov.
Insamling sker oftast inte direkt till staten utan det är sjukvårdshuvudmännen som fångar data och för den vidare.
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Figur 9.1. Illustration från Vårdanalys rapport Med örat mot marken

9.2

Många bidrar till en nationell bild
av hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården följs i dag upp på nationell nivå av flera olika
aktörer. Det innebär att det samlas in en stor mängd data som tillgängliggörs på olika sätt, bl.a. i analyser, rapporter, presentationsplattformar och databaser. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
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(Vårdanalys) illustrerar denna mångfald av källor, aktörer m.m. kopplat till den nationella uppföljningen i en exempelbild i rapporten Örat
mot marken (figur 9.1). Bilden ska inte ses som heltäckande, utan
illustrerar aktörer, källor m.m. av betydelse.1
9.2.1

Datakällor – verktyg för uppföljning

Som underlag för uppföljning finns information i en rad olika datakällor. I Sverige finns det både nationellt övergripande data och lokala
data. Till de nationella datakällorna hör hälsodataregister och nationella kvalitetsregister. Inom hälso- och sjukvården samlas det in data
av olika slag. Det är främst professionerna som för in information i
journaler och olika register. Det finns också initiativ som samlar in
data om patienters och medborgares uppfattning om vården. Trots
detta är bristande tillgång till data ibland ett problem, både på nationell och lokal nivå. Uppföljningsdata om primärvården är ett sådant
exempel. Dock pågår det utvecklingsarbeten på primärvårdsområdet, t.ex. SKR:s Primärvårdskvalitet och utvecklingsarbete på Socialstyrelsen, se vidare under Hälsodataregister. Frågan handlar också om
att rätt aktör ska ha rätt information i rätt tid, vilket bl.a. ställer krav
på strukturerade data, interoperabilitet samt juridiska och tekniska
förutsättningar. Nedan beskrivs några centrala datakällor i korthet.
Hälsodataregister
De svenska hälsodataregistren rymmer ett stort antal individer och
de har funnits i många år, vissa så långt tillbaka som 1950-talet. Att
tillhandahålla uppgifter till hälsodataregister är en lagstadgad skyldighet för vården. Uppgiftsskyldigheten gäller alla verksamheter
inom hälso- och sjukvården utom primärvården.2 Personuppgifter i
hälsodataregistren får användas för framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av hälso- och sjukvården
samt forskning och epidemiologiska undersökningar. Med hjälp av
hälsodataregistren kan man följa, analysera och rapportera om hälsa
och sociala förhållanden. Den lagstadgade uppgiftsskyldigheten och
det faktum att registren bygger på personnummer gör att registren
1
2

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Med örat mot marken. Rapport 2019:2. 2019.
Förordning (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen.
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har hög täckningsgrad och utgör en bra grund för både forskning,
beslutsfattande och löpande arbete med att förbättra hälso- och
sjukvården. Med hjälp av registrens information går det till exempel
att jämföra skillnader i vård mellan olika sjukvårdshuvudmän eller
jämföra skillnader mellan olika befolkningsgrupper. De nationella
hälsodataregister som Socialstyrelsen ansvarar för är cancerregistret,
registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård, läkemedelsregistret, medicinska födelseregistret, patientregistret och tandhälsoregistret. När det gäller uppföljning av primärvårdsdata fick
Socialstyrelsen i juli 2019 i uppdrag att se över möjligheter för nationell insamling av registeruppgifter från primärvården. Uppdraget ska
slutredovisas senast i september 2020.3
Nationella kvalitetsregister
Nationella kvalitetsregister är register som systematiskt samlar data
om olika patientgrupper. En del register gäller patienter med en viss
diagnos, andra fokuserar på vissa behandlingar. En viktig grundläggande skillnad mellan hälsodataregister och kvalitetsregister är att
de nationella kvalitetsregistren bygger på frivillighet för hälso- och
sjukvården. Det finns i dag ett drygt hundratal nationella kvalitetsregister inom överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) om stöd till nationella kvalitetsregister. Majoriteten av dem finns inom hälso- och sjukvården, främst
inom den specialiserade vården, men det finns även register inom
tandvård och socialtjänst. Det saknas dock heltäckande kvalitetsregister för den vård som sker i primärvården.
Det primära syftet med kvalitetsregistren är att de ska användas
för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Personalen på en vårdenhet kan t.ex. jämföra sina resultat med
andra enheters. De kan följa resultaten över tid och se om de åtgärder
som vidtas för att höja kvaliteten ger önskad effekt. Med hjälp av
registren kan man ofta avgöra vilka interventioner, läkemedel och
medicintekniska produkter som ger bra resultat och vilka som bör

3

Socialdepartementet. Uppdrag angående uppföljning av primärvård och uppföljning av omställningen mot en mer nära vård. Dnr S2019/03056/FS; Lag (1998:543) om hälsodataregister; www.socialstyrelsen.se (hämtad 19.10.23); SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik
vård.
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fasas ut. Det går också att avgöra om vården är jämlik, till exempel i
olika delar av landet.
Det första svenska nationella kvalitetsregistret startades på initiativ av en ortoped på 1970-talet och registren kom inledningsvis att
utvecklas inom ortopedin. Utvecklingen har därefter skett successivt.
I början av 1990-talet ökade intresset för evidensbaserad medicin
och kvalitetsarbete i hälso- och sjukvården, och med det intresset för
kvalitetsregister som ett verktyg för uppföljning. Mot bakgrund av
att registren startats på initiativ av professionen skiljer sig registren
i uppbyggnad och omfattning från varandra. Detta tillsammans med
att de kan vara olika väl förankrade i hälso- och sjukvården bidrar till
att täckningsgraden kan variera. År 2010 publicerades rapporten
Guldgruvan i hälso- och sjukvården, som var en översyn av de nationella kvalitetsregistren. Rapporten togs fram i samarbete mellan
regeringen och dåvarande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Översynen lade fram ett förslag om en gemensam femårig satsning
på de nationella kvalitetsregistren i syfte att utveckla de nationella
kvalitetsregistren och deras potential. Mot denna bakgrund slöts en
femårig överenskommelse mellan staten och SKL om en satsning på
kvalitetsregister för 2012–2016. Därefter har parterna slutit årliga
överenskommelser.
Den femåriga satsningen har utvärderats.4 En central del av den
pågående förändringen är att kvalitetsregistren tydligare ska vara en
integrerad del i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning och uppföljning av svensk hälso- och sjukvård och användas
mer än i dag för förbättringsarbete.5 I överenskommelsen om nationella kvalitetsregister m.m. för 2020 är inriktningen att fortsätta det
arbete som sedan tidigare slagits fast i en flerårsplan som togs fram
2018 där bl.a. ökade förutsättningar för registerbaserat förbättringsarbete är en del.

4

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Lapptäcke med otillräcklig täckning. Rapport
2017:4, 2017.
5
registercentrum.se/om-oss/om-nationella-kvalitetsregister/p/rk21maUUf (hämtad 19.10.01);
www.kvalitetsregister.se (hämtad 19.10.01).
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Nationella undersökningar

Hälso- och sjukvårdsbarometern
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning
med syftet att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och
uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Den vänder sig till individer i Sverige som är 18 år eller äldre. Målet är att, såväl lokalt som
nationellt, följa upp befolkningens förtroende, upplevelse av tillgång
till sjukvård och inställningar i olika frågor som underlag för att föra
demokratisk dialog och identifiera förbättringsområden. Befolkningens syn på hälso- och sjukvården är ett viktigt perspektiv att ha
med i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra regionernas
verksamhet. Hur invånarnas uppfattning utvecklar sig över tid är
intressant i relation till förändringar som görs i form av olika beslut,
reformer och insatser som syftar till att förbättra för befolkningen.
Undersökningen genomförs på uppdrag av samtliga regioner. Arbetet
samordnas av SKR.6
Nationell Patientenkät
Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården där regionerna är huvudman. Genom att delta i Nationell
Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på
frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av hälso- och sjukvården. Resultaten används för att förbättra och utveckla hälso- och
sjukvården utifrån ett patientperspektiv, samt som ett underlag för
jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och
ledning. Även denna undersökning samordnas av SKR.7 Nationell
Patientenkät kommer att utgöra en del av en nationell plattform för
patientrapporterade mått som är under utveckling.8

6
7
8

www.skr.se (hämtad 19.12.16).
www.skr.se (hämtad 19.12.16).
Samtal med SKR januari 2020.
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Enkäter som har fokus på kommunal hälso- och sjukvård
Enkät Öppna jämförelser kommunal hälso- och sjukvård
År 2019 var första året som den kommunala hälso- och sjukvården
hade en egen separat enkät Öppna jämförelser. Se vidare om Öppna
jämförelser under avsnitt 9.2.3. Frågorna har tidigare varit inbakade
i enkäten för äldreomsorg. Enkäten ÖJ kommunal hälso- och sjukvård innehåller frågor bl.a. om kommunen erbjuder multiprofessionella demensteam och enkel fotundersökning för personer med
diabetes (patienter som har hemsjukvård eller bor i särskild boendeform enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade).
Brukarundersökning
Inom brukarundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
som riktar sig till alla över 65 år som har hemtjänst eller bor i särskilt
boende, finns det några frågor som handlar om mer vårdande insatser.
Inom enkäten för särskilt boende finns frågorna:
• F21 Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska vid
behov?
• F22 Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov?
Inom enkäten för hemtjänst finns frågor om hjälpmedel, dessa frågor
ställdes första gången 2018.
• F21 Använder du något/några hjälpmedel som du fått föreskrivit
från kommunen eller landstinget?
• F22 Om du använder något/några hjälpmedel: Underlättar ditt/
dina hjälpmedel din vardag?
9.2.3

Plattformar och rapporter

Det finns i dag många olika presentationsplattformar för att tillgängliggöra och presentera data, såväl nationella som regionala och
lokala. Plattformarna återfinns både hos staten och sjukvårdshuvudmännen, då främst hos SKR. Två plattformar med en bred ansats är
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Vården i siffror respektive Kolada, som beskrivs närmare nedan.
Vidare finns en stor mängd rapporter som använder sig av eller tar
sin utgångpunkt i datakällor, som utgör ett underlag i den nationella
uppföljningen. Många av rapporterna publiceras av de statliga myndigheterna. En av de mer omfattande är Öppna jämförelser, som beskrivs närmare nedan. Några myndigheter har enligt sina instruktioner
i uppdrag att årligen publicera breda rapporter inom sina ansvarsområden, se vidare avsnitt 9.3.
Vården i siffror
Vården i siffror är en plattform i form av en webbapplikation som
har funnits sedan 2016 där aktuella nationella indikatorer om hälsooch sjukvårdens kvalitet och effektivitet samlas. Den bygger på data
från en mängd olika källor, såväl från nationella kvalitetsregister som
statliga register och undersökningar. Vården i siffror finansieras gemensamt av regionerna, men utvecklas och drivs av SKR.
Vården i siffror uppdateras löpande och på så låg enhetsnivå som
möjligt. Tanken är att den öppna publiceringen ska ge faktaunderlag
för analys och dialog om vårdens kvalitet. Den främsta målgruppen
är personer som arbetar med hälso- och sjukvårdens ledning, styrning och planering. Vården i siffror riktar sig också till andra som är
intresserade av hälso- och sjukvårdens kvalitet och utveckling, t.ex.
politiker, tjänstemän, patientföreträdare och analytiker.9
Kolada
Kolada är en statistikdatabas för kommuner och regioner som har
funnits sedan 2006. Kolada innehåller cirka 5 000 nyckeltal som kan
användas som underlag för analyser och jämförelser, t.ex. kan det
handla om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners
alla verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från
de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från
andra källor. Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Staten och SKR är föreningens
9

www.skr.se (hämtad 19.12.16).
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medlemmar. RKA:s uppdrag är att underlätta uppföljning och analys
av olika verksamheter i kommuner och regioner.10
Öppna jämförelser
En viktig satsning för att öka tillgängligheten av data gjordes 2006
när SKR och Socialstyrelsen gav ut den gemensamma rapporten
Öppna jämförelser om hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Genom Öppna jämförelser utvecklades en ny typ av öppenhet
om sjukvårdens resultat i Sverige. Öppna jämförelser har publicerats
både som en årlig rapport och som rapporter på ett antal specifika
teman. Öppna jämförelser finns även för socialtjänstens område.
Öppna jämförelser är systematiska och fortlöpande jämförelser baserade på resultatindikatorer.
Syftet med Öppna jämförelser är att utgöra ett faktabaserat underlag
i den offentliga debatten om hälso- och sjukvårdens respektive
socialtjänstens kvalitet och effektivitet samt att stimulera arbetet med
förbättringar i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Öppna jämförelser bygger på data utifrån ett stort antal indikatorer. Informationen finns öppet tillgänglig för alla, dels via de rapporter som
publiceras, dels via ett webbaserat jämförelseverktyg på Socialstyrelsens webbplats. I verktyget kan den som är intresserad söka statistik
och jämföra denna mellan till exempel regioner eller sjukhus.
Vårdanalys publicerade 2012 en utvärdering av den årliga rapporten
Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet och effekterna av denna rapport. 11 En slutsats som drogs i
utvärderingen var att Öppna jämförelser hade stärkt förutsättningarna
för att förbättra kvaliteten i hälso- och sjukvården. Myndigheten
pekade på att hälso- och sjukvårdens resultat genom Öppna jämförelser hade blivit mer tillgängliga, särskilt för landstingsledningar.
Genom Öppna jämförelser fick landstingsledningarna tillgång till
information om vårdens medicinska resultat. Tidigare hade de framför allt varit hänvisade till kostnadsdata och strukturella mått, t.ex.
antal vårdplatser. Myndigheten menade att förändringen innebar att
politiker och tjänstemän nu kunde föra en bättre dialog med professionerna om vårdens innehåll och det underlättade för besluts10
11

www.kolada.se (hämtad 19.12.16).
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Grönt ljus för öppna jämförelser? 2012:4. 2012.
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fattare att ställa krav på förbättrade resultat. De konstaterade också
att Öppna jämförelser ger ett underlag för att ta strategiska beslut
om vilka förbättringsområden som bör prioriteras. En annan slutsats
som drogs i utvärderingen var att Öppna jämförelser hade medfört
en ökad transparens avseende vårdens kvalitet. Samtidigt menade
myndigheten att presentationsformen inte var lämplig för allmänhet
och media. Informationen var för svårtolkad för att skapa full transparens. Myndigheten konstaterade vidare i sin rapport att organisationen för Öppna jämförelser behövde utvecklas. De noterade att
SKR:s och Socialstyrelsens olika roller och intressen ledde till olika
huvudfokus i arbetet vilket i sin tur resulterade i bland annat upplevd
otydlighet om roller och ansvar inom projektorganisationen.
Samarbetet mellan SKR och Socialstyrelsen med de tryckta rapporterna på hälso- och sjukvårdsområdet avslutades i och med rapporteringen 2014. Därefter har arbetet fortsatt under andra former.12
Hälso- och sjukvårdsrapporten – öppna jämförelser
Sedan 2018 publicerar SKR en rapport som heter Hälso- och sjukvårdsrapporten – öppna jämförelser. Rapporten har ett par olika
syften. Ett är att på några centrala områden ge en komprimerad bild
av utvecklingen i svensk sjukvård, med stöd av så aktuella data som
möjligt, normalt till och med föregående år. Ett annat syfte är att
presentera tematiska resultatöversikter, där regioner jämförs med
varandra. Dessa återkommande öppna kvalitetsjämförelser avser vara
ett stöd för regionernas arbete med kvalitetsförbättringar i hälsooch sjukvården.13
Vård- och omsorg om äldre – öppna jämförelser
Ett exempel på en rapport som speglar det kommunala perspektivet
är Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre. SKR publicerade
denna rapport första gången 2007 och den redovisade bl.a. indikatorer om stroke och fallskador. Mellan åren 2010–2017 tog SKR
och Socialstyrelsen fram en gemensam rapport på området med cirka
12

www.vardenisiffror.se (hämtad 19.10.02); www.socialstyrelsen.se (hämtad 19.10.02).
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 respektive
2019.
13
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30 indikatorer och 15 bakgrundsmått som speglade både vårdens och
socialtjänstens/omsorgens kvalitet eller upplevda kvalitet. Sedan 2018
ges rapporten, med viss förändring i innehållet, ut av Socialstyrelsen.
9.2.4

Svensk hälso- och sjukvård i en internationell kontext

Uppföljning av svensk hälso- och sjukvård görs också i jämförelse
med andra länder. Det finns flera organisationer som regelbundet
ger ut rapporter och gör sammanställningar där olika aspekter av
hälso- och sjukvården jämförs mellan länder. Nedan presenteras några
av dessa rapporter och organisationer.
International Health Policy Survey – IHP
Studien International Health Policy Survey (IHP) genomförs årligen. Studien genomförs i samarbete med den amerikanska stiftelsen The Commonwealth Fund. Sverige har deltagit i undersökningen
sedan 2009. Stiftelsen The Commonwealth Fund genomför tillsammans med 11 länder årligen jämförande undersökningar för att ge
underlag till förbättrat beslutsfattande inom hälso- och sjukvårdsområdet. Övriga deltagande länder är Australien, Kanada, Frankrike,
Tyskland, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Schweiz, Storbritannien och USA. Fokusgrupperna i undersökningarna varierar
med ett treårsintervall. Dessa är befolkningen, patienter 65 år och
äldre samt läkare i primärvården. År 2019 undersökte IHP-studien
genom en enkät till primärvårdsläkare hur läkarna i de olika länderna
ser på hälso- och sjukvården.
OECD
Health at a Glance
OECD:s hälsokommitté har i uppdrag att främja förbättringar i
medlemsländernas hälso- och sjukvårdssystem. Inom ramen för uppdraget tas flera rapporter fram, varav Health at a Glance är den kanske
mest uppmärksammade. Rapporten tas fram vartannat år av OECD
och ska ge beslutsfattare, intressegrupper och vårdpersonal jämförbara faktauppgifter och insikter i hälso- och sjukvården i med184
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lemsländerna. Rapporten ges också ut i en version som enbart omfattar länder i Europa, men som även inkluderar europeiska länder
som inte är OECD-medlemmar. Denna benämns Health at a Glance:
Europe och tas fram i samarbete med EU-kommissionen. Rapporterna baseras på statistik från respektive lands statistikmyndigheter.
Sammanlagt baseras rapporterna på cirka 80 olika indikatorer.
EU
Inom EU pågår flera parallella processer som involverar jämförelser
mellan medlemsstaterna. Nedan några exempel.
State of health in the EU
Initiativet State of health in the EU eller Hälsotillståndet i EU som
det heter på svenska, består av tvååriga cykler i fyra delar. Den första
delen utgörs av rapporten Health at a Glance: Europe som tas fram
i samarbete mellan EU-kommissionen och OECD (se ovan). Denna
rapport inleder varje cykel med en övergripande utvärdering av EUländernas hälso- och sjukvårdssystem. Den andra delen utgörs av
landspecifika hälsoprofiler som analyserar problem och fördelar med
EU-ländernas hälso- och sjukvård. Den tredje delen utgörs av en
kompletterande rapport som publiceras tillsammans med landsprofilerna och tar upp några av de viktigaste förändringarna i vården.
Den fjärde och slutliga delen utgörs av att EU-ländernas hälsomyndigheter i slutet av tvåårsperioden kan be om utbyten med experterna bakom rapporterna för att diskutera resultat och eventuella
åtgärder. Initiativet ger medlemsstaterna bättre faktaunderlag. EUkommissionen får i sin tur data och politiska analyser som kan bidra
till EU-samarbetet, t.ex. underlag till landrapporterna inom den
europeiska planeringsterminen, se nedan.14

14

ec.europa.eu/health/state/summary_sv (hämtad 20.01.08).
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Den europeiska planeringsterminen – årliga jämförelser
och rekommendationer
Den europeiska planeringsterminen är en årscykel som utgör ramen
för samordningen av den ekonomisk politiken mellan EU-länderna.
Inom ramen för denna årscykel publiceras bl.a. landrapporter, en för
varje medlemsstat. På basis av landrapporterna samt övrig analys och
dialog med medlemsstaterna presenterar EU-kommissionen varje år
förslag till landspecifika rekommendationer, dvs. rekommendationer riktade till respektive medlemsstat om vilka reformåtgärder
som bör vidtas. Kommissionens förslag diskuteras medlemsstaterna
emellan och beslutas formellt av Ministerrådet. Medlemsstaterna
granskar också årligen varandras reformer i så kallade peer reviews
innan beslut om nya rekommendationer fattas. Rekommendationerna omfattar huvudsakligen områdena ekonomi, sysselsättning,
utbildning, socialpolitik och hälso- och sjukvård. Rekommendationerna på hälso- och sjukvårdsområdet läggs främst i ljuset av att medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem väsentligt påverkar den
finansiella stabiliteten i medlemsstaternas offentliga finanser. Processen är i praktiken en kombination av styrande beslut och rent ömsesidigt lärande.
Health System Performance Assessment (HSPA)
Expertgruppen för Health System Performance Assessment är ett
frivilligt samarbete mellan EU-medlemsstater och EU-kommissionen där deltagande länderna gemensamt beslutar om områden att
studera närmare. Även Norge, OECD, WHO:s europakontor och
European Observatory deltar i arbetet. Expertgruppen etablerades
2014. Fokus för arbetet är hur olika aspekter av hälsosystemen i
länderna kan följas upp och utvärderas. Länderna beskriver i gemensamma rapporter sina ansatser och utvecklingsarbeten för uppföljning på systemnivå. Områden som har beskrivits på detta sätt är
bland annat kvalitet, integrerad vård och omsorg, primärvård samt
effektivitet. En viktig aspekt av gruppens arbete är fokus på att utveckla lärande mellan medlemsländerna, till skillnad från olika typer
av indikatorbaserade jämförelser och rankingar.15
15

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851019300272 (hämtad 20.01.08).
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The European Observatory
The European Observatory on Health Systems and Policies är en
organisation som stödjer och främjar evidensbaserat beslutsfattande
inom hälso- och sjukvården, bl.a. genom omfattande analyser och
jämförelser av hälso- och sjukvårdssystemens utveckling i Europa.
Organisationen är ett samarbete mellan bl.a. WHO, EU-kommissionen, Världsbanken, Sverige, Finland, Norge, Belgien, Österrike
och Storbritannien. Den har givits en organisatorisk hemvist på
WHO. The Health Systems and Policy Monitor Network (HSPM)
är organisationens webbaserade plattform som ger en detaljerad
beskrivning av hälso- och sjukvårdssystemen i snart alla europeiska
länder. Plattformen ska uppdateras kontinuerligt och ge aktuell information om reformer och politiska initiativ som pågår eller är
under utveckling i de olika länderna. Syftet är att beslutsfattare,
praktiker och forskare ska kunna följa, förstå och dra nytta av de
olika förändringar och innovationer som sker i de nationella hälsooch sjukvårdssystemen i Europa.16
Nordiska ministerrådet
De nordiska länderna samarbetar bl.a. inom ramen för Nordiska
ministerrådet. Inom den ministerkonstellation som kallas Ministerrådet för social- och hälsopolitik har flera samarbeten etablerats
mellan länderna. Mest relevant som bas för jämförelser länderna
emellan inom hälso- och sjukvårdsområdet är det nordiska samarbetsorganet Nordiska medicinalstatistisk kommitté (Nomesko)
som etablerades redan 1966. Nomesko tillhandahåller dels en databas med jämförbar nordisk statistik, dels har de under lång tid publicerat årsrapporter. Statistiken omfattar jämförelser både vad gäller
hälsoutfall och hälso- och sjukvårdens organisation och verksamhet.
Syftet med samarbetet är att underlätta jämförelser mellan de nordiska länderna som ett underlag för politiska beslut. Jämförelserna
ska bidra till att erfarenheter från ett eller flera nordiska länder kan
tas tillvara i övriga delar av norden. Statistiken används främst av
statliga myndigheter i de nordiska länderna men i viss utsträckning
även av regioner och kommuner.
16

www.vardanalys.se (hämtad 19.12.16).
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Närmare om myndigheterna och deras arbete
med uppföljning och analys

Flera statliga myndigheter med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor
har en uppföljande roll. Att det är flera olika myndigheter som arbetar
med uppföljning följer av hur regeringen har valt att organisera och
styra sina myndigheter. Regeringen kan, som framgår i kapitel 5, styra
sina myndigheter främst genom förordning om instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut. Regeringen kan efterfråga uppföljningsrapporter genom dessa styrinstrument.
Det vanligaste sättet som regeringen efterfrågar uppföljningsrapporter på är genom regeringsuppdrag till berörd myndighet, antingen i regleringsbrevet eller i ett särskilt regeringsbeslut.
I instruktionen återspeglas myndighetens grundläggande, långsiktiga uppdrag. Det förekommer att mer specifika uppgifter är
reglerade, såsom viss rapportering. Några myndigheter har enligt
sina instruktioner i uppdrag att göra årliga lägesrapporteringar. När
det t.ex. gäller Inspektionen för vård och omsorg (IVO) står det i
instruktionen att myndigheten senast den 1 mars varje år ska lämna
en särskild rapport till regeringen med en sammanfattande analys av
arbetet med tillsyn, klagomål m.m. som bl.a. ska innehålla de viktigaste iakttagelserna, de åtgärder som myndigheten vidtagit med
anledning av uppmärksammade brister och slutsatser av tillsynen.
Socialstyrelsen ska årligen senast den 31 mars till regeringen (Socialdepartementet) lämna in lägesrapporter om individ- och familjeomsorg, vård och omsorg om äldre, insatser och stöd till personer med
funktionsnedsättning samt om tillståndet och utvecklingen inom
hälso- och sjukvård och tandvård. Folkhälsomyndigheten ska enligt
sin instruktion regelbundet förse regeringen med en folkhälsopolitisk rapport samt årligen en rapport om utvecklingen av folkhälsan
och dess bestämningsfaktorer. I instruktionen för Vårdanalys står
det att myndigheten löpande ska redovisa till regeringen resultatet
av sådana analyser, granskningar, uppföljningar och utvärderingar
som avses i 1–3 §§ i myndighetens instruktion.
Utredningen har försökt att skapa sig en tydligare bild av omfattningen av den uppföljning av hälso- och sjukvården som görs av de
statliga myndigheterna med ansvar för frågor inom området. I juni
2019 skickade utredningen en enkät till de nio myndigheterna i
Rådet för styrning med kunskap (se avsnitt 5.2) samt till Vårdanalys.

188

505

SOU 2020:36

Nationell uppföljning och analys

Enkäten handlade om uppföljningsrapporter som hade publicerats
2017 och 2018. Av dessa myndigheter angav sju att de hade publicerat sådana rapporter – E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten,
IVO, Läkemedelsverket, Vårdanalys, Socialstyrelsen samt Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket (TLV). I december 2019 ställde utredningen fördjupade frågor om uppföljning och analys till dessa sju
myndigheter.
Vi inleder nästa avsnitt med en övergripande beskrivning av uppföljningen av hälso- och sjukvården baserat på svaren på enkäten till
myndigheterna. Därefter beskriver vi hur respektive myndighet
arbetar med uppföljning och analys baserat på enkäten samt de fördjupande frågorna.
9.3.1

Övergripande kartläggning av hälso- och
sjukvårdsmyndigheternas uppföljning

Som nämnts ovan har utredningen kartlagt myndigheternas arbete
med uppföljning av hälso- och sjukvård genom frågor via en enkät.
Syftet var att genom kartläggningen skapa sig en tydligare bild av
omfattningen av uppföljningen som görs inom staten av den svenska
hälso- och sjukvården. I detta inkluderas även uppföljningar av hälsa
och folkhälsa.
Enkäten avgränsades till rapporter som myndigheterna har publicerat under 2017 och 2018. Enkäten avsåg rapporter där uppföljning var huvudfokus, inte sådana rapporter där uppföljning utgör en
underordnad del. Myndigheterna skulle för varje uppföljningsrapport redovisa om den var egeninitierad eller utgick från ett regeringsuppdrag, om uppföljningen hade fokus på hälso- och sjukvård i
regioner och/eller kommun, dvs. om det var regioner och/eller kommuner som följdes upp, samt vad det huvudsakliga syftet med rapporten var. Vidare skulle myndigheterna redovisa målgrupp, dvs. vem
som var den primära mottagaren av rapporten. Det fanns också
möjlighet att lämna en kommentar i fritext.
Myndigheterna Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
(Forte) och Myndigheten för delaktighet uppgav att de inte arbetar
med den typ av uppföljning som utredningen frågade efter. De tre
myndigheterna ingår därför inte i kartläggningen. De övriga myndigheterna uppger att de sammanlagt har publicerat 156 uppföljnings189
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rapporter under 2017 och 2018. Enkätsammanställningen visar att
alla rapporter inte har kunnat kategoriseras exakt utifrån de frågor
som utredningen har ställt. Till exempel kan en rapport ha flera
likvärdiga målgrupper eller ha ett fokus som inte har efterfrågats i
enkäten. Det betyder att den följande sammanställningen inte helt
och hållet följer frågorna i enkäten. I sammanställningen har vi valt
att särskilt fokusera på regeringen.
Av tabell 9.1 framgår bl.a. att en tredjedel (52 rapporter) av de
156 publicerade uppföljningarna är initierade av regeringsuppdrag
och antas därmed ha regeringen som primär målgrupp. Utöver det
riktas cirka elva procent (17 rapporter) av uppföljningarna som inte
utgick från specifika regeringsuppdrag, till regeringen. Drygt hälften
av rapporterna (87 stycken) har alltså inte regeringen som målgrupp.
Detta förhållande skiljer sig lite mellan myndigheterna.
Drygt fyra av tio uppföljningar (62 rapporter) riktar sig till beslutsfattare inom region och kommun. En lika stor andel riktar sig till
kliniskt verksamma inom hälso- och sjukvården. Sammanställningen
visar att en och samma rapport kan ha flera aktörer som målgrupp.
Tabell 9.1

Uppföljningar redovisade av myndigheterna i enkäten, fördelning
efter regeringsuppdrag, målgrupp och totalt, antal

Totalt antal rapporter 2017 och 2018

156

Regeringsuppdrag?
Ja
52

Regeringen målgrupp?

Ja
52
Nej
–*

Ja
17

Nej
104
Nej
87

*Utredningen har gjort antagandet att en uppföljning som specifikt görs på uppdrag av regeringen
också har regeringen som målgrupp.

Avseende fokus i rapporterna visar sammanställningen att 66 rapporter har fokus på regionernas verksamhet, 37 rapporter har fokus
på både regioner och kommuner och 10 rapporter fokuserar på
kommunerna. 43 rapporter har ett annat fokus. Se tabell 9.2. Med
annat fokus avses t.ex. tandvård, nationellt fokus när det gäller en
viss målgrupp såsom äldre, barn och unga eller ett nationellt fokus
avseende ett specifikt område, tex. vaccinationer. Myndigheterna
publicerar också uppföljningsrapporter som har internationella mottagare. Exempelvis publicerade Folkhälsomyndigheten 2017 och
2018 rapporten Influenza in Sweden: 2016–2017 season vars mål-
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grupp var Världshälsoorganisationen (WHO). Läkemedelsverket
publicerade 2018 rapporten National Medicines and Vaccine shortages
questionnaire där de uppger att WHO var ”frågeställare”. Samma år
publicerade de Questionnaire on pediatric shortages där de uppger
att EU-kommissionen var frågeställare.
Tabell 9.2

Uppföljningar redovisade av myndigheterna i enkäten,
fördelning efter uppföljningarnas fokus, antal

Totalt antal uppföljningar
2017 och 2018

156
Bara region
fokus
66*

Region och
kommun
fokus
37

Bara kommun Varken
kommun eller
fokus
regioner fokus
10**
43

*Inräknat de 12 uppföljningar från Folkhälsomyndigheten som har visst fokus på regioner.
**Inräknat den uppföljning från TLV som har vissa analyser på kommunnivå.

Vilken typ av underlag får regeringen genom myndigheternas
uppföljningar?
Bland de uppföljningsrapporter som riktar sig till regeringen finns
det två typer som dominerar. Den ena är årligt återkommande
övergripande lägesrapportering inom myndighetens ansvarsområde,
eller områden. Som exempel kan nämnas Socialstyrelsens rapport
Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård,
Folkhälsomyndighetens rapport Folkhälsans utveckling och IVO:s
rapport Vad har IVO sett 2017?. Generellt sett är dessa framtagna
på uppdrag av regeringen.
Den andra typen av uppföljningsrapporter som riktar sig till
regeringen rör utvärdering eller beskrivning av en specifik reform,
överenskommelse eller satsning. Dessa är uppföljningar av statlig styrning såsom genomslag av en ny lag, en överenskommelse med SKR
eller annan typ av satsning från regeringens sida. Exempel på sådana
rapporter är Vårdanalys Att komma överens – En uppföljning av
överenskommelser inom missbruks- och beroendevården och Socialstyrelsens Uppdrag att följa och analysera överenskommelser om
stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016–2018
(delrapport 2017).
Som tidigare beskrivits är en liten andel av rapporterna riktade till
regeringen inte gjorda utifrån specifika uppdrag från regeringen,
191
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utan kan snarare antas utgå från myndighetens grunduppdrag, vilket
regleras i myndighetens instruktion. Bland dessa finns exempelvis
fördjupningar från något område myndigheten arbetar med. Exempel
på detta är Socialstyrelsens Öppna jämförelser med fokus på ett mer
specifikt område eller grupp, eller uppföljningar som baseras på Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsovanor 2017/2018.
Läkemedelsverket har publicerat två uppföljningar kallade Marknadskontrollrapport som gjorts efter förfrågan från Marknadskontrollrådet. Socialstyrelsen har också publicerat en rapport om utomlänsvård 2018, vilket kan antas vara på grund av att det skett en stor
expansion av området under senaste åren.
Några myndigheter upplever bristande datatillgång för uppföljning
Som avslutning i enkäten gavs myndigheterna möjlighet att utveckla
om det var något särskilt de ville belysa kopplat till uppföljning.
Läkemedelsverket och Vårdanalys lyfte bristande tillgång till
nationella data och statistik. I Läkemedelsverkets fall rör det sig om
bristande tillgång till befintliga data. Läkemedelsverket behöver data
som finns hos andra myndigheter, men har av olika skäl inte fått
tillgång till den informationen som myndigheten behöver.
Vårdanalys kommentar belyser problem med avsaknad av data på
vissa områden. I kommentaren skriver myndigheten att det inom
vissa områden finns goda möjligheter för uppföljning men att ”inom
stora viktiga områden är tillgången till data för att kunna följa upp
till exempel vårdkonsumtion, tillgänglighet, vårdkvalitet samt patienternas erfarenheter av vården avsevärt sämre.” Myndigheten nämner
som exempel nationella data om vårdkonsumtion och kvalitet inom
primärvården, vissa delar av den kommunala hälso- och sjukvården
(de nämner särskilt barn- och ungdomsvården och missbruksvården), insatser som utförs av annan profession än läkare inom den
specialiserade öppenvården samt sammantagna vårdkedjor för patientgrupper som har kontakt med kommunala insatser, primärvård och
specialiserad vård. Därutöver lyfter myndigheten att väntetider
varken går att koppla till medicinska utfall eller analyseras ur ett
jämlikhetsperspektiv.
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De enskilda myndigheternas arbete med uppföljning
och analys

I det följande avsnittet redovisas myndigheternas arbete med uppföljning och analys, baserat på de svar som respektive myndighet
lämnade på enkäterna samt de fördjupade frågorna. De fördjupande
frågorna var:
1. Ge en samlad bild av myndighetens arbete med uppföljning.
2. Gör en samlad beskrivning av vad myndigheten gör med utgångpunkt från myndighetens instruktionsenliga uppdrag. Finns det
annat som görs utöver det som står i instruktionen? Pågår det
något utvecklingsarbete av uppföljningsverksamheten? Finns det
något samarbete med någon annan statlig myndighet eller annan
aktör i uppföljningsarbetet?
3. Hur är denna verksamhet organiserad vid myndigheten?
4. Uppskatta hur många årsarbetskrafter som arbetar med uppföljning respektive analys.
5. Vilka kompetenser har de medarbetare som arbetar med uppföljning och analys?
Myndigheterna inkom med svar i slutet av januari 2020. Mot bakgrund av att uppföljning och analys är vida begrepp, speglar svaren
den tolkning som respektive myndighet har gjort av vad dessa
begrepp står för. Myndigheternas verksamheter är ofta inte heller organiserade utifrån dessa uppgifter, även om det är viktiga arbetsuppgifter i verksamheten, vilket kan försvåra beskrivningarna. Flera myndigheter har tydliggjort hur de har tolkat eller definierat uppföljning
och analys. Vi återger den tolkning som myndigheterna har angett.
Den samlade bilden är att det är mycket uppföljnings- och analysarbete som görs vid myndigheterna. Ofta sker det på många olika
ställen inom en myndighets organisation. Vid flera myndigheter pågår olika utvecklingsarbeten eller projekt för att bl.a. bättre fånga
och tillgängliggöra data/information i fråga om tid, funktion och
kvalitet.
När det gäller frågan om uppskattning av antalet årsarbetskrafter
vid respektive myndighet anger så gott som samtliga myndigheter
att det har varit svårt eller mycket svårt att uppskatta, eftersom per-
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sonalen vanligtvis inte kategoriseras utifrån dessa begrepp. Antalet
årsarbetskrafter måste därför ses mot bakgrund av att det är en
blandning av tolkning och uppskattning som respektive myndighet
har gjort.
När det gäller vilka kompetenser som arbetar med uppföljning
och analys återspeglas en bild av många olika kompetenser och yrkeskategorier. Det handlar både om olika sak- och metodkompetenser.
E-hälsomyndigheten
Enligt myndighetens instruktion ska myndigheten kvalitetssäkra,
förvalta, framställa och tillhandahålla nationell läkemedelsstatistik
samt tillhandahålla ett system för analys av läkemedelsstatistik.
Myndigheten bedriver tre olika statistiska insamlingar för att svara
upp mot sin instruktion. Myndigheten har också en uppdragsverksamhet för särskilda statistikbeställningar där man producerar och
levererar skräddarsydda tabeller. Myndigheten ansvarar vidare för att
framställa Sveriges läkemedelsprisindex och publicerar årligen Läkemedelsstatistisk årsrapport.
Den nationella läkemedelsstatistiken används av flera olika aktörer
för att främja en optimerad läkemedelsmarknad, tillgång till läkemedel, bättre prissättning, kostnadseffektivitet och en god och jämlik vård och hälsa. Det sker samarbete med TLV, Socialstyrelsen och
Statistiska centralbyrån (SCB) för att kvalitetssäkra tillförlitligheten
i statistiken.
Inom uppdraget att samordna regeringens satsningar på e-hälsa
gör myndigheten fokusrapporter som belyser olika frågeställningar
som är aktuella inom området. Inom samarbetet i vision e-hälsa 2025
har E-hälsomyndigheten ansvar för den gruppering som följer upp
arbetet med visionen.
Uppföljningsrapporter 2017 och 2018
E-hälsomyndigheten har publicerat fyra uppföljningar under 2017
och 2018. Två av dessa rör detaljhandel av läkemedel under 2016
respektive 2017 och riktar sig till allmänheten. Det är egeninitierade
rapporter. (Socialstyrelsen är statistikansvarig myndighet för området hälso- och sjukvård inom Sveriges officiella statistik i vilken
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läkemedelsstatistiken ingår). E-hälsomyndigheten utvecklar, samlar
in, förvaltar och tillhandahåller statistik över läkemedelsförsäljning,
och publicerar en kort översiktlig årsrapport där denna redovisas.
Därutöver har myndigheten, på uppdrag av regeringen, publicerat en
rapport om digitalisering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
samt utvecklat en uppföljningsmodell för e-hälsa. Den sistnämnda
har varit en del i myndighetens arbete med Vision e-hälsa 2025.
Verksamhetens organisering och medarbetare
Ansvar för statistikverksamheten ligger inom avdelningen e-hälsotjänster. De regeringsuppdrag som myndigheten arbetar med bedrivs
inom ordinarie linjeverksamhet i olika delar av myndigheten. Inom
statistikverksamheten arbetar cirka åtta årsarbetskrafter bestående av
statistiker, systemvetare, apotekare och utredare m.fl. För de rapporter
som beskriver digitalisering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
arbetar mellan 2–5 årsarbetare beroende på år och rapport. Dessa kan
utgöras av olika kompetenser beroende på vilken typ av frågeställning
som lyfts. Exempel på kompetenser är läkare, socionomer, sjuksköterskor, samhällsvetare, farmaceuter och tekniker/ingenjörer.
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor.
Myndighetens instruktion anger bl.a. att myndigheten ska
ansvara för uppföljning av befolkningens hälsa och för sektorsövergripande uppföljning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer med utgångspunkt i folkhälsopolitikens målområden samt utvärdera
insatser och metoder inom folkhälsoarbetet.

Flera av de särskilda uppgifter som instruktionen specificerar rör
direkt uppföljning och analys i olika former och rör också en ämnesmässig bredd. Exempelvis har myndigheten i uppgift att analysera
utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer samt följa
och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar och skyddet
mot dessa nationellt och internationellt och analysera konsekvenserna av denna utveckling för samhället och den enskilde.
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Myndigheten gör i sin verksamhet ingen skarp distinktion mellan
uppföljning och analys. Det finns även viss överlappning mellan
analys/uppföljning och verksamhet som är att beteckna som utvärdering.
Folkhälsomyndigheten bedriver en omfattande uppföljningsoch analysverksamhet inriktad mot befolkningens hälsa och de faktorer som påverkar hälsan. Det handlar både om befolkningen som
helhet och om situationen för särskilda grupper i befolkningen baserat på kön, ålder, utbildningsnivå, inkomst, funktionsnedsättning,
etnisk eller kulturell bakgrund samt sexuell läggning, könsidentitet
eller könsuttryck, genomgående med betoning på den jämlika hälsan.
Uppföljning sker av den bredd av faktorer som något förenklat
kan indelas i livsvillkor och levnadsvanor. Inom flera ansvarsområden följer och analyserar myndigheten därutöver det hälsofrämjande
och sjukdoms- och skadeförebyggande arbetet. Det gäller exempelvis inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel om pengar,
fysisk aktivitet, psykisk hälsa och suicidprevention.
En central kunskapskälla och en grundpelare i myndighetens uppföljnings- och analysverksamhet utgörs av den egna datainsamling
som sker via regelbundet förekommande enkäter till olika grupper i
befolkningen. Några exempel är den nationella folkhälsoenkäten,
Hälsa på lika villkor? och Skolbarns hälsovanor.
Folkhälsomyndigheten bedriver för närvarande flera utvecklingsarbeten relaterade till olika aspekter av uppföljningsverksamheten.
Ett exempel är ett regeringsuppdrag om att etablera ett uppföljningssystem för folkhälsopolitikens arbete med att uppnå det övergripande nationella målet. Ett annat exempel är utveckling av tillgängliggörandet av data för andra aktörer, t.ex. till Regeringskansliet,
regioner, kommuner, länsstyrelser, ideella organisationer m.fl. En
betydande del av myndighetens data och statistik tillgängliggörs via
öppna, webbaserade statistikverktyg såsom de generella databaserna
Folkhälsodata och FolkhälsoStudio samt Indikatorlabbet. Den
senare är inriktad mot uppföljning av regeringens samlade strategi för
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020.
Folkhälsomyndigheten har i sitt uppföljningsarbete ett väl utvecklat samarbete med såväl andra statliga myndigheter som andra
aktörer och organisationer. Många datainsamlingar genomförs i samarbete med SCB. Exempel på andra statliga myndigheter som Folkhälsomyndigheten samarbetar med är Socialstyrelsen, Naturvårds-
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verket, Läkemedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och
länsstyrelserna. Därutöver samarbetar myndigheten med landets
kommuner och regioner, ofta genom SKR.
Uppföljningsrapporter 2017 och 2018
Av Folkhälsomyndighetens 39 uppföljningar från 2017–2018 var
6 riktade till regeringen. Tre av dessa sex har tagits fram till följd av
regeringsuppdrag. Ett av regeringsuppdragen är en uppföljning av en
del av regeringens samlade strategi inom ANDT-politiken. De två
andra är en årlig publikation som ger en bred bild av folkhälsans
utveckling i Sverige. De andra uppföljningarna, som inte har regeringen som målgrupp, handlar exempelvis om spelproblem hos unga
samt HIV och andra infektioner. Utredningen antar här att även om
de enskilda rapporterna har en annan målgrupp, bidrar de även med
underlag till den övergripande rapport om folkhälsan i Sverige som
Folkhälsomyndigheten publicerar varje år.
Verksamhetens organisering och medarbetare
Uppföljnings- och analysarbetet är fördelat över stora delar av myndigheten. Myndigheten består organisatoriskt av fem avdelningar
med fem till sju enheter vardera och ett Generaldirektörskansli. Kärnverksamheten ryms inom fyra av avdelningarna medan den femte
innehåller olika stödfunktioner. Enheterna är i huvudsak uppbyggda
kring de sak- och ämnesområden som myndigheten ansvarar för.
Enheternas uppdrag varierar betydligt, men de flesta av de enheter
som tillhör kärnverksamheten har någon form av uppföljningsuppdrag. Det kan då handla om såväl ren uppföljning och analys som
utvärdering och vara mer eller mindre omfattande. Den gemensamma nämnaren är dock att uppföljningen i regel är avgränsad till
enhetens specifika sak- eller ämnesområde. Några enheter har däremot en i uppföljningshänseende mer renodlad, myndighetsövergripande roll genom att vara specialiserade mot en särskild funktion
inom uppföljningen. Exempelvis finns det en enhet för analys och
en enhet för data och register.
Myndigheten uppskattar att cirka 350–400 årsarbetskrafter arbetar
med någon form av uppföljning, analys eller utvärdering i vid mening.
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Medarbetarnas utbildningsbakgrund är i huvudsak naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller medicinsk. Många är epidemiologer,
mikrobiologer, biomedicinska analytiker, folkhälsovetare, statistiker
eller sociologer medan andra är hälsoekonomer, läkare, psykologer,
civilingenjörer eller statsvetare. En relativt hög andel av medarbetarna, dock betydligt mindre än hälften, är disputerade.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar
också för viss tillståndsprövning. Inom tillsynen har IVO sju prioriterade riskområden för perioden 2018–2020, varav flera rör hälsooch sjukvården.
IVO har tydliggjort vissa avgränsningar i sitt svar. Det betyder
att det som utredningen benämner uppföljning, avgränsas till att
handla om tillsyn av hälso- och sjukvården. Analys avgränsas till att
handla om myndighetens ordinarie analysverksamhet.
IVO ser uppföljning, analys och lärande som helt bärande delar
för att kunna fullgöra sitt uppdrag. IVO avser att förstärka myndighetens analysförmåga och analyskompetens (med fokus på bl.a.
datadrivna riskanalyser), förstärka myndighetens uppföljning av
tillsyn och tillståndsprövning samt förstärka myndighetens arbete
med återkoppling, dialog och lärande i vården och omsorgen, bl.a.
genom förstärkningar inom förbättringskunskap och kunskap om
lärande organisationer. Detta är bärande delar av myndighetens strategiska inriktning.
IVO har påbörjat en utveckling för att använda data som en
strategisk resurs för att skaffa en överblick över risker och brister
såvitt avser kvalitet och säkerhet i vård och omsorg. Datadrivna
analyser ger enligt myndigheten, förutom en mer fullständig bild,
även möjlighet till riskbedömningar som är enhetliga över hela
landet och personcentrerade. Dessa analyser är oberoende av administrativa och geografiska gränser. IVO har också påbörjat ett arbete
som syftar till ett ökat lärande och ett ökat genomslag för IVO:s
verksamhet. Syftet är att nå större effekter genom kunskapsåter-
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föringen från tillsynens iakttagelser samt de iakttagelser som IVO
gör inom ramen för tillståndsprövningen.
IVO hade 2019 ett regeringsuppdrag att föreslå hur myndigheten
kan bidra till den pågående omställningen i hälso- och sjukvården till
en god och nära vård. IVO ser bl.a. att en förstärkt analysförmåga är
angelägen för att myndigheten ska kunna bidra på ett adekvat sätt.
Uppföljningsrapporter 2017 och 2018
Fyra av IVO:s 15 uppföljningar från 2017-2018 utgick från regeringsuppdrag och har regeringen som målgrupp. De fyra rapporterna
handlar om sammanställningar av analyser av tillsyn och enskildas
klagomål enligt patientsäkerhetslagen. Resterande rapporter är tillsyn
som riktar sig främst till verksamheter inom hälso- och sjukvården
och fokuserar på en typ av vårdenhet (t.ex. akutmottagning eller
primärvård) eller en viss sjukdom (t.ex. strokevård).
Verksamhetens organisering och medarbetare
IVO har en linje- och stabsorganisation som ansvarar för genomförandet av arbetet i verksamheten och som är indelad i avdelningar
och enheter. IVO har också en processorganisation som ansvarar för
att beskriva och utveckla arbetssätten i IVO:s processer.
Arbetet med tillsyn bedrivs vid IVO i sex regionala avdelningar.
Vanligt är att tillsynen av hälso- och sjukvård är organiserad i olika
enheter vid avdelningarna. Det finns också några verksamheter som
är centralt placerade på en regional tillsynsavdelning, t.ex. tillsyn av
verksamheter som hanterar blod och vävnader samt samordning av
myndighetens blod- och vävnadsverksamhet som är placerad på
region Öst.
Tillsynen hör till myndighetens kärnprocesser. Alla IVO:s processer går in i varandra på ett eller annat sätt. Processutvecklarna
träffas regelbundet och samverkar i utvecklings- och uppföljningsfrågor.
Tillsynen av hälso- och sjukvården kan också ske i en projektorganisation, t.ex. när myndigheten gör nationella tillsyner. Exempel
på det är tillsyn av digitala vårdtjänster.
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IVO har två myndighetsövergripande avdelningar, varav en är avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning. Vid denna avdelning finns
en analysenhet. Där arbetar utredare med bl.a. olika analysuppdrag.
De sex regionala tillsynsavdelningarna har samtliga en eller flera
regionala utredare, med särskilda analysuppdrag. Utredarna vid
analysenheten och de regionala utredarna utgör IVO:s så kallade
analysfunktion.
IVO uppskattar att cirka 258 personer arbetar med uppföljning
vid IVO:s hälso- och sjukvårdsenheter vid de regionala tillsynsavdelningarna samt vid så kallade blandenheter, som ansvarar för tillsyn
av både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Inspektörer som arbetar
med tillsyn av hälso- och sjukvården har vanligtvis kompetens och
erfarenheter av Sveriges legitimationsyrken, såsom sjuksköterskor,
läkare, psykologer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vid sidan
om kompetens inom legitimationsyrkena, är jurister den näst vanligast förekommande kompetensen.
Det arbetar cirka 22 personer vid IVO:s analysfunktion. Vanligast är att medarbetarna har utbildning inom nationalekonomi/
medicinsk ekonomi/hälsoekonomi och sociologi. Kompetens finns
inom både kvantitativ och kvalitativ metod och av projektledning.
Myndigheten avser att stärka den kvantitativa kompetensen.
Läkemedelsverket
Läkemedelsverkets instruktion samt tillämplig lagstiftning anger
myndighetens ansvar för uppföljning av läkemedelssäkerhet. Uppföljning sker inom flera av myndighetens verksamhetsområden. Myndigheten bedriver kvalitetsgranskning och inspektioner av produkter och
system inkluderande utveckling (kliniska prövningar), tillverkning,
distribution, försäljning och kvalitetsuppföljning av läkemedel, tillverkning och försäljning av medicinteknik, kosmetika och tatueringsfärger samt arbete mot olaga läkemedelshandel och läkemedelshantering. Tillsynsuppgiften i sig är en uppföljningsuppgift som riktar sig
främst mot apotek, detaljhandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning
samt läkemedels-, medicinteknik- och kosmetikaföretag. Uppdraget
har stor betydelse för hälso- och sjukvård och patienter.
Myndigheten meddelar tillstånd för marknadsföring av läkemedel
nationellt. Inför godkännandet utförs utredning av ett läkemedel
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med avseende på effekt och säkerhet. Myndigheten samverkar med
European Medicines Agency (EMA) och nationella läkemedelsmyndigheter i EU beträffande centralt godkända läkemedel såväl beträffande godkännandet som vid uppföljning därefter. När ett läkemedels
möjliga biverkningar inte står i missförhållande till dess förmodade
effekter kan det godkännas. Vid godkännandet ställs även krav på
uppföljning av säkerhet efter att ett läkemedel börjat marknadsföras.
Uppföljningskrav med avseende på effekt kan också meddelas.
Myndigheten kan sålunda ålägga marknadsföringstillståndsinnehavaren särskilda uppföljningsåtgärder. Sådan uppföljning kan bedrivas i form av uppföljningsstudier, registerstudier, kliniska prövningar
och litteraturgenomgångar. Marknadsföringstillståndsinnehavaren
är skyldig att regelbundet inkomma med periodvisa uppdaterade
säkerhetsrapporter som myndigheten bedömer som del i uppföljningen av läkemedlets säkerhet och biverkningsprofil.
Myndigheten bedömer inskickade rapporter om biverkningar och
matar in informationen i databaser. Signalspaning i biverkningsdatabaser är rutinmässig uppföljning. Sådana databaser finns på nationell,
men också på internationell nivå där de nationella är inkorporerade. De
nationella myndigheterna samverkar inom EU-samarbetet inom
EMA. Läkemedelsverket publicerar en årlig biverkningsrapport. Myndigheten ansvarar också för Giftinformationscentralen (GIC) som
följer nationellt läge avseende förgiftningar med läkemedel och
andra substanser/toxiner i landet. GIC gör uppföljningsarbete och
publicerar vetenskapliga artiklar inom området samt sammanställer
en årlig rapport inkluderande detta. Myndigheten gör även riktade
uppföljningar av läkemedelsanvändning där vissa specificerade områden som identifierats med avseende på möjliga risker analyseras.
Detta kan innebära att myndigheten använder sig av tillgängliga registerdata och/eller begär in data från hälso- och sjukvården. Analyser genomförs med vetenskaplig metodik och rapporter sammanställs. Sådana rapporter kommuniceras och diskuteras inom EMAnätverket och kan leda till ändringar i produktinformationen eller
ändringar i marknadsföringstillståndet. Resultaten av sådana riktade
uppföljningar publiceras i vetenskapliga tidskrifter i syfte att sprida
informationen internationellt.
Myndigheten arbetar med nationella behandlingsrekommendationer i samverkan med representanter för hälso- och sjukvården
efter att uppföljning av produktutvecklingen på olika terapiområden
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identifierat behov av rekommendationer. Målgrupp är de regionala
läkemedelskommittéerna och förskrivarna.
Myndigheten bedriver kontinuerligt uppföljning av det nationella
läget avseende restnoteringar och bristsituationer för läkemedel i
Sverige samt har kontinuerlig kontakt med berörda aktörer inom
tillverkning och distribution samt vården och apoteksväsendet.
Allmänt pågår kontinuerligt metodutveckling inom läkemedelsområdet gällande uppföljning. Så kallade Big Data och AI-genererade data är något som blir alltmer aktuellt att hantera, och drivs
av omvärldsförändringar som myndigheten måste kunna möta. Det
pågår internt arbete för att samordna och utveckla uppföljningsaktiviteter inom hela myndigheten, vad gäller användningen av produkter inom myndighetens ansvarsområde.
Myndigheten har en etablerad upplysningsverksamhet inom sitt
informationsansvar. Läkemedelsupplysningen vid Läkemedelsverket
svarar på cirka 110 000 frågor per år, och etablerar under 2020 en
rutin som nu kommer att möjliggöra uppföljning av vilken typ av
frågor patienter ställer om läkemedel direkt till myndigheten. Detta
i syfte att utveckla upplysningsverksamheten.
Uppföljningsrapporter 2017 och 2018
Drygt en tredjedel (13 av 38) av Läkemedelsverkets uppföljningar från
2017–2018 var publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Dessa var inte
baserade på regeringsuppdrag och har inte heller regeringen som
målgrupp. Som framgår ovan kan de ha EMA-nätverket av myndigheter eller det internationella vetenskapssamhället som målgrupper.
Flera rapporter rör uppföljning av effekter av olika typer av specifika
substanser i form av läkemedel eller narkotika. Läkemedelsverket
publicerade fem tillsynsrapporter med regeringen som målgrupp, men
som enligt enkätsvaren inte initierades av uppdrag från regeringen. Tio
av myndighetens uppdrag har regeringen som målgrupp och fyra av
dem gjordes på uppdrag av regeringen. Utredningen gör bedömningen
av flera av rapporterna har tagits fram till följd av myndighetens
instruktionsenliga uppdrag. Uppdragen från regeringen fokuserar på
bl.a. biverkningar av substanser, barns läkemedelsanvändning och
utvecklad läkemedelsuppföljning i samverkan med andra aktörer.
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Verksamhetens organisering och medarbetare
Myndigheten är organiserad kring sina kärnverksamheter. Hela myndigheten arbetar med uppföljningsfrågor av olika natur. Vetenskapligt sakkunniga finns etablerade inom enheten Vetenskapligt stöd.
Operativt vetenskapliga ämnesexperter finns i stor utsträckning inom
myndighetens olika verksamhetsområden; tillstånd, tillsyn och användning. För att arbetet ska präglas av hög kvalitet och angelägenhet sker kvalitetssäkring i flera steg och på olika nivåer i myndighetens organisation.
Myndighetens personal kombinerar djup sak- och metodkunskap
samt erfarenhet av nationellt och internationellt arbete. Uppskattningsvis berör uppföljningsverksamhet ur olika aspekter 275 medarbetare som på olika sätt arbetar med uppföljningsaktiviteter av
olika slag. Kompetenser som samverkar vid uppföljning är statistiker, farmaceuter, veterinärer, läkare, sjuksköterskor, toxikologer eller
annan naturvetenskaplig kompetens. Drygt en femtedel av myndighetens samtliga medarbetare är disputerade.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys)
Enligt myndighetsinstruktionen är Vårdanalys övergripande uppgift
att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och
analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen. Myndigheten har förtydligat instruktionen i sin strategiska plattform, där det anges att kärnan i
myndighetens bidrag är att ta fram kunskapsunderlag om vårdens
och omsorgens funktionssätt, det vill säga dess strukturer, processer
och resultat. Själva arbetet bygger sedan på tre kompletterande delar:
utvärderingar av reformer och satsningar, problembaserad analys
och granskning samt strukturerade jämförelser. Myndigheten benämner sig som oberoende, renodlade och fristående i den meningen att
de inte har beslutande, reglerande eller implementerade roller i vårdoch omsorgssystemet.
Sammantaget arbetar myndigheten med att skapa en bred bild av
både nuläget och utvecklingen i hälso- och sjukvården samt omsorgen. Myndigheten följer dels upp och analyserar redan sjösatta
reformer, satsningar och initiativ, dels underliggande utvecklingsbehov och trender som kan ligga till grund för nya policyinitiativ.
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Utifrån Vårdanalys egeninitierade verksamhet bedriver myndigheten ständig omvärldsbevakning. På detta område bidrar myndigheten även till externa aktörer, t.ex. som experter eller med underlag
till statliga utredningar, stöd till Regeringskansliet med kortare
expertfrågor eller expertstöd, eller medverkan i internationella samarbeten.
En central del i myndighetens uppdrag och i uppföljning generellt
är att öka kunskapen om patientupplevd kvalitet och erfarenheter.
I detta syfte arbetar Vårdanalys med att bygga upp en egen samtyckesbaserad webbpanel med patienter och brukare, vilket gör det
möjligt att fånga dessa aspekter på ett både snabbt och kostnadseffektivt sätt. En sådan skulle enligt myndigheten också kunna vara
av värde för sektorerna i stort. Myndigheten bedömer att webbpanelen därmed är en viktig investering framåt.
Utifrån Vårdanalys tidigare regeringsuppdrag17, i vilket myndigheten fick i uppdrag att lämna förslag på hur den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvården kan utvecklas för att bättre
kunna följa vårdens kvalitet och jämlikhet (se avsnitt 9.4.2), kommer
myndigheten att under 2020 via ett egeninitierat projekt genomföra
uppföljningen på nytt samt också försöka utveckla den. De centrala
delarna i den tidigare uppföljningen handlade om att identifiera
omotiverade skillnader i vårdens strukturer, processer och resultat,
och analysera vad dessa beror på. Det var också viktigt att uppföljningen innehöll både kliniska och patientrapporterade utfallsoch upplevelsemått (så kallade PROMs och PREMs). Myndigheten
kommer även att arbeta vidare utifrån sitt tidigare framtagna
uppföljningsramverk med fokus på ett patientperspektiv och välja ut
5–10 indikatorer som är av särskild vikt för jämlik vård ur ett patientperspektiv. Ambitionen är att svara mot regeringens efterfrågan på
en förstärkt och fördjupad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården.
Myndigheten har inarbetade samarbeten och rutiner med såväl
andra statliga aktörer som SKR och regioner vad gäller både analysmaterial och kvalitetssäkring av myndighetens arbete.

17

Socialdepartementet. Uppdrag om förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården.
Dnr S2018/03916/FS.
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Uppföljningsrapporter 2017 och 2018
Vårdanalys riktar sig till regeringen i tio av sina elva publicerade
uppföljningsrapporter från 2017 och 2018. Nio av rapporterna gjordes på uppdrag av regeringen. Vårdanalys uppföljningar rör generellt
sett statlig styrning och hur den påverkar eller bidrar, det kan exempelvisen handla om att följa en överenskommelse mellan regeringen och SKL eller en ny lag. Vårdanalys skriver i en kommentar att
myndigheten under 2017 och 2018 har publicerat flera rapporter som
skulle passa in under en vid definition av uppföljning. Myndigheten
fortsätter med att skriva att de i sina svar i denna enkät har
avgränsat [sig] till uppföljning av någon form av insats/satsning/ reform
eller funktion samt undersökning om patienters erfarenhet av vården
samt något ytterligare underlag som [de] tror kan vara värdefullt för
utredningen att känna till.

Verksamhetens organisering och medarbetare
Myndigheten är organiserad kring sin kärnverksamhet – analysverksamheten. För att denna ska präglas av hög kvalitet och angelägenhet
är kvalitetssäkring i flera steg ledande i myndighetens organisation.
Därtill är styrelsen ytterst ansvarig för att myndigheten upprätthåller kvalitet och angelägenhet i sina projekt genom att de beslutar
om publicering.
Cirka 30–35 av myndighetens medarbetare arbetar direkt och på
heltid med analysverksamheten. Myndighetens medarbetare kombinerar djup sak- och metodkunskap utifrån en samhällsvetenskaplig
kärna, dvs. såväl national- och hälsoekonomer, statsvetare, sociologer/socialt arbete som statistiker m.fl. Cirka en femtedel av medarbetare på analysavdelningen är disputerade.
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen konstaterar i sitt enkätsvar att uppföljning och analys
är tätt sammankopplade med begreppen kartläggning och utvärdering. Myndigheten har valt att besvara frågorna utifrån alla dessa
perspektiv/metoder.
Myndigheten har enligt sin instruktion i uppdrag att följa, analysera och rapportera om hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst samt
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stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning genom
statistikframställning, uppföljning, utvärdering och epidemiologiska
studier. Exempel är uppdrag inom öppna jämförelser och indikatorbaserade utvärderingar av följsamheten till nationella riktlinjer.
Myndigheten ansvarar också för officiell statistik enligt förordningen om den officiella statistiken och hälsodataregister.18
Utöver de instruktionsenliga uppgifterna genomför Socialstyrelsen också ett stort antal regeringsuppdrag med uppföljnings- och
analystema inom såväl hälso- och sjukvård och tandvård som socialtjänst. Exempel är uppdrag att följa upp regionernas och kommunernas arbete med förflyttningen mot en god och nära vård, uppföljning
av tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal (nationella planeringsstödet), uppdrag att följa upp och analysera överenskommelser mellan staten och SKR och uppdrag att följa utveckling
av e-Hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Även andra typer av
uppföljningar görs, t.ex. uppföljning och utvärdering av de statsbidrag som myndigheten administrerar.
Utveckling av uppföljningsverksamheten sker ständigt. Ett pågående projekt avser automatisering av statistikframställning i hälsodataregister med grund i indikatorer för att kunna publicera efterfrågade indikatorer mer frekvent och med ännu högre kvalitet. Ett
annat projekt syftar till att få i drift ett visualiseringsverktyg för
uppföljningsdata med större möjligheter för regioner, kommuner
och andra användare att hämta ut skräddarsydd statistik på olika vis.
Samarbete sker med andra statliga aktörer i olika sammanhang.
Samarbete sker även med bl.a. SKR och regionerna. Socialstyrelsen
levererar exempelvis indikatorbaserade uppgifter till SKR för publicering i verktyget Vården i siffror och SKR har uppgifter i sina databaser som behövs för genomförandet av uppdrag på Socialstyrelsen.
Uppföljningsrapporter 2017 och 2018
Av Socialstyrelsens 39 uppföljningsrapporter publicerade 2017–2018
var 26 riktade till regeringen varav 22 utgick från regeringsuppdrag.
Socialstyrelsen har, i likhet med Vårdanalys, bl.a. fått regeringsuppdrag
att följa upp överenskommelser mellan regeringen och SKR. Bland
uppföljningarna från Socialstyrelsen där regeringen är målgrupp
18

Förordning (2001:100) om den officiella statistiken.
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finns också mer övergripande analyser såsom de årliga rapporterna
om tillståndet i hälso- och sjukvården och Öppna jämförelser. De
uppföljningar som inte riktas till regeringen rör exempelvis diagnosrelaterad grupp (DRG), utvärdering av ett specifikt område för rikssjukvård och utvärdering av ett område i förhållande till nationella
riktlinjer.
Socialstyrelsen skriver i en övrig kommentar att myndigheten
arbetar med att få till en högre grad av regelbundenhet i utvärderingarna av nationella riktlinjer, att de arbetar med ett utvecklingsprojekt som bl.a. innebär en större inriktning mot kommunal och
nära vård samt att myndigheten också avser att arbeta med nya typer
av uppföljningar i och med det uppdrag myndigheten har som värdmyndighet för systemet med nationell högspecialiserad vård.
Verksamhetens organisering och medarbetare
Vid Socialstyrelsen finns sedan den 1 juli 2019 avdelningen Analys
med åtta olika enheter. Fyra enheter arbetar specifikt med hälso- och
sjukvårds- och tandvårdsfrågor. Avdelningen har en rad olika uppdrag där uppföljning utgör en del. Andra delar av verksamheten
utgörs bl.a. av hälso- och samhällsekonomiska analyser, konsekvensanalyser, prognoser, utvärderingar, systemanalyser, enkätundersökningar, epidemiologiska analyser och statistikframställning till en
rad olika uppdrag.
Vid myndigheten finns också en avdelning för register och
statistik. Den ansvarar bl.a. för att utveckla och förvalta hälsodataoch socialtjänstregister samt den officiella statistiken om socialtjänst
och hälso- och sjukvård. Vidare utvecklar och underhåller den
enhetliga begrepp, termer och klassifikationer.
Myndigheten har svårt att uppskatta antalet årsarbetskrafter som
arbetar med uppföljning och analys. Avdelningen för analys består
av över 100 personer, men då är även stabspersonal, administratörer
och chefer inräknade. Därutöver arbetar cirka 100 personer med
uppgifter rörande statistik, register m.m. vid avdelningen för register
och statistik. På ett vis arbetar de flesta medarbetare på Socialstyrelsen med analysverksamhet då alla uppdrag innehåller analysmoment, riktlinjer såväl som föreskriftsarbeten.
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Socialstyrelsen har en bred profil på medarbetarna som arbetar
med uppföljning och analys. Både statistik-, epidemiologi- och en
mängd olika samhällsvetenskapliga utbildningar finns representerade, liksom sakkunniga med olika vårdutbildningar. Det finns en
bred kunskap om kvantitativ och kvalitativ metod och ett antal medarbetare är disputerade. Ett flertal av medarbetarna arbetar som projektledare i olika projekt. I några av analyserna används även projektanställd medicinsk eller annan expertis.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Enligt TLV:s instruktion har myndigheten ansvar för att följa och/
eller göra analyser inom flera olika områden. TLV har i uppdrag att
följa utvecklingen och analysera läkemedels-, apoteks- och tandvårdsmarknaden. Myndigheten följer löpande upp läkemedelskostnaderna (kostnadsutvecklingen för förmånsberättigade läkemedel i
öppenvården) och redovisar de kostnadseffekter som genereras genom
myndighetens arbete med att utveckla prissättningen. Myndigheten
följer även prisutvecklingen ur ett internationellt perspektiv. I myndighetens internationella prisjämförelserapport analyserar myndigheten svenska läkemedelspriser i förhållande till europeiska läkemedelspriser. TLV följer även utvecklingen på apoteksmarknaden i
en årlig uppföljningsrapport.
Uppföljning av tandvårdsmarkanden genomförs via kartläggning
och analys av tandvårdens fem dimensioner (tandvårdskonsumtion,
statligt tandvårdsstöd, patienter, priser och tandvårdsföretag) i
egeninitierade rapporter. Dessutom genomför TLV andra egeninitierade analysprojekt för att utvärdera utvecklingen på tandvårdsmarknaden.
Av instruktionen framgår även att TLV ska följa upp och utvärdera myndighetens beslut samt ha tillsyn över efterlevnaden av
lagen om läkemedelsförmåner m.m. TLV har också regeringsuppdrag om uppföljning av cancerläkemedel och andra läkemedel via
alternativa datakällor och utvecklad datauppföljning med hjälp av
nationella tjänsteplattformen.19
19

Nationella tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg. www.inera.se
(hämtad 20.05.10).
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Uppföljningsrapporter 2017 och 2018
TLV publicerade tio rapporter under 2017–2018, där de flesta var
regeringsuppdrag. Rapporterna om läkemedelskostnader eller läkemedelsanvändning hade fokus på den offentliga användningen. Myndigheten publicerade också rapporter om apoteksmarknadens utveckling, vilka hade ett bredare fokus.
Verksamhetens organisering och medarbetare
Arbete med uppföljning och analys sker organisatoriskt på många
ställen vid myndigheten. När det gäller läkemedels- och apoteksfrågor sker analys och uppföljning framför allt på enheten för analys
och samordning samt på enheten för marknadsanalys (som tillhör
avdelningen för analys, marknad och tandvård). Cirka 13 årsarbetskrafter arbetar med uppföljning och analys på dessa enheter. Därutöver arbetar ytterligare ett antal personer på avdelningen för värdebaserad prissättning och avdelningen för prisreglering och tillsyn
med analys, uppföljning och utvärdering. När det gäller att följa och
analysera utvecklingen på tandvårdsområdet sker det arbetet på
tandvårdsenheten (som även den tillhör avdelningen för analys,
marknad och tandvård).
När det gäller analys och uppföljning inom tandvårdsområdet är det
cirka fyra årsarbetskrafter. Medarbetarna är nationalekonomer, medicinska och odontologiska utredare, hälsoekonomer, statistiker m.m.

9.4

Utveckling av nationell uppföljning

9.4.1

Regeringen vill utveckla den nationella uppföljningen

I budgetpropositionen för 202020 skriver regeringen i avsnittet om
politikens inriktning för hälso- och sjukvården att uppföljning är en
förutsättning för utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Regeringen ser behov av att utveckla den nationella uppföljningen av
hälso- och sjukvården för att det ska vara möjligt att bl.a. följa de
stora strukturreformer som pågår t.ex. gällande omställningen av
den nära vården och den högspecialiserade vården. Uppföljningen
20

Prop. 2019/20:1 Budgetproposition för 2020, utgiftsområde 9. Hälso- och sjukvårdspolitik.
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behöver kunna identifiera var behoven är som störst i vårdens strukturer, processer och resultat, för att stödja en jämlik, jämställd och
resurseffektiv hälso- och sjukvård.
Utveckling av mer ändamålsenlig uppföljning i
överenskommelser mellan regeringen och SKR
I de överenskommelser för 2019 som regeringen slöt med SKR inom
hälso- och sjukvårdsområdet skriver regeringen att i det fortsatta
arbetet inför 2020 ser regeringen behov av att analysera hur de olika
reformerna på hälso- och sjukvårdsområdet bör utformas, där bl.a.
en del är en analys av hur en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av den svenska hälso- och sjukvårdens resultat kan utvecklas
och hur relevant data kan samlas in och bidra till att öka kvaliteten
och effektiviteten i hälso- och vården. Vidare framgår det av överenskommelserna att analysen behöver göras i dialog med berörda parter
och bygga på en samlad bild av de största utmaningarna är för hälsooch sjukvården framöver. Det ingår också att analysera hur de
riktade statsbidragen bör utformas på ett sätt som underlättar uppföljning och effektutvärdering samtidigt som den administrativa
bördan för mottagarna begränsas.
I överenskommelserna för 2020 betonas bl.a. att för att följa
utvecklingen av den svenska hälso- och sjukvården och de satsningar
som görs genom bl.a. överenskommelserna behöver relevant data
kunna samlas in och analyseras för att ge stöd till ökad kvalitet och
effektivitet. Regeringen avser att utveckla arbetssättet för att uppnå
ökad samordning när det gäller de styrsignaler som ges till kommuner och regioner. Uppföljningen ska i högre grad fokusera på
resultat och måluppfyllelse, mindre på process.
9.4.2

Rapporter för utveckling av nationell uppföljning

Baserat på Kunskapsstödsutredningens förslag om en utvecklad
nationell uppföljning gav regeringen den 28 juni 2018 Socialstyrelsen
respektive Vårdanalys i uppdrag att var och en av myndigheterna
skulle lämna förslag på hur nationell uppföljning av hälso- och sjukvården skulle kunna utvecklas för att ge regeringen bättre möjlighet
att löpande följa vårdens kvalitet och jämlikhet. Uppdragen moti-
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verades av att den nationella uppföljningen behöver förbättras så att
den tydligare kan visa på omotiverade skillnader i vårdens strukturer,
processer och resultat, samt ge förutsättningar för att analysera vad
dessa beror på.21 Båda myndigheterna fick likartade uppdrag, men
Vårdanalys skulle ha fokus på patientperspektivet. I mars 2019 redovisade myndigheterna sina förslag, vilka sammanfattas nedan.
Rapport från Socialstyrelsen om utveckling av nationell
uppföljning
Socialstyrelsen lämnade i slutet av mars 2019 sitt svar på uppdraget i
form av rapporten Utvecklad nationell uppföljning av hälso- och
sjukvården.22 Socialstyrelsen tar i sina förslag och bedömningar utgångspunkt i att myndigheten har ett brett uppdrag som kan bidra
till utvecklingen av kunskapsstyrningen och den nationella uppföljningen på flera sätt och långsiktigt.
Socialstyrelsens skriver att deras förslag består av delområden
som anknyter till myndighetens befintliga uppdrag, med pågående
utvecklingsarbete eller utvecklingsbehov i varierande grad. Inom flera
områden bedöms utvecklingen ske successivt. Socialstyrelsen lämnade följande förslag för att möta den nya inriktningen med att
utveckla den nationella uppföljningen:
• Anpassa och vidareutveckla rapporteringen av den nationella uppföljningen för olika mottagares behov ifråga om innehåll och
periodicitet. Rapporteringen ska spegla olika delar av hälso- och
sjukvårdsystemet.
• Samlad och samordnad rapportering till regeringen från myndigheter. Uppföljning av den svenska hälso- och sjukvården ska även
relateras till det internationella perspektivet.
• Bidra till strukturerad dialog med huvudmännen på flera nivåer.
• Vidareutveckla och stärka samarbetet med andra myndigheter
samt med nationella aktörer inom ramen för regionernas kunskapsstyrningsstruktur och det etablerade partnerskapen.

21

Socialdepartementet. Uppdrag om förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården.
Dnr S2018/03916/FS.
22
Socialstyrelsen. Utvecklad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården. 2019.
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• Utveckla befintliga samarbeten med syfte att långsiktigt förbättra
förutsättningarna för nationell uppföljning genom enhetlig begreppsanvändning och struktur m.m.
• Ta fram eller vidareutveckla arbetssätt och modeller som beskriver befolkningens behov av hälso- och sjukvård.
• Vidareutveckla användning av metoder som kan beskriva och
belägga variation ifråga om hälso- och sjukvårdens resultat för
befolkningen och olika grupper i befolkningen.
• Utveckla metoder, instrument eller konsensusmodeller för att
analysera och bestämma vilka skillnader som är omotiverade/
motiverade.
• Utveckla uppföljningen av kostnads- och effektivitetsaspekter på
hälso- och sjukvården.
• Utveckla beskrivning och uppföljning av kommunal hälso- och
sjukvård.
• Utveckla den digitala tillgången till data och visualisering av data
och statistik.
• Utveckla en modell för förvaltning av nationella indikatorer och
värden.
• Utveckla nationella register och andra datakällor.
Socialstyrelsen tog, i enlighet med uppdraget, även fram förslag på
indikatorer som de bedömer kan vara av särskild vikt för att följa
jämlik vård på en nationell nivå, utifrån befintliga datakällor och
tillgängliga analyser.
Rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
om utveckling av nationell uppföljning
Vårdanalys lämnade i slutet av mars 2019 sitt svar på uppdraget i
form av rapporten Med örat mot marken.23 Myndigheten skriver att
målet med det förslag de lämnar är att det på sikt ska ge regeringen
en överskådlig, systematisk och regelbundet återkommande uppfölj23

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Med örat mot marken. Rapport 2019:2. 2019.
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ning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och jämlikhet. Myndigheten
ger förslag på ett uppföljningsramverk och ett urval indikatorer,
samt tolkning och analys av dessa. Förslaget är en datadriven och
indikatorbaserad uppföljning och analys, som lägger särskild vikt vid
uppföljning av kvalitetsområden som är viktiga ur patienternas
perspektiv och som främst tar sikte på regeringens behov av uppföljning.
Myndigheten skriver vidare att uppdraget är ett viktigt första steg
i utvecklandet av en ändamålsenlig och förbättrad nationell uppföljning. Förslaget ska inte ses som en slutlig modell, utan det behöver diskuteras, förankras och eventuellt omprövas.
Myndigheten bedömer att regeringens uppföljning bör vara av
övergripande karaktär, snarare än att ta fasta på uppföljning av enskilda diagnos- och patientgrupper. Detta i linje med tankesättet att
regeringen bör undvika att detaljstyra hälso- och sjukvården och
i stället utveckla en mer strategisk styrning som präglas av tillit och
förtroende. Kvalitetsområden som är viktiga ur patienters och befolkningens perspektiv har vidare en framträdande roll i myndighetens
förslag. Myndigheten har identifierat tre huvudsakliga kvalitetsområden som de ser bör ingå i en nationell uppföljning av vården
utifrån ett patient- och befolkningsperspektiv. Dessa har också stark
förankring i hälso- och sjukvårdslagstiftningen. De tre är gott hälsoutfall av vården, personcentrerad hälso- och sjukvård – att man blir
sedd, respekterad och inkluderad – samt tillgänglig hälso- och sjukvård. Utöver kvalitetsområden som patienter och befolkning särskilt
värdesätter, finns det enligt myndigheten andra områden som behöver
ingå för att regeringen ska få en mer balanserad och heltäckande bild
av hälso- och sjukvården.

9.5

En tillbakablick på tidigare rapporter om
nationell uppföljning

Vårdanalys presenterade 2014 i rapporten Stärkt dialog för ökad utvecklingskraft, ett förslag på ett uppföljningsverktyg som kunde
ligga till grund för en konstruktiv dialog mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen.24 I rapporten konstaterades att styrningen av
24

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Stärkt dialog för ökad utvecklingskraft Förslag om
en utvecklad hälso- och sjukvårdsdialog mellan Socialdepartementet och landstingen. Rapport
2014:10. 2014.
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hälso- och sjukvården blivit mer komplex i takt med att staten exempelvis ingår överenskommelser om vården med dåvarande SKL, till
skillnad från förut när staten framför allt styrde med lagar och
förordningar. Myndigheten konstaterade att det saknades ett forum
för den mer övergripande och strategiska prioriteringen bland en
bredd av angelägna frågor och utvecklingsområden. En sådan samverkan på strategisk nivå menade Vårdanalys skulle bygga på förtroende och dialog mellan parter och ge alla involverade en gemensam
nulägesbild. Detta skulle kunna ske bl.a. genom användning av
kvalitetsregister, hälsodataregister och Öppna jämförelser som
skulle kunna vara en del i en analysstruktur för att analysera hälsooch sjukvårdens resultat för att skapa en lägesbild av hälso- och
sjukvårdens resultat och utveckling. Genom denna struktur skulle
regeringen också kunna få återkoppling från landstingen vad gäller
hur väl statens insatser möter vårdens behov.
Analys- och utvärderingsutredningen skriver i sitt betänkande
Analyser och utvärderingar för effektiv styrning om analysmyndigheternas roll. 25 Utredningens arbete hade alltså inte enbart fokus på
hälso- och sjukvården, utan presenterar analyser kring frågor som
rör stöd för regeringens policyarbete och myndigheters roll, varav
en är Vårdanalys. Utredningen betonade att analysmyndigheters roll
bör vara att analysera och utvärdera effekter och ta fram underlag för
policyutveckling men att de inte ska arbeta med verksamhetsutveckling eftersom den bör göras närmre verksamheterna. Myndigheterna
ska kunna bidra med underlag som kan ifrågasätta och pröva pågående policy och vara en länk mellan forskning och policyutveckling.
De bör fokusera mer på genomförande av statliga insatser och vad
verksamheter kostar. De ska inte forska och de ska inte ha statistikansvar.
Analys- och utvärderingsutredningen konstaterade att det är värdefullt för regeringen att ha analys- och utvärderingsmyndigheter som
stöd i policyarbetet. De kan bidra till att styrningen blir mer kunskapsbaserad. Regeringen får enligt utredningen i för liten utsträckning underlag för att kunna bedöma effekter av olika insatser, kostnadseffektivitet eller hur den samlade måluppfyllelsen ser ut inom
ett område. Analys- och utvärderingsmyndigheterna har en viktig roll
vad gäller kopplingen mellan forskning och politik och skulle i högre
grad kunna tillgodose regeringens behov genom att lämna rekom25

SOU 2018:79 Analyser och utvärderingar för effektiv styrning.
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mendationer till regeringen, baserade på utvärderingar och forskningsresultat.
Analys- och utvärderingsutredningen menade att
Regeringen väljer själv om den vill använda de förslag och slutsatser som
en myndighet för fram, eller hitta en annan lösning. Detta är regeringens
uppgift och ansvar. Vidare kan rekommendationer utformas i syfte att
ge vägledning om för- och nackdelar med olika alternativ, eller tydligt
utgå från ett antagande om vad regeringen skulle vilja prioritera och
vilka handlingsalternativ som då skulle kunna vara lämpliga. Analys- och
utvärderingsmyndigheters uppgift bör vara att ta fram underlag för
omprövning och underlag för policyutveckling.

De skriver vidare att
Vår slutsats är att det bör ingå i analys- och utvärderingsmyndigheternas
uppdrag att beskriva ett problem, förklara orsakssambanden bakom
problemet och komma med rekommendationer om hur regeringen bör
göra för att komma till rätta med problemet. Att stanna vid att beskriva
ett problem, som bristande måluppfyllelse eller uteblivna effekter, är
inte alltid tillräckligt för att tillgodose regeringens behov.

En annan brist som Analys- och utvärderingsutredningen belyste
med dagens system är att myndigheterna sällan gör kostnadseffektivitetsanalyser av statlig verksamhet. De menade också att
regeringen generellt sett inte efterfrågar detta. En ytterligare brist de
pekade på är att det skiljer sig åt i vilken utsträckning myndigheternas instruktioner anger att myndigheterna ska ha de övergripande målen för en sektor som utgångspunkt i sina analyser och
utvärderingar. Vidare menade man här att det är problematiskt att
Vårdanalys ska ha ett patient- och brukarperspektiv eftersom denna
norm exempelvis inte fullt ut motsvarar de mål som riksdagen
beslutat för hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen. Utredningens förslag bereds för närvarande i Regeringskansliet.
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• Att stärka vårdens förbättringsarbete handlar om att stärka
förutsättningarna att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå.
Det handlar om tillämpning och förutsättningar för tillämpning av bästa möjliga kunskap.
• Det centrala i Kunskapsstödsutredningens förslag om vårdkommittéer är, enligt vår tolkning, att skapa en stödfunktion
på lokal nivå för implementering och förbättringsarbete. Därutöver tolkar vi att förslaget att reglera vårdkommittéerna är
ett uttryck för att staten vill försäkra sig om att bästa möjliga
kunskap verkligen implementeras och tillämpas i hälso- och
sjukvården samt att kunskapsstöd som bl.a. staten bidrar med
blir verkningsfulla.
• Både regioner och kommuner har ett formellt ansvar att bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.
• Det finns i regioner och kommuner ett antal olika funktioner
för stöd till implementering och förbättringsarbete. Stödet till
verksamheterna utgörs i regel av en kombination av funktioner som samarbetar med varandra och den operativa verksamheten.
• Läkemedelskommittéerna utgör en typ av stödfunktion för
detta i regionerna. Visst samarbete mellan läkemedelskommittéer och kommuner förekommer.
I detta kapitel beskriver vi utredningens uppdrag att vidareanalysera
hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas. Vår tolkning av direktivet är att begreppets användning avser fånga en bred ansats avseende
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förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå. Det handlar
om tillämpning och förutsättningar för tillämpning av bästa möjliga
kunskap (se vidare beskrivning av det sammanhållna systemet i
avsnitt 2.6).
Vi beskriver därefter kortfattat hur det formella ansvaret för att
bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete är reglerat
och ger även en sammanfattning av vad den vetenskapliga forskningen visat avseende aspekter som kan bidra till att underlätta eller
försvåra att etablera ett sådant arbete. En stor del av kapitlet utgörs
vidare av en sammanfattning av en enkät som utredningen riktade
till regioner och kommuner avseende förekomsten av lokalt stöd till
implementering och förbättringsarbete. Slutligen redogörs för läkemedelskommittéernas roll i sammanhanget.

10.1

Vidareanalysera förslaget om vårdkommittéer

Direktivet
Utredningen har i sitt direktiv fått uppdraget att vidareanalysera hur
vårdens förbättringsarbete kan stärkas. Uppdraget innebär i praktiken att vidareanalysera det förslag som Kunskapsstödsutredningen1
presenterade om att upphäva lagen om läkemedelskommittéer2 och
ersätta den med en ny lag om vårdkommittéer. Utredningen ska i
ljuset av analysen lämna förslag till hur vårdens förbättringsarbete
kan stärkas, särskilt på lokal nivå.
Kunskapsstödsutredningens förslag om vårdkommittéer
Kunskapsstödsutredningen föreslog att så kallade vårdkommittéer
skulle inrättas. Förslaget har flera dimensioner. Lagtekniskt innebär
förslaget att lagen om läkemedelskommittéer skulle upphävas och
ersättas av en ny lag om vårdkommittéer. Särbehandlingen av läkemedelsområdet skulle därmed upphöra och läkemedelskommittéernas uppdrag vidgas till att omfatta all vård. Läkemedelskommittéerna
skulle byta namn till vårdkommittéer. Vårdkommittéernas övergripande uppdrag skulle enligt förslaget vara att verka för en nationell
1
2

SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård.
Lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer.
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kunskapsstyrning i regionen och i de kommuner som är belägna i
regionen. En huvudsaklig del av kunskapsstödet till kommunerna
skulle enligt förslaget ske via vårdkommittéerna. Målet med vårdkommittéernas arbete skulle vara att skapa nationell enhetlighet beträffande kunskapsstyrningen.
Vårdkommittéernas operativa uppdrag skulle enligt förslaget vara
att verka för att nationella kunskapsstöd används, att vårdens resultat följs upp samt att på annat sätt stödja hälso- och sjukvården i
arbetet med att nå en kunskapsbaserad och jämlik vård.
I betänkandet exemplifierades att vårdkommittén skulle kunna
arbeta med frågor såsom återkoppling av förskrivningsmönster samt
att stötta verksamheterna i förbättringsarbete och i användning av
nationellt framtagna kunskapsstöd. Vårdkommittéerna skulle enligt
förslaget inte utfärda egna rekommendationer om det fanns nationella rekommendationer eller ställningstaganden.
I förslaget utvecklades även vilken roll vårdkommittéerna skulle
ha i kunskapsstyrningssystemet. Det noterades i förslaget att även
om huvudmännen ska samverka nationellt och regionalt är det ytterst
varje huvudman som ska se till att bästa tillgängliga kunskap används
i vården. För att nationella kunskapsstöd ska få bästa förutsättningar
för användning och genomslag krävs ett lokalt genomförande i
hälso- och sjukvården. Vårdkommittéerna skulle enligt förslaget
vara ett stöd i detta arbete. De skulle vidare vara ett lokalt organ som
utgjorde en viktig länk i arbetet med nationell kunskapsstyrning.
Behov av en stödfunktion för implementering och förbättringsarbete
Kunskapsstödsutredningen konstaterade att trots en många gånger
omfattande flora av kunskapsstöd har forskning visat att genomslaget för många kunskapsstöd är blygsamt. Utredningen menade att
det i Sverige är för stort fokus på att producera olika kunskapsstöd
och för lite fokus på implementering. Ett kunskapsstöd behöver
omsättas i praktik så att det kommer till nytta i patientmötet. För
att förbättra resultaten och utveckla vården är det också viktigt att
ha en uppföljning av de medicinska resultaten och att vårdpersonalen
blir delaktiga i ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Kunskapsstödsutredningen konstaterade att det finns ett problem med dels otillräcklig implementering av kunskapsstöd, dels
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otillräckligt arbete med kontinuerligt förbättringsarbete. Det i sin
tur, menade man, bidrar till att oönskade variationer i de medicinska
resultaten inte har minskat i den utsträckning som krävs mot bakgrund av målsättningen i hälso- och sjukvårdslagen om kunskapsbaserad och jämlik vård. Utifrån denna problembild identifierades i
betänkandet ett behov av att förbättra situationen genom ett ökat
stöd till hälso- och sjukvården i dessa två aspekter. Kärnan i vårdkommittéernas uppdrag är, som vi tolkar det, att möta det behovet,
dvs. att
– utgöra ett stöd till att nationella kunskapsstöd implementeras3,
och
– utgöra ett stöd till vården i att skapa en lärande organisation4, och
därmed bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Det centrala i förslaget är med andra ord att skapa en stödfunktion
på lokal nivå för implementering och förbättringsarbete. Därutöver
tolkar vi att förslaget att reglera vårdkommittéerna är ett uttryck för
att staten vill försäkra sig om att bästa möjliga kunskap verkligen
implementeras och tillämpas i hälso- och sjukvården samt att kunskapsstöd som bl.a. staten bidrar med blir verkningsfulla.
Remissinstansernas synpunkter
Remissinstanserna var i sina synpunkter övervägande positiva till
intentionerna med förslaget om vårdkommittéer. Positiva aspekter
som lyftes fram av flera remissinstanser var intentionen att i
kunskapsstyrningen nå en ökad integration av läkemedel och andra
behandlingsformer, i vid bemärkelse, och därmed upphöra med
särbehandlingen av läkemedel. Det lyftes vidare fram att en spridning av läkemedelskommittéernas arbetssätt, med bl.a. uppsökande
arbete och uppföljning på lokal nivå, vore positivt för övrig kunskapsstyrning. Flera remissinstanser betonade även vikten av att det
finns en kunskapsnod i regionerna som fungerar som länk mellan
den nationella nivån och den lokala operativa verksamheten.
3

Med implementering menar vi här att aktivt sprida kunskapsunderlagen och skapa förutsättningar för tillämpning.
4
Med lärande organisationer menar vi här en organisation där man ständigt strävar efter att
utvecklas och förbättras och där strukturerad uppföljning och analys bidrar till ett kontinuerligt lärande.
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De tveksamma eller negativa synpunkter som uttrycktes av remissinstanserna var bland annat att uppdraget skulle bli komplext, omfattande och resurskrävande samt att konsekvenserna av förslaget
inte var tillräckligt analyserade. Det är mot bakgrund av de sistnämnda som vår utredning har fått i uppgift att vidareanalysera frågan.
Några remissinstanser lyfte farhågor om att delar av läkemedelskommittéernas nuvarande arbete skulle urholkas i ett bredare uppdrag och att det skulle leda till negativa konsekvenser.
Ytterligare en dimension som kommenterades på olika sätt var
kommunernas roll. En farhåga var att en kommitté på regionnivå
som ska ge stöd till kommunerna inom länet riskerar att missgynna
relationerna mellan region och kommuner. De pekade på att kommunen har eget ansvar för kunskapsstyrning i sin roll som huvudman och att fokus bör ligga på att stärka kommunen i den rollen.
Medskick i det vidare arbetet var även vikten av att läkemedelskommittéernas arbete inte läggs ner utan inlemmas i ett större sammanhang där kunskapsstyrningen av all vård hanteras. Vikten av att
bibehålla lokal förankring och av att insatser utformas utifrån lokala
förhållanden underströks liksom vikten av att det nya organet kopplas ihop med, eller bli en integrerad del av, regionernas kunskapsstyrningssystem.
Några remissinstanser presenterade även alternativa förslag i samma
anda som vårdkommittéerna. Ett sådant var att formulera ett mer
allmänt lagkrav om att varje landsting ska ha en kunskapsorganisation för vård och läkemedel5. Ett annat att bibehålla läkemedelskommittéerna och samtidigt ställa krav på sjukvårdshuvudmännen
att inrätta någon form av råd eller organ med uppdrag att verka för
att nationella kunskapsstöd används och att resultat följs upp för all
vård6.

5
6

Remissvar från Region Stockholm. 2017.10.25.
Remissvar från Svenska Läkaresällskapet. 2017.10.20.
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Formellt ansvar att bedriva ett systematiskt
kvalitets- och förbättringsarbete

Både regioner och kommuner ska bedriva ett systematiskt
kvalitets- och förbättringsarbete
Regioner och kommuner har samma skyldighet att tillförsäkra att
den vård de tillhandahåller, inom sina respektive ansvarsområden, är
av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och
fortlöpande utvecklas och säkras7. All vård ska ges i överenstämmelse
med vetenskap och beprövad erfarenhet8. Regioner och kommuner
har, liksom alla andra vårdgivare, också ett ansvar för att det finns ett
ledningssystem som används för att fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet. I ansvaret ingår att bedriva ett systematiskt
kvalitets- och förbättringsarbete genom att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten9. Hos varje
vårdgivare ska det vidare finnas en verksamhetschef som svarar för
verksamheten10. Verksamhetschefen är en central ledningsfunktion
inom hälso- och sjukvården och den befattningshavare som har det
operativa ansvaret i sin verksamhet.
Att implementera ny kunskap i verksamheten, och att utrangera
ineffektiva behandlingsmetoder, är en integrerad del i ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.
I kommuner har medicinskt ansvarig sjuksköterska
en kvalitetssäkrande funktion
En regel som enbart gäller kommunerna som hälso- och sjukvårdshuvudman är skyldigheten att det inom verksamhetsområdet ska
finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering, får en fysioterapeut
eller en arbetsterapeut fullgöra de uppgifter som åligger en MAS.11
De två funktionerna kallas MAS respektive MAR – Medicinskt
ansvarig för rehabilitering.
7

5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
9
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
10
4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
11
11 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
8
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MAS har en kvalitetssäkrande funktion. Denne ansvarar bland
annat för att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och
sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, att beslut
om att delegera ansvar till vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten och att det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för bland annat läkemedelshantering.12

10.3

Vetenskapliga utgångspunkter

Som beskrivits ovan är det centrala i förslaget om vårdkommittéer
att skapa en stödfunktion på lokal nivå för implementering och
förbättringsarbete. I utredningens beskrivning av ett sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård handlar detta om tillämpning och
förutsättningar för tillämpning av bästa möjliga kunskap. Att tillämpa
kunskap handlar både om att börja omsätta denna kunskap i praktiken (implementering) och om att arbeta löpande med ett systematiskt kvalitetsarbete (förbättringsarbete).
Implementering och förbättringsarbete är begrepp som delvis överlappar varandra. Forskningen kring implementering beskrivs vidare
i bilaga 4, avsnitt om tillämpning och stöd till tillämpning. Den vetenskapliga utgångspunkten för förbättringsarbete beskrivs nedan.
Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete
Systematiskt förbättringsarbete är ett begrepp som utvecklats och
beforskats inom de besläktade kunskapsfälten kvalitetsutveckling
(quality improvement, QI) och förbättringsvetenskap (improvement
science). Kvalitetsutveckling har en längre historia än förbättringsvetenskap och en vidare tillämpning, utanför hälso- och sjukvården.
Kunskapsfältet kvalitetsutveckling växte sig starkt under 1920-talets
USA där man inom industriell produktion använde statistiska metoder för att mäta en rad kvalitetsaspekter av produktionen. Mätningarna utgjorde grund för förändringar och kvalitetsförbättringar
i processen. Walther Shewhart och William Deming som var två av
grundarna av kvalitetsutvecklingområdet, utvecklade den än i dag
12

4 kap. 6 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80).
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mycket använda Plan-Do-Study-Act-cykeln (Planera-Göra-StuderaAgera), se figur 10.1.13 Under 1990-talet blev kvalitetsfrågorna i hälsosjukvården aktuella och man började anpassa och tillämpa teorier och
metoder för kvalitetsutveckling inom industrin till hälso- och sjukvården.14
Figur 10.1

Planera-Göra-Studera-Agera (PDSA-cykeln)

Baserat på modell från National Health Service, 2018. 15

Förbättringsvetenskap kan ses som en avknoppning eller vidareutveckling av kvalitetsutvecklingsområdet. Förbättringsvetenskap är
ett mer avgränsat och tillämpat område och har ett huvudsakligt fokus
på lokala och kontinuerliga förbättringar. Man tänker sig här att lokal
och praktiknära kunskap utgör en av de viktigaste källorna för att

13

Perla RJ., Provost LP., Parry GJ. Seven propositions of the science of improvement: exploring foundations. Q Manage Health Care, 2013, 22(3):170–186.
14
Batalden, PB. & Stoltz, PK. A Framework for the Continual Improvement of Health Care:
Building and Applying Professional and Improvement Knowledge to Test Changes in Daily
Work. The Joint Commission Journal on Quality Improvement, 1993, 19 (10), 424–447.
15
National Health Service (NHS), 2018, Improvement. Plan, Do, Study, Act (PDSA) cycles
and the model for improvement. https://improvement.nhs.uk/documents/2142/plan-dostudy-act.pdf (hämtad 19.12.20).
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identifiera och förstå problem i kvalitet.16 Kvalitet definieras i förbättringsvetenskapen utifrån verksamhetens mål inklusive dess
önskan att tillgodose patienters behov samt krav på effektivitet.
Förbättringsvetenskap bygger på och syftar till att bidra till, tydliga
teorier om hur förändring sker17. Förbättringsvetenskap handlar om
att hitta metoder och arbetssätt för att förbättra och göra förändringar på det mest effektiva sättet – att systematiskt granska de
metoder och faktorer som bäst fungerar för att underlätta kvalitetsutveckling.18
I arvet från kvalitetsutveckling, har mätning och uppföljning en
viktig funktion inom förbättringsvetenskap. Man talar i detta sammanhang om att skapa feed-back loopar där systemet lär sig av sina
egna utfall och därigenom kan korrigera och förbättra sig. Kontinuerlig uppföljning ses således som ett centralt medel för att vägleda
förbättringsarbetet och för att uppnå målen inom såväl kvalitetsutveckling som förbättringsvetenskap.19
Det finns flera modeller och ramverk som summerar de faktorer
som påverkar etablerandet av förbättringsarbete och/eller kvalitetsarbete i hälso- och sjukvården. Några av dessa fokuserar på hälsosystemet som helhet, och visar på hindrande och underlättande faktorer på individuell, grupp, organisatorisk och strukturell nivå. Utfallet av förbättringsarbete är också avhängigt de metoder som används
för att implementera och hållbart arbeta med förbättring samt även
karaktären på förbättringsområdet eller interventionen. Några modeller är utvecklade på basis av systematiska översikter. I dessa är det
ett antal faktorer som är återkommande och som har visat sig ha
potential att såväl stödja men också hindra kvalitets- och förbättringsarbete, se figur 10.2. De faktorer som verkar stödjande eller
faciliterar förbättringsarbete utgörs i många fall av motsatsen till de
hindrande faktorerna.20
16

Batalden PB. & Davidoff F. What is ”quality improvement’’ and how can it transform
healthcare? Qual Saf Health Care, 2007, 16:2–3.
17
Marshall M., Pronovost P., Dixon-Woods M. Promotion of improvement as a science.
Lancet, 2013, 381(9864):419–421.
18
The Health Foundation. 2011. Improvement science – evidence scan.
www.health.org.uk/publications/improvement-science (hämtad 20-01-04).
19
Grol, R., Bosch, M., Hulscher, M., Eccles, M., & Wensing, M. Planning and Studying Improvement in Patient Care: The Use of Theoretical Perspectives. Milbank Quarterly, 2007,
85(1), 93–138.
20
Flottorp, S., Oxman, A., Krause, J., Musila, N., Wensing, M., Godycki-Cwirko, M., Eccles,
M et al. A checklist for identifying determinants of practice: A systematic review and synthesis
of frameworks and taxonomies of factors that prevent or enable improvements in healthcare
professional practice. Implementation Science, 2013, 8(1), 35.
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Barriärer för förbättringsarbete i hälso- och sjukvård

Anpassad och utvecklad från modeller av Flottorp et al. 201321, Greenhalgh et al., 200422 och Batalden
& Davidoff, 200723.

Organisatoriska barriärer utgörs av lärandeklimat, beredskap för förändring, samt hur verksamheter och processer är organiserade. Även
brister på personella, ekonomiska eller tidsmässiga resurser kan verka
hindrande. Ledarskap lyfts fram som en faktor som verkar på ett
övergripande plan, för att förbättringsarbete ska kunna etableras och
21

Flottorp, S., Oxman, A., Krause, J., Musila, N., Wensing, M., Godycki-Cwirko, M. et al. A
checklist for identifying determinants of practice: A systematic review and synthesis of
frameworks and taxonomies of factors that prevent or enable improvements in healthcare professional practice. (Report). Implementation Science, 2013, 8(1), 35.
22
Greenhalgh,T., Robert,G., Macfarlane,F., Bate, P., & Kyriakidou,O.. Diffusion of Innovations in Service Organizations: Systematic Review and Recommendations. Milbank
Quarterly, 2004, 82(4), 581–629.
23
Batalden PB. & Davidoff F. What is ‘‘quality improvement’’ and how can it transform healthcare?
Qual Saf Health Care, 2007, 16:2-3.
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vidmakthållas.24 Ett väl fungerande ledarskap, en organisationskultur
som bejakar/premierar lärande och tillräckliga personella, ekonomiska
och tidsmässiga resurser är faktorer som stödjer ett väl fungerande
förbättringsarbete.
Making improvement happen also requires leadership that enables
connections between the aims of changes and the design and testing of
those changes; that pays serious attention to the policies and practices
of reward and accountability; and unshakeable belief in the idea that
everyone in healthcare really has two jobs when they come to work
every day: to do their work and to improve it. 25

Individuella barriärer. De individer som verkar inom hälso- och
sjukvården, exempelvis vårdens chefer och professionella, spelar en
viktig roll för möjligheterna att etablera och bedriva lokalt förbättringsarbete. Individuella faktorer såsom brist på kunskap, motivation, självförtroende eller svårigheter att observera och värdera eget
beteende (s.k. critical appraisal skills) kan utgöra barriärer för förbättringsarbete. Låg tillit till auktoriteter och låg tilltro till positiva
utfall av förändring är nära förbundet till låg motivation till förändrings- och förbättringsarbete.26 Framgångsfaktorer för förbättringsarbete är den omvända situationen, dvs. förekomst av kunskap,
motivation och självförtroende samt möjlighet att observera och
värdera eget beteende.
Interventionsspecifika barriärer kan vara förbättringsansatser som
har en hög komplexitet, vars nytta är svår att observera eller som har

24

Flottorp, S., Oxman, A., Krause, J., Musila, N., Wensing, M., Godycki-Cwirko, M., Eccles,
M. et al. A checklist for identifying determinants of practice: A systematic review and
synthesis of frameworks and taxonomies of factors that prevent or enable improvements in
healthcare professional practice. Implementation Science, 2013, 8(1), 35.
25
Batalden PB. & Davidoff F. What is ”quality improvement’’ and how can it transform healthcare?
Qual Saf Health Care 2007;16:2–3.
26
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en oklar evidensgrund.27 Framgångsfaktor är ansatser som har en klar
evidensgrund och som är observerbara.
Barriärer i den sociala kontexten, dvs. faktorer kopplade till arbetsgruppers fungerande samt samspelet mellan professionella på arbetsplatser eller i nätverk har visat sig kunnat verka hindrande för förbättringsarbete.28 Motsvarande framgångsfaktor är väl fungerande
arbetsgrupper med interprofessionella team med ett klimat som
stimulerar kvalitetsutveckling.
Barriärer i den yttre kontexten kan utgöras av finansiella arrangemang, politiska ageranden, lagar eller policys som bromsar eller
hindrar förbättringsarbetet.29
Följaktligen faciliteras förbättringsarbete när finansiella, politiska
och juridiska processer stimulerar och stödjer detsamma.

10.4

Stöd till implementering och förbättringsarbete
i regioner och kommuner

Betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård30 innehåller en beskrivning av regionernas strukturer för kunskapsstyrning på lokal och
sjukvårdsregional nivå. Sedan betänkandet publicerades i juni 2017
har en utveckling skett av regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning och utvecklingen fortgår (se kapitel 7). Vi har i
detta avsnitt valt att fokusera på aktuella beskrivningar av hur stödet
till implementering och förbättringsarbete ser ut i regionerna och
kommunerna. Beskrivningarna syftar till att fånga förändringar som
påverkar utredningens bedömning av nu aktuellt behov och lämplig
utformning av en stödfunktion för implementering och förbättringsarbete. Vi baserar huvudsakligen lägesbeskrivningen på enkäter
som utredningen riktat till regionerna respektive kommunerna.
27

Tappen, R. M., Wolf, D. G., Rahemi, Z., Engstrom, G., Rojido, C., Shutes, J. M., &
Ouslander, J. G. Barriers and Facilitators to Implementing a Change Initiative in Long-Term
Care Using the INTERACT® Quality Improvement Program. The health care manager,
2017, 36(3), 219–230.
28
Cochrane LJ., Olson CA., Murray S., Dupuis M., Tooman T., Hayes S: Gaps between
knowing and doing: understanding and assessing the barriers to optimal health care. J Contin
Educ Health Prof, 2007, 27, 94–107.
29
Tappen, R. M., Wolf, D. G., Rahemi, Z., Engstrom, G., Rojido, C., Shutes, J. M., &
Ouslander, J. G. Barriers and Facilitators to Implementing a Change Initiative in Long-Term
Care Using the INTERACT® Quality Improvement Program. The healthcare manager, 2017,
36(3), 219–230.
30
SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård.
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Svaren speglar en lägesbild i augusti/september 2019. Svaren på enkäterna sammanfattas nedan.
Enkät från utredningen om stödet i regionerna
Kärnan i Kunskapsstödsutredningens förslag om att inrätta vårdkommittéer var, som vi beskrev i avsnitt 10.1, att skapa en stödfunktion på lokal nivå för implementering och förbättringsarbete.
I syfte att få en bild av i vilken utsträckning en sådan funktion finns
i dag och hur den i så fall är utformad har utredningen ställt ett antal
skriftliga frågor till samtliga regioner.31 I enkäten tydliggjordes att
utredningen önskade ett samlat svar per region. Samtliga 21 regioner
besvarade frågorna, vilket innebär en svarsfrekvens på 100 procent.
Frågorna i enkäten fokuserade huvudsakligen på behovet av att
förstärka hälso- och sjukvårdens förmåga att implementera bästa
tillgängliga kunskap och att skapa lärande organisationer. I enkäten
tydliggjordes att utredningen med begreppet implementera avsåg att
få ut och skapa förutsättningar för att tillämpa bästa tillgängliga
kunskap i patientmötet. Motsvarande förtydligades att utredningen
med begreppet lärande organisation avsåg en organisation där man
ständigt strävar efter att utvecklas och förbättras och där strukturerad uppföljning och analys bidrar till ett kontinuerligt lärande. En
lärande organisation är med andra ord en organisation där ett systematiskt förbättringsarbete pågår. Regionerna fick lämna fritextsvar.
Utredningen kan inte av enkätsvaren utläsa i vilken grad svaren
på frågorna är förankrade i regionen. Inte heller kan utredningen
med säkerhet veta i vilken grad svaren återspeglar hela bilden av
regionens arbete. Detta innebär att svaren ger en bild av arbetet i
regionerna men vi har valt att tolka den med viss försiktighet.
Generellt utvecklade strukturer för stöd till implementering
och lärande organisationer
Utredningen ställde frågan om det i dag finns något organ eller funktion som ger stöd till hälso- och sjukvården i att implementera bästa
tillgängliga kunskap. Samtliga regioner har i enkäten svarat jakande
på frågan. Av de beskrivningar regionerna har lämnat av dessa organ
31

Frågorna skickades till respektive regions centrala funktionsbrevlåda.
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kan utläsas att det vanligtvis finns flera funktioner i regionerna som
tillsammans bistår med ett sådant stöd. Namn på och utformning av
dessa funktioner skiljer sig i hög grad åt. Det är ofta en kombination
av organ med styrande och samordnande uppdrag och funktioner
som ger mer operativt stöd i form av kunskap om förbättringsarbete,
metoder och specialistkunskap inom olika områden. Flera regioner
nämner också sina läkemedelskommittéer som ett av flera organ som
har en stödjande roll.
Utredningen ställde även frågan om regionen i dag har något organ
som ger stöd till varje vårdenhet att skapa en lärande organisation.
Nästan alla regioner besvarande frågan jakande. De funktioner som
beskrivs i svaren är väldigt olika till karaktär och omfattning. Flera
regioner beskriver att stöd finns i form av verksamhetsutvecklare,
kunskapsstödjare, förbättringscoacher eller liknande. Gemensamt för
dessa torde vara att det är personer med metodkunskap som vid
behov ska kunna arbeta nära verksamheterna. Flera regioner uppger
också att de har särskilda utvecklingsenheter som verkar för ett
kontinuerligt förbättringsarbete i vården. Några regioner har väl
utvecklade organ som tillhandahåller metod- och processtöd. Ett
exempel på detta är Memeologen i Region Västerbotten som skräddarsyr metod- och processtöd till verksamheter i såväl regioner som
kommuner, samt till privata vårdgivare och internationella organ.
Andra exempel är Kvalitetsregistercentrum (QRC) i Region Stockholm som bland annat regelbundet arrangerar kurser i förbättringsmetodik, samt Qulturum i Region Jönköping som bland annat bistår
med metodstöd och arbete med kontinuerlig ledarutveckling
avseende systemförståelse och förbättringskunskap.
Den övergripande bild som träder fram är att flertalet regioner
har utvecklade strukturer för stöd till hälso- och sjukvården avseende implementering och i att skapa en lärande organisation. Ändamålsenligheten i de olika strukturerna kan utredningen inte bedöma
utifrån enkätsvaren. Att döma utifrån regionernas svar och kommunernas svar på motsvarande fråga (se nedan) har regionerna generellt en betydligt mer utvecklad struktur för stöd till hälso- och
sjukvården än vad kommunerna har.
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Många regioner samarbetar med och stödjer kommunerna inom länet
I enkäten ställdes en fråga till regionerna om de ger något stöd till
kommunerna inom länet avseende att implementera bästa tillgängliga kunskap och stöd avseende att hos varje vårdenhet skapa en
lärande organisation. Frågan ställdes mot bakgrund av att Kunskapsstödsutredningens förslag om vårdkommittéer inkluderar tanken om
att dessa skulle vara ett centralt stöd även till kommunernas verksamhet inom hälso- och sjukvård.
Nästan samtliga regioner uppger i sina svar att de tillhandahåller
sådant stöd till kommunerna. I flera fall ger beskrivningarna intryck
av ett väl etablerat samarbete. Det bör dock noteras att kommunerna
i något lägre grad svarade ja på motsvarande fråga (se nedan). I några
av svaren framgår också att regionen har anpassat sin lokala organisation och samarbetet med kommunerna som ett led i den pågående
etableringen av regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning. Nedan följer ett par exempel.
Det pågår ett omfattande samarbete mellan Regionen och kommunerna
inom flera kunskapsområden, särskilt inom psykisk hälsa, äldre, funktionsproblem och barn- och ungdomar, men även inom andra verksamheter t.ex. utveckling av gemensamma vårdprogram för hjärtsvikt.
Sedan flera år tillbaka har regionala utvecklingsgrupper (RUG-grupper)
etablerats, med personal från både hälso- och sjukvården och kommunernas socialtjänst. RUG-grupperna har haft stort fokus på kunskapsutveckling, fortbildning och samarbete inom ovannämnda kunskapsområden. Aktuellt är nu arbetet med kunskapsstyrning, inrättande av
lokala programområden, där personal från både kommunerna och
Regionen samordnar implementering av ny kunskap. – Region Dalarna
Inom ramen för det nya kunskapsstyrningssystemet har Uppsala län,
det vill säga Region Uppsala och länets åtta kommuner, valt att skapa en
gemensam organisering för det lokala kunskapsstyrningsarbetet vilket
omfattar implementering av bästa tillgängliga kunskap såväl som långsiktigt lärande, se figur nedan. Vårt lokala system för kunskapsstyrning
är en del av en större samverkansmodell på både politisk och tjänstepersonsnivå där en gemensam närvårdsstrategi är framtagen för att underlätta vård i samverkan i lokalsamhället för patienten. – Region Uppsala

Regionerna beskriver stöd till kommunerna i form av utbildning,
metodstöd och samarbeten både inom olika sakområden och på ett
strukturellt plan. De sakområden som nämns mest frekvent är
samarbeten inom områdena barn och unga, äldre, psykisk hälsa samt
missbruk och beroende. Ett exempel är från Region Stockholm där
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särskilda äldrecentrum finns i samverkan mellan regionen och kommunerna. Regionen skriver att dessa bidrar med generell kunskap,
forskarkompetens och bred metodkunskap till lokala utvecklingsprojekt, praktiknära forskning och kompetensutveckling både i
kommuner och landsting. Exempel på samarbeten på ett strukturellt
plan är bland annat den gemensamma organisation som Region
Uppsala beskriver i citatet ovan. Några regioner nämner också att
representanter från den kommunala hälso- och sjukvården ingår i
regionens läkemedelskommitté. (Se vidare om läkemedelskommittéernas roll i regionernas lokala kunskapsstyrning nedan.) Inte alla
regioner uppger dock att det finns ett väl utvecklat samarbete. I flera
fall beskrivs samarbeten men att dessa inte är heltäckande utan
främst sker inom ramen för specifika satsningar. Den bild som framträder är att samarbeten generellt finns men att dessa skiljer sig
väsentligt åt i utformning och ambitionsnivå.
Ledningens engagemang och sund förbättringskultur är exempel på
avgörande faktorer för att bästa kunskap tillämpas i varje patientmöte
Utredningen frågade regionerna vilka faktorer de menar är mest
avgörande för att regionen ska kunna tillförsäkra att bästa tillgängliga kunskap används i varje patientmöte. Svaren speglar både behoven i vårdens dagliga arbete med förbättringsarbete och behov som
relaterar till att få regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning att fungera väl.
En röd tråd som löper genom regionernas svar är behovet av
ledningens engagemang och kunskap. Det gäller chefer och ledare på
alla nivåer. Det understryks att det är avgörande att ansvaret för
kvaliteten i verksamheten följer linjeorganisationen. Chefer och ledare
på alla nivåer behöver förstå och prioritera kunskapsstyrningsfrågor
och förbättringsarbete. Det betonas att det är helt centralt att de
inser sin roll i att skapa en sund förbättringskultur. En sund förbättringskultur innefattar bland annat att alla medarbetare oavsett profession känner sig trygga att signalera när de ser behov av förändringar och att den uppföljning som görs hanteras på ett sakligt sätt.
En sund förbättringskultur ger också en grund för att få engagerade
medarbetare.
Chefer behöver också skapa förutsättningar på andra sätt. En
förutsättning som lyfts av flera är att skapa tid och utrymme för
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reflektion och lärande bland personalen. Kunskapsstöd som är relevanta (svarar upp mot ett reellt behov i verksamheten), tillförlitliga
och lättillgängliga beskrivs vidare som viktiga faktorer. Vikten av väl
fungerande system och rutiner för uppföljning betonas också. Flera
olika aktörer i systemet behöver följa upp verksamhet och resultat
för olika syften varför innehåll och utformning behöver anpassas
efter varje aktörs specifika behov. Chefer och ledare behöver ställa
krav på ett systematiskt förbättringsarbete samt efterfråga resultat,
inte bara ekonomiska utan också medicinska. Chefers kompetens
inom förändringsledning lyfts som en nyckel i sammanhanget.
En typ av förutsättningar av strukturell karaktär som lyfts fram
av regionerna är att både politiker, tjänstemän och hälso- och sjukvårdsprofessioner samverkar. Samverkan behövs även mellan regionerna och med staten. Ett effektivt resursutnyttjande, vilket både
handlar om att ha rätt person och kompetens på rätt plats i organisationen, och att avsätta tillräcklig med resurser till bland annat regionernas gemensamma kunskapsstyrningsorganisation framhålls också.
Ytterligare aspekter som lyfts fram är att forskning och utveckling
bör vara integrerat i vården. Sist men inte minst tar en region upp
vikten av tillit. Tillit till patientens egen förmåga, tillit mellan professioner, tillit mellan vårdenheter.
I nedan två citat återspeglas många av dessa aspekter.
Det är absolut avgörande att ansvar för kvalitet följer linjeorganisationen. Organisering där detta på något sätt separeras är kontraproduktiv.
Vad som behövs är att stödjande (stabsfunktioner) verksamheter arbetar optimalt för att stödja detta. I det arbetet ingår delar kopplade till
tillgängliggörande av bästa kunskap, uppföljning av kvalitet/resultat,
stöd till förbättringsarbete och ledarskap. Betydelsen av organisationskultur på området kan inte överskattas. Det är likaså avgörande att regionen har stöd i utvecklad samverkan med andra regioner, företrädesvis med
sjukvårdsregionerna som bas, samt i nationell samverkan. Därutöver har
staten en mycket viktig roll i att samverka med regionernas gemensamma
system så att både kunskapsstöd och uppföljning blir ändamålsenlig och
kvalitetsstödjande. Frågor om standardisering, utbyte av vårdinformation och regelverk för nationell uppföljning är exempel på infrastruktur
för kunskapsstyrning där staten till stor del ansvarar. – Region Kalmar län
Absolut avgörande för verkställighet är att det finns kontextuella förutsättningar, vilket innebär att ledningen är insatt, visar vägen och ger
förutsättningar men också ställer krav på chefer och medarbetare på alla
nivåer. Samverkan mellan olika stödjande funktioner måste koordineras
för att få till ett bra resursutnyttjande. Det som ska implementeras
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behöver överensstämma med de värderingar och behov som kliniker har
i sitt arbete. Det är i mikrosystemet som skillnaden görs och det måste
därför finnas utrymme för förbättringsarbete och det måste också vara
prioriterat. Det är väl känt att efterfrågande av (medicinska) resultat
positivt stärker utveckling och förbättring. Standardiserade vårdförlopp
som stödjs av vårdinformationssystemen kommer att underlätta best
practice och förhoppningsvis minska den administrativa bördan. Det
måste också vara enkelt att snabbt få data visualiserat på relevant sätt så
att resultatet av det man gör är känt av alla medarbetare. En bra uppföljning är här central och goda förutsättningar för denna skapas genom
framarbetandet av bra medicinska indikatorer. Det är också viktigt att
jobba nära verksamheterna för att skapa goda förutsättningar för att
kunna implementera nya arbetssätt. – Region Örebro län

Regionernas syn på vad staten bör göra
Statens kan stödja genom bland annat samordning, uppföljning och
mer fokus på kunskapsspridning om förbättringskunskap
Behovet av att staten iklär sig en samordnande roll lyfts genomgående i regionernas svar på frågan om hur staten bör stödja kunskapsgenerering, implementering och kontinuerligt lärande. Det betonas
i svaren att samordning på statlig och nationell nivå gynnar samordning och samarbete på regional och kommunal nivå medan parallella
spår eller annan avsaknad av samordning försvårar samarbetsprocesser i regioner och kommuner. Det framgår också av svaret att samordningen både behöver ske mellan berörda statliga myndigheter
och mellan dessa myndigheter och sjukvårdshuvudmännen. En tätare
och mer prestigelös samverkan mellan aktörerna efterfrågas. Flera
regioner tar explicit upp vikten av att staten samverkar med regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning, dels genom det
partnerskap som har bildats mellan dess styrgrupp och några statliga
myndigheter, dels genom stöd och samarbete med de nationella
programområden och arbetsgrupper som skapats inom ramen för
systemet. Regionerna lyfter även statens roll i att löpande följa upp
i vilken utsträckning verkligheten återspeglar lagreglerade krav på
huvudmännen.
Avgörande är samverkan mellan kunskapsstyrande myndigheter (sinsemellan) och med huvudmännen. /…/ Huvudmännen bär ansvar för
implementering/införande, men staten har en självklar roll i att följa upp
att medborgarnas behov av hälso- och sjukvård samt socialtjänst med
god kvalitet tillgodoses. – Region Kalmar län
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Utöver samverkan och samarbete efterlyser vissa regioner även flera
andra typer av stöd från staten till regionerna i deras arbete med att
bygga upp ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Regionerna
talar om vikten av tilltro, bejakande och uthållighet. Ett exempel som
nämns på hur staten kan bejaka systemet är att den kompetens och
de resurser som finns inom statliga myndigheter används så att de
tydligt stöder arbetet i nationella programområden och andra arbetsgrupper som skapats inom systemet. Vad gäller uthållighet uttryckte
sig en region enligt nedan.
Att rita kartan och ge uppdrag är toppen av ett isberg, att resurssätta
och nå verkställighet är den stora uppgiften och det måste finnas en
grundläggande förståelse för det. – Region Örebro län

Det lyfts även fram att staten bör vara varsam med att överutnyttja
regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning innan detta
system är fullt uppbyggt. De varnande signalerna om överutnyttjande läggs fram i ljuset av 2019 års överenskommelse om standardiserade vårdförlopp, där regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning används för att utveckla dessa. Flera regioner påtalar
att antalet nya standardiserade vårdförlopp per år bör begränsas.
Detta menar man är nödvändigt både för att säkerställa kvaliteten i
dessa vårdförlopp och för att undvika negativa undanträngningseffekter i övrig hälso- och sjukvård. Det noteras att realistiska tidsscheman är ett måste. Några regioner lyfter också fram finansiellt
stöd på olika sätt. Framför allt tydliggörs att det gemensamma system
som regionerna håller på att etablera är resurskrävande. Återkommande kommentarer är att medel för uppbyggnad och stöd till nya
strukturer måste fördelas mer jämnt mellan regionerna. Det anförs
att befolkningsmässigt små och befolkningsmässigt stora regioner
har samma uppdrag när det ska byggas upp system för exempelvis
standardiserade vårdförlopp och att medel då inte bör fördelas efter
befolkningsstorlek. Det förekommer även önskemål om att staten
ska kompensera det produktionsbortfall som uppstår när personal
behöver avsätta tid från ordinarie verksamhet till att delta arbetet i
olika arbetsgrupper. Några regioner framför även önskemål om att
staten ska fortsätta driva på satsningar såsom fortsatt utveckling av
de nationella kvalitetsregistren, en nationell informationsstruktur
samt projektet nationellt kliniskt kunskapsstöd.
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En synpunkt av annat slag rör Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Ett önskemål som framförs är att dessa ska utformas så att
prioriteringsnivåerna går att jämföra, att en prioriteringsnivå 1 i en
riktlinje motsvarar en prioriteringsnivå 1 i en annan. Det handlar
med andra ord om ökat stöd till horisontella prioriteringar. Ett annat
önskemål avseende Socialstyrelsens nationella riktlinjer rör målgruppsanpassning och stöd till implementering.
Riktlinjer måste skapas så att det passar där vården ska bedrivas och det
är viktigt att fundera över vilken målgrupp som berörs av riktlinjerna.
Riktlinjer som har kommit från nationell nivå har behövt omformuleras.
Arbetet är inte klart för att riktlinjen är fastställd, då börjar arbetet. Vi
behöver stöd i den fasen, i dag lämnas riktlinjerna ut till regionerna utan
att det reflekteras över vart den ska implementeras. – Region Kronoberg

Stöd till såväl implementering som till kontinuerligt lärande, dvs.
förbättringsarbete, kan utformas på olika sätt. Ett återkommande
exempel är att staten skulle kunna utveckla kunskapsunderlag om
implementering och förbättringsarbete. Kunskapsunderlagen ska gärna
inkludera konkreta verktyg som kan användas i arbetet. Det kan handla
om verktyg för dialog med professionen eller verktyg för chefer att
använda i arbetet med att leda processer för implementerings- och
förbättringsarbete. Vikten av att det i verksamheterna finns ett ledarskap och en kultur som stödjer förbättringsarbete betonas. Att staten
stödjer forskning och utbildning om förändringsledning, implementering och förbättringskunskap tas upp av flera regioner. Flera regioner uppmanar också staten att involvera lärosätena i arbetet och stimulera större utrymme för förbättringskunskap i vårdutbildningarna.
Kärnan i det kontinuerliga lärandet på enheterna är att man har vardagliga rutiner för att följa sina prestationer och resultat för sina egna
patienter. Dessutom ska man kunna jämföra sina prestationer med
andra enheter och kunna koppla det till bästa tillgängliga kunskap. För
att få till det krävs en grundläggande kultur för förbättring som bygger
på medarbetarnas drivkrafter och patienters delaktighet. Utbildning i
transformativt ledarskap för att skapa en kultur för ständiga förbättringar är därför centralt och skulle gynnas av statligt stöd. Dels som fortbildningsinsatser till befintlig personal, men även som en del av befintliga
professionella utbildningar och fortbildningar inom hälso- och sjukvårdens område. – Region Uppsala

Regionerna framför också i sina svar att staten behöver arbeta med
uppföljning. Några tar sin utgångspunkt i statens behov av information för att följa läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården,
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andra tar sin utgångspunkt i statens möjlighet att stödja förbättrade
förutsättningar för huvudmän, vårdgivare och profession att arbeta
med uppföljning inom ramen för det lokala förbättringsarbetet.
I flera svar pekas också på att Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) löpande och mer systematiskt kunde återföra sammanställningar av avvikelser till verksamheterna för att använda vid uppföljning och förbättringsarbete. Slutligen efterfrågas arenor för dialoger
mellan politiker, tjänstemän och hälso- och sjukvårdsprofessioner.
Utredningen tolkar detta som ett uttryck för ett upplevt behov av
att aktörer på olika nivåer och med olika uppdrag i hälso- och sjukvårdssystemet samtalar mer med varandra om läget och utvecklingen
i detta.
Enkät från utredningen om stödet i kommunerna
Kärnan i Kunskapsstödsutredningens förslag om att inrätta vårdkommittéer var, som vi beskrev i avsnitt 10.1, att skapa en stödfunktion på lokal nivå för implementering och förbättringsarbete.
Kommittéerna skulle inrättas i regionerna och ge stöd både till verksamheter inom den egna regionen och till de kommuner som är belägna inom denna.
I syfte att få en bild av i vilken utsträckning denna funktion finns
i dag och hur den i så fall är utformad har utredningen ställt ett antal
skriftliga frågor även till kommuner om implementering av bästa
tillgängliga kunskap samt kontinuerligt lärande i kommunal hälsooch sjukvård. Utredningen valde, i dialog med SKR, att rikta enkätfrågorna till ledamöter och ersättare i Socialchefsnätverket och i
NSK-S32 Kommungrupp. Enkäten gick därmed till både stora och
små kommuner i samtliga delar av landet. I utskicket tydliggjordes
att utredningen önskade ett samlat svar per kommun. Av de 70 kommuner som mottog enkäten har 33 besvarat den, vilket innebär en
svarsfrekvens på 47 procent.
Frågorna i enkäten fokuserade huvudsakligen på behovet av att
förstärka hälso- och sjukvårdens förmåga att implementera bästa
tillgängliga kunskap och att skapa en lärande organisation. I enkäten
tydliggjordes att utredningen med begreppet implementera avsåg att
få ut och skapa förutsättningar för att tillämpa bästa tillgängliga kun32

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten.
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skap i patientmötet. Motsvarande förtydligades att utredningen med
begreppet lärande organisation avsåg en organisation där man ständigt strävar efter att utvecklas och förbättras och där strukturerad
uppföljning och analys bidrar till ett kontinuerligt lärande. En lärande
organisation är med andra ord en organisation där ett systematiskt
förbättringsarbete pågår. Kommunerna fick lämna fritextsvar.
Utredningen kan inte av enkätsvaren utläsa i vilken grad svaren
på frågorna är förankrade i respektive kommun. Inte heller kan
utredningen med säkerhet veta i vilken grad svaren återspeglar hela
bilden av kommunens arbete. Detta innebär att svaren ger en bild av
arbetet i kommunerna, men att utredningen valt att tolka den med
viss försiktighet. Det finns också en risk att svaren ger en snedvriden
bild på grund av urvalet av kommuner som tillfrågats. Frågan har
dock ställts till ledamöter i SKR:s kommungrupperingar i form av
socialchefsnätverk och ledamöter av NSK-S kommungrupp. De
kommuner och personer som engagerar sig i detta arbete kan tänkas
ha ett intresse för kunskapsstyrning och samverkan om detta som är
större än genomsnittet för samtliga kommuner.
Den sammanfattande bild som framträder i enkätsvaren presenterades och bekräftades vid ett möte med RSS-nätverket och NSK-S i
november 2019.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska central roll i stöd att implementera
bästa tillgängliga kunskap
Utredningen har till kommunerna ställt frågan om det finns något
organ eller funktion i kommunen som ger de verksamheter som
bedriver hälso- och sjukvård stöd i dess förmåga att implementera
bästa tillgängliga kunskap. Fyra femtedelar av de kommuner som
besvarade enkäten uppgav att de finns en sådan funktion. En femtedel svarade nej på samma fråga. Tillförlitligheten i den bilden är dock
tveksam. Omkring åttio procent av de som svarade ja på frågan har
som beskrivning av den stödjande funktionen uppgivit att kommunen har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och ofta även medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Mot bakgrund av att det är
ett lagstadgat krav att denna funktion ska finnas i kommunerna
torde denna funktion finnas i samtliga kommuner.
Kommunerna har generellt gett kortfattade beskrivningar av de
stödjande funktionerna. Generella beskrivningar är till exempel att
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den kommunala hälso- och sjukvården ger stöd till omvårdnadspersonalen när de är hälso- och sjukvårdspersonal, dvs. när de utför
hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta återspeglar den nära kopplingen mellan social omsorg och det kommunala ansvaret för hälsooch sjukvård. Några kommuner skriver också om att ansvariga chefer,
specialistsjuksköterskor, verksamhetsutvecklare och MAS utformar
riktlinjer, rutiner och arbetssätt baserat på bl.a. nationella vårdprogram och riktlinjer. Detta förmedlas sedan till medarbetare på olika
sätt. Några kommuner nämner förekomst av utvecklingsenheter och
kvalitets- eller verksamhetsutvecklare. Linjeansvaret, det formella på
verksamhetschefen och det delegerade på enhetschefen, lyfts också
fram som centrala utgångspunkter. Sammantaget ger beskrivningarna
en bild av att det åtminstone genom MAS och MAR finns en funktion i kommunerna som ger implementeringsstöd till de verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård men graden av tillräcklighet
i det stödet går inte att utläsa ur svaren.
Kvalitetsledningssystemen och multiprofessionella team viktiga
för att skapa en lärande organisation
Som komplement till föregående fråga ställde utredningen även frågan
om det finns något organ eller funktion i kommunen som ger de
verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård stöd i dess förmåga
att hos varje vårdenhet skapa en lärande organisation. Fyra femtedelar av de kommuner som har besvarat enkäten har uppgivit att det
finns en sådan funktion i kommunen. Beskrivningar av hur stödet är
utformat varierar mycket. Flera kommuner lyfter upp kvalitetsledningssystemen och att arbetet med att skapa lärande organisationer
som arbetar löpande med förbättring av verksamheten är inbyggt i
dessa. De beskriver att de gör och följer upp egenkontroller och att
de utifrån resultat och analys av dessa reviderar befintliga rutiner och
arbetssätt. Flera kommuner tar upp arbetet med avvikelser som
dokumenteras och följs upp inom ramen för patientsäkerhetsarbetet.
Utredningar om avvikelser, större händelser som medfört utredning
avseende vårdskada eller Lex Mariaanmälan tas också upp som exempel på kunskap som används i syfte att skapa en lärande organisation.
Flera kommuner nämner att de har lokala kvalitetsråd som tillsammans med ledningsgrupper arbetar löpande med att följa upp
och förbättra verksamheten. Samarbeten i multiprofessionella team,
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enhetschefernas roll samt samarbetet med MAS och MAR lyfts fram
som centrala i arbetet. Även exempel på utvecklingsenheter och
mobila vårdteam som på olika sätt stödjer verksamheterna beskrivs.
Vi efterfrågade inte kommentarer från de kommuner som svarade
nej på frågan. Någon har dock kommenterat att det ingår i linjeansvaret. I ljuset av ovan kommentarer kan det noteras att gränsen
mellan vilken funktion som ger stöd och vilket arbete som utförs i
linjen kan vara svår att dra. Det är många olika aktörer som samverkar utifrån olika perspektiv och ansvarsområden. Ett intressant
exempel om bred samverkan är Enköpingsmodellen, vars utgångspunkt är att ”vi lär varandra och lär av varandra”. I konceptet ingår
metoder för att ta tillvara på den interna kompetensen.
Sammantaget ger beskrivningarna en bild av att förekomst, utformning och omfattning av stöd till att skapa en lärande organisation
varierar mycket. I vissa kommuner synes det finnas väl utvecklade
stöd och arbetsformer. Den övergripande bilden är dock att stödet
är mindre väl utvecklat i kommunerna än i regionerna (jämför ovan).
Regionala samverkans och stödstrukturer exempel på organ i
samverkan mellan kommunerna som stödjer verksamheterna
Över 80 procent av de kommuner som svarade på enkäten uppgav
att det finns organ där kommunerna samverkar med varandra eller
regionen som ger de verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård
stöd i dess förmåga att implementera bästa tillgängliga kunskap. Då
antalet kommuner som svarat nej på frågan bara är en handfull är
underlaget för litet för att kunna dra någon slutsats avseende eventuella mönster i vilken typ av kommuner som inte har någon sådan
samverkan.
Kommunerna har redovisat en mängd olika typer av samarbeten
och flertalet kommuner beskriver en kombination av samverkansformer som tillsammans bidrar till implementering av bästa tillgängliga kunskap. Återkommande typer av funktioner som lyfts fram
som centrala för samverkan mellan kommunerna är nätverk för MAS
och MAR, de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) liksom länsgemensamma arbetsgrupper inriktade på specifika områden
såsom demens, diabetes eller egenvård. Utöver detta varierar de
lokala lösningarna. I vilken grad nämnda arbetsgrupper ingår i RSS-
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strukturerna framgår inte på ett konsekvent sätt. Nedan följer några
exempel.
I länet finns en ledningsgrupp som består av ansvariga social- och
omsorgschefer från kommunerna samt ansvariga chefer på motsvarande
nivå i region Kronoberg. Gruppen träffas månadsvis. Kommunalt forum
fyra gånger per år där politikerna träffar ”länets ledningsgrupp”. Tvärgrupper för barn, vuxna och äldre träffas månadsvis och utvecklar vård
och omsorg för Kronobergarna. Tvärprofessionella team från kommun
och region. Nätverk finns tex MAS-nätverk och nätverk för chefer med
ansvar för kommuners hemsjukvård. Läkemedelskommitté ger läkemedelsrekommendationer. – Växjö kommun
Det finns en omfattande samverkan mellan samtliga kommuner och
regionen ”Närvård sörmland” en del i denna samverkan är den regionala
FOU enheten och RSS. Det finns även en gemensam politisk nämnd
som ansvarar för samverkansfrågor där t.ex. implementering av nya riktlinjer etc. ingår. – Vingåkers kommun

Förekomsten av strukturer för att knyta ihop kommunens eller
kommunernas ledning på tjänstemannanivå med den på politisk nivå
återkommer i några fall. Utöver Vingåker kommer även Uppsala
kommun i sitt svar in på hur de knyter ihop de olika strukturerna.
Vi har en länsgemensam samverkansstruktur där Region Uppsala och
länets alla kommuner ingår. Vi har en gemensam närvårdsstrategi som
är beslutad av vår högsta politik, som stödjer oss i arbetet. Till denna
länsstruktur har vi lokala strukturer med politik som högsta styrgrupp.
Nu under hösten kommer vi att knyta vår gemensamma kunskapsstyrning till denna struktur, så att vi får ihop kunskapsstyrning med verksamhetsstyrningen. – Uppsala kommun

I något fall har även samverkan mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola tagits upp. Hallstahammars kommun uppger exempelvis att de har en grupp bestående av regionens utvecklare på
område social välfärd och skola samt socialchefer där de bland annat
arbetar med prioriteringar och informationsspridning relaterat till
implementering av bästa tillgängliga kunskap.
Samspel mellan regioner och kommuner för stöd till implementering
och lärande organisationer
Utredningen ställde även frågor om huruvida den region som verkar
i det län kommunen ligger i ger något stöd till kommunen i dess
förmåga att implementera bästa tillgängliga kunskap och att hos
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varje vårdenhet skapa en lärande organisation. Medan den förra frågan
försöker fånga en mer ömsesidig samverkan mellan kommunerna
och regionerna tar denna fråga sikte på eventuell förekomst av mer
enkelriktat stöd från regioner till kommuner. Bakgrunden till att
frågan ställdes var Kunskapsstödsutredningens förslag om inrättande
av vårdkommittéer, vilka även var tänkta att ge stöd till kommunerna. Med vår fråga till kommunerna ville vi få en bild av i vilken
utsträckning och på vilket sätt ett sådant stöd ges i dag.
Vi noterar att kommunerna i stor utsträckning inte kunnat
särskilja svaren på frågan om samverkan mellan kommunerna och
regionerna respektive frågan om stöd från regionen till kommunerna. Detta torde återspegla att denna skiljelinje är svår att dra och
att det ofta är ett samspel snarare än ett enkelriktat stöd. Vi noterar
dock att läkemedelskommittéerna endast nämns i något enstaka fall.
Vi tolkar detta som att andra typer av samarbeten är mer framträdande i arbetet än kommunens samverkan med regionens läkemedelskommitté.
Kommunerna brottas med flera aspekter av kompetensförsörjning
parallellt vilket försvårar förutsättningarna
Kommunerna fick i enkäten frågan om vilka faktorer de anser är
mest avgörande för att kommunen ska kunna tillförsäkra att bästa
tillgängliga kunskap används och ett kontinuerligt lärande skapas i
verksamheterna.
Flera svar på den frågan återspeglar de utmaningar kommunerna
har avseende kompetensförsörjning generellt. Kommuner pekar på
att det mest centrala är att de överhuvudtaget har personal med
tillräcklig kompetens. Det framförs att kraven på baskompetens måste
höjas då delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser sker i stor omfattning och att det är svårt att ta till sig kunskap när man saknar
grundläggande kompetens. Utredningen tolkar det som att delegeringen sker till personal som saknar kvalificerad medicinsk kompetens.
Det poängteras vidare att den höga personalomsättningen omöjliggör en kompetensuppbyggnad på sikt.
Kontinuitet och långsiktighet i arbetet, liksom en tydlighet och
struktur i styrningen lyfts av flera kommuner som avgörande faktorer. Till detta hör vikten av ett engagerat ledarskap, inklusive
politisk ledning, samt att det skapas delaktighet och förståelse i alla
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led i organisationen. En organisationskultur som prioriterar kunskap
och lärande.
Utöver ledningens roll uppmärksammas även den enskilde yrkesutövaren. Behovet av tid för att ta till sig kunskap samt för reflektion
och dialog är faktorer som flera anser är avgörande. Det hänger också
ihop med ett ökat samarbete över verksamhets- och professionsgränser. Vikten av enkel tillgång till uppdaterad lättläst information
tas också upp som en central faktor.
Slutligen är medvetenhet och samverkan faktorer som understryks. Det påtalas att både staten och regionerna måste beakta att
kommunerna bedriver en alltmer avancerad vård i hemmen. När
ekonomiska stimulansbidrag fördelas måste även den kommunala
hälso- och sjukvården få del av dessa.
Kommunernas syn på vad staten bör göra
En av de frågor som ställdes till kommunerna var vad de anser att
staten bör göra för att bättre stödja och samverka med regioner och
kommuner när det gäller kunskapsgenerering, implementering och
kontinuerligt lärande.
Staten bör stödja med kunskapsstöd anpassade
till kommunernas behov
Vad gäller kunskapsgenerering ger kommunernas svar en relativt
samstämmig bild. Det framträder en generellt positiv bild avseende
stöd från staten i att ta fram kunskapsstöd. Flera uttrycker sig positivt om nationella riktlinjer. Ett återkommande budskap är att staten
i framtagandet av kunskapsstöd bör inkludera representanter från
den kommunala hälso- och sjukvården i hela processen, från tidigt
stadium, och att staten ska vara genuint lyssnande till de behov och
synpunkter kommunsektorns representanter ger uttryck för. Staten
behöver förbättra sin kunskap om den kommunala hälso- och sjukvården och dess förutsättningar.
Ett annat budskap som framträder tydligt är vikten av att anpassa
kunskapsstöd – till exempel riktlinjer och standardiserade vårdförlopp – till kommunernas behov. De understryker att från det kommunala perspektivet går omsorgsperspektivet och vårdperspektivet
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hand i hand i mötet med personen som tar emot insatsen, dvs.
patienten/brukaren. I vissa fall finns anledning att inte bara anpassa,
utan helt ta sin utgångspunkt i, kommunens behov. Ett exempel som
nämns är riktlinjer som tar sin utgångspunkt i den kommunala hemsjukvården. Det poängteras att kommunens utgångspunkt ofta är
behov som är målgruppsbaserade, inte diagnosrelaterade.
Ytterligare områden där kommunerna anser att staten bör vara
behjälplig är i att undanröja juridiska hinder för effektiv kommunikation och informationsöverföring mellan vårdgivare, samt att staten
verkar för större incitament för samverkan mellan kommuner och
regionen.
Behovet av bättre samverkan mellan statliga myndigheter, inklusive
Regeringskansliet, lyftes också upp av flera. I ett samtal mellan utredningen och Socialchefsnätverket33 gav flera socialchefer uttryck
för upplevelsen att staten agerar i stuprör vilket försvårar kommunernas uppdrag.
Slutligen kommenterade flera kommuner vikten av att eventuella
stimulansbidrag avseende hälso- och sjukvård tilldelas både kommuner och regioner. Huvudbudskapet är här att de som fördelar
medel (regeringen) måste beakta kommunernas hälso- och sjukvårdsuppdrag och spegla det i tilldelning av resurser.
Staten bör stödja med kunskap och lärotillfällen om implementering
och förbättringsarbete
I svaren om implementering och kontinuerligt lärande uppmärksammas det lokala ansvaret men även att staten kan ha en stödjande
roll. De mest frekventa svaren om vad staten bör göra för att stödja
implementering rör kommunikation och lärotillfällen. Webbaserade
utbildningar och digital information lyfts fram liksom enkla hjälpmedel för implementering, såsom checklistor och handböcker. Kunskapsguiden34 nämns som ett bra exempel på webbaserad information.
Förslagen som lämnades i enkäterna inkluderar även konferenser
och att staten kommer ut till kommunerna och erbjuder lärotillfällen
och kunskap om implementering. För att förstärka det kontinuerliga
lärandet föreslås att staten kan arrangera uppföljningskonferenser,
där deltagarna kan delge varandra goda exempel. Utbildningsmate33
34

Möte med Socialchefsnätverket på SKR den 6 september 2019.
kunskapsguiden.se.
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rial och lärotillfällen kan rikta sig till flera målgrupper, inklusive chefer
och ledare. Förslag finns även om att utveckla arbetet med nationella
kvalitetsindikatorer som stöd i den löpande uppföljningen. Gemensamt för dessa förslag är önskemål om att staten ska tillhandahålla
någon typ av metodstöd för implementering och kontinuerligt lärande.
En synpunkt av annan karaktär är att ställa krav på att en fastställd
tid avsätts till att ta del av nya riktlinjer, genomgå webbkurser etc.
Övriga medskick från kommunerna
I sina svar har kommunerna vidare lämnat synpunkter av mer generell karaktär. Ett återkommande medskick i dessa är att staten behöver visa tålamod och långsiktighet. Implementering och förbättringsarbete tar tid att utveckla.
I svaren har även reflektioner om kommunernas egna situation
lyfts. En av respondenterna uttryckte det som att kommunerna som
vårdgivare behöver inse att hälso- och sjukvård i kommunen är ett
stort och viktigt ansvarsområde. Kommunledningar i dag bör inneha
hälso- och sjukvårdskompetens på högsta ledningsnivå. För att klara
kompetensförsörjning måste kommunerna erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet till forskning, viktiga faktorer för att
bli en attraktiv arbetsgivare.

10.5

Läkemedelskommittéerna

Kunskapsstödsutredningens förslag om att inrätta vårdkommittéer
innebar i korthet att läkemedelskommittéernas uppdrag skulle vidgas till att omfatta all vård. I detta avsnitt beskriver vi läkemedelskommittéernas nuvarande uppdrag – en lagstadgad rådgivande roll –
och bakgrunden till detta. I avsnittet beskrivs vidare översiktligt hur
läkemedelskommittéerna arbetar, deras roll i regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem samt deras koppling till kommunal
hälso- och sjukvård. Slutligen ges även en kortfattad sammanfattning
av två förslag från tidigare utredningar som rör läkemedelskommittéerna.
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Lagen om läkemedelskommittéer och dess bakgrund
Lagen om läkemedelskommittéer
Genom lagen om läkemedelskommittéer35 infördes 1997 ett obligatoriskt krav på en eller flera läkemedelskommittéer i varje region med
uppgift att, genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen eller på annat lämpligt sätt, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom landstinget. Rekommendationerna
ska vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedelsanvändningen
inom verksamhetsområdet ska kommittén göra de påpekanden som
behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna. Avslutningsvis anger lagen att varje
läkemedelskommitté i den omfattning som behövs, ska samverka
med andra läkemedelskommittéer samt med berörda myndigheter,
universitet och högskolor. Av lagstiftningen följer att det är upp till
varje region att bestämma hur många kommittéer som ska finnas och
vilket organ inom landstinget som ska tillsätta en kommitté. Regionen bestämmer också antalet ledamöter i varje kommitté och mandattiden för ledamöterna.
Bakgrund till lagen om läkemedelskommittéer
Lagen om läkemedelskommittéer tillkom samtidigt som kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen överfördes från staten till landstingen. Läkemedelskommittéverksamheten var tidigare frivillig för
landstingen. Kommittéer har i olika former funnits sedan 1960-talet
och har varit det organ som fångat upp erfarenheter och kunskap om
läkemedel och läkemedelsanvändning från myndigheter och institutioner för att föra ut denna kunskap bland förskrivarna. I förarbetena
framhölls att det är ett omfattande arbete för förskrivarna att hålla
sig informerade om forskning och utveckling inom läkemedelsområdet, också inom ett begränsat specialistområde.36 Regeringen ansåg
därför att det var av största vikt att kommittéernas råd och rekommendationer når ut till kliniker, specialistmottagningar och primärvårdsenheter. Eftersom kostnaderna för läkemedelsförmånen, som
35
36

Lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer.
Prop. 1996/97:27 Läkemedelsförmåner och läkemedelsförsörjning m.m.
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nämnts ovan, överfördes till regionerna ansågs detta bl.a. vara ett skäl
till att förstärka läkemedelskommittéerna. Enligt regeringen var det
också ett uttalat intresse från regionernas sida att denna markering
av kommittéernas vikt kom till stånd. Förstärkningen av betydelsen
av kommittéerna gjordes genom att regionerna genom lagstiftningen om läkemedelskommittéer tog det fulla ansvaret för finansiering av kommittéernas verksamhet samt för administrativa frågor
om antal kommittéer, vilket organ inom regionen som skulle tillsätta
kommittéerna, antal ledamöter och mandattid m.m. I propositionen
angavs vidare att den allmänna uppfattningen bland remissinstanserna var att förskrivningsrekommendationerna inte skulle få samma
möjlighet till genomslag om de inte innehöll ett betydande mått av
lokal förankring. Skälet till att reglera kommittéerna genom lag var
att det enligt regeringen inte skulle råda någon tveksamhet om att
kommittéarbetet skulle engagera såväl kommunalt anställda och
regionanställda som privatpraktiserande läkemedelsförskrivare. En
annan viktig utgångspunkt enligt regeringen var att läkemedelskommittéernas rekommendationer skulle vara just rådgivande och inte
binda den enskilde förskrivaren i mötet med patienten.37
Läkemedelskommittéernas arbete och roll i regionernas
gemensamma kunskapsstyrningssystem
Tjugoen kommittéer med stora likheter och lokal förankring
Som framkommit ovan ger lagen om läkemedelskommittéer stort
utrymme för regionerna att anpassa bemanning och arbetsformer i
kommittéerna. Lagen föreskriver också att varje region ska utfärda
ett reglemente med de föreskrifter om en läkemedelskommittés
verksamhet och arbetsformer som behövs. Var och en av Sveriges
21 regioner har fastställt sådana reglementen.
I reglementena preciseras respektive läkemedelskommittés uppdrag. Några gemensamma nämnare i dessa kan noteras. En genomgående likhet är att grunduppdraget, dvs. att vara ett rådgivande
expertorgan i läkemedelsfrågor som ska verka för en säker, rationell
och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning inom regionen, framgår
av reglementet även om de exakta formuleringarna skiljer sig åt. Hur
ledamöterna ska utses och kompetensprofilen på dessa regleras också.
37
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Av den information (reglementen eller information om ledamöter)
som respektive region publicerat på sina hemsidor kan utläsas att
ungefär hälften av läkemedelskommittéerna inkluderar en representant från den kommunala hälso- och sjukvården, vanligtvis en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Kommittéernas uppdrag inriktas på att vara ett stöd särskilt till förskrivare men även till regionen
som sådan i egenskap av expertorgan i läkemedelsfrågor. De följer
bland annat upp förskrivningsmönster, ger information och utbildar
om läkemedelsanvändning. Arbetet sker i nära samarbete med den
kliniska verksamheten. Varje kommitté inrättar vanligtvis ett större
antal, i många fall omkring tjugo, terapigrupper inom olika specialistområden. Genom ledamöterna i dessa terapigrupper och arbetssättet att samarbeta nära den kliniska verksamheten, når kommittén
en lokal förankring på många vårdenheter. Den lokala förankringen
är något som ofta lyfts fram som en styrka i läkemedelskommittéernas arbetssätt.
Läkemedelskommittéernas roll i regionernas kunskapsstyrning
på lokal nivå
Läkemedelskommittéerna har ett kunskapsstyrande uppdrag både
genom de rekommendationer de utfärdar och genom den uppföljning och dialog de arbetar med i verksamheterna.
Varje läkemedelskommitté har därmed någon typ av roll i varje
enskild regions kunskapsstyrningsorganisation, dvs. på lokal nivå.
Hur kunskapsstyrningsorganisationen ser ut i respektive region skiljer
sig åt. I den enkät som utredningen skickade till regionerna (se ovan)
ställde utredningen även en fråga om huruvida regionens läkemedelskommitté är sammankopplad med regionernas gemensamma kunskapsstyrningsorganisation.
I enkätsvaren uppger samtliga regioner att regionens läkemedelskommitté antingen är eller är på väg att bli sammankopplad med
regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem. Några regioner
är mycket kortfattade i sina svar varför utredningen inte kan bedöma
den faktiska graden av sammankoppling. Andra regioner svarar med
mer uttömmande beskrivningar. Beskrivningarna speglar en lägesbild i augusti/september 2019. Nedan citeras några svar som utredningen bedömer visar på konstruktiva lokala lösningar.
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Regionen har ett Råd för Kunskapsstyrning där verksamhetsansvariga
och specialister möts. Läkemedelskommitténs ordförande och Läkemedelsenhets chef sitter med i Rådet för kunskapsstyrning. När lokala
programområden och andra råd bildas så ingår personer från läkemedelskommitténs expertgrupper i berört råd. – Region Västmanland
Region Uppsalas läkemedelskommitté kommer att utgöra en lokal samverkansgrupp för läkemedel och kommer därmed integreras i regionernas
kunskapsstyrningsorganisering. På sjukvårdsregional nivå (UppsalaÖrebro) har det funnits ett långvarigt samarbete mellan de sju regionernas läkemedelskommittéer vilket fortsättningsvis blir den regionala
samverkansgruppen för läkemedel som i sin tur har kontakter med den
nationella samverkansgruppen för läkemedel. Med andra ord bygger vi
ihop nuvarande organisering med läkemedelskommittéer med den nya
organiseringen för kunskapsstyrning. – Region Uppsala
Den lokala kunskapsstyrningsorganisationen byggs upp kring de expertgrupper inom Läkemedelskommittén som redan existerar. Organisationen med Läkemedelskommitté och dess delgrupper är alltså mycket
central i denna aktuella uppbyggnad. /…/ Basen för fortsatt organisering av LPO, lokala programområden, baseras då bl.a. på den organisation som vi har byggt upp med hjälp av Läkemedelskommittén. – Region
Jämtland Härjedalen
Läkemedelskommitténs ordförande ingår som ledamot i regionens kunskapsstyrningsråd och är tillika ledamot av sjukvårdsregional samverkansgruppen för läkemedel. – Region Gävleborg
Kopplingen har historiskt sett varit begränsad, även om läkemedelskommittén och övriga kunskapsstyrningen har delat vissa stödstrukturer inom centrala förvaltningar. Hösten 2019 träder dock en ny struktur i kraft där läkemedelskommittén utgör samverkansgruppen för
läkemedel och medicinteknik (på samma sätt som läkemedel är integrerat som en samverkansgrupp i den nationella strukturen med NPO).
Vidare kommer läkemedelskommitténs expertgrupper tydligare att knytas
till respektive regionalt programområde och ordföranden i respektive
expertgrupp att vara en ordinarie ledamot i RPO. – Region Stockholm

Läkemedelskommittéernas roll på nationell nivå i regionernas
gemensamma kunskapsstyrningssystem
Det pågår etablering av ett strukturerat samarbete mellan läkemedelskommittéerna och de olika funktionerna inom regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning. (För en beskrivning av regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning se kapitel 7.)
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I regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem finns det
på nationell nivå den nationella samverkansgruppen för läkemedel
och medicinteknik (NSG läkemedel och medicinteknik) som har ett
samordnande uppdrag inom kunskapsstyrningssystemet för läkemedels- och medicintekniska frågor. Den nationella samverkansgruppen för dialog, inom ramen för sitt uppdrag, med bland annat
Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer (LOK). LOK har ett
arbetsutskott som består av en representant från varje sjukvårdsregion, varav en är ordförande i LOK. LOK företräder läkemedelskommittéerna i frågor av gemensamt intresse. Den nationella samverkansgruppen har uppdragit åt LOK att vara kontaktpunkt mellan
nationella programområden och nationella arbetsgrupper och läkemedelskommittéerna så att läkemedelskommittéerna kan medverka
och ge stöd till dessa i frågor gällande läkemedel, horisontella prioriteringar, lokal implementering av nationella rekommendationer
samt hantering av t.ex. jävsfrågor. Detta görs genom att de nationella
programområden och nationella arbetsgrupper som behöver denna
typ av kompetens i sitt arbete ber läkemedelskommittéerna utse en
representant som kan bistå i ett specifikt uppdrag. Rent praktiskt
sker samordning inom den sjukvårdsregion som är värd för ett nationellt programområde och/eller en nationell arbetsgrupp och den
sjukvårdsregionala representanten i LOK:s arbetsutskott för att
därigenom få hjälp att identifiera lämpliga personer som kan ingå i
olika arbetsgrupper. Samarbetsstrukturen är under etablering.
En annan typ av samarbete med läkemedelskommittéerna finns
även via viss personunion mellan läkemedelskommittéer och NTrådet, där NT står för Nya Terapier (för beskrivning av NT-rådet se
kapitel 7).
Läkemedelskommittéerna har ingen formell roll i processen för
ordnat införande (se mer om ordnat införande i kapitel 7). Många
ledamöter av läkemedelskommittéer sitter dock med i SKR:s nätverk
för kontaktpersoner i läkemedelsfrågor som inkluderar representanter från alla regioner. Nätverket utgör en länk mellan den nationella
nivån i processen för ordnat införande och de lokala strukturerna i
regionen. Genom detta medverkar läkemedelskommittéerna i praktiken till att förmedla och implementera t.ex. NT-rådets rekommendationer i regionerna.
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Tidigare utredningars förslag om läkemedelskommittéerna
Kunskapsstödsutredningens förslag om att omvandla läkemedelskommittéerna till vårdkommittéer är ett av flera förslag från tidigare
utredningar som berör läkemedelskommittéerna. I detta avsnitt
beskrivs två tidigare förslag med direkt beröring till det förslag som
vår utredning har i uppdrag att vidareanalysera. Dels beskrivs det
förslag från Statens vård- och omsorgsutredning som vägdes in i Kunskapsstödsutredningens förslag, dels beskrivs ett förslag från Läkemedelsutredningen som har lämnats efter det att Kunskapsstödsutredningens förslag hade presenterats.
Statens vård- och omsorgsutredning
I statens vård- och omsorgsutrednings slutbetänkande Gör det
enklare!38 föreslogs att lagen om läkemedelskommittéer skulle upphävas. Utredningen anförde bl.a. att det fanns ett behov av att i framtiden samordna kunskapsunderlagen gentemot mottagarna inom
vården och omsorgen i fråga om innehåll och form. Bland annat
framhölls behovet av att integrera råden om läkemedelsanvändning
med andra behandlingsråd för samma sjukdom. Den i lag reglerade
läkemedelskommittéverksamheten ansågs vara ett hinder för integrering med andra viktiga delar i vården och omsorgens kunskapsutveckling genom att den är begränsad till läkemedelsanvändning. Skälen
för att behålla en särreglering som enbart avser läkemedelsrekommendationer, mot bakgrund av behoven av att samordna råd om läkemedelsanvändning med råd om andra behandlingsformer för samma
sjukdom, ansågs inte var tillräckligt starka. Genom ett avskaffande
av obligatoriet ansågs bl.a. en möjlighet öppnas för landstingen att
integrera arbetet med läkemedelsrekommendationer i arbetet med
övriga analyser och rekommendationer om behandling, t.ex. genom
s.k. HTA-centrum. HTA står för Health Technology Assessment
och innebär en systematisk granskning av den vetenskapliga dokumentationen för en metod eller teknologi inom hälso- och sjukvården (se även kapitel 7).

38
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Läkemedelsutredningen
I Läkemedelsutredningens slutbetänkande Tydligare ansvar och regler
för läkemedel39 presenterar utredningen förslag avseende landstingsgemensamma rekommendationer om läkemedel. Förslaget härrör
från en problematik som utredningen ser avseende NT-rådet. NTrådet är en funktion inom regionernas samverkansmodell för läkemedel som beslutar vilka läkemedel som ska omfattas av den process
som kallas nationellt ordnat införande och som även har regionernas
mandat att avge rekommendationer om användningen av dessa läkemedel. Rekommendationerna är inte bindande men i praktiken
starkt styrande. Se mer om NT-rådet i kapitel 7. Läkemedelsutredningen konstaterar bland annat att det finns oklarheter kring NTrådets rättsliga ställning, vilka krav som kan ställas på dess arbetsprocesser och huruvida dess rekommendationer kan överklagas.
Läkemedelsutredningen föreslår att de två huvuduppgifter NT-rådet
i dag har ska utföras av ett landstingsdrivet offentligrättsligt organ.
Läkemedelsutredningen föreslår att ett nytt landstingsgemensamt
organ, Läkemedelsrådet, inrättas. Utredningen föreslår att nuvarande
lag om läkemedelskommittéer upphävs och att en ny lag om läkemedelsråd och läkemedelskommittéer införs. De redan gällande
reglerna om läkemedelskommittéerna skulle överföras i sak oförändrade till den nya lagen. Utöver det skulle det införas ett krav på att
det också skulle finnas ett nationellt läkemedelsråd. Rådet skulle
drivas av regionerna gemensamt och verka för en tillförlitlig, rationell
och jämlik läkemedelsanvändning över hela landet. Läkemedelsrådet
skulle ha möjlighet att utfärda rekommendationer till regionerna om
användningen av läkemedel och alltså delvis överta de uppgifter det så
kallade NT-rådet i dag utför. Utredningens förslag bereds för närvarande i Regeringskansliet.

39
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Inledning till analysen

Vi har så här långt presenterat bakgrundsbeskrivningar till det uppdrag som utredningen har att hantera. Vi har beskrivit hälso- och
sjukvårdens organisering för att därefter närmare beskriva de tre
aktörer som denna utredning fokuserar på − staten, regionerna och
kommunerna − och deras arbete med kunskapsstyrning. Mot bakgrund av utredningens mest centrala uppdrag – att lämna förslag på
en statlig funktion för nationell uppföljning och att vidareanalysera
hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas – har vi också gjort fördjupade beskrivningar om samordning och samverkan i staten, nationell uppföljning samt förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat på
lokal nivå.
Vi kommer nu att gå vidare med utredningens analys. Vår utgångpunkt i denna har varit att se uppdraget och dess delar i en större
helhet. Denna helhet benämner vi, i enlighet med vårt direktiv, ett
nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård handlar kortfattat om hur hälso- och sjukvårdssystemets olika delar gemensamt
verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård
på alla nivåer. En beskrivning av det sammanhållna systemet återfinns i avsnitt 2.6.
Vi ser en styrka i att se uppdraget ur detta perspektiv. Perspektivet innebär att se det hela som ett system som hänger ihop där de
olika delarna synkroniseras med varandra. Det handlar således om
att inte enbart optimera varje enskild del utan om att optimera en
helhet. Vi bedömer att det kan bidra till att skapa ett större värde.
Staten, regionerna och kommunerna är alla en del av ett sammanhållet system. Del i systemet är också alla de individer som verkar i
det, såsom patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och privata aktörer.
Vi har tre analyskapitel – 12, 13 och 14. I analyskapitel 12 fördjupar vi oss i nationell uppföljning och analys i staten, vilka utma-
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ningar som finns med nationell uppföljning och vilka av dessa en
statlig funktion kan bistå regeringen med att hantera. Utmaningarna
och utvecklingsområdena inom nationell uppföljning är flera. Vårt
fokus i kapitel 12 är hur en statlig funktion kan möta de behov som
vi tolkar ligger bakom utredningens uppdrag. I analyskapitel 13 vidareanalyserar vi förslaget från Kunskapsstödsutredningen om hur
vårdens förbättringsarbete kan stärkas. Vi vidgar också analysen till
ett bredare perspektiv på förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat
i regioner och kommuner. Slutligen går vi i analyskapitel 14 in på
några grundläggande faktorer som vi från utredningens sida anser
behöver adresseras för att systemet ska bli sammanhållet. Analysen
om det sammanhållna systemet är central för att utredningens
förslag − om en statlig funktion för nationell uppföljning och om
att stärka vårdens förbättringsarbete − ska få bästa möjliga effekt,
dvs. ta oss närmare målen i hälso- och sjukvårdslagen om en god
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Innan vi går vidare till de olika analyskapitlen vill vi uppmärksamma på det vi ser som den centrala utgångspunkten för alla delar i
ett sammanhållet system − vikten av en gemensam målbild. Att alla
strävar åt samma håll, dvs. har samma målbild, ser vi som en grundläggande förutsättning för att ett sammanhållet system ska fungera
på ett ändamålsenligt sätt. Det betyder att det behöver finnas en
gemensam syn hos aktörerna i hela systemet. Staten, regionerna och
kommunerna behöver vara överens om vad målen är, vad de innebär
samt vad som krävs för att kunna arbeta mot dem. Alla aktörer
behöver forma sitt agerande både utifrån den gemensamma målbilden och utifrån sina respektive roller i systemet. Även inom staten
finns det ett värde i att myndigheterna har olika uppdrag och verktyg
som alla kan verka mot samma övergripande målbild.
Vi anser, som nämnt ovan, att utgångpunkten bör vara målen
enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det är dessutom centralt att alltid
ha med sig för vem vi agerar, dvs. vad det yttersta syftet är. Målen med
hälso- och sjukvården har sin utgångspunkt i värdet för patienten.
För att säkerställa att arbetet de facto leder mot målen behöver även
patienter ha en aktiv roll i systemet. En gemensam målbild kan låta
självklart, men i praktiken finns det flera utmaningar. Vi återkommer
till behovet av en gemensam målbild i analyskapitel 14.
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Nationell uppföljning och analys
som grund för statens agerande

• Ett av utredningens huvuduppdrag handlar om att analysera
och lämna förslag på en statlig funktion för en samlad uppföljning av hälso- och sjukvården. Syftet ska vara att följa
regeringens reformer och satsningar på området samt analysera var behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård.
• Utredningen tolkar ordet funktion som en funktionalitet, det
vill säga att det är något som ska göras inom befintlig myndighetsstruktur som ska åstadkomma det som preciseras i
utredningens uppdrag. Utredningen har därför försökt att se
hur man kan dra nytta av och använda befintliga myndigheter,
strukturer m.m. för att uppnå syftet.
• Värdet av uppföljning och analys skapas i det agerande det
leder till. Utredningen har identifierat en rad utmaningar och
utvecklingsbehov för att den nationella uppföljningen ska bli
ett bättre verktyg för staten att bidra till hälso- och sjukvårdens mål.
• En statlig funktion har potential att lösa flera, men inte alla, av
de identifierade utmaningarna med den nationella uppföljningen. Med utgångspunkt i utredningens uppdrag och de
identifierade utmaningarna ser vi att funktionen skulle kunna
bistå regeringen med att
1. genomföra och utveckla uppföljning och analys av statliga
initiativ, såsom reformer och satsningar,
2. sammanställa en bild av tillståndet och utvecklingen i hälsooch sjukvården,
257
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3. belysa områden där det är ändamålsenligt att staten agerar
för att säkerställa en god vård samt belysa möjliga statliga
insatser,
4. bidra till erfarenhetsutbyte och lärande avseende utformning och utveckling av fortsatta insatser.
• I utredningens analys av en statlig funktion för nationell
uppföljning utgår vi både från de förhållanden som råder i dag
och den utveckling som behövs på sikt. I ett utvecklingsperspektiv behövs en strategi för att nyttja den data som finns
på ett smartare sätt.
• Centrala utgångspunkter avseende val av organisationsform för
funktionen har varit att organisationsformen dels ska skapa
förutsättningar för ett effektivt och processorienterat arbetssätt, dels att den ska använda och dra nytta av befintliga strukturer för samverkan och dialog.
Ett av utredningens huvuduppdrag handlar om att analysera och
lämna förslag på en reglerad funktion för en samlad uppföljning av
hälso- och sjukvården inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen. Syftet ska vara att följa regeringens reformer och satsningar på området samt att analysera var behoven av statliga insatser
är som störst för att säkerställa god vård. I uppdraget ingår också att
analysera hur en sådan funktion kan samverka med hälso- och sjukvårdens huvudmän.
Nationell uppföljning avser uppföljning av hälso- och sjukvård,
där såväl regionerna som kommunerna är huvudmän, avseende hela
Sverige. Uppföljning definieras här som att faktiska skeenden i hälsosystemet kartläggs och dokumenteras. En uppföljning ger en översiktlig bild, så värderingsfritt som möjligt. Data är den information
som ligger till grund för uppföljningen. Nationell uppföljning är
viktig för alla aktörer i ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Syftet är att få ett underlag att dra lärdom av för
fortsatt agerande, ett agerande för att nå de gemensamma målen med
hälso- och sjukvården. Oftast sker datainsamlingen vårdnära och det
handlar om att lokala och regionala data ska sammanfogas och aggregeras för att skapa en nationell bild. Insamling sker oftast inte direkt
till staten utan det är sjukvårdshuvudmännen som för dem vidare.
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Det är således centralt att staten, regionerna och kommunerna samverkar kring utvecklingen av den nationella uppföljningen.
I detta kapitel är statens roll i fokus, med utgångspunkt i utredningens huvuduppdrag om en statlig funktion. Vårt angreppssätt är
att utifrån en identifierad bild av utmaningar och utvecklingsbehov
analysera vilken roll och utformning en funktion bör ha för att bäst
bidra i den önskade utvecklingen. Utredningen noterar att syftet
med funktionen, enligt direktivet, består av två delvis olika delar.
Den ena är att följa regeringens reformer och satsningar på området,
den andra att analysera var behoven av statliga insatser är som störst
för att säkerställa god vård. Detta kommer vi att beakta i vår analys
av hur funktionen bör fungera och organiseras. Ett annat viktigt
ingångsvärde är hur staten kan agera mer sammanhållet i frågor om
uppföljning. När det gäller funktionen tittar vi på i vilken mån det
går att dra nytta av redan befintliga strukturer och i vilken mån det
snarare handlar om att skapa något nytt. Vi utgår också från att
nationell uppföljning och analys är en del av ett sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård där olika delar hänger ihop. Finns det
behov av att vidta åtgärder i andra delar av systemet, för att den nationella uppföljningen och funktionens arbete ska bli ändamålsenligt,
kommer vi att uppmärksamma det.
Analysen görs med utgångpunkt från utredningens enkät om
uppföljning till berörda myndigheter, en genomgång av ett urval av
de uppföljningsrapporter som myndigheterna har publicerat, resultat
av genomförda workshopar om uppföljning, publicerade rapporter
och utredningar samt möten med berörda aktörer. Kapitlen om Nationell uppföljning och analys (kapitel 9) och Samverkan i staten
(kapitel 6) är särskilt relevanta bakgrundskapitel till analysen.

12.1

Uppföljning och analys som verktyg
för staten att bidra till att nå målen
med hälso- och sjukvården

Nationell uppföljning fyller flera syften för regioner, kommuner och
stat. Här fokuserar vi på uppföljning som ett verktyg för staten.
Staten har ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvården som
bl.a. handlar om att säkerställa att den är jämlik över landet och
mellan befolkningsgrupper. För att staten ska kunna ta det över-
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gripande ansvaret har den ett antal verktyg till sitt förfogande. Det
statliga ansvaret utövas främst genom lagar och förordningar och
genom regeringens styrning av de statliga myndigheterna på området.
Bland statens främsta verktyg gentemot hälso- och sjukvårdens
huvudmän kan nämnas utjämningssystemet, som syftar till att alla
regioner och kommuner ges likvärdiga ekonomiska möjligheter och
förutsättningar.
Av den kommunala självstyrelsen följer att regeringen inte kan
styra regioner och kommuner såsom den kan styra statliga myndigheter. Staten kan däremot bidra till att ge huvudmännen stöd och
förutsättningar att bedriva en jämlik och effektiv vård av god kvalitet. Ett relativt vanligt förekommande bidrag från statens sida är
riktade statsbidrag. Inom hälso- och sjukvårdsområdet kombineras
dessa ofta med en satsning som tar sig uttryck i form av en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),
vilket i praktiken blir horisontella prioriteringar från statens sida.
Staten har också en roll när det gäller uppföljning, även om den
inte är helt tydlig. Andra utredningar före oss, exempelvis Ansvarskommittén, lyfte upp statens roll avseende uppföljning. Kommittén
föreslog att staten skulle ges ett tydligare mandat för nationell uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens kvalitet och resultat. Kunskapsstödsutredningen lyfte behovet av en utvecklad nationell uppföljning.
En utveckling av en funktion kan ses som att sätt för staten att
skaffa sig ett verktyg för att bättre kunna hantera och använda sig av
den nationella uppföljningen. I ljuset av detta bör en för staten ändamålsenlig nationell uppföljning syfta till att bistå regeringen med
övergripande kunskap om utvecklingen och läget i svensk hälso- och
sjukvård vad gäller att identifiera viktiga utvecklingsområden och
kunskapsgap samt centrala aspekter i hälso- och sjukvården som
exempelvis kvalitet, jämlikhet, effektiv resursanvändning och tillgänglighet. Uppföljningen bör vara bred och fånga utvecklingen i riket
som helhet, vilket innebär sammanfogade och aggregerade data, men
bör även vid behov kunna presenteras utifrån exempelvis regioner/
huvudman, olika delar av landet eller olika behovsgrupper.
Den nationella uppföljningen ska ge ett faktabaserat underlag
som kan bidra till att på nationell nivå skapa en bild av tillståndet och
utvecklingen i hela hälso- och sjukvården (oavsett huvudman).
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Denna bild kan sedan ligga till grund för vidare analys av t.ex. behov
och möjliga statliga insatser.
Riksdag och regering tar en rad övergripande beslut om hälsooch sjukvårdens mål, inriktning och förutsättningar, där uppföljningsunderlag kan vara viktiga. Underlag från uppföljning kan också
användas i dialoger och samråd mellan staten och sjukvårdshuvudmännen, där de gemensamt följer utvecklingen av hälso- och sjukvården och diskuterar prioriterade utvecklingsbehov. Regeringen behöver i genomförandet av sin politik både kunna ha tillgång till underlag
för att kunna hantera såväl aktuella frågor som de långa utvecklingslinjerna.
Värdet av uppföljning och analys skapas i det agerande det leder
till. Det kan både innefatta vad man agerar på och hur man gör det.
Uppföljning och analys av de insatser som görs kan även, om den
görs bra, leda till ett kontinuerligt lärande. Vilken typ av insats som
krävs beror på vilken typ av problematik som uppmärksammats. Om
den nationella uppföljningen exempelvis skulle visa på stora skillnader i medicinska resultat avseende en viss diagnos mellan olika
delar av landet kan en fördjupad analys både visa på vari skillnaderna
består, vilken typ av problem som orsakar skillnaderna och vilken
typ av insats som krävs för att komma tillrätta med detta. Det är
centralt att verkligen förstå behovet av insats och se vilken aktör som
behöver agera. Bör staten agera på området och i så fall hur?

12.2

Utmaningar och utvecklingsbehov

I detta avsnitt analyserar vi utmaningar och utvecklingsbehov som
finns för nationell uppföljning och analys. Mot bakgrund av uppdraget har vi valt att fokusera på hur nationell uppföljning och analys
kan utgöra ett underlag för ändamålsenliga insatser från regeringen
för att bidra till att öka kvaliteten, jämlikheten och effektiviteten i
hälso- och sjukvården.
Vi har utifrån dialoger med olika aktörer och vår expertgrupp
identifierat en rad olika utmaningar med och en del utvecklingsbehov av den nationella uppföljningen och analysen. Dessa listas i
korthet nedan och integreras sedan i den mer utförliga analys som vi
gör med avstamp i vårt direktiv. Utmaningarna handlar om att:
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• det är oklart vilken uppföljning och analys som regeringen behöver som underlag för sitt agerande samt hur beställarkompetens
och mottagarkapacitet ser ut på Regeringskansliet,
• myndigheterna efterfrågar en tydligare dialog med Regeringskansliet i syfte att bättre kunna förstå det faktiska behovet och
därmed med större träffsäkerhet kunna leverera det som svarar
mot detta behov,
• det är önskvärt att kunna se effekter av ett specifikt initiativ, men
möjligheten att påvisa effekter är ofta begränsad,
• staten behöver en faktabaserad samlad bild över tillståndet i
hälso- och sjukvården för att bättre kunna bedöma var staten kan
göra ändamålsenliga insatser,
• det görs mycket uppföljning av hälso- och sjukvården av olika
aktörer, men det är svårt att få en överblick och samlad bild över
den. Dessutom är det sannolikt så att trots att mycket görs finns
det luckor som hindrar möjligheten att skapa en helhetsbild,
• uppföljningsunderlag för agerande kan behöva tas fram med olika
hastighet, beroende på behov. Det betyder att det både kan finnas
behov av att snabbt få en bild av läget här och nu samt behov av
uppföljning och analys av det som har skett över tid. Den uppföljning som görs av myndigheterna i dag speglar oftast händelser
som ligger längre tillbaka i tiden,
• analysen av uppföljningen stannar för ofta vid konstateranden.
Mer ändamålsenliga analyser kan behöva utvecklas, bl.a. för att
regeringen ska kunna omvandla den uppföljning som finns till
agerande på policynivå,
• det finns behov av dialog mellan staten, regionerna och kommunerna bland annat för att förstå analysen av uppföljningen.
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Utvecklingsbehoven hanteras till viss del redan i en rad olika utvecklingsprojekt (se t.ex. kapitel 9 och avsnitt 7.4). Det handlar bl.a. om
att
• det behövs ett större fokus på patientupplevelser, samt självupplevd och självskattad hälsa. En utveckling behöver ske vad gäller
patientrapporterade mått på effektivitet och kvalitet i vården,
• tillgång till data saknas för vissa områden. Samtidigt är det viktigt
att på ett effektivt sätt kunna använda den data som finns. Här
kan det finns bakomliggande faktorer som handlar om förutsättningar för uppföljning såsom lagstiftning, termer och begrepp,
dataflöden samt tekniska förutsättningar,
• vi noterar att det finns behov av ökad samordning och ökat samarbete såväl inom staten som mellan staten och andra aktörer när
det gäller utvecklingen av den nationella uppföljningen. Vi kommer inte att fördjupa oss i detta behov nedan utan återkommer
till det längre fram i betänkandet.
Den funktion som utredningen enligt direktivet ska föreslå ska syfta
till att följa upp regeringens reformer och satsningar på hälso- och
sjukvårdsområdet samt analysera var behoven av statliga insatser är
som störst för att säkerställa god vård. Funktionen blir således ett
verktyg för att hantera några av de utmaningar med nationell uppföljning som vi har identifierat, men den kommer inte att kunna
svara upp mot alla. Om regeringen vill hantera fler utmaningar än de
en funktion kan möta så måste även andra åtgärder vidtas.
Vi fördjupar oss nu i utmaningar med den nationella uppföljningen som kopplar till vårt direktiv. Det gäller de utmaningar som
finns avseende uppföljning och analys av statliga initiativ samt
utmaningarna för att få en samlad bild av tillståndet och utvecklingen
i hela hälso- och sjukvården som grund för regeringens agerande. Vi
gör också en kort beskrivning av de utvecklingsbehov som finns i dag
avseende förutsättningar för uppföljning i form av tillgång till data m.m.
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Utmaningar vid uppföljning och analys av statens initiativ
En del av den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvården som
görs inom staten handlar om uppföljning av statens initiativ i form
av satsningar och reformer. Eftersom ett av syftena med den funktion som utredningen har i uppdrag att förslå är att följa upp regeringens initiativ, analyserar vi här de utmaningar som finns på området. Statliga initiativ definierar vi som ett samlingsnamn för större
initiativ från statens sida såsom satsningar och reformer. Statliga
insatser ser vi som en mer begränsad insats från statens sida, t.ex. ett
kunskapsstöd. Utifrån de myndighetsrapporter som vi har tagit del
av ser vi att de statliga initiativ som främst följs upp i dag är överenskommelser, men även specifika reformer samt lagar och riktlinjer.
Statliga initiativ är på ett sätt ett uttryck för regeringens prioriteringar, inom ramen för de möjligheter som regeringen har att styra
hälso- och sjukvården.
I dag följer myndigheter, oftast Socialstyrelsen eller Myndigheten
för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys), som regel upp större satsningar och reformer, vanligtvis till följd av uppdrag från regeringen.
Utredningen uppfattar att det inte alltid är tydligt varför den ena
eller den andra myndigheten får i uppdrag att göra en viss uppföljning. Exempelvis har Socialstyrelsen följt upp satsningen på de standardiserade vårdförloppen inom cancervården1 och reformen om
kostnadsfria läkemedel till barn2. Vårdanalys har också följt upp och
utvärderat flera statliga satsningar, bland annat kronikersatsningen3,
PRIO4 och satsningen på kvinnors hälsa5.
Även Riksrevisionen och Statskontoret gör uppföljningar av
statliga initiativ och insatser rörande hälso- och sjukvården. Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och arbetar bl.a. med
effektivitetsrevision, dvs. granskning av förhållanden som rör statens budget, genomförande och den statliga verksamhetens åtaganden och resultat. Granskningen ska bidra till en utveckling som gör
att staten, för allmänhetens bästa, får ett effektivt utbyte av sina insatser.6 Granskning av hälso- och sjukvården sker alltså utifrån sta1

Socialstyrelsen. Väntetider, patientperspektiv och strävan mot en jämlik cancervård. 2019.
Socialstyrelsen. Uppföljning av reformen om kostnadsfria läkemedel till barn. 2019.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Stöd på vägen. Rapport 2018:3. 2018.
4
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar. Lärdomar
från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995. Rapport 2015:10. 2015.
5
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. I väntans tider. Rapport 2018:2. 2018.
6
www.riksrevisionen.se (hämtad 20.03.15).
2
3
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tens agerande. Statskontoret ska på regeringens uppdrag bl.a. genomföra utredningar, utvärderingar och uppföljningar av statlig och
statligt finansierad verksamhet. I detta ingår att analysera verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv. Myndigheten
ska också redogöra för utvecklingen av statens styrning av kommuner och regioner.7
Utredningen gör utifrån underlag vi har tagit del av, samtal som
vi har fört m.m. bedömningen att uppföljning och analys av statens
initiativ har en potential att utvecklas för att bättre bidra till en mer
ändamålsenlig styrning och ett nationellt lärande, som i sin tur bidrar
till högre måluppfyllelse. En utmaning i sådana uppföljningar är att
det ofta är mycket svårt att uttala sig om vilka effekter en viss satsning faktiskt har haft. Orsaken är ofta satsningens innehåll och utformning tillsammans med bristen på data. Exempelvis är det mycket
svårt att befästa vilken effekt kömiljarden egentligen haft på väntetiderna i den specialiserade vården. Även om förändringar ses över
tid går det inte att med tillräcklig säkerhet befästa om förändringen
beror på kömiljarden eller andra samtida förändringar. I andra fall
kan det också finnas problem med hur målen för satsningen är
formulerade. Det finns exempel där målen är både otydliga, omfattande och svårmätbara, vilket gör det svårt att finna sätt att spåra
satsningens effekter på flera målområden. Exempelvis är det övergripande målet med satsningen på kvinnors hälsa att förlossningsvården, primärvården och annan hälso- och sjukvård ska bli mer
tillgänglig, säker, kunskapsbaserad, patientfokuserad och jämlik när
det gäller att främja kvinnors hälsa.8 Med ett sådant brett mål är det
svårt att hitta sätt att undersöka om så har skett. Väljer man att
exempelvis undersöka om antalet bristningar har minskat är det
mycket svårt att fastställa om detta var en direkt effekt av satsningen
eller resultat av en allmän utveckling, exempelvis till följd av ökad
kunskap och utbildning.
Vidare kan det vara svårt att bedöma vad en specifik satsning gör
för skillnad gentemot det övergripande målet för hälso- och sjukvården. Frågan är utifrån vilka av lagstiftarens mål som reformen
slutligen ska utvärderas. Om man vill bedöma olika satsningars relevans för hela hälso- och sjukvården, det vill säga om det var rätt att
7
8

Förordning (2007:827) med instruktion för Statskontoret.
Se t.ex. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. I väntans tider. 2018:2. 2018.
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satsa en viss summa på ett visst område eller om pengarna skulle ha
gjort större nytta om de satsades på ett annat område (yttre effektivitet), kräver det att satsningen är utformad så att det är möjligt.
Uppföljningar av regeringens reformer och satsningar landar
därför ofta i att belysa vad som gjorts inom satsningen och försök
till en samlad bedömning och diskussion om vilken effekt den har
haft. Däremot är det sällan möjligt att landa i en konkret slutsats om
satsningens direkta effekt.
En del av den här problematiken är troligtvis svår att undvika,
men en del av den kan troligtvis åtgärdas genom satsningens eller
reformens design (förutsatt att det är en reell, märkbar och synlig
effekt som satsningen avser att uppnå) och behovsanalyser före en
satsning eller reform beslutas. En annan faktor är att det kan ta tid
innan man ser effekter av en satsning. När i tiden en uppföljning görs
i förhållande till när en satsning genomförs kan också spela in vad
gäller möjligheten att se effekter.
Om man vill att uppföljning bättre ska kunna tala om vad initiativet har lett till bedömer vi att man behöver utforma initiativen så
att de är möjligt att följa upp och effektutvärdera. En del är att säkerställa att det finns data och att den som utvärderar har tillgång till
den. Men frågan har många fler dimensioner, till exempel saknas ofta
en så kallad baslinjemätning, vilket begränsar möjligheterna att studera utvecklingen över tid. Som beskrivs ovan är det dessutom ofta
inte tillräckligt att enbart mäta tillståndet före och efter en insats för
att utvärdera effekten. En del andra länder, såsom Storbritannien,
ligger före Sverige i kunskapsbaserad policy där bland annat randomiserade studier eller kvasi-experiment är viktiga delar.9 I dessa
ansatser skapas en kontrollgrupp genom att insatser införs i slumpvis utvalda grupper, vilket gör att man med mycket större säkerhet
kan säga att en observerad förändring faktiskt beror på insatsen och
inte på andra, dolda (eller kända) påverkande faktorer.
Genom tätare dialog och samarbete mellan policyutformningen
och uppföljningen inför en satsning skulle det vara möjligt att designa
insatser som bättre kan följas. Att stärka möjligheterna att följa upp
effekter av statliga satsningar och reformer är därför också en viktig
utvecklingskomponent i den nationella uppföljningen.
9

Se t.ex. ippsr.msu.edu/public-policy/michigan-wonk-blog/randomized-controlled-trials-publicpolicy; The What Works Network. Five Years On. 2018 samt Bärnighausen T. et al. Quasiexperimental study designs series-paper 1: introduction: two historical lineages. J Clin Epidemiol
2017;89:4e11.
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Hur väl får regeringen en samlad bild av hälso- och sjukvården?
Utredningen erfar att det är svårt för regeringen att skaffa sig en
samlad bild av tillståndet och utvecklingen i hälso- och sjukvården
baserat på alla de uppföljningar som görs av myndigheterna, av skäl
som tidsbrist och egen analyskapacitet. Det finns således ett behov
inom staten av en ökad samordning och strategisk styrning av hela
den nationella uppföljningen. Detta har även uppmärksammats från
myndighetshåll, bland annat har Vårdanalys i sin rapport Örat mot
marken rekommenderat regeringen att skapa en samlad plan för den
nationella uppföljningen, där det tydliggörs vem som ska göra vad
och när.
Som beskrivs i kapitel 9 arbetar åtminstone sju av tio tillfrågade
myndigheter med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, med nationell
uppföljning.10 Av kapitel 9 framgår att flera av myndigheterna uppskattar att en stor andel av medarbetarna ägnar sig åt arbete med
uppföljning och analys. Vid vissa myndigheter finns det enheter eller
avdelningar som har det som sin primära uppgift, medan andra myndigheter har angett att det är en uppgift som åligger flertalet medarbetare. Vi kan konstatera att det är en uppgift som många medarbetare vid de statliga myndigheterna ägnar sig åt. De anställda som
arbetar med uppföljning och analys i någon form företräder olika
kompetensområden såsom statistik, kvantitativ och kvalitativ metod,
nationalekonomi, hälsoekonomi, statsvetenskap och vårdutbildningar.
Den enkät som utredningen har gjort visar att under åren 2017–2018
publicerade dessa sju myndigheter totalt 156 uppföljningsrapporter,
varav 52 rapporter med regeringen som huvudsakliga målgrupp. Det
innebär att regeringen under denna tidsperiod i genomsnitt fick en
uppföljningsrapport varannan vecka.
Bara inom staten är det alltså flera myndigheter som bidrar med
flera olika uppföljningar och analyser av hälso- och sjukvården. Därutöver görs en hel del uppföljning av andra aktörer, såsom sjukvårdshuvudmännen själva och SKR.
Några myndigheter har enligt sina instruktioner i uppdrag att ta
fram årliga breda, övergripande lägesrapporter inom sina ansvarsområden. Socialstyrelsen ska t.ex. lämna en årlig rapport om tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och tandvården.
10

De tillfrågade myndigheterna var de nio myndigheterna i Rådet för styrning med kunskap
samt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.
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Rapportens innehåll baseras framför allt på rapporter och sammanställningar som Socialstyrelsen och andra myndigheter har publicerat och riktar sig främst till beslutsfattare på nationell nivå. Såsom
uppdraget till Socialstyrelsen från regeringen är formulerat i förordningen förväntas inte myndigheten särskilt presentera slutsatser eller
rekommendationer, uppdraget handlar om att ge en lägesrapport
över tillståndet. Rapporten bygger på ett urval av områden, som myndigheten har gjort, men det framgår inte varför myndigheten har valt
just dessa områden. För 2018 och 2019 fokuserade rapporten på både
lika och olika områden. Båda åren belystes aktuell utveckling, vårdens organisation och styrning, patientsäkerhet, psykiatrisk vård
samt tandvård. Därutöver fanns det områden som förekom endast
ett av åren. I rapporten görs en genomgång av vad som är aktuellt på
ett övergripande plan men det ges inget stöd i exempelvis prioriteringar mellan olika områden eller förslag på åtgärder på ett övergripande plan, dvs. sådant som inte är relaterat till en diagnos eller en
nivå inom sjukvården.
Ett annat exempel är Inspektionen för vård- och omsorgs (IVO:s)
instruktionsenliga årliga rapport. Det är en sammanfattande analys
av arbetet med tillsyn, tillståndsprövning och klagomål enligt patientsäkerhetslagen under det gångna verksamhetsåret. Rapporten är bredare än Socialstyrelsens ovan nämnda rapport genom att den fokuserar både på hälso- och sjukvård och socialtjänst. Den beskriver de
viktigaste iakttagelser, de åtgärder myndigheten har genomfört med
anledning av de brister som myndigheten har sett och slutsatser.
Rapporten Vad har IVO sett 2019? ger en nationell översikt av
läget i både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Rapporten
bygger på egen och andras data. Rapporten ger både övergripande
beskrivningar och går in på 13 specifika verksamhetsområden. Några
av de mest omfattande områdena är primärvård, somatisk specialistsjukvård, barn och familj samt äldreomsorg. Sammanfattningsvis
konstaterar IVO att läget i vården och omsorgen är alltmer komplext. IVO ser att många verksamheter påverkas av omvärldsfaktorer
som exempelvis demografiska förändringar. I rapporten finns fem
övergripande slutsatser på sådant som behöver förbättras som IVO
menar hänger ihop.
Folkhälsomyndigheten har enligt sin instruktion regeringens uppdrag att årligen lämna en rapport om utvecklingen av folkhälsan och
dess bestämningsfaktorer. Rapporten spänner över ett vidare fält än
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bara hälso- och sjukvård, men är betydelsefull för en samlad bild av
hälso- och sjukvården. Rapporten ger en övergripande nulägesbeskrivning och där så är möjligt redovisas även utvecklingen över
tid. Rapporten Folkhälsans utveckling – årsrapport 2019 är enligt
myndigheten tänkt att utgöra ett kunskapsunderlag för i första hand
regeringen. Rapporten synliggör olika aspekter av den ojämlika hälsan
och hur den förändras över tid.
Vårdanalys har ingen reglerad uppgift att lämna en årlig rapport
motsvarande de andra nämnda myndigheterna, men ska enligt sin instruktion löpande redovisa till regeringen resultatet av sådana analyser, granskningar, uppföljningar och utvärderingar som avses i 1–3 §§ i
myndighetens instruktion, dvs. ur ett patient-, brukar-, och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg.
Utredningen kan inte bedöma om den uppföljning som görs
sammantaget ger en heltäckande bild av tillståndet i hälso- och sjukvården, eller om förändrad mängd eller fokus skulle behövas. Däremot kan vi konstatera att det är mycket som görs och att det även
finns flera exempel där utgångpunkten är att ta en bred ansats om
hälso- och sjukvården. Vi tolkar att det behov som finns hos regeringen delvis handlar om att det är många bilder som tas fram och att
det finns behov av att foga samman dessa för att därmed bättre förstå
hur man ska agera.
Uppföljning och analys som grund för regeringens
vidare agerande
Ytterligare en utmaning för att få till en ändamålsenlig nationell uppföljning för regeringens behov är att myndigheternas uppföljningar
inte alltid är utformade för att kunna vara underlag för vidare agerande. Vi bedömer att behovet både kan handla om att snabbt kunna
bilda sig en uppfattning av läget här och nu samt att få ett mer bearbetat underlag.
Regeringen tog 2018 initiativ till två regeringsuppdrag om en utveckling av den nationella uppföljningen, vilket också uppmärksammas i utredningens direktiv. Som framgår i kapitel 9 beslutades dessa
till följd av Kunskapsstödsutredningens förslag om en utvecklad
nationell uppföljning. Uppdragen gavs till Socialstyrelsen och Vårdanalys. Uppdragen motiverades med att den nationella uppfölj269

586

Nationell uppföljning och analys som grund för statens agerande

SOU 2020:36

ningen behöver förbättras så att den tydligare kan visa på omotiverade skillnader i vårdens strukturer, processer och resultat, samt
ge förutsättningar för att analysera vad dessa beror på. Myndigheterna redovisade sina förslag i mars 2019. Vårdanalys avser att på av
eget initiativ gå vidare med de förslag som myndigheten redovisade.
Det pågår en rad utvecklingsarbeten vad gäller nationell uppföljning, både vid myndigheterna och hos huvudmännen. Vid myndigheterna sker det både som regeringsuppdrag och som egeninitierade
initiativ (se kapitel 9). Flera av myndigheterna arbetar med att utveckla tjänster eller verktyg som innebär att man ska kunna ge
snabbare och mer utvecklade underlag. I utredningens workshopar
och dialoger har myndigheterna framfört att man önskar en tätare
dialog med Regeringskansliet avseende frågeställning i uppdrag och
förväntningar från regeringen. Det upplevs otydligt vilken typ av
uppföljning och analys som regeringen behöver som underlag för
sitt agerande.
Med utgångpunkt från att de uppföljningar som regeringen får av
sina myndigheter har potential att utgöra viktiga underlag för regeringen att fatta beslut om åtgärder och för att identifiera och formulera policyer, har vi studerat några slumpvis utvalda uppföljningsrapporter som myndigheter har gjort för att se vilket stöd de kan
utgöra för regeringen. Vi har även tittat på de uppdrag som regeringen har formulerat till myndigheterna för att förstå om regeringen
ber myndigheterna om underlag för agerande och beslut. Vi kan
konstatera att de uppföljningsrapporter som vi har studerat inte var
utformade för att ge konkreta förslag på potentiella lösningar till
problem och utmaningar. Regeringen hade dock inte uttryckligen
bett om rekommendationer för agerande. Slutsatserna i dessa rapporter ställer höga krav på mottagarens förförståelse och möjlighet
att sätta sig in i dessa. Utredningen bedömer att det här är ett utvecklingsområde för att åstadkomma en mer ändamålsenlig nationell
uppföljning och analys.
Förutsättningar för uppföljning och analys
I inledningen av detta avsnitt pekade vi på utmaningar och utvecklingsbehov när det gäller den nationella uppföljningen som utredningen har identifierat. Utvecklingsbehoven handlar bl.a. om förut-
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sättningar för uppföljningen. Även i kapitel 9 uppmärksammar vi
några centrala aspekter kring uppföljningens innehåll och förutsättningar (se avsnitt 9.4). Detta är aspekter som har lyfts återkommande i olika sammanhang. Här krävs ofta samverkan mellan staten
och hälso- och sjukvårdshuvudmännen. Flera utvecklingsinitiativ är
redan igång (se kapitel 9 och avsnitt 7.4). Två områden där det finns
behov av utveckling är indikatorer och andra uppföljningsinstrument för vissa områden samt tillgång till data. Dessa berör vi nedan.
Vi kommer dock inte inom ramen för denna utredning ha möjlighet
att fördjupa oss i dessa.
Indikatorer och andra uppföljningsinstrument
Det finns ett behov av utveckling av indikatorer inom vissa områden
för att bättre kunna följa det som görs. Möjligheten att bättre kunna
följa hälso- och sjukvården utifrån patientens perspektiv är ett
område som flera, bl.a. utredningens patientreferensgrupp, har lyft
som angeläget och nödvändigt att utveckla. Att skapa värde för
patienten är kärnan i hela hälso- och sjukvården, varför utredningen
instämmer i behovet att bättre kunna följa detta perspektiv. Det
rimmar väl med inriktningen att hälso- och sjukvården ska vara
patientcentrerad. En utveckling behöver ske t.ex. vad gäller patientrapporterade mått (PROM och PREM) avseende effektivitet och
kvalitet i vården samt självskattad hälsa. Det är även centralt att de
mått som man har kan användas för ledning och styrning. Vårdanalys skriver i rapporten Örat mot marken att regeringens uppföljning bör avspegla kvaliteten i vården för en så stor del av patienterna som möjligt. Myndigheten pekar på flera utvecklingsområden
för den nationella uppföljningen, bl.a. att det är angeläget att utveckla indikatorer som kan belysa hur vården fungerar för skilda
patienttyper samt att stärka insamlingen av patienternas och befolkningens syn på hälso- och sjukvården.
Ett annat område som vi har blivit uppmärksammade på är att det
finns behov av att utveckla uppföljningen av den kommunala hälsooch sjukvården. Inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag att stärka
stödet för den kommunalt finansierad hälso- och sjukvård pågår ett
arbete med att ta fram förslag på mål och nyckeltal för en god kommunal hälso- och sjukvård. Ett mindre antal nyckeltal som kan ge
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information om kvaliteten i den kommunala hälso- och sjukvården
skulle kunna vara ett stöd för prioritering av hälso- och sjukvård i
förhållande till andra insatser. I arbetet ingår även att utveckla mått
och mätning av patientdelaktighet och nytta/nöjdhet.
Tillgång till data
Data är grunden för uppföljningen. Som vi har redogjort för i
kapitel 9 kommer mycket data från kommuner och regioner. Viss
data samlas in i register som staten ansvarar för, såsom Socialstyrelsens hälsodataregister. Sedan finns det en stor mängd ytterligare data
som samlas och hanteras på olika nivåer i systemet, såsom i nationella kvalitetsregister (se kapitel 9). Även om det finns mycket data
så saknas det fortfarande inom vissa områden. Detta kan röra både
täckningsgrad av vissa register men också att det helt saknas data,
inom vissa hälsoområden och för många insatser som görs i hälsooch sjukvården, exempelvis inom specialiserad öppenvård och inom
primärvård. Det kan även handla om att data finns, men att tillgången till den hindras av bakomliggande faktorer såsom lagstiftning, eller att viktiga faktorer för överföring av data inte finns på
plats. Hinder i dataflöden kan också orsaka eftersläpning i statistiken
och uppföljningar som inte ger en dagsaktuell bild.
Flera som vi har träffat under utredningens arbete pekar på att
det behövs en strategi för att nyttja den data som finns på ett smartare sätt. Staten och sjukvårdshuvudmännen bör inte bygga upp
parallella strukturer utan behöver skapa en strategi för hur data ska
kunna användas av alla parter. Vårdanalys skriver i sin rapport Örat
mot marken att det är särskilt viktigt att inte ålägga verksamheter att
samla in och rapportera mer data. Det handlar snarare om att bearbeta och förädla data som redan samlas in.
En rad utvecklingsprojekt pågår för att öka förutsättningar för
utbyte av information mellan olika parter – en utveckling som kan
komma att underlätta den nationell uppföljningen. Frågan om tillgång till data är mycket omfattande och har många olika aspekter,
såväl legala som tekniska som andra. De legala förutsättningarna handlar bl.a. om personliga samtycken vid bearbetning av data, integritet,
sekretess och publiceringsetik. I utredningens analys av en funktion
för nationell uppföljning utgår vi från den kontext som råder i dag,
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men försöker förhålla oss till en utveckling med bl.a. fler digitala
möjligheter som man kan se framför sig på sikt.

12.3

Hur skulle en funktion kunna bidra till en
ändamålsenlig uppföljning och analys?

I syfte att följa regeringens reformer och satsningar på området samt
analysera var behoven av statliga insatser är som störst för att
säkerställa god vård ska utredningen föreslå en funktion med detta
ansvar. Funktionen blir således ett instrument för att hantera några
av de utmaningar med nationell uppföljning som vi har identifierat.
Om regeringen vill hantera fler utmaningar än de en funktion kan
möta så måste även andra åtgärder vidtas.
Som tidigare konstaterats, finns det ingen definition av begreppet
funktion. Det står därför utredningen fritt att tolka vad detta kan
innebära, så länge funktionen är del av den befintliga myndighetsstrukturen. Utredningen tolkar ordet funktion som en funktionalitet, det vill säga att det är något som ska göras inom befintlig myndighetsstruktur som ska åstadkomma det som preciseras i utredningens uppdrag. Utredningen har därför försökt att se hur man kan
dra nytta av och använda befintliga myndigheter, strukturer m.m. för
att uppnå syftet.
Mot bakgrund av att det finns en stor kapacitet på befintliga myndigheter att arbeta med uppföljning (se kapitel 9) anser utredningen
att funktionen inte i första hand ska producera uppföljning. En
utgångpunkt är snarare att ta tillvara de underlag som tas fram på
myndigheterna. Detta utesluter inte att det kan behövas förändringar i vad som följs upp och hur uppföljningarna görs vid de olika
myndigheterna.
Med utgångpunkt från uppdraget och resonemanget i föregående
avsnitt skulle funktionens uppgifter kunna innefatta att bistå regeringen med att
1. genomföra och utveckla uppföljning och analys av statliga initiativ, såsom reformer och satsningar,
2. sammanställa en bild av tillståndet och utvecklingen i hälso- och
sjukvården,
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3. belysa områden där det är ändamålsenligt att staten agerar för att
säkerställa en god vård samt belysa möjliga statliga insatser,
4. bidra till erfarenhetsutbyte och lärande avseende utformning och
utveckling av fortsatta insatser.
I funktionens roll ligger också att främja ökad samordning och samarbete i staten när det handlar om nationell uppföljning. En del av
arbetet består av dialog såväl inom staten som med andra aktörer,
t.ex. med hälso- och sjukvårdens huvudmän. Mer om hur den samverkan bör se ut återkommer vi till.
I kommande avsnitt tittar vi närmare på vad respektive arbetsuppgift skulle kunna innebära. Vi avslutar sedan med ett resonemang
avseende organisering.
Uppgift 1. Genomföra och utveckla uppföljning och analys
av statliga initiativ, såsom reformer och satsningar
Funktionens första delsyfte är att följa regeringens reformer och satsningar på området, vilket utredningen ser utgör huvuddelen av statliga initiativ.
Den uppföljning av statliga initiativ inom hälso- och sjukvårdsområdet som sker mest frekvent är uppföljning av överenskommelser, även om andra typer av initiativ förekommer. Den görs i dag
av främst två myndigheter, Socialstyrelsen och Vårdanalys. Båda
myndigheterna har enligt sina instruktioner uppdrag som gör att de
kan följa överenskommelser, men det är uttryckt på olika sätt. Socialstyrelsen har enligt sin instruktion ett brett uppdrag att bl.a. följa,
analysera och rapportera om hälsa, hälso- och sjukvård m.m. genom
statistikframställning, uppföljning, utvärdering och epidemiologiska
studier. Vårdanalys har enligt sin instruktion ett mer specifikt uppdrag som handlar om att på regeringens uppdrag bistå med utvärderingar och uppföljningar av beslutade eller genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ.
En överenskommelse handlar om ett utpekat område, t.ex. ett
sjukdomsområde som cancer, eller ett övergripande område i hälsooch sjukvården såsom tillgänglighet, som regeringen tillsammans
med huvudmännen valt att ta ett särskilt initiativ på, ofta parat med
stimulansmedel i form av ett riktat statsbidrag. Som vi redovisade
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tidigare ser vi att en utmaning i sådana uppföljningar ofta är att det
är svårt att uttala sig om vilka effekter en viss satsning faktiskt har
haft. Orsaken kan vara satsningens innehåll och utformning i kombination med bristen på data.
Den övergripande målbilden är att den nationella uppföljningen
ska bli mer sammanhållen och därigenom öka möjligheten till en mer
strategisk, kunskapsbaserad och långsiktigt hållbar styrning av hälsooch sjukvården på nationell nivå för att i högre grad nå målen med
hälso- och sjukvården. För att uppnå det ser vi att det krävs mer än
att uppföljningen ska vara sammanhållen, den nationella uppföljningen
behöver också utvecklas. Vi bedömer att det finns några faktorer
som är centrala för en sådan utveckling.
Utveckla utformningen av uppföljningar av statliga initiativ
Vår genomgång av några slumpvis utvalda uppföljningsrapporter av
statliga initiativ visar att uppföljningarna inte är utformade för att ge
konkreta förslag på potentiella lösningar till problem och utmaningar. Flera aktörer som utredningen har pratat med delar bilden
av att dessa uppföljningar ofta inte ger så mycket i termer av att
förstå initiativets effekter. Skälet till det är, enligt vår bedömning,
bl.a. att såväl utformningen av en satsning som utformningen av
uppföljningen av denna inte har gjorts samlat och strukturerat. Det
betyder t.ex. att man inte redan från början har tänkt efter vad det är
man vill följa upp och om det finns förutsättningar för det. Det kan
därmed uppstå ett glapp mellan vad man vill och vad som är möjligt
att följa upp. En annan faktor är att det kan ta tid innan ett initiativ
ger resultat och man därmed kan säga om initiativet var lyckosamt
eller inte. I den politiska världen vill man ofta se snabba resultat,
helst under innevarande mandatperiod, vilket ibland kan vara svårt
att uppnå. En uppföljning som sker nära inpå ett genomfört initiativ
visar kanske inte på något nämnvärt resultat just för att det har gått
för kort tid. En annan försvårande faktor är att initiativen som regel
inte sker isolerat från annat som görs, varför det kan vara svårt att
följa upp vad ett specifikt initiativ har gjort för skillnad. Sammantaget bedömer vi att en utveckling av den nationella uppföljningen
av statliga initiativ också förutsätter en utveckling av hur uppföljningarna utformas. Detta kräver specifik erfarenhet och metod-
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kunskap avseende denna typ av uppföljningar och analyser. Satsningarna måste vara utformade så att de är möjliga att följa i bemärkelsen att det finns förutsättningar att kunna dra slutsatser om vad
som bidrar till en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården.
Åtgärder som vi bedömer kan behöva vidtas är att utveckla och
förstärka Regeringskansliets beställarkompetens, för att efterfråga
den kunskap som behövs vid utformningen av insatser och/eller att
skapa strukturer där regeringen genom dialog med sina myndigheter
kan få stöd i utformningen av dessa.
Utveckla och bygg upp kompetens kring uppföljning
av statliga initiativ
Det är som vi redan konstaterat främst Socialstyrelsen och Vårdanalys som har i uppdrag att följa upp statliga initiativ inom hälsooch sjukvårdsområdet. Ibland har även Statskontoret sådana uppdrag. Statskontoret är dock en myndighet som har i uppgift att arbeta
med all statlig och statligt finansierad verksamhet, varför vi inte beaktar den myndigheten i våra fortsatta resonemang. Även Riksrevisionen granskar statens agerande på hälso- och sjukvårdsområdet,
men det betraktar vi som en aktör utanför befintlig myndighetsstruktur, eftersom det är en myndighet som lyder under riksdagen
och inte under regeringen.
Vår bedömning är, bl.a. mot bakgrund av vad vi anför ovan, att det
krävs en kompetens i sig att arbeta med uppföljning och analys av
statliga initiativ. Det är dessutom ett område som behöver utvecklas.
Det kan bl.a. handla om att utveckla metodiken för att analysera olika
satsningars relevans för helheten, eller nya indikatorsett för uppföljning och analys över tid. Statliga initiativ är strategiskt viktiga för
regeringens styrning på hälso- och sjukvårdsområdet. Att dessa särskilt har lyfts fram i vårt uppdrag tolkar vi som att regeringen är
särskilt angelägen om att en utveckling sker på det området. För att
främja en utveckling bedömer vi att det kan vara en fördel att samla
sådan uppföljning hos en myndighet och bygga upp och utveckla
kompetensen på området, i stället för att splittra den på flera. Genom
att samla uppgiften hos en aktör kan denna förhoppningsvis få en
bättre förståelse för och kunskap om vad som krävs för att uppföljningarna ska bli användbara. En sådan kunskap skulle kunna vara
ett värdefullt stöd för regeringen vid utformning av satsningar.
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Inte vara involverad i initiativen som följs upp
Statliga initiativ syftar ofta till att stimulera att utveckling sker på ett
visst område där regionerna är den primära utföraren av hälso- och
sjukvården. Initiativen på hälso- och sjukvårdsområdet har hittills
stimulerat kommunerna som huvudman i ringa omfattning. Staten
kan bidra med olika delar i ett initiativ t.ex. genom att ta fram ett
kunskapsstöd eller en reglering på området.
Den som ansvarar för uppföljningen bedömer vi med fördel bör
ha en oberoende relation till den eller de som är föremål för uppföljningen, dvs. de verksamheter och aktörer som analyseras. Vi menar
att det bl.a. är en fråga om trovärdighet och förtroende. Genom att
en oberoende myndighet, både gentemot sjukvårdshuvudmännen
och andra myndigheter, ansvarar för uppföljningen möjliggörs en
bredare ansats i uppföljningen. Det kan bidra till ett ökat lärande
även för staten. Å andra sidan kan man resonera att en myndighet
som t.ex. också arbetar med att ta fram stöd inom området, har en
djupare kunskap om området och därför bättre förstår vad som är
viktigt att följa upp. Denna kunskap och förståelse bör dock gå att
ta tillvara i arbetet med uppföljning och analys av insatserna. Som
nämnts ovan anser utredningen att det behövs strukturer där regeringen genom dialog med sina myndigheter kan få stöd i utformningen
av nya insatser och planeringen av den kommande uppföljningen.
Följa upp det som har faktisk betydelse för patienter
För att kunna följa upp initiativ på ett meningsfullt sätt är det centralt att målen är tydliga och mätbara. Utgångspunkten måste vara
utfall som har reell betydelse för patienter. Det innebär att initiativens utformning och uppföljning behöver bygga på vad berörda
patientgrupper värdesätter. Om ett initiativ exempelvis är tänkt att
öka tillgängligheten till vården behöver man förstå vilken aspekt av
tillgänglighet som är viktig för patientgruppen – är det att korta väntetiden till effektiv vård, eller handlar det om en trygghet att kunna nå
vården snabbt vid behov? Processer och erfarenhet av att ta reda på
detta och arbeta utifrån ett patientperspektiv behöver finnas på plats.
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Sammantaget
Vår samlade slutsats är att uppföljningar av statliga initiativ bör
koncentreras till en myndighet för att den ska bygga upp kunskap
om sådan uppföljning och kunna bidra till att utveckla denna. Myndigheten bör
– ha specifik erfarenhet och metodkompetens för denna typ av
uppföljningar och analys som rör statliga initiativ,
– vara ett stöd vid utformningen av nya initiativ,
– med fördel inte vara involverad i initiativen som följs upp samt
– ha förutsättningar att följa upp det som har faktisk betydelse för
aktuella patientgrupper.
Uppgift 2. Sammanställa en bild av tillståndet och utvecklingen
i hälso- och sjukvården
Funktionens andra delsyfte är att analysera var behoven av statliga
insatser är som störst för att säkerställa god vård. Som grund för att
kunna göra det behöver man ha en bild av tillståndet och utvecklingen av hälso- och sjukvården. Som vi har redogjort för i våra bakgrundskapitel görs mycket uppföljning av hälso- och sjukvården av
såväl staten som andra aktörer. Det är ett omfattande arbete. Den
enkät som vi har gjort om myndigheters publicerade uppföljningsrapporter under 2017 och 2018 visar att regeringen får i genomsnitt
en uppföljningsrapport från myndigheterna varannan vecka året
runt. Av dessa är några årliga rapporter från myndigheter som har i
uppdrag att varje år lämna en bred bild av läget i bl.a. hälso- och
sjukvården. Socialstyrelsen, IVO och Folkhälsomyndigheten har i
uppdrag att lämna rapporter inom sina ansvarsområden.
Vårt uppdrag handlar också om hur staten kan agera mer sammanhållet. När det gäller bilden av hälso- och sjukvården tolkar vi
uppdraget som att regeringen eftersträvar något annat än alla de bilder som i dag ges av myndigheterna. Vi uppfattar att regeringen vill
att staten bättre skapar en samordnad bild av hur det ser ut. Frågan
är om det handlar om att addera något till det som görs, göra annorlunda eller att bättre samla ihop det man har? Vår bedömning är att
det ena inte behöver utesluta det andra utan att man kan se en ut-
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veckling i flera steg. Uppgiften bör ses som något som kan utvecklas
över tiden, både vad gäller underlag och arbetssätt.
Utgå från det man har och fortsätt utveckla
Vår uppfattning är att det inte råder brist på uppföljningar, även om
vi inte kan utesluta att det både kan finnas luckor och behov av att
utveckla uppföljningen. Uppföljning definierar vi som att faktiska
skeenden i hälsosystemet kartläggs och dokumenteras och data som
den information som ligger till grund för uppföljningen. Uppföljningar är inte detsamma som rapporter, men det är i rapportformen
som myndigheterna ofta har publicerat, och i den formen som
regeringen ofta får dem presenterade. Som ett första steg i en mer
samordnad och utvecklad nationell uppföljning i staten gör vi bedömningen att man skulle kunna börja med att se över och sammanställa de underlag som myndigheterna tar fram i dag. Det handlar alltså inte om att göra en mängd ny uppföljning utan om att ta ett
samlat grepp i staten som kan bygga på rapporter, data m.m. som
finns. Vår bedömning är att ett sådant första steg skulle ha ett stort
värde för regeringen. Det är också en ambitionsnivå som bör vara
möjlig att genomföra relativt omgående. Socialstyrelsen har redan
i dag i uppdrag att ta fram en årlig samlad lägesbild av hälso- och
sjukvården. Mot bakgrund av vårt uppdrag uppfattar vi dock att
regeringen inte anser att underlaget svarar upp mot det behov som
regeringen har. En möjlig utveckling skulle kunna vara att bygga
vidare på Socialstyrelsens uppdrag så att det som presenteras är ett
uttryck för statens samlade bild snararare än Socialstyrelsens.
Att skapa denna samlade bild ser vi som en uppgift som funktionen ska bidra med. För att åstadkomma detta behövs ett arbetssätt som gör att den samlade kompetensen och kunskapen i staten
tas tillvara på bästa sätt. Det kräver samlad dialog med huvudmännen
och ett närmare samarbete mellan myndigheterna. Det som bör
eftersträvas är att skapa en bild som delas i staten snarare än en bild
som färgas av vilken myndighet den kommer ifrån. Utöver värdet för
regeringen med en sammanställd bild bedömer vi att det finns behov
av en övergripande analys av denna bild, som i sin tur kan ge vägledning inför kommande insatser (se nedan). Utredningens bedömning är att den analyskapacitet som krävs för detta redan finns inom
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staten och att det även här handlar om att ta tillvara på kompetensen
genom ett myndighetsövergripande samarbete. Om man sedan vill
utveckla analyserna kan det finnas behov av att förstärka analyskapacitet och kompetens. Detta är något som skulle kunna utvecklas
över tid.
Vi ser också att funktionen kan ha en mer praktiskt sammanhållande roll, t.ex. att ha en överblick över den uppföljning som görs
och eventuella luckor som hindrar möjligheten att skapa en helhetsbild. I detta sammanhang behöver funktionen även skapa sig en övergripande bild av de utvecklingsprojekt som pågår på myndigheterna.
Vårt intryck efter samtal med olika företrädare för myndigheterna är
att man saknar en överblick över den uppföljning som görs av andra
myndigheter än sin egen. Funktionen behöver även ha en överblick
över och förhålla sig till den utveckling som sker hos huvudmännen.
Socialstyrelsen och Vårdanalys lämnade förslag på hur den nationella uppföljningen skulle kunna se ut i sina rapporter från 2019,
men pekade också på behov en utveckling av den nationella uppföljningen. Vårdanalys pekade på att en utveckling inte handlade om att
utveckla mer data utan snarare om att bearbeta och förädla. Socialstyrelsen pekade på en successiv utveckling som både handlar om
arbetssätt, exempelvis ökad samordning och samarbete mellan myndigheter, och vidareutveckling och vidareförädling av det som följs
upp. Utredningen delar bilden av behovet av en utveckling för att
bättre svara upp mot regeringens behov och anser att både Socialstyrelsen och Vårdanalys har presenterat förslag som bör beaktas i
utvecklingen av en funktions arbete.
Uppgift 3. Belysa områden där det är ändamålsenligt att
staten agerar för att säkerställa en god vård samt belysa
möjliga statliga insatser
När man har en bild av tillståndet och utvecklingen i hälso- och
sjukvården är nästa steg att belysa var det är ändamålsenligt att staten
gör insatser. Det kan t.ex. vara så att bilden visar ett antal områden
där det finns behov av insatser och åtgärder. Men för att förstå var
och hur det är ändamålsenligt att staten agerar kan relevanta delar av
bilden behöva kompletteras med fördjupade analyser. Statliga insatser kan innebära större reformer och satsningar men också andra
typer av mer begränsade insatser, såsom arbete med nya riktlinjer
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eller stöd för tillämpningen av kunskap ute i verksamheterna. Insatser kan även vara utvecklingsprojekt eller kunskapsunderlag som
funktionen behöver för kommande analyser. Även andra typer av
kunskapsunderlag till exempel baserade på policyforskning eller effektutvärderingar kan behövas för att belysa möjliga insatser.
Behov eller frågor som identifieras vid en uppföljning och analys
kan hanteras i olika delar av ett sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (se avsnitt 2.6, figur 12.1). I vissa fall behöver man stärka
förutsättningarna för att vården ska kunna tillämpa tillgänglig kunskap och arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Förutsättningar kan innefatta allt ifrån vilken personal som finns, vad den
har för kompetens och möjligheter till kompetensutveckling till vad
det finns för resurser och stöd för implementering och förbättringsarbete (utvecklas i kapitel 13). I andra fall är det ny kunskap
som behövs, t.ex. genom medel för riktad forskning, sammanställning av forskning eller vägledningar. Forskningsbaserad kunskap
kan belysa en rad olika frågor såsom behandlingseffekter, upplevelser av ett tillstånd, hälsoekonomiska aspekter etc. Detta kan vara
särskilt relevant för staten vid nationella interventioner såsom vaccinationsprogram eller vid ny teknik, såsom genteknik där man även
kan behöva se över lagstiftning.
Möjliga statliga insatser behöver således ses på utifrån hela systemet för en kunskapsbaserad vård och med utgångspunkt i målen
med hälso- och sjukvården. I arbetet med att identifiera var behoven
av statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård blir det
centralt att föra dialog såväl inom staten som mellan staten och
hälso- och sjukvårdshuvudmännen, vilket vi utvecklar i kapitel 15.
Uppgift 4. Bidra till erfarenhetsutbyte och lärande när det gäller
utformning och utveckling av fortsatta insatser
Samtliga beskrivna arbetsuppgifter – att utföra och utveckla uppföljningen av statliga initiativ samt att sammanställa en bild av tillståndet i hälso- och sjukvården och belysa områden och insatser där
staten kan agera – kommer att innebära en metodutveckling och ett
lärande som blir centralt att ta tillvara.
Den kunskap som myndigheterna successivt bygger upp avseende uppföljning av effekter av statliga initiativ kan användas vid
planering av nya initiativ som i sin tur ska följas upp. Uppföljningen
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kan på så sätt göras mer ändamålsenlig. Ju mer denna typ av uppföljningar och analyser kan förfinas – så att det går att dra slutsatser
kring effekter av enskilda och samverkande initiativ – desto mer kan
lärandet inför kommande initiativ öka. Det erfarenhetsutbyte som
kommer att krävas mellan en rad olika aktörer för att sammanställa
bilden av tillståndet i hälso- och sjukvården och belysa områden och
insatser, har potential att öka lärandet vad gäller innehållet och utformningen av kommande insatser. Dialogen med Regeringskansliet
blir viktig för att åstadkomma detta.
Figur 12.1

De huvudsakliga komponenterna i ett sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård (se vidare avsnitt 2.6). Pilarna illustrerar
att det är det är viktigt att ta ställning till var i systemet en
identifierad fråga bäst hanteras

Organisering av funktionen
Enligt direktivet ska utredningen föreslå en funktion inom ramen
för den befintliga myndighetsstrukturen. Utredningen ska också
föreslå hur funktionen ska vara reglerad. Utredningen tolkar, som vi
tidigare anfört, ordet funktion som en funktionalitet, det vill säga att
det är något som ska göras inom befintlig myndighetsstruktur som
ska åstadkomma det som preciseras i utredningens uppdrag.
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Genom att förslaget ska förhålla sig till befintlig myndighetsstruktur innebär det att funktionen inte kan vara en ny myndighet.
Det finns myndigheter av olika slag såsom förvaltningsmyndighet,
nämndmyndighet och statlig kommitté. När det gäller det sistnämnda
innebär det att det inte heller är ett alternativ att organisera funktionen som en samordnare med ansvar för en kommitté, eftersom en
sådan rent formellt är en egen myndighet.
En samordnare i form av en funktion inom Regeringskansliet
skulle teoretiskt sett kunna vara en möjlighet, men mot bakgrund av
att uppdraget primärt rör samordning inom staten, ser vi inte heller
det som ett reellt alternativ. När regeringen väljer att tillsätta en
nationell samordnare brukar dess uppdrag vända sig till en bredare
krets av aktörer än bara statliga. I sammanhanget vill vi också uppmärksamma på att Kunskapsstödsutredningen föreslog att regeringen skulle inrätta en funktion i form av ett kansli i Regeringskansliet för kunskapsbaserad och jämlik vård med uppgift att bistå
regeringen i det av utredningen föreslagna samrådet, dvs. ett forum för
strategisk dialog mellan regeringen och regionerna. Regeringen valde
att inte gå vidare med detta förslag.
Vi har i vårt arbete också försökt att se hur man kan använda
befintliga organisationer, organ och strukturer i så stor utsträckning
som möjligt för att uppnå uppdragets syfte, där det bedöms som
ändamålsenligt. En central utgångspunkt har varit att organiseringen
ska skapa förutsättning för ett effektivt och processorienterat arbetssätt. Vi har också beaktat att funktionens syfte har två delvis olika
delar och hur det kan tillgodoses på bästa sätt.
Vi har både tittat på möjligheterna att förstärka befintliga organisationer eller strukturer och att bilda något nytt i form av organ, t.ex.
ett råd.
Utredningen har undersökt vad det finns för organ eller motsvarande i staten i dag, inom befintlig myndighetsstruktur. I kapitel 6, Samverkan i staten, konstaterades att det finns många olika
typer av råd m.m. med ansvar för nationell eller lokal samordning.
En del av dessa är reglerade och beslutade av regeringen, andra
bygger på frivillighet.
Utifrån genomgången av olika organ är det framför allt två alternativa organiseringar som vi bedömer som mest relevanta för vårt
uppdrag. Den ena alternativet är att inrätta en funktion vid, och som
del av, en myndighet. Det andra alternativet är att inrätta ett kansli
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vid en myndighet till vilken man kopplar ett råd eller liknande med
en rådgivande roll som består av företrädare för olika organisationer.
Det finns flera exempel på dessa organisatoriska alternativ. Vid
Socialstyrelsen finns flera organ, till exempel ST-rådet och Nationellt Donationscentrum. Därutöver finns det flera myndigheter som
har ett utpekat samordnande ansvar som närmast är att likna vid en
funktion, t.ex. Länsstyrelser och Folkhälsomyndigheten.
Det nyligen inrättade Nationella vårdkompetensrådet vid Socialstyrelsen är ett exempel på en funktion som består av ett kansli med
ett råd. Digitaliseringsrådet och förslaget om att inrätta ett råd för
korrekta utbetalning, som lämnades av Delegationen för korrekta
utbetalningar från välfärdssystemen i december 2019, är andra exempel där man har valt konstruktionen att inrätta ett kansli med ett råd.
Digitaliseringsrådet, som tillkom som ett tidsbegränsat råd, är ett
råd som är knutet till Regeringskansliet och som leds av digitaliseringsministern samt består i övrigt av personligt förordnade medlemmar.11 Rådsmedlemmarna kommer från myndigheter, universitet, fackförbund, privata företag och SKR. I Digitaliseringsrådet ingår också
ett kansli inhyst hos Post- och Telestyrelsen, som har det operativa
ansvaret för att ta fram underlag etc. Syftet med att skapa rådet var
att regeringen skulle ha tillgång till analyser av digitaliseringens
möjligheter, att en aktör skulle kunna arbeta för bättre samordning
av digitaliseringspolitiken och för att ha en funktion som kan uppmärksamma viktiga frågor inom digitaliseringsområdet.12
Förslaget om ett Råd för korrekta utbetalningar från välfärdssystemet innebär att rådet består av representanter från berörda myndigheter och Finansdepartementet samt att ett kansli med uppgift att
samordna myndigheternas arbete med att uppskatta de felaktiga utbetalningarna och förse regeringen med aktuella lägesbeskrivningar
knyts till rådet. Kansliet bör enligt förslaget placeras vid Ekonomistyrningsverket, ESV, men vara självständigt på så sätt att verksamheten inte ska kunna prioriteras bort mot annan verksamhet vid
myndigheten.
Ett råd i form av en rådgivande konstellation med utsedda företrädare kan innebära både för- och nackdelar. Ett råd skulle kunna

11

digitaliseringsradet.se/vi-aer-digitaliseringsraadet/ledamoeter-i-raadet (hämtad 20.02.27).
Statskontoret. Fortsatta former för digitaliseringspolitiken – Utvärdering av Digitaliseringsrådet och kartläggning av regeringens styrning. Rapport 2020:3. 2020.
12
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bidra till legitimitet och förankring, samtidigt som det riskerar att
göra arbetet mindre effektivt och tungrott.
Efter genomgången av organ i staten noterar vi att organ sällan
utformas på så sätt att en part får en särställning. I några utvärderingar av sådana organ har detta pekats ut som en svaghet. Även i de
fall en aktör får en särställning (den som ska samordna) verkar den
tycka att det är ett problem att den inte får några ”muskler”, t.ex. att
kunna styra över andra. Samtidigt noterar vi i Statskontorets rapport
om nationella samordnare att det verkar som om syftet med att
tillsätta samordnare i stället för att reglera, var just att man tror att
frivillig samverkan är mer effektiv (och/eller att man redan provat
reglering). I två av Statskontorets utvärderingar återkommer frågan
om att den aktör som får ett samordningsansvar inte ska ha en för
specialiserad roll i frågan så att det snedvrider fokuset.
Sammantaget är vår bedömning att det inte finns en ideal modell
för hur man bör utforma en funktion som har en samordnande eller
samverkande roll. I alla de exempel och utvärderingar av olika funktioner som vi har tagit del av finns det både för- och nackdelar med
de olika alternativen. Vi uppfattar att samspelet mellan myndigheterna och samspelet mellan regeringen och myndigheterna är viktigt
för att lyckas. I det senare fallet handlar det bl.a. om tydlig styrning.
Samverkan mellan myndigheterna är en utmaning men också en
möjlighet som kan bidra till ett stort mervärde jämfört med om bara
en aktör hade haft ansvar. Med utgångpunkt från rådande myndighetsstruktur där flera myndigheter har ett ansvar för nationell uppföljning bedömer vi att det finns en risk att gå miste om viktiga
värden i uppföljning för att få en samlad bild, om man skulle välja att
peka ut endast en aktör. Statskontoret har i sin antologi om samverkan konstaterat att det tar tid att utveckla framgångsrik samverkan
och att det därmed krävs uthållighet och tålamod, förutom stark vilja
och engagemang och tillåtande ledarskap för att lyckas. Just det senare,
ledarskapet och ledningens engagemang bedömer vi som särskilt
viktigt för en framgångsrik samverkan.
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13

Förutsättningar att arbeta
kunskapsbaserat i regioner
och kommuner

• I kapitlet vidareanalyseras Kunskapsstödsutredningens förslag
om att upphäva lagen om läkemedelskommittéer och ersätta
den med en ny lag om vårdkommittéer.
• Förslaget om inrättande av vårdkommittéer innebar i korthet
att läkemedelskommittéernas uppdrag skulle vidgas från att
fokusera på läkemedel till att omfatta all vård. Därigenom
skulle särbehandlingen av läkemedel upphöra. Kärnan i vårdkommittéernas uppdrag skulle, som vi tolkar förslaget, vara att
utgöra en stödfunktion på lokal nivå för implementering och
förbättringsarbete.
• Utredningen bedömer att det lokala implementerings- och
förbättringsarbetet behöver stärkas i både regioner och kommuner. Kommunerna har särskilda utmaningar avseende grundläggande förutsättningar för kompetensförsörjning.
• Arbete med att tillämpa eller skapa förutsättningar för tillämpning av bästa möjliga kunskap är centrala aspekter av kunskapsstyrning. Vi ser i dag en högre grad av integrering vad gäller
hur regionerna arbetar med kunskapsstyrning avseende läkemedel och andra behandlingsformer jämfört med sommaren
2017 när förslaget om vårdkommittéer presenterades.
• Mycket arbete kvarstår dock och det är angeläget att regionerna fortsätter att utveckla sin lokala kunskapsstyrning i en
mer integrerad riktning. Nuvarande lag om läkemedelskommittéer ger regionerna det utrymme de behöver för att kunna
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tillförsäkra att läkemedelskommittén arbetar integrerat med
regionens övriga kunskapsstyrningsarbete.
• Efter analysen av förslaget om vårdkommittéer breddar vi perspektiven och tittar på grundläggande förutsättningar att
kunna arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå. Särskilt centralt är
den grundläggande kompetensförsörjningen och personalens
praktiska förutsättningar, vilket också är en central patientsäkerhetsfråga.
• Samverkan mellan regioner och kommuner är centralt ur flera
perspektiv, inte minst i ljuset av kommunernas ökande ansvar
för hälso- och sjukvård i omställningen mot en nära vård.
• En mängd statliga insatser pågår för att stärka förutsättningarna att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå, både i regioner och kommuner. Insatserna går dock under många namn
och har sällan etiketten stöd till implementering, förbättringsarbete eller kunskapsstyrning.
I det här kapitlet tar vi bakgrundsbeskrivningarna i kapitel 10 vidare
till en analys. Kapitlet är indelat i två delar. I den första analyseras
utredningens specifika uppdrag att vidareanalysera Kunskapsstödsutredningens förslag om att upphäva lagen om läkemedelskommittéer och ersätta den men en ny lag om vårdkommittéer.
I den andra delen tar vi ett bredare perspektiv på vårdens förbättringsarbete. Detta perspektiv speglar vår tolkning att begreppets
användning i direktivet avser fånga en bred ansats avseende förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå. Det handlar om
tillämpning och förutsättningar för tillämpning av bästa möjliga
kunskap (se vidare beskrivning av det sammanhållna systemet i avsnitt 2.6). Arbete med att tillämpa eller skapa förutsättningar för
tillämpning av bästa möjliga kunskap är centrala aspekter av kunskapsstyrning. Vi använder därför också detta begrepp i kapitlet när
vi syftar på hela kunskapsstyrningen (se definition i avsnitt 2.4).
Sist i kapitlet kommenterar vi pågående arbete i staten som i praktiken handlar om stöd till lokal implementering, förbättringsarbete
och kunskapsstyrning men som ofta går under en annan etikett.
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13.1

Förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat i regioner och kommuner

Att stärka vårdens förbättringsarbete genom
vårdkommittéer

Utredningen har i uppdrag att vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas. Vi ska göra detta genom att vidareanalysera
det förslag som Kunskapsstödsutredningen presenterade sommaren
2017 om att upphäva lagen om läkemedelskommittéer och ersätta
den men en ny lag om vårdkommittéer. I uppdraget ingår även att
analysera konsekvenserna av att avveckla lagkravet om läkemedelskommittéer. Utifrån analyserna ska utredningen lämna förslag på
hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas, särskilt på lokal nivå.
Förslaget om inrättande av vårdkommittéer innebar i korthet att
läkemedelskommittéernas uppdrag skulle vidgas från att fokusera på
läkemedel till att omfatta all vård. Därigenom skulle särbehandlingen
av läkemedel upphöra.
Kärnan i vårdkommittéernas uppdrag skulle, som vi tolkar förslaget, vara att utgöra en stödfunktion på lokal nivå för implementering och förbättringsarbete. Förslaget syftade med andra ord till att
öka förutsättningarna att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå i
regionerna och kommunerna. Därutöver tolkar vi att förslaget att
reglera vårdkommittéerna är ett uttryck för att staten vill försäkra
sig om att bästa möjliga kunskap verkligen implementeras och tillämpas i hälso- och sjukvården samt att kunskapsstöd som bl.a. staten
bidrar med blir verkningsfulla. I sammanhanget vill vi uppmärksamma på att i ett väl fungerande nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård är det lokala förbättringsarbetet även en källa
till ny kunskap som tillförs hela systemet. I ett väl fungerande nationellt sammanhållet system utgör det lokala implementerings- och
förbättringsarbetet med andra ord en integrerad del av hela hälsooch sjukvårdens arbete att nå en god vård. Se vidare kapitel 10.
Befintligt lokalt stöd till implementerings- och förbättringsarbete
i regioner och kommuner
Utredningen har i en enkät ställt frågor till regioner och kommuner
om hur de arbetar med att implementera bästa tillgängliga kunskap
och att skapa lärande organisationer. Svaren på dessa enkäter ger en
översiktlig bild av vilket stöd som finns i dag till lokalt implementerings- och förbättringsarbete (se kapitel 10).
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Vi har av svaren uttolkat att det finns utvecklade stödfunktioner
för detta i flertalet regioner. Utformningen av dessa skiljer sig åt men
det är enligt beskrivningarna ofta en kombination av organ med
styrande och samordnande uppdrag och funktioner som ger mer
operativt stöd i form av kunskap om förbättringsarbete och metoder
samt specialistkunskap på olika områden. Enkätsvaren ger också
bilden av att regionerna ger visst stöd till kommunerna i form av
utbildning, metodstöd och samarbeten både inom olika sakområden
och på ett strukturellt plan. Utformning och ambitionsnivå skiljer
sig dock väsentligt åt regionerna emellan.
Flera regioner nämner i enkätsvaren sina läkemedelskommittéer
som ett av flera organ som har en stödjande roll. Läkemedelskommittéernas huvudsakliga uppgift är att verka för en tillförlitlig och
rationell läkemedelsanvändning i respektive region (se kapitel 10).
Hur det praktiska arbetet organiseras och genomförs skiljer sig
kommittéerna emellan men gemensamt för kommittéerna är att de
arbetar med läkemedelsrekommendationer anpassade för regionen,
uppföljning av förskrivningsmönster i relation till rekommendationerna samt rådgivning och utbildning. De arbetar i regel både nära
den operativa hälso- och sjukvårdsverksamheten och som expertstöd till ledningsfunktioner, myndigheter etc.
Även kommunerna lyfter i sina svar fram flera olika typer av
funktioner som arbetar med det lokala förbättringsarbetet. De lyfter
särskilt fram utgångspunkten i linjeansvaret, men även det stöd som
finns till linjecheferna i att ta det ansvaret. Som stöd till linjecheferna
nämns särskilt funktionerna MAS och MAR1 samt de kvalitetsledningssystem i vilket det löpande kvalitets- och förbättringsarbetet
finns inbyggt. Det framgår även av svaren att det finns en mängd
olika typer av samarbeten mellan kommuner och mellan kommuner
och regioner. De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS)2
har några kommuner i enkäterna nämnt som viktiga organ för samverkan och kunskapsuppbyggnad. Även i andra sammanhang har
aktörer lyft fram betydelsen av RSS för kommunernas lokala kunskapsstyrning. I de dialoger vi fört under utredningens gång har den
kommunala hälso- och sjukvårdens förutsättningar lyfts upprepade
gånger som särskilt problematiska.

1
2

Funktionerna MAS och MAR beskrivs bl.a. i avsnitt 10.2.
De regionala samverkans och stödstrukturerna beskrivs i avsnitt 8.3.
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Vår samlade bild i ljuset av enkäterna och de dialoger utredningen
fört är att det lokala implementerings- och förbättringsarbetet behöver stärkas i både regioner och kommuner. Kommunerna har särskilda utmaningar avseende de grundläggande förutsättningarna för
kompetensförsörjning. Vi återkommer till det kommunala perspektivet i avsnitt 13.2 nedan.
Läkemedelsfrågorna på väg att integreras i regionernas
kunskapsstyrning
Läkemedelskommittéerna på väg att integreras i den lokala
kunskapsstyrningsorganisationen
Eftersom arbete med att tillämpa eller skapa förutsättningar för tillämpning av bästa kunskap är centrala aspekter av kunskapsstyrning
är samarbetet mellan läkemedelskommittén och regionens övriga
kunskapsstyrningsorganisation av intresse. Utredningen frågade därför också regionerna om regionens läkemedelskommitté är sammankopplad med regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning. Se kapitel 7 för en beskrivning av regionernas gemensamma
system för kunskapsstyrning. I enkätsvaren uppgav samtliga regioner att regionens läkemedelskommitté är eller är på väg att bli sammankopplad med strukturen på lokal nivå. Vi tolkar regionernas
beskrivningar som att läkemedelskommittéerna har en närmare koppling till det övriga lokala kunskapsstyrningsarbetet i dag än det hade
sommaren 2017 när förslaget om vårdkommittéer presenterades.
Vår tolkning utifrån beskrivningarna är att förflyttningen mot en
mer integrerad roll har kommit längre i vissa regioner än i andra men
att det sker en rörelse i samtliga regioner. Enkäten genomfördes
sommaren 2019 varför ytterligare rörelse i organisationerna sannolikt har skett sedan dess.
Ett exempel på en mer integrerad roll är läkemedelskommittén i
Region Uppsala som i sitt reglemente har fastställt att två av kommitténs ledamöter ska vara ”representanter från kunskapsstyrningsområdet/programråd/lokala programråd”.3 Region Uppsala skriver
vidare i sitt enkätsvar att

3

Reglemente för regionens läkemedelskommitté i Uppsala län, Region Uppsala, beslutad
18.11.27.
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Region Uppsalas läkemedelskommitté kommer att utgöra en lokal samverkansgrupp för läkemedel och kommer därmed integreras i regionernas kunskapsstyrningsorganisering. På sjukvårdsregional nivå (UppsalaÖrebro) har det funnits ett långvarigt samarbete mellan de sju regionernas läkemedelskommittéer vilket fortsättningsvis blir den regionala
samverkansgruppen för läkemedel som i sin tur har kontakter med den
nationella samverkansgruppen för läkemedel. Med andra ord bygger vi
ihop nuvarande organisering med läkemedelskommittéer med den nya
organiseringen för kunskapsstyrning.

Det finns ytterligare exempel på att läkemedelskommittén görs till
lokal samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik, speglande
den nationella nivån i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning, bl.a. Region Stockholm. Regionerna Sörmland, Gävleborg och Västmanland är exempel på regioner som har knutit ihop
organisationen genom att ordföranden i läkemedelskommittén ingår
som ledamot i ett lokalt kunskapsstyrningsråd. Ytterligare ett
exempel är Region Kronoberg i vilken läkemedelskommittén ingår i
regionens medicinska kommitté. Den medicinska kommittén är en
rådgivande instans med huvudsaklig uppgift att stödja en evidensbaserad vård.4 Region Kronoberg framhåller i sitt svar att de sedan
2008 har haft denna sammanhållna kunskapsstyrningsorganisation
som i stor utsträckning liknar den organisation som nu införs nationellt.
Det sätt som flera regioner har flätat samman läkemedelskommitténs arbete med andra delar av sin lokala kunskapsstyrningsorganisation menar vi har flera likheter med grundtanken med vårdkommittéer.
Även om konstruktionerna i ovan exempel från regionerna skiljer
sig åt sinsemellan fångar de en grundläggande ambition att väva samman lokalt stöd till kunskapsstyrning avseende läkemedel och andra
behandlingsformer. Denna ambition fick också starkt principiellt
stöd av många remissinstanser på Kunskapsstödsutredningens förslag. Med detta noterar vi från utredningens sida att regionerna kan,
där vilja finns, skapa lösningar som uppnår ett grundläggande syfte
med vårdkommittéer även med dagens regelverk, dvs. lagen om läkemedelskommittéer. Strukturen har potential att bli en typ av stöd till
lokalt implementerings- och förbättringsarbete. Vi har i utredningen
inte fördjupat oss närmare i de lokala organens arbetssätt och kompetensstruktur. Kunskapsstödsutredningens förslag om vårdkom4

www.regionkronoberg.se/vardgivare/kompetens-utveckling/kommitteer-ochgrupper/medicinska-kommitten/ (hämtad 20.02.13).
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mittéer var inte heller explicit i detta avseende utan formulerades på
ett sätt som skulle möjliggöra lokalt anpassade lösningar avseende
detta.
På nationell nivå integreras arbetet med läkemedel i regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning
På nationell nivå har regionernas tidigare etablerade samverkansmodell för läkemedel integrerats i regionernas gemensamma system
för kunskapsstyrning genom inkorporering i den nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik. Den inkorporerade
samverkansmodellen inkluderar NT-rådet, där NT står för nya terapier.
Arbetsformerna utvecklas löpande, inklusive samarbetet med de
statliga myndigheter som arbetar med läkemedelsfrågor. Principer
har också slagits fast, och arbetsformerna är på väg att etableras,
avseende hur regionernas läkemedelskommittéer ska kunna bidra
med kompetens i olika nationella arbetsgrupper som de nationella
programområdena skapar. Se vidare avsnitt 7.4 och 10.5. Även på
nationell nivå ser vi med andra ord att kunskapsstyrning avseende
läkemedel respektive andra behandlingsformer håller på att integreras i regionernas ömsesidiga samarbete. Förändringen har skett efter
det att förslaget om vårdkommittéer presenterades sommaren 2017.
Högre grad av integrering av läkemedel och andra behandlingsformer
I ljuset av ovan beskrivning ser vi i dag en högre grad av integrering
vad gäller hur regionerna arbetar med kunskapsstyrning avseende
läkemedel och andra behandlingsformer jämfört med sommaren
2017 när förslaget om vårdkommittéer presenterades. Vi konstaterar
dock samtidigt att mycket arbete kvarstår och att det är angeläget att
regionerna fortsätter att utveckla sin lokala kunskapsstyrning i
denna riktning.

293

610

Förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat i regioner och kommuner

SOU 2020:36

Lag om vårdkommittéer versus lagen om läkemedelskommittéer
Syftet bejakas men tveksamhet till ny lag som instrument
Lagtekniskt innebar förslaget om vårdkommittéer att lagen om läkemedelskommittéer skulle upphävas och ersättas av en ny lag om
vårdkommittéer. Vårdkommittéernas uppdrag skulle vara att verka
för en nationell kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården i landstinget5 och i de kommuner som är belägna inom landstinget. Kommittén skulle enligt förslaget verka för att nationella kunskapsstöd
används, att hälso- och sjukvårdens resultat följs upp samt på annat
lämpligt sätt stödja hälso- och sjukvården i arbetet med att nå en vård
som är kunskapsbaserad och på lika villkor för hela befolkningen.
Formellt, juridiskt, var förslaget med andra ord, enligt vår tolkning, att lagstifta om ett lokalt stöd för nationell kunskapsstyrning.
De positiva aspekterna av förslaget bedömer vi framför allt vore
att tydliggöra att både regioner och kommuner måste arbeta strukturerat med kunskapsstyrning samt att det arbete som i dag görs
inom läkemedelskommittéerna ska integreras med övriga behandlingsformer6. Flera aktörer, både remissinstanser och andra, har
uttryckt sig principiellt positiva till att bryta särregleringen av läkemedel i kunskapsstyrningsarbetet. Vi ser också att lagstiftning som
instrument ger en tydlig signal om vad regeringen förväntar sig av
sjukvårdshuvudmännen vilket också torde ge hälso- och sjukvårdsverksamheten stöd i att avsätta tillräckliga resurser för arbetet. Förslaget avsåg vidare att skapa ett närmare samarbete mellan regioner
och kommuner i kunskapsstyrningsarbetet. Även detta ser vi från
utredningens sida som en viktig aspekt, särskilt i ljuset av att regioner och kommuner kommer att behöva utveckla sitt samarbete inom
hälso- och sjukvården än mer i takt med omställningen mot en mer
nära vård.
Medan vi ställer oss positiva till de effekter förslaget om vårdkommittéer syftar till att åstadkomma ställer vi oss tveksamma till
den föreslagna nya lagen som instrument för att uppnå detta.
Ett skäl till vår bedömning är att det redan i dag finns författning
som täcker in de grundläggande skyldigheterna att tillämpa vetenskap och beprövad erfarenhet och att bedriva ett löpande kvalitets5

Ursprunglig formulering i lagförslaget.
Notera att vi här använder begreppet behandlingsformer i vid bemärkelse, dvs. inkluderande
även exempelvis förebyggande och rehabiliterande insatser.
6
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och förbättringsarbete. Det finns också i lagen om läkemedelskommittéer ett krav på att arbeta för en rationell läkemedelsanvändning. En rationell läkemedelsanvändning kan i praktiken bara uppnås
om rekommendationer om läkemedelsbehandling utformas med ett
helhetsperspektiv där både läkemedel och andra behandlingsformer
beaktas. Vi kan inte se att det finns någon uttrycklig lucka i de formella kraven på att upprätthålla kvalitet i den vård som ska erbjudas.
Att inrätta en lag om vårdkommittéer skulle i praktiken omfatta
åtminstone delvis samma skyldigheter som redan finns reglerade.
Ytterligare en komplexitet rör tydligheten i vad lagen skulle omfatta, dvs. möjligheten att tydligt förstå vad i den nya lagen som inte
redan är reglerat i annan lag. Lagförslaget som presenterades i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård innehåller flera begrepp
som inte har en entydig allmänt erkänd definition. Exempel på
sådana begrepp är ”nationell kunskapsstyrning”, ”kunskapsstöd”
och ”kunskapsbaserad” vård. Vi kan konstatera att det inte synes finnas
en enhetlig allmän förståelse för begreppen. I ljuset av att dessa begrepp
torde kunna ge upphov till tolkningssvårigheter ställer vi oss tveksamma till lagförslaget såsom det är formulerat.
Vid en lagreglering skulle diskussion även uppstå om huruvida
lagstiftningen inkräktar på den kommunala självstyrelsen och därmed utlöser den kommunala finansieringsprincipen. Mervärdet av en
eventuell ny lagstiftning behöver ställas i relation till vilken faktisk
effekt på vårdens kvalitet, jämlikhet och effektivitet som kan förväntas. Kunskapsstödsutredningen menade i sin konsekvensanalys
av förslaget att de föreslagna författningsändringarna inte medför
några nya åtaganden för regionerna som innebär ett utökat ansvar i
relation till staten. Argumentationen utgick ifrån att de grundläggande skyldigheterna redan finns reglerade och att lagen om vårdkommittéer endast inriktade sig på att ändra regionerna arbetssätt,
inte införa ett merarbete.
En risk som vi menar också bör beaktas i valet av att införa ny
lagstiftning eller ej är påverkan på det arbete som i dag bedrivs av
läkemedelskommittéerna. Ett flertal aktörer som utredningen har
fört dialog med lyfter fram ett i stora delar väl fungerande och viktigt
arbete. Det framhålls att läkemedelskommittéerna fyller en viktig
funktion i sitt verksamhetsnära arbetssätt och med sin lokala anknytning. Rekommendationer formuleras utifrån lokala förutsättningar, utbildningsinsatser görs ute i verksamheterna, förskrivnings-
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mönster följs upp osv. En ny lag om vårdkommittéer skulle, precis
som varje omorganisation, riskera att vissa arbetssätt går förlorade
eller tar tid att återskapa.
Avgörande att sjukvårdshuvudmännen tar sitt ansvar och tillförsäkrar
en integrerad kunskapsstyrning
Oaktat utredningens tveksamhet till föreslagen lag om vårdkommittéer är det avgörande att sjukvårdshuvudmännen, både regioner
och kommuner, inser vikten av en kunskapsstyrning som beaktar
och integrerar alla relaterade ansvarsområden. Ur regionernas perspektiv handlar det bl.a. om att integrera läkemedel och andra behandlingsformer i behandlingsrekommendationer och liknande. Ur
kommunernas perspektiv är det särskilt centralt att integrera perspektivet hälso- och sjukvård och social omsorg. Avseende läkemedelskommittéerna specifikt är det av central vikt att dessa inte
agerar som stuprör till andra organ i regionernas gemensamma system
för kunskapsstyrning eller som en parallell organisation till denna.
De behöver integreras i strukturen och ingå i regionens lokala kunskapsstyrningsorganisation. I detta faller även ett ansvar på läkemedelskommittéerna att lyhört anamma ett samverkande arbetssätt
som bidrar till en samordnad kunskapsstyrning på både lokal, sjukvårdsregional och nationell nivå. I ljuset av detta behov behöver vi se
närmare på om nuvarande lag om läkemedelskommittéer utgör något
hinder för en ändamålsenlig kunskapsstyrning i regionerna.
Befintlig lag ger regionerna utrymme att tillförsäkra att
läkemedelskommittén arbetar integrerat med regionens övriga
kunskapsstyrningsarbete
Som vi tidigare har konstaterat har regionerna sedan några år tillbaka
fattat beslut om att etablera ett gemensamt system för kunskapsstyrning (se kapitel 7). I detta system integreras kunskapsstyrning
om läkemedel och andra behandlingsformer. Systemet bygger också
på att kunskapsstyrningen på den lokala nivån, dvs. i regionen, kan
spegla organisationsstrukturen på nationell och sjukvårdsregional
nivå samtidigt som den anpassas till lokala förutsättningar. Vilket
utrymme ger den befintliga lagen regionerna att utforma läkemedels-
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kommittéernas arbete? Finns det någon bestämmelse i lagen om
läkemedelskommittéer som hindrar regionerna att integrera kommittéerna i sin övriga kunskapsstyrningsorganisation? Vi tittar i
detta avsnitt närmare på denna fråga, med särskilt fokus på eventuella hinder att integrera kunskapsstyrning avseende läkemedel och
andra behandlingsformer.
Lagen om läkemedelskommittéer trädde i kraft den 1 januari 1997.
Lagen tillkom i samband med att kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen överfördes från staten till de dåvarande landstingen.7 Lagstiftaren lämnar i lagen utrymme för regionerna att besluta om bl.a.
antal kommittéer, antal ledamöter samt kommitténs verksamhet och
arbetsformer. Detta ska fastställas i ett reglemente. De ramar lagen
fastställer är relativt vida. Lagen fastställer att det ska finnas en
kommitté, att den genom rekommendationer ska verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom landstinget/regionen, att rekommendationerna ska vara grundade på vetenskap och
beprövad erfarenhet samt att kommittén, om den finner att det
förekommer brister i läkemedelsanvändningen, ska göra de påpekanden som behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna. Kommittéerna har
också ett lagstadgat krav på sig att i den omfattning som behövs
samverka med andra läkemedelskommittéer samt med berörda myndigheter, universitet och högskolor. Avseende kompetens i kommittén fastställer lagen att varje kommitté ska erbjuda företrädare
för farmaceutisk och medicinsk expertis att på lämpligt sätt delta i
kommitténs arbete.
En första fråga man kan ställa sig är vilket utrymme lagen ger
regionen att utforma kommitténs uppdrag, dvs. hur stort utrymme
regionen har att i reglementet utforma dess verksamhet och arbetsformer. Finns det någon formulering i lagen som hindrar regionen
att formulera och besluta om ett uppdrag som integrerar rekommendationer om läkemedelsanvändning med rekommendationer
avseende andra behandlingsformer? Vi noterar att lagen endast fastställer att kommittén ska verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning. Vår bedömning är att detta kan göras på många
olika sätt. Vi menar vidare att rekommendationer syftande till tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning måste beakta olika typer
av behandlingsformer för ett visst tillstånd/diagnos. Frånvaro av ett
7

Prop. 1996/97:27 Läkemedelsförmåner och läkemedelsförsörjning m.m.
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sådant integrerat perspektiv skulle underminera graden av rationalitet och därmed kvaliteten i rekommendationerna. Vi menar att
en rationell läkemedelsanvändning inte kan uppnås utan ett integrerat perspektiv avseende när och på vilket sätt ett läkemedel bör
användas samt val av specifikt läkemedel. Rationaliteten handlar om
att väga samman patientens och det offentligas intressen. Såväl
överanvändning som underanvändning av läkemedel behöver undvikas.
Den andra delen av uppdragsformuleringen i lagen är att kommittén, om den finner att det förekommer brister i läkemedelsanvändningen, ”ska göra de påpekanden som behövs och vid behov
erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa
bristerna”. Inte heller i denna del ser vi något i lagstiftningen som
hindrar att kommittén arbetar på ett sätt som integrerar perspektivet
läkemedel och andra behandlingsformer. Vår slutsats är därför att
uppdragsformuleringen i lagen inte i sig hindrar regionen från att
fastställa kommitténs uppdrag så att dess verksamhet och arbetsformer kräver ett integrerat förhållningssätt mellan läkemedel och
andra behandlingsformer.
Ytterligare en fråga man kan ställa sig är vilket utrymme lagen ger
regionen att välja vilken typ av kompetens som ledamöterna i kommittén ska ha. Formuleringen i lagen om att ”varje kommitté ska
erbjuda företrädare för farmaceutisk och medicinsk expertis att på
lämpligt sätt delta i kommitténs arbete” skulle kunna tolkas som att
det i kommittén bör finnas ledamöter med farmaceutisk och medicinsk expertis. Vår tolkning är dock att bestämmelsen också ger
utrymme för regionen att i stället välja att fastställa arbetsformer
genom vilka personer med farmaceutisk och medicinsk expertis på
annat sätt kan delta i kommitténs arbete. Formuleringen utesluter
inte heller att regionen väljer att utse ledamöter i kommittén med
annan typ av kompetens, exempelvis statistiker, analytiker, olika
hälso- och sjukvårdsprofessioner etc. Vi drar därför slutsatsen att
lagen ger regionen betydande utrymme att själv välja inriktning och
sammansättning avseende kompetensprofil på kommitténs ledamöter.
Lagen om läkemedelskommittéer reglerar även samverkan. Kommittéerna har i denna ett lagstadgat krav på sig att ”i den omfattning
som behövs samverka med andra läkemedelskommittéer samt med
berörda myndigheter, universitet och högskolor”.
Vi noterar att formuleringen inte utesluter samverkan med ytterligare aktörer. Dock ser vi en risk i att formuleringen i praktiken kan
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bli styrande för vilka aktörer läkemedelskommittéerna samverkar
med. Det saknas i lagen referenser till exempelvis andra funktioner
inom regionen liksom till kommuner eller strukturer inrättade i samverkan regionerna emellan. Den något vaga formuleringen i lagen
kan tolkas som en signal om att läkemedelskommittén inte är skyldig
att samordna sig med övriga funktioner inom regionens kunskapsstyrningsorganisation eller med motsvarande funktioner i de kommuner som ligger inom regionens geografiska område. Utredningens bedömning är att detta är olyckligt och potentiellt problematiskt. Det bör inte sändas kontraproduktiva styrsignaler om hur
läkemedelskommittéerna bör förhålla sig till sin omvärld. I förarbetena till lagen8 finns dock en kommentar om att samverkan även
med läkemedelsindustrin ibland kan vara ändamålsenlig. Bedömningen i förarbetena är att sådan samverkan bör kunna komma till
stånd utan att det behövs något stadgande därom i lag. Vår bedömning är att det finns skäl att dra samma slutsats när det gäller läkemedelskommittéernas samverkan med övriga delar av regionens
kunskapsstyrningsorganisation.
Sammanfattningsvis är utredningens bedömning att utrymme finns
i nuvarande lag om läkemedelskommittéer att i formulering av uppdrag, samverkansformer samt i sammansättning av kommitténs ledamöter tillförsäkra att läkemedelskommittén arbetar integrerat med
regionens övriga kunskapsstyrningsarbete. Slutsatsen stärks också
av de beskrivningar regionerna har givit utredningen i sina enkätsvar
om att och hur de arbetar med att knyta läkemedelskommittéerna
till övriga delar av regionernas kunskapsstyrningsorganisation (se
ovan).
Bibehålla eller upphäva lagen om läkemedelskommittéer
Vi har ovan analyserat förslaget avseende ny lag om vårdkommittéer
i relation till befintlig lag om läkemedelskommittéer. I utredningens
uppdrag ingår även att analysera konsekvenserna av att avveckla
lagkravet om läkemedelskommittéer. Detta bör ses i ljuset av att
Kunskapsstödsutredningen inte är ensam om att ha påpekat vikten
av att råd om läkemedelsanvändning integreras med rekommendationer om andra behandlingsformer. Frågan lyftes även av Statens
8

Prop. 1996/97:27 Läkemedelsförmåner och läkemedelsförsörjning m.m.
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vård- och omsorgsutredning i sitt slutbetänkandet Gör det enklare!9.
Principiellt instämmer vi helt i den bedömningen.
En första notering är att det fanns läkemedelskommittéer redan
innan lagen om läkemedelskommittéer trädde i kraft den 1 januari
1997. Dessa läkemedelskommittéer var inrättade på regionernas
egna initiativ. Om lagen avvecklas innebär det inte nödvändigtvis att
läkemedelskommittéerna skulle avvecklas. Det är bara lagkravet på
deras existens som avvecklas. Det skulle stå varje region fritt att avgöra om den vill behålla eller avveckla läkemedelskommittén, vilket
också innebär att besluten skulle kunna skilja sig åt regionerna
emellan. Vi kan inte sia om sannolikheten att regionerna skulle välja
att ha dem kvar eller inte.
Som lokalt verksamhetsnära stöd till en tillförlitlig och rationell
läkemedelsanvändning bidrar läkemedelskommittéerna till patientsäkerhetsarbetet. Hela läkemedelslagstiftningen är en säkerhetslagstiftning och därmed även en patientsäkerhetsfråga. I dag utgör också
lagen i praktiken ett krav på regionerna att organisera åtminstone en
viss typ av stöd för lokal kunskapsstyrning. På så sätt stödjer lagstiftningen det gemensamma system för kunskapsstyrning som
regionerna håller på att etablera.
Om staten skulle välja att avveckla lagkravet behöver vi beakta att
läkemedelskommittéerna kan komma av avvecklas i vissa eller samtliga regioner. En risk vi ser i detta är att det i många aspekter väl
fungerande arbete kommittéerna gör i dag skulle gå förlorat. Särskilt
den nära anknytningen till verksamheten skulle riskera att upphöra.
Det skulle också kunna innebära en risk för större ojämlikheter i
läkemedelsanvändningen över landet. Hur stora dessa risker är har
vi svårt att bedöma, men vi kan konstatera att de finns. Läkemedelskommittéerna samordnar sig i dag nationellt via Nätverket för
Sveriges läkemedelskommittéer (LOK). Om läkemedelskommittéerna inte skulle finnas i alla regioner skulle regionerna få finna
andra former att samordna sig på, för att uppnå samma grad av dialog
på området som i dag.
En avsaknad av läkemedelskommittéer i en eller flera regioner
skulle även kunna ha en påverkan på kostnadsutvecklingen avseende
läkemedel såvida motsvarande arbete inte genomförs på annat sätt i
regionen. Lagkravet på kommittéerna om att verka för en rationell
läkemedelsanvändning tillkom, som vi har noterat, i samband med
9

SOU 2012:33 Gör det enklare!
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att kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen överfördes från staten
till regionerna. Utan läkemedelskommittéer finns en viss risk att
regionerna skulle arbeta mindre systematiskt med att verka för en
rationell läkemedelsanvändning. Dock kan noteras att både staten
och regionerna har intresse av att tillförsäkra en rationell användning
och kostnadskontroll. Staten står i dag för omkring tre fjärdedelar
av de offentligt finansierade läkemedelskostnaderna genom finansieringen av de receptförskrivna förmånsläkemedlen. Regionerna
ansvarar för finansieringen av rekvisitionsläkemedlen vilket utgör
omkring en fjärdedel av de offentligt finansierade läkemedelskostnaderna. Läkemedelsutredningen har föreslagit en förändrad finansieringsprincip där finansieringsansvaret i större utsträckning skulle
överföras på regionerna.10 Om regeringen väljer att gå vidare med
detta förslag innebär det att regionerna får större incitament att
kontrollera kostnadsutvecklingen jämfört med i dag. Både i nuläget
och vid en eventuell förändring kommer dock både staten och
regionerna att påverkas av kostnadsutvecklingen och därmed också
ha intresse att bevaka densamma.
Sammantaget talar ovan för att lagen om läkemedelskommittéer
inte bör avvecklas utan bibehållas.
Signalvärde i relation till innehållsmässig betydelse
och kommunal självstyrelse
Namnet läkemedelskommitté signalerar ett smalare perspektiv än
det breda och integrerade sätt vi menar att läkemedelskommittéerna
behöver arbeta. Detta ser vi som en svaghet då det finns en risk att
berörda parter kan tolka in en frånvaro av krav på integrering dels
mellan läkemedel och andra behandlingsformer dels mellan läkemedelskommittén och övriga delar av regionens kunskapsstyrningsorganisation. Vår bedömning är dock att namnet i sig inte är ett
tillräckligt starkt vägande skäl för att motivera en ny lagstiftning som
går in på den kommunala självstyrelsens område utan att innebära
någon skillnad avseende sjukvårdshuvudmännens grundläggande skyldigheter. Lagstiftning kan som instrument ge en tydlig signal om vad
regeringen förväntar sig av sjukvårdshuvudmännen. Vi menar dock
att denna signal kan, och i detta fall bör, förmedlas på annat sätt.
10

SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel.
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Ett bredare perspektiv på förutsättningar
att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå

Vi har så här långt i detta kapitel analyserat förslaget om att ersätta
lagen om läkemedelskommittéer med en ny lag om vårdkommittéer.
Sammantaget ser vi inte tillräckliga skäl för att skapa en ny lag och
vi ser skäl att bibehålla lagen om läkemedelskommittéer.
Vid sidan av själva lagstiftningsförslaget bör fokus dock åter
riktas mot kärnan i det behov som förslaget avsåg möta. Som konstaterat i inledningen av detta kapitel var kärnan i förslaget, som
utredningen tolkat det, att på lokal nivå skapa en stödfunktion för
implementering och förbättringsarbete. Därutöver tolkar vi att förslaget att reglera vårdkommittéerna är ett uttryck för att staten vill
försäkra sig om att bästa möjliga kunskap verkligen implementeras
och tillämpas i hälso- och sjukvården samt att kunskapsstöd som
bl.a. staten bidrar med blir verkningsfulla. Det ska ses mot bakgrund
av statens övergripande ansvar för bl.a. en jämlik vård. Det bakomliggande syftet med detta är att verka för ett förstärkt förbättringsarbete, och därmed kvalitetsutveckling, i såväl regioner som kommuner. Vi ser ett alltjämt eftersatt behov av detta.
Vi menar, som tidigare nämnts, att staten utifrån sitt övergripande ansvar för hälso- och sjukvården har ett legitimt intresse av att
verka för ett förstärkt förbättringsarbete i regioner och kommuner.
Samtidigt behöver ett väl fungerande lokalt implementerings- och
förbättringsarbete ses i ett bredare perspektiv än förekomst av lokala
stödfunktioner till detta. I det här avsnittet belyser vi därför frågan i
ett bredare perspektiv genom ett urval av aspekter som vi menar
behöver beaktas inför bedömning av lämpliga statliga insatser på
området.
Kompetensförsörjning och omställning mot en nära vård
Helt grundläggande för ett väl fungerande implementerings- och
förbättringsarbete är att sjukvårdshuvudmännen kan klara sin kompetensförsörjning. Detta förutsätter att den kompetens som efterfrågas finns på arbetsmarknaden, att regioner och kommuner är
attraktiva arbetsgivare som kan attrahera och behålla den kompetens
som verksamheten behöver samt kontinuerlig kompetensutveckling
av personalen. Det handlar med andra ord både om bemanning och
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om ett kontinuerligt lärande genom bl.a. fort- och vidareutbildning
men också lärande på arbetsplatsen. Regioner och kommuner behöver även successivt kunna förändra kompetensstrukturen i ljuset av
att nya arbetsuppgifter tillkommer eller utgår. Både regioner och
kommuner har utmaningar med kompetensförsörjningen på olika sätt.
I utredningens enkäter till regioner och kommuner (se kapitel 10) är
det dock kommunerna som särskilt har lyft upp kompetensförsörjningen som en utmanande grundförutsättning för det lokala förbättringsarbetet. Kommunutredningen konstaterar att kommunerna
har en generell utmaning med kompetensförsörjning och att denna
fråga framstår som den mest svårlösta i ett framtidsperspektiv på
grund av arbetskraftsbrist inom så gott som all offentlig verksamhet.11 Äldreomsorgen är ett av de områden inom vilken kommunutredningen menar att rekryteringsbehoven ser ut att bli störst. Utredningen särskiljer inte vilka kompetenser som kommer behöva
rekryteras avseende sociala omsorgsinsatser respektive hälso- och
sjukvårdsinsatser för de äldre. Vi vill dock uppmärksamma på att
problematiken avseende rekrytering av personal till vård och omsorg
om de äldre inkluderar personal som ska utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Kompetensförsörjningen behöver också – särskilt i kommunerna
– ses i ljuset av den strukturreform som pågår för att primärvården
ska bli den tydliga basen i den svenska hälso- och sjukvården. Målbilden är att en förflyttning ska ske från dagens sjukhuscentrerade
system till en hälso- och sjukvård där primärvården är utgångspunkten för en ökad närhet till patienten. Från statens sida har utvecklingen drivits framåt bland annat genom utredningen Samordnad
utveckling för god och nära vård, uppdrag till olika myndigheter och
genom överenskommelser mellan regeringen och SKR. Utredningen
Samordnad utveckling för god och nära vård har bl.a. föreslagit en
ändrad definition av primärvården som tydligt inkluderar den kommunala hälso- och sjukvården. En lagrådsremiss i vilken regeringen
bl.a. föreslår en ändrad definition av primärvård överlämnades till
Lagrådet den 16 april 2020.12 I sitt slutbetänkande skriver nämnda
utredning också om utbildningsrelaterade utmaningar för god kom11

SOU 2020:8 Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget.
Lagrådsremiss. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform. Den
16 april 2020.
12
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petensförsörjning och lägger vissa förslag relaterat till detta, bl.a. att
det ska ingå i primärvårdens grunduppdrag att medverka till utbildning av de professioner som förekommer i primärvården.13 Huvuddelen av arbetet med omställning måste dock göras i kommuner och
regioner för att förändringen ska ske. Flera aktörer som vår egen
utredning har talat med vittnar om att utvecklingen under senare år
har inneburit ett växande ansvar för kommunerna särskilt i ljuset av
att allt mer avancerad sjukvård utförs i patienters hem. Vi ser från
utredningens sida att kommunernas förmåga att tillhandahålla kvalitativ, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård kommer att vara en
förutsättning för att omställningen mot en mer nära vård ska fungera
väl. Det är också helt centralt att regionerna och kommunerna förmår
utveckla sin samverkan. Vården måste ges med utgångspunkt i patientens behov vilket inkluderar en hög grad av sömnlöshet i samarbetet
mellan de vårdgivare som patienten möter. I 2020 års överenskommelse God och nära vård mellan regeringen och SKR framhålls att
omställningen mot en god och nära vård syftar till en hälso- och
sjukvård som tillhandahålls sömlöst med utgångspunkt i patientens
individuella behov och förutsättningar så att individens hela livssituation kan beaktas.
Hälso- och sjukvårdspersonalens praktiska förutsättningar
på arbetsplatsen
Regioner och kommuner har, som vi har konstaterat, ett ansvar för
kunskapsstyrning och lokalt förbättringsarbete i egenskap av huvudmän för hälso- och sjukvården. Samtidigt har hälso- och sjukvårdspersonalen ett personligt ansvar för att de utför sitt arbete enligt
vetenskap och beprövad erfarenhet. Som en ytterlighet riskerar
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal också att få legitimationen
återkallad av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) om de
skulle missköta sig i sin yrkesroll. Personen förlorar då sin rätt att
utöva yrket. Det finns med andra ord både ett arbetsgivar- och ett
arbetstagaransvar relaterat till att aktuell vetenskap och beprövad
erfarenhet tillämpas.
Oavsett om det finns någon kommitté som kan ge stöd till lokalt
förbättringsarbete eller inte – och oaktat namn på denna – så är det
13

SOU 2020:19 God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
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till syvende och sist i den operativa verksamheten som kunskapen
implementeras och förbättringsarbetet sker. Det innebär också att
oavsett hur bra det externa stödet till verksamheten är utformat så
kommer det faktiska förbättringsarbetet aldrig bli bättre än de praktiska förutsättningarna som arbetsplatsen medger. Det finns därför
en naturlig gräns för hur stor effekt ett externt stöd kan generera.
Merparten av de aspekter som enligt forskningen leder till en
framgångsrik etablering av förbättringsarbete måste skapas på varje
enskild arbetsplats/vårdenhet (se avsnitt 10.3). Den praktiska verkligheten kan problematiseras ur flera perspektiv. Ett perspektiv är
sjukvårdshuvudmännens förutsättningar att leva upp till sitt ansvar.
Denna typ av förutsättningar kan till exempel röra arbetsmarknadens utbud av legitimerad personal, arbetsgivarens attraktivitet, tillgängliga ekonomiska resurser, behovet av prioriteringar i relation till
andra offentliga åtaganden etc. Ett annat perspektiv är hälso- och
sjukvårdspersonalens (hädanefter professionernas) förutsättningar
att leva upp till sitt lagstadgade ansvar att tillämpa vetenskap och
beprövad erfarenhet. Har professionerna praktiska förutsättningar
att ta sitt ansvar? Flera personer som vi under utredningens gång har
talat med vittnar om att så inte alltid är fallet. Bristande praktiska
förutsättningar kan ta sig uttryck på flera olika sätt. Nedan följer
några exempel.
Tillgång till kvalitetssäkrade och relevanta kunskapsunderlag
Mot bakgrund av utredningens uppdrag i vårt första direktiv om en
nationell digital kunskapstjänst så höll vi i september 2019 en
workshop samt enskilda möten med professionsföreträdare från
Fysioterapeuterna, Sveriges läkarförbund, Sveriges psykologförbund, Sveriges arbetsterapeuter, Vårdförbundet, Riksföreningen för
MAS/MAR samt representanter för kommuner.
Syftet var att diskutera behovet av de funktioner som beskrivits i
tidigare förslag om en nationell kunskapstjänst: i) tillgång till kunskapsunderlag ii) möjligheter att hitta kvalitetssäkrade och relevanta
kunskapsunderlag, samt iii) tydlighet i vad det är för typ av kunskapsunderlag man hittat. Diskussionerna utgick från olika hälsooch sjukvårdskontext, t.ex. olika professioner, kommunal och regional hälso- och sjukvård samt olika beslutsnivåer. Målet var att ringa
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in de eventuella behov som är viktiga att beakta i det fortsatta arbetet
med uppdraget.
Den generella bild som beskrevs var att hälso- och sjukvårdspersonal vid större sjukhus i regel har bra tillgång till etablerade databaser, prenumerationer etc. Det kan dock finnas lokala skillnader i
prenumerationer, som upplevs otillfredsställande. Det finns inte
heller en jämlik tillgång till vårdprogram, kunskapsunderlag från
specialistföreningar och dylikt. I motsats till de större sjukhusen,
lyfte man generella brister i tillgång för primärvården, mindre sjukhus och privata utförare.
Bristen på tillgång i kommuner lyftes särskilt – där menar man att
tillgången till kunskapsunderlag är obefintlig eller åtminstone starkt
begränsad. Det man hänvisar till är sidor som 1177 och Vårdhandboken. De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS) och de
medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) som har i uppgift att
rekommendera vilka metoder som ska användas, har inte tillgång till
kunskapsunderlag att basera dessa rekommendationer på, menar
man. För att hitta kunskapsunderlag använder man i regel Google.
Detta kräver att den som söker vet vad den letar efter och har den
sökkompetens och vetenskapliga förförståelse som krävs för att
kunna hitta rätt. En del har detta, andra inte. Ofta söker man sig till
några välkända källor.
Det lyftes att oavsett var man arbetar eller vilken kompetens man
har är det en tidskrävande uppgift att leta rätt på de kunskapsunderlag man behöver. För att hitta myndigheters kunskapsunderlag måste
man leta på de enskilda myndigheternas webbplatser. Det upplevs
irrationellt att alla ska lägga tid på att leta upp dokument i stället för
att de finns samlade på ett ställe. Även om man har tillgång till kunskapsunderlag kan det vara ett problem om man inte vet vad det är
för typ av dokument och hur det ska användas. Som exempel lyftes
nationella riktlinjer som man menade ofta användes felaktigt, då man
inte förstått att de är ämnade för övergripande prioriteringar och inte
för beslut för enskilda patienter.
Det betonades att tillgång till kunskapsunderlag även är viktigt
för beslutsfattare på olika nivåer – för att kunna ta beslut om vilka
metoder som ska prioriteras och därmed vilken kompetens som ska
rekryteras eller vilken kompetensutveckling som behövs.
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Tid att hålla sig uppdaterad på aktuell vetenskap och beprövad
erfarenhet
Tid har på olika sätt identifierats som en nyckelfaktor för professionerna för att de ska kunna hålla sig uppdaterade på aktuell
vetenskap och beprövad erfarenhet. Samtidigt råder samsyn om att
tid är en i praktiken knapphändig resurs. I utredningens ovan återgivna dialog om tillgång till kvalitetssäkrade och relevanta kunskapsunderlag lyftes bland annat att det är en tidskrävande uppgift att leta
rätt på de kunskapsunderlag man behöver. Även om system skapas
för att tillgängliggöra kunskap på tidsbesparande sätt, måste tid för
lärande alltid avsättas, både för lärande i det löpande arbetet och för
lärandetillfällen utanför detta. Lärandet i det löpande arbetet kan ses
som en integrerad del i det lokala förbättringsarbetet medan externa
lärtillfällen snarare handlar om fortbildning.
Det finns olika förslag och bedömningar avseende hur man bäst
går tillväga för att tillförsäkra tillräckligt med tid för lärande. Ett
exempel är frågan om fortbildning. Sveriges läkarförbund är en av de
professionsföreningar som har lyft vikten av att denna fråga är reglerad. Andra professionsföreningar som 2015 ställde sig bakom en
skrivelse i frågan till dåvarande ansvarigt statsråd var Vårdförbundet,
Sveriges tandläkarförbund, Sveriges farmaceuter, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska barnmorskeförbundet.14 Frågan aktualiserades i samband med att yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD)15
reviderades 2013. I detta står bl.a. att det genom fortbildning, enligt
varje medlemsstats specifika förfaranden, ska säkerställas att de som
har avslutat sina studier kan hålla sig à jour med utvecklingen inom
yrket i den mån som är nödvändig för att yrkesinsatserna skall
bibehållas på säker och effektiv nivå.16 Den utredning som 2014 i sitt
betänkande Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande17
lämnade förslag på hur den moderniserade versionen av YKD skulle
implementeras i svensk lagstiftning föreslog att Socialstyrelsen skulle
ges bemyndigande att reglera fortbildningen, bl.a. för specialistläkare, i föreskrift. Regeringen valde att inte gå på utredningens linje.
14

Socialdepartementet. Dnr S2015/01433/FS.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (YKD).
16
Artikel 22 b YKD.
17
SOU 2014:19 Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande.
15
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I propositionen om genomförande av direktivet gjorde regeringen
bedömningen att det, med hänvisning till bestämmelser i hälso- och
sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete18 inte var nödvändigt eller lämpligt med ytterligare och
mer detaljerad reglering av krav på fortbildning.19 Regeringen gjorde
även bedömningen att hälso- och sjukvårdspersonal redan i dag har
möjlighet till fortbildning i den omfattning som krävs för att de ska
hålla sig à jour med utvecklingen inom sitt yrke. Bedömningen har
ifrågasatts, bl.a. av Sveriges läkarförbund som menar att bedömningen saknar verklighetsförankring. Läkarförbundet framför bl.a.
att deras Fortbildningsenkät 201820 visar att antalet dagar för läkares
fortbildning har minskat med trettio procent under en 10-årsperiod
och nu närmar sig nivåer då man inte längre kan garantera att patienter
får träffa läkare som är uppdaterade på de senaste behandlingsmetoderna. Deras slutsats är att dagens reglering i hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens ledningsförskrift är otillräcklig för att tillse att arbetsgivarna tar sitt ansvar för
läkares fortbildning. Flera professionsföreningar, bl.a. Vårdförbundet
och Fysioterapeuterna, delar problembilden och påtalar att den
gäller flera professioner inom hälso- och sjukvården.
Vi vill från utredningens sida betona vikten av strategier för ett
livslångt lärande och en tydlig karriärväg för alla legitimerade yrken
inom hälso- och sjukvården. Detta är viktigt för att kunna behålla
medarbetare, verka för en god arbetsmiljö samt säkerställa kompetensförsörjningen och därmed erbjuda en patientsäker, evidensbaserad och kostnadseffektiv vård.
Organisatoriskt stöd och ledningens betydelse
Organisatoriska aspekter kan ha en avgörande betydelse för om och
hur ett lokalt förbättringsarbete kan etableras och vidmakthållas
över tid (se avsnitt 10.3). Bland dessa aspekter kan nämnas betydelsen av att förbättringsarbetet organiseras som en integrerad del
av arbetsprocesserna. Det handlar också om att etablera en organi18

SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete.
19
Prop. 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet.
20
Svenska läkarförbundet Fortbildningsenkät 2018. 2019.
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sationskultur som stödjer ett kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete samt att det finns explicita målsättningar och resurser
som möjliggör ett uthålligt fokus på frågor som rör kontinuerlig
uppföljning och förbättring i det dagliga arbetet. En generellt viktig
förutsättning för ett väl fungerande förbättringsarbete är ledningens
engagemang, kompetens, förståelse för arbetet och stöd i detta. Det
gäller ledningsstrukturer i både operativa verksamheter och administrativa strukturer relaterade till denna.
I ledningsstrukturen för hälso- och sjukvård i regionerna respektive kommunerna finns en viktig skillnad att notera. I varje region
finns en hälso- och sjukvårdsförvaltning som leds av en hälso- och
sjukvårdsdirektör. Detta är också en återspegling av omfattningen av
hälso- och sjukvårdsuppdraget i regionerna. Omkring 90 procent av
regionernas kostnader avser hälso- och sjukvård (se avsnitt 4.5).
Hälso- och sjukvårdsdirektörerna har ett väl utvecklat samarbete på
nationell nivå samordnat av Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR).
Den kommunala hälso- och sjukvården är i regel organisatoriskt
inrättad som del av kommunens socialförvaltning med socialchef
eller liknade som högsta tjänsteman. Utredningen kan se att detta
förefaller naturligt från kommunens perspektiv i ljuset av den nära
verksamhetsmässiga kopplingen till den sociala omsorgen samt
omfattningen på kommunens ansvar för social omsorg. Dock innebär det också att den kommunala hälso- och sjukvården i praktiken
i flera fall och i flera forum företräds av socialchefer som inte har
hälso- och sjukvårdskompetens som sin primära kompetens. Det
förekommer dock olika organisatoriska varianter. En notering från
vår sida är att det saknas en tung chefsposition i den kommunala
tjänstemannaorganisationen – motsvarande regionernas hälso- och
sjukvårdsdirektörer – som ansvarar för de kommunala hälso- och
sjukvårdsfrågorna. Även företrädare för kommunerna har lyft denna
fråga till utredningen.21 En kommun uttryckte det som att kommunerna som vårdgivare behöver inse att hälso- och sjukvård i
kommunen är ett stort och viktigt ansvarsområde och att kommunledningar därför i dag bör inneha hälso- och sjukvårdskompetens på
högsta ledningsnivå. Med detta sagt kan kommunerna självklart
finna andra sätt att organisera sina ledningsgrupper så att denna
kompetens inkluderas i dessa. En potentiell risk vi ser i de fall hälso21

Se kapitel 10 för mer information om de enkäter utredningen ställt till ett antal kommuner.
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och sjukvårdskompetensen i ledningen är otillräcklig är att komplexa
frågor i den kommunala hälso- och sjukvården inte får det utrymme,
den analys och den förståelse som skulle behövas för att kommunen
ska kunna arbeta strategiskt med sitt hälso- och sjukvårdsansvar.
I de fall företrädare med otillräcklig hälso- och sjukvårdskompetens
företräder den kommunala hälso- och sjukvården i olika ledningsforum etc. finns också risk att beslutsunderlag i hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor inte blir optimala.
Flera aktörer som utredningen har fört dialog med framför att
funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är en av de
viktigaste funktionerna inom kommunerna för ett starkt lokalt förbättringsarbete. Samtidigt vittnar flera av de personer utredningen
talat med om att de personer som i dag har MAS-funktionen ofta
upplever ett bristfälligt stöd inom sin organisation. Uppdraget blir i
dessa fall svårt att utföra på ett optimalt sätt. Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller
en arbetsterapeut fullgöra de uppgifter som åligger en MAS. Denna
funktion, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), finns våren
2020 enligt uppgift från Fysioterapeuterna i omkring 80 av landets
kommuner. Utredningen erfar att MAR-funktionen ofta upplever
samma typ av utmaning med bristfälligt stöd inom sin organisation.
Vanliga yrkesgrupper inom den kommunala hälso- och sjukvården
är som tidigare nämnt sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor och vårdbiträden. I praktiken har företrädare för den kommunala hälso- och sjukvården sällan en stark ställning i relation till andra yrkesgrupper inom kommunen.
Utredningens sammanfattande kommentar
Vi kan från utredningens sida konstatera att ett väl fungerande lokalt
förbättringsarbete förutsätter att både sjukvårdshuvudmännen och
professionerna har praktiska förutsättningar att utföra det. Vi bedömer att den problematik avseende bristande förutsättningar som
professionsföreträdarna beskriver är reell och den oro för situationen som flera professionsföreträdare ger uttryck för därför är legitim.
Det är ett stort personligt ansvar som faller på den individuella
yrkesutövaren. Konsekvenserna av utebliven eller alltför begränsad
möjlighet att hålla sig à jour med aktuell vetenskap och beprövad
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erfarenhet är potentiellt stora. Först och främst är det en patientsäkerhetsfråga. Brist på aktuell kunskap kan utgöra risk att patienter
skadas. Det innebär också risk att patienten får en mindre effektiv
behandling än vad denna kunde ha fått. Mindre effektiva behandlande eller preventiva insatser kan både innebära onödigt lidande
eller ett förkortat liv för patienten och onödiga kostnader för samhället i form av t.ex. fler vårdmöten, längre sjukskrivningar och ett
minskat förtroende för grundläggande samhällsfunktioner. I stor
utsträckning handlar frågan om möjlighet att avsätta tillräckligt med
tid till kunskapsinhämtning, på eller utanför arbetsplatsen, under individens hela yrkesbana. Ett livslångt lärande, och praktiska förutsättningar som stödjer detta, behöver tillförsäkras. Frågan är också relaterad till i vilken grad hälso- och sjukvårdspersonalens utbildning
och lärande på arbetsplatsen grundlägger deras förmåga att arbeta kunskapsbaserat. Det kan t.ex. handla om att etablera kunskap om hur
man arbetar evidensbaserat eller om utbildning i förbättringskunskap.
En fråga man bör ställa sig är då vem som bär ansvar för att dessa
förutsättningar ska finnas. Är det statens ansvar att tillförsäkra att
förutsättningarna finns, eftersom staten är den som ålagt professionerna kravet? Är det sjukvårdshuvudmännens eller vårdgivarens
ansvar i egenskap av arbetsgivare? Ska man tolka det som att staten
har ålagt sjukvårdshuvudmännen att tillförsäkra att de praktiska
förutsättningarna finns? Eller är det individens eget ansvar att hålla
sig uppdaterad och förkovra sig på sin fritid? Oavsett hur man ser på
dessa frågor menar vi att professionernas praktiska förutsättningar
att utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet måste uppmärksammas mer än de gör i dag. Sannolikt krävs
insatser från flera håll. Både individen, staten och vårdgivarna/sjukvårdshuvudmännen behöver samverka för att åstadkomma resultat.
Särskilt om förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat
på lokal nivå i kommunerna
Lagen om läkemedelskommittéer riktar sig till regionerna. Den ställer
inte några krav på kommunerna och den ställer inte heller några
uttryckliga krav på regionerna att samverka med kommunerna inom
kommittéernas ansvarsområde. I de reglementen som regionerna
fastställer för sina läkemedelskommittéer kan utläsas att några regioner har valt att inkludera representanter från den kommunala hälso311
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och sjukvården i läkemedelskommittén. Representanten är i flera fall
en MAS. I andra reglementen finns inte någon sådan representation
återspeglad.
I Kunskapsstödsutredningens förslag om att inrätta vårdkommittéer gjorde utredningen bedömningen att en huvudsaklig del av
kunskapsstödet till kommunerna bör ske via vårdkommittérna. Kommunernas roll var en dimension som kommenterades på olika sätt av
remissinstanserna. Det lyftes särskilt att kommunen har eget ansvar
för sin kunskapsstyrning i sin roll som huvudman och att fokus bör
ligga på att stärka kommunen i den rollen.
Särskilda förutsättningar i kommunal hälso- och sjukvård
Den kommunala hälso- och sjukvården präglas av andra förutsättningar än den hälso- och sjukvård som regionerna är huvudman för.
En skillnad är kommunernas olika storlek och befolkningssammansättning, en annan att det kommunala ansvaret för hälso- och sjukvård inte är identiskt över landet då avtalen regioner och kommuner
emellan uppvisar vissa variationer. Särpräglande för den kommunala
hälso- och sjukvården är också att den främst tillhandahålls i individers hem (privat hem eller boende). En stor andel av de individer
som får insatser från den kommunala hälso- och sjukvården får också
insatser från den sociala omsorgen. Av Socialstyrelsens rapport
Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre framgår det
t.ex. att 71 procent av de äldre personer som fick kommunala hälsooch sjukvårdsinsatser också hade socialtjänstinsatser i ordinärt boende.22 Det gör att den personal som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter ofta arbetar ensam hemma hos patienten och som regel
utför både sociala omsorgsinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser.
En stor andel av de personer som får insatser från den kommunala
hälso- och sjukvården är personer med flera diagnoser eller komplex
problematik, såsom multisjuka äldre. Karaktären på hälso- och sjukvårdsinsatserna gör också att kompetensprofilen på kommunal vårdpersonal delvis skiljer sig från den i regionerna. Kommunerna ansvarar för hälso- och sjukvård upp till läkarnivå och anställer därför
personalkategorier som sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, fysioterapeuter, arbetsterapeuter etc. Organisatoriskt är den
22

Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre. 2019.
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kommunala hälso- och sjukvården i regel del av kommunens socialförvaltning med en socialchef eller liknade som högsta tjänsteman.
Som noterats ovan har kommunerna också en särskild utmaning i att
klara den grundläggande kompetensförsörjningen.
Hela kunskapsstyrningen i den kommunala hälso- och sjukvården, inklusive det lokala förbättringsarbetet, präglas av denna kontext.
Kommunernas kunskapsstyrning utvecklas successivt
Varje kommun och region har ett ansvar att bedriva kunskapsstyrning, i och med skyldigheten att tillförsäkra tillämpning av vetenskap och beprövad erfarenhet, systematiskt kvalitetsarbete etc. i
hälso- och sjukvården. (Se vidare kapitel 7 och 8 om regionernas
respektive kommunernas arbete med kunskapsstyrning.) I ljuset av
detta instämmer vi med de remissinstanser på Kunskapsstödsutredningens betänkande som har givit uttryck för att kommunen har ett
eget ansvar för sin kunskapsstyrning och att fokus bör ligga på att
stärka kommunen i den rollen. Vi menar vidare att stödet till det
lokala förbättringsarbetet är, och måste vara, en integrerad del av den
lokala kunskapsstyrningen, både i regioner och kommuner. Samarbetet mellan regioner och kommuner i detta är också helt centralt.
Trots komplexiteten i förutsättningarna för kunskapsstyrning i
kommunerna kan en tydlig utveckling noteras under de senaste åren.
Kommunal hälso- och sjukvård har successivt kommit högre upp på
dagordningen i de nationella forum där dialog förs om kunskapsstyrning. Kommunernas samarbete med varandra, med regionerna
och med staten har också utvecklats. De regionala samverkans- och
stödstrukturerna (RSS) är ett exempel på lokal kunskapsstyrning i
kommunerna, inklusive stöd till lokalt förbättringsarbete, som har
byggts upp i ett samarbete mellan flera aktörer. RSS byggdes upp på
basis av överenskommelser mellan regeringen och SKR, inkluderande statlig finansiering, under perioden 2010–2016. Efter uppbyggnadsfasen ansvarar kommunerna själva för finansieringen. Det
kommunala ansvaret och den lokala anpassningen gör också att RSS
uppbyggnad och funktion i dag varierar över landet. Enligt regeringens och SKR:s överenskommelse för 2016 skulle SKR, Socialstyrelsen och RSS i samverkan med andra centrala aktörer ta fram en
modell för att säkerställa långsiktig samverkan mellan olika aktörer
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på olika samhällsnivåer. Gemensamt föreslog parterna ett arbete i
form av ett Partnerskap – Partnerskapet för samverkan mellan
nationell nivå och de regionala samverkans- och stödstrukturerna till
stöd för kunskapsstyrning i socialtjänsten och närliggande hälsooch sjukvård. I dag samverkar staten aktivt med RSS genom Socialstyrelsens roll i partnerskapet. Se vidare kapitel 8. Ur perspektivet
kunskapsstyrning i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
torde RSS i dag vara den mest utvecklade samverkansstrukturen
mellan kommuner samt mellan kommuner och regioner på länsnivå.
RSS samverkar även i ett nationellt nätverk. Enligt de personer
utredningen talat med utgör samverkansstrukturen en väsentlig del
av kommunernas lokala kunskapsstyrning. Samtidigt framförs att
RSS behöver fortsätta förvaltas och utvecklas. I dialogen har bl.a.
framförts att förstärkt hälso- och sjukvårdskompetens kunde stärka
samverkansstrukturen ytterligare.
Som framgår av kapitel 7 och 8 medverkar kommunerna också i
allt större omfattning i arbetet inom regionernas gemensamma system
för kunskapsstyrning. Kommunerna deltar där i nationella programområden för psykisk hälsa, barn och ungas hälsa, äldres hälsa, levnadsvanor, rehabilitering och habilitering samt i primärvårdsrådet.
Eftersom regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning
arbetar både nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt i bemärkelsen
på regionnivå, innebär kommunernas involvering att det också finns
eller utvecklas ett samarbete mellan regioner och kommuner lokalt.
Svaren på utredningens enkät återspeglar också detta, om än i andra
ordalag. I svaren beskrivs ett antal samarbeten, dessa företrädelsevis
inom ovan nämnda områden.
Kommunernas delaktighet i regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning fortsätter att utvecklas successivt. Det utvecklas
också parallellt med att kommunerna fortsätter utveckla sitt eget
kunskapsstyrningsarbete. För att bästa möjliga kunskap ska kunna
användas i varje patientmöte måste samarbetet mellan kommunens
verksamheter – särskilt hälso- och sjukvård och socialtjänst – likväl
som samarbetet mellan kommuner och regioner fungera. Det kräver
också ett väl fungerande samarbete med de statliga myndigheterna
på området.

314

631

SOU 2020:36

Förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat i regioner och kommuner

Hälso- och sjukvårdskompetenser som behövs i alla kommuner
Lagstiftningen föreskriver att funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska finnas i alla kommuner medan funktionen
medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) är frivillig. Det har
framförts till vår utredning att det borde läggas ett förslag på rättslig
reglering som innebär en obligatorisk skyldighet för kommunerna
att ha en MAR på motsvarande sätt som kommunernas skyldighet
att ha en MAS. Vi har i utredningen tittat på frågan utifrån frågeställningen om detta vore ett effektivt sätt att stärka det lokala förbättringsarbetet. Som argument för en rättslig reglering har professionsföreningen Fysioterapeuterna bl.a. pekat på att tillgången till
rehabilitering inom den kommunala äldreomsorgen varierar stort
över landet trots att alla har lika rätt till vård och behandling enligt
hälso- och sjukvårdslagen och att det är angeläget att lagstifta om
MAR inom kommunal verksamhet för att öka tillgången till evidensbaserad rehabilitering.23 MAR-nätverket har i dialog med utredningen även framfört att det finns större möjligheter att säkerställa
de hälsofrämjande, förebyggande och habiliterande/rehabiliterande
insatserna i en verksamhet om också MAR, inte enbart MAS, finns i
verksamheten. I dialogen framhölls även bl.a. sambandet mellan
tidiga förebyggande och rehabiliterande insatser till sköra personer,
exempelvis äldre, och behovet av sociala omsorgsinsatser. Det framfördes att det finns stora vinster i detta både från individens perspektiv då denne längre eller i större utsträckning klarar att leva ett
självständigt liv och från ett samhällsekonomiskt perspektiv då kostnaderna för social omsorg kan minska.
Från utredningens perspektiv uppfattar vi att kärnan i det som
framförs i dialogen är behovet av att rehabiliterande kompetens finns
i alla kommuner och att personal med den kompetensen har goda
förutsättningar att utföra sitt arbete. Vi delar den bedömningen.
Som vi ser det kan detta åstadkommas på olika sätt och frågan har
flera olika dimensioner. Vissa åtgärder kan krävas för att tillförsäkra
att personal med rätt kompetens finns i organisationen. Andra åtgärder krävs för att tillförsäkra att denna personal har goda förutsätt23

Ättestupa eller folkhälsomål – Ett manifest för alla äldre medborgares rätt till specifik rehabilitering, framtaget av Sektionen för Äldres hälsa inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR), samt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) och deras Äldreutskott.
www.fysioterapeuterna.se/globalassets/_distrikt/sormland/attestupa_eller_folkhalsomal_111
018.pdf.(hämtad 20.03.20).
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ningar att utföra sitt arbete. Frågan om hälso- och sjukvårdspersonalens praktiska förutsättningar att utöva sitt arbete omfattar, som
vi belyst i ovan, en komplex problematik.
Från utredningens sida har vi, med utgångspunkt i vårt direktiv, i
första hand fokus på strukturella åtgärder för att stärka vårdens
förbättringsarbete. Vi bedömer det som möjligt att en obligatorisk
MAR-funktion skulle kunna bidra till ett stärkt implementeringsoch förbättringsarbete i kommunerna. Samtidigt menar vi att frågan
om en sådan eventuell reglering bör belysas ur ett bredare perspektiv. Den behöver också analyseras på djupet. Vi menar vidare att det
finns fler sätt att verka för en förstärkt rehabiliterande kompetens i
det lokala implementerings- och förbättringsarbetet. I ljuset av vårt
direktiv väljer vi att i vår utredning inte analysera en eventuell MARreglering på djupet. Detta gör vi utifrån två skäl. Den första är att en
sådan eventuell reglering berör många fler aspekter av hälso- och
sjukvården än det lokala implementerings- och förbättringsarbetet.
Den andra är att vi bedömer att det finns andra åtgärder som skulle
ha större strukturell effekt på just ett sådant arbete. Bland annat
pågår ett arbete på Socialstyrelsen som relaterat till detta. I Socialstyrelsens åtgärdsplan för kommunalt finansierad hälso- och sjukvård, utarbetad i samarbete med RSS och SKR, pågår ett insatsområde som heter Stöd för kunskapsbaserad omvårdnad, prevention,
rehabilitering och habilitering m.m. Arbetet inkluderar flera delar.
Bland annat kommer ett kunskapsstöd om rehabilitering tas fram
under 2020 och Socialstyrelsen avser pröva förutsättningarna för att
genomföra en hälsoekonomisk analys avseende den samhällsekonomiska nyttan av att satsa på rehabilitering.24
Vi ser också att det finns ytterligare kompetenser som kan behöva
stärkas inom det lokala implementerings- och förbättringsarbetet i
kommunerna, såsom medicinsk kompetens samt kunskap om
förbättringsarbete. De strukturer som vi bedömer allra mest centrala
som stöd till lokalt implementerings- och förbättringsarbete är väl
fungerande kunskapsstyrning i kommunerna och en väl utvecklad samverkan mellan kommuner och regioner i dessa frågor. I detta arbete
kan och bör samtliga hälso- och sjukvårdskompetenser mötas. Som
noterat ovan torde RSS i dag vara den mest utvecklade samverkansstrukturen, avseende kunskapsstyrning i socialtjänst och kommunal
hälso- och sjukvård, mellan kommuner samt mellan kommuner och
24

Socialstyrelsen. Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård – delredovisning. 2020.
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regioner på länsnivå. Vi uppfattar att RSS-strukturen är olika uppbyggd och fungerar olika väl i olika delar av landet. Generellt är
fokuset i RSS på kunskapsstyrning inom socialtjänsten snarare än på
kommunal hälso- och sjukvård. Med detta fokus följer också att
hälso- och sjukvårdskompetensen inom RSS-stukturen generellt sett
inte är lika väl utbyggd som kompetensen avseende social omsorg.
Vi menar att det är angeläget att hälso- och sjukvårdsfokus och
hälso- och sjukvårdskompetens stärks inom RSS-strukturen. Den
förstärkningen kan behöva omfatta flera olika professionsgrupper,
anpassat till situationen i olika kommuner och län. Det är samtidigt
viktigt att ett förstärkt fokus utgår från en syn som integrerar
insatser från den kommunala hälso- och sjukvården med insatser
från socialtjänsten. Detta innebär också att man behöver se och
beakta behovet av ett väl utvecklat samarbete med regionerna. Detta
samarbete är inte minst viktigt för att tillförsäkra att även medicinsk
kompetens finns tillgänglig för den kommunala hälso- och sjukvården. För att tillförsäkra tillräcklig medicinsk kompetens i alla
kommuner behövs både adekvata förutsättningar för MAS-funktionen och ett väl utvecklat samarbete med läkare i regionen. Vi menar
att tillgång till bred hälso- och sjukvårdskompetens – inkluderande
medicinsk, rehabiliterande och omvårdande – behövs i alla kommuner. Genom en förstärkning av RSS-strukturen som sådan och en
förstärkning av hälso- och sjukvårdskompetensen i denna kan det
lokala implementerings- och förbättringsarbetet stärkas på ett både
strukturellt och innehållsmässigt plan.
Samverkan mellan regioner och kommuner centralt – särskilt i ljuset
av omställningen mot en nära vård
En väl fungerande samverkan mellan regioner och kommuner som
sjukvårdshuvudmän är angeläget av flera skäl, inte minst för att
kunna åstadkomma en personcentrerad vård av god kvalitet. Frågan
har lyfts i flera olika sammanhang och vi vill understryka vikten av
denna samverkan även från vår utrednings perspektiv. Vi vill i sammanhanget särskilt betona att samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen måste inkludera en gemensam kunskapsuppbyggnad, adekvat
kunskapsöverföring samt gemensamma lärmiljöer. Regioner och
kommuner måste samverka för en ändamålsenlig kunskapsstyrning
som utgår från en personcentrerad vård och omsorg av god kvalitet.
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Samverkan måste bygga på tillit, ömsesidigt ansvar och lärande över
huvudmanna- och professionsgränser. Vi vill understryka att fokus i
denna samverkan måste läggas på det gemensamma, inte på gränsdragningen mellan huvudmännen. Samverkan relaterat till kunskap
är särskilt central i ljuset av omställningen mot en mer nära vård.
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård har
våren 2020 lämnat förslag på området i betänkandet God och nära
vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem25.
Nämnda utredning har bland annat haft i uppdrag att utreda och
lämna förslag på hur samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen kan underlättas, hur
gränssnittet mellan dessa verksamheter bör se ut samt att undersöka
hur förutsättningarna för att samordna vårdinsatser för patienter
och brukare i alla åldrar med omfattande och komplexa vårdbehov
kan förbättras. Utredningen påtalar att hälso- och sjukvården är ett
delat ansvar mellan regioner och kommuner och att detta innebär att
det också är ett delat ansvar att beskriva och bygga ihop hälso- och
sjukvårdssystemet på ett tydligt sätt för både patienter och medarbetare. De lyfter att det är ett viktigt arbete där nära samverkan
krävs för att skapa förutsättningar för goda arbetsmiljöer för hälsooch sjukvårdens medarbetare och ett begripligt hälso- och sjukvårdssystem för invånare, liksom för patienter och närstående. Utredningen lämnar bland annat förslag om att stärka samverkan
mellan huvudmännen, detta utifrån kommunernas ökade åtagande
som huvudman för hälso- och sjukvård sedan gällande rätt utformades. För att tydliggöra kraven på samverkan föreslår utredningen
att regioners och kommuners särskilda samverkansansvar med varandra vid planering och utveckling av hälso- och sjukvården förtydligas i lagstiftningen. En annan relaterad slutsats de drar är att det
behövs en stärkt samverkan på primärvårdsnivå, detta för att
säkerställa att patienten får en sammanhängande hälso- och sjukvård
oavsett huvudman. Därför föreslår utredningen en ny bestämmelse
i hälso- och sjukvårdslagen som ålägger kommuner och regioner att
upprätta en gemensam plan för hälso- och sjukvård på den gemensamma vårdnivån primärvård i länet. Nära relaterat till ovanstående
är också ett förslag om att det ska lagregleras att där det bedrivs
hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas de förutsättningar för
samverkan som behövs för att en god vård ska kunna ges. Syftet med
25
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det sistnämnda är enligt utredningen att tydliggöra kraven på ett
hälso- och sjukvårdssystem som hänger ihop, även på utförarnivå.
Detta genom att i hälso- och sjukvårdslagen förtydliga att god vård
kräver förutsättningar för samverkan, på samma sätt som att den
kräver den personal, de lokaler och den utrustning som behövs.
Ovanstående är ett urval av utredningens förslag och bedömningar.26

13.3

Statliga insatser för att stärka lokala
förutsättningar

I det ovanstående har vi dels belyst förslaget om vårdkommittéer
som ett potentiellt instrument att stärka det lokala implementeringsoch förbättringsarbetet, dels belyst ett bredare perspektiv, och en
bredare problembild, avseende förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå. Vi menar att staten behöver se på förslaget om
vårdkommittéer med beaktande av den bredare problembilden. Staten
bör fråga sig vilka statliga insatser som skulle kunna ge märkbara
positiva effekter på de lokala förutsättningarna för att arbeta kunskapsbaserat, i relation till vilka insatser som skulle kunna ha en mer
begränsad effekt. Den potentiella effekten bör vidare ställas i relation till statens ansvar för hälso- och sjukvården och insatsens eventuella påverkan på den kommunala självstyrelsen.
Som vi har konstaterat är vår konklusion att vi sammantaget inte
ser tillräckliga skäl för att skapa en ny lag om vårdkommittéer, men
att staten alltjämt har ett legitimt intresse av att verka för det bakomliggande syftet med förslaget om vårdkommittéer. Syftet är att
stärka förutsättningarna att arbeta kunskapsbaserat i såväl regioner
som kommuner, så att bästa möjliga kunskap verkligen implementeras och tillämpas i hälso- och sjukvården.
Staten vidtar redan i dag flera åtgärder relaterade till den bredare
problembilden. Etiketten på arbetet är sällan stöd till implementering, förbättringsarbete eller kunskapsstyrning. Syftet med arbetet är
dock detsamma, dvs. att bidra till kompetens och kvalitet i verksamheterna. Bland annat har Socialstyrelsen helt nyligen, på uppdrag
av regeringen, inrättat ett nationellt vårdkompetensråd. Rådet ska
långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjning av personal inom hälso- och vården. Uppdraget
26
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inriktas i dag på de professioner eller kompetenser som kräver högskoleutbildning. Socialstyrelsen har dock också i uppdrag att till
2021 analysera och föreslå hur rådet på sikt ska kunna omfatta fler
professioner och kompetenser som t.ex. undersköterska och specialistundersköterska.27 Regeringen har också nyligen tillsatt en
Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre28. Vidare har regeringen ingått flera överenskommelser med SKR som i praktiken syftar till att upprätthålla och utveckla
kvalitet i verksamheterna. En sådan överenskommelse är God och
nära vård 2020. I denna ingår bland annat utvecklingsområdet Goda
förutsättningar för vårdens medarbetare, inom vilket också avsätts
särskilda medel till kommunerna som fördelas via RSS. I överenskommelsen utvecklas bland annat att en central förutsättning för
omställningen till en nära vård är en ändamålsenlig kompetensförsörjning. Medarbetarnas kompetens är viktig för att bedriva och
utveckla en vård av hög kvalitet. Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) bedriver tillsyn av hälso- och sjukvårdens verksamheter utifrån
gällande regelverk, bl.a. avseende ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete. Flera myndigheter arbetar också löpande med kunskapsstyrning i samarbete med regioner och kommuner. Dessa är
bara några exempel på statligt agerande.
Vi inkluderade i utredningens enkät till regioner och kommuner
en fråga om hur de anser att staten bör stödja kunskapsgenerering,
implementering och kontinuerligt lärande. Svaren återges i kapitel 10.
Regionernas svar handlar bl.a. om att staten bör iklä sig en samordnande roll, att staten kan utveckla och tillgängliggöra kunskapsunderlag om implementering och förbättringsarbete samt att staten
behöver arbeta med uppföljning. Några av de regioner som lyfter
vikten av uppföljning tar sin utgångspunkt i statens behov av information för att följa läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården,
andra tar sin utgångspunkt i statens möjlighet att stödja förbättrade
förutsättningar för huvudmän, vårdgivare och profession att arbeta
med uppföljning inom ramen för det lokala förbättringsarbetet. Vidare
efterfrågas arenor för dialoger mellan politik, beslutsfattare och professioner. Utredningen tolkar detta som ett uttryck för ett upplevt
behov av att aktörer på olika nivåer och med olika uppdrag i hälso27

Socialdepartementet. Inrättande av ett nationellt vårdkompetensråd. Dnr S2019/03995/FS
(delvis).
28
S2019:04 Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg
om äldre.
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och sjukvårdssystemet samtalar mer med varandra om läget och
utvecklingen i detta. Kommunerna uttrycker sig i sina svar generellt
sett positivt till stöd från staten i att ta fram kunskapsstöd, bl.a.
nationella riktlinjer. Det finns dock en uttryckt önskan om att staten
i högre utsträckning ska utforma kunskapsstöd med utgångspunkt i,
eller särskilt anpassade till, kommunernas behov. Kommunerna uttrycker sig även positivt om att staten skulle ta en mer aktivt stödjande roll i relation till det lokala förbättringsarbetet. Förslag på hur
detta kan göras handlar i mångt och mycket om att tillhandahålla
någon typ av metodstöd för implementering och förbättringsarbete.
I frågor avseende mer strukturella förutsättningar lyfte kommunerna bl.a. vikten av att eventuella stimulansbidrag avseende hälsooch sjukvård tilldelas både kommuner och regioner, så att kommunernas hälso- och sjukvårdsuppdrag speglas i tilldelningen av statliga
resurser. Bättre samverkan mellan statliga myndigheter liksom starkare incitament för samverkan mellan kommuner och regioner var
ytterligare utvecklingsområden som nämndes.
Mycket av de stöd som regioner och kommuner efterfrågat i enkätsvaren är uppgifter som staten i någon utsträckning redan arbetar
med. Statens roll i tillämpning/förbättringsarbete handlar i mångt
och mycket om att bidra till så goda förutsättningar som möjligt.
Samtidigt är arbetet en stegvis process och kräver kontinuerliga prioriteringar avseende vilken statlig insats som gör mest nytta.
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Ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad
vård

• Utredningen ser den nationella uppföljningen och vårdens förbättringsarbete (som innebär tillämpning och förutsättningar
för tillämpning) som viktiga delar av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (se avsnitt 2.6).
• För att systemet som helhet ska arbeta mot målen i hälso- och
sjukvården på ett effektivt sätt är det viktigt att
1. aktörerna i systemet ser sig som delar av ett gemensamt
system och har förståelse för vad målen innebär för ansvar,
roller och verksamheter,
2. det finns strukturer för hur frågor och behov ska prioriteras gemensamt i systemet för att nå målen,
3. resurser och kompetens användas på ett klokt sätt i systemet.
• Ledarskapet på alla nivåer är centralt för att få aktörerna att
arbeta mot samma mål på ett effektivt sätt med de prioriteringar och arbetssätt som krävs. Ledarskapet och ledarens roll
som kulturbärare är viktig för det man vill uppnå. Utredningen har ett särskilt fokus på staten och ser där ett behov av
att myndighetsstyrningen stödjer ett nationellt sammanhållet
system.
Som tidigare konstaterats ser utredningen den nationella uppföljningen och vårdens förbättringsarbete (som innebär tillämpning och
förutsättningar för tillämpning) som viktiga delar av ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (se avsnitt 2.6). För
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att de insatser som initieras baserat på den nationella uppföljningen
ska få bästa möjliga effekt och vårdens förbättringsarbete ska kunna
utvecklas – utredningens båda huvuduppdrag – behöver systemet
som helhet fungera. Med ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård avser utredningen att hälso- och sjukvårdssystemets olika delar gemensamt verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på alla nivåer. Systemet är ett verktyg
för att i högre grad nå målen med hälso- och sjukvården och därigenom öka värdet för patienter. Utredningens bedömning är att om
man i större utsträckning skulle driva en utveckling att verka mer
tillsammans som ett system skulle värdet för patienter öka och
resurser frigöras. Om alla aktörer väljer att se sig som delar av ett
nationellt system för kunskapsbaserad vård kan man säga att ett
sådant redan finns. I nästa steg handlar det om hur aktörerna ska
utveckla sina verksamheter så att systemet blir sammanhållet.
Som beskrivs i avsnitt 12.3 är det centralt att beakta att lösningen
på ett identifierat problem kan ligga i olika delar av systemet. Om
man t.ex. ska analysera vilka statliga insatser som bör vidtas i ljuset
av den nationella uppföljningen och analysen av denna, så bör de
möjliga alternativen identifieras och värderas utifrån hela det sammanhållna systemet för kunskapsbaserad vård. Exempelvis kan man
i ett fall behöva stärka förutsättningarna för att vården ska kunna
tillämpa tillgänglig kunskap och professionerna arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och i ett annat fall kan det vara ny
kunskap som behöver tas fram (se figur 14.1).
I detta kapitel belyser vi några grundläggande faktorer som utredningen anser behövs för att systemet ska bli sammanhållet och
därmed också stärka de förslag som utredningen lägger avseende
nationell uppföljning och vårdens förbättringsarbete.

14.1 Att arbeta tillsammans mot en gemensam målbild
I kapitel 5, 7 och 8 presenteras statens, regionernas och kommunernas arbete med kunskapsstyrning. Det sker ett visst samarbete
mellan aktörerna i dag, men vi ser att det arbete som görs kan förstärkas ytterligare om det på ett tydligt sätt blir en integrerad del i
ett för alla aktörer gemensamt system för kunskapsbaserad vård.
I ett optimalt fungerande system planeras och genomförs arbetet
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med beaktande av och i samverkan med de andra aktörerna. I detta
avsnitt vill vi kort belysa vad det kan innebära avseende målbild,
prioriteringar av frågor samt användning av resurser och kompetens.
14.1.1

Målbild

Centralt med gemensam syn på vad målbilden är, vad den innebär
samt vad som krävs för att kunna arbeta mot den
De lagstadgade målen med hälso- och sjukvården (se kapitel 2) har i
olika sammanhang utvecklats i en rad mål och visioner (se box 14.1).
Exemplen visar att man lägger lite olika fokus, men i stort adresserar
de olika aspekter av vårdens kvalitet, jämlikhet och effektivitet.
Grunden i målbilden bör vara det som patienter värdesätter, dvs. vad
som är viktigt avseende varje patients hälsa och vård. Även för de mer
övergripande bedömningarna av jämlikhet och effektivitet i vården
bör värdet för patienter vara utgångspunkten. Dessa värderingar kan
skilja sig mellan grupper av patienter med exempelvis olika diagnoser, olika åldrar eller socioekonomi.
Kunskapen om olika patientgruppers värderingar är således grundläggande, exempelvis vid beslut om vad som bör följas upp, eller
vilken ny kunskap som behöver utvecklas. Men det handlar om att
tillämpa relevant kunskap om patientvärderingar avseende den specifika frågan man arbetar med. Denna kunskap kan man t.ex. få genom
forskning kring patientvärderingar eller patientmedverkan. Att lyssna
på patientgrupper är därmed viktigt, men behöver inte betyda att de
med starkast röst är dem som är mest relevanta att lyssna till eller att
man kan bortse från patientgrupper som inte kan göra sig hörda på
egen hand.
Förutom tydlighet och kunskap om vad målbilden är, och kanske
mer centralt än de enskilda målbeskrivningarna, är att ha en gemensam syn på vad man lägger in i olika begrepp. Exempelvis kan nämnas
begreppet jämlik vård som ofta lyfts och betonas, men som sällan
ges en närmare beskrivning. Beroende på om man lägger tyngdvikten
på geografisk jämlikhet (jämlikt över landet), jämlikhet mellan befolkningsgrupper (jämlikt mellan kön, ålder, socioekonomi etc.) eller
behovsbaserad jämlikhet (de med störst behov ska prioriteras), påverkas vilka frågor och behov som man lyfter i systemet samt hur
man arbetar med dem.
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Box 14.1 De lagstadgade målen i HSL och exempel på visioner
– 3 kap. 1 § HSL: Målet med hälso- och sjukvården är en god
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården
ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den
enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.
– Regionernas vision: Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa
– tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
– Vision för nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i
hälso- och sjukvården 2020–2024: God och säker vård – överallt och alltid.
– Vision eHälsa: År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att
underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa
och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad
självständighet och delaktighet i samhällslivet.
– Målet för hälso- och sjukvårdspolitiken i budgetpropositionen
2020: Målet för hälso- och sjukvårdspolitiken är att befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad och effektiv hälso- och
sjukvård av god kvalitet. En sådan vård ska vara jämlik,
jämställd och tillgänglig.
14.1.2

Prioriteringar av frågor

Helhetsgrepp behövs avseende prioriteringar av frågor utifrån målen
Det finns inte möjlighet att hantera alla frågor eller behov som
identifieras genom den nationella uppföljningen eller av olika aktörer såsom patienter och brukare, professioner, kommuner, regioner
eller myndigheter. Därför sker av nödvändighet en prioritering av
dessa och således en nedprioritering av andra. För att systemet ska
bli ändamålsenligt är det centralt att de prioriteringsprocesser som
används är transparenta, systematiska och utformade utifrån de
gemensamma målen. Prioriteringsprocesser utarbetas i dag på flera
olika håll bl.a. inom regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning, på enskilda myndigheter och i samverkansforum såsom
Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjuk326
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vård. Varje prioritering i sig kan vara ändamålsenlig i det smala perspektivet (t.ex. en myndighets prioritering av vilken fråga som ska
adresseras i en viss typ av rapport), men det är centralt att systemet
som helhet adresserar det som är viktigast för att nå målen och att
viktiga frågor inte faller mellan stolarna. Exempelvis kan sägas att
regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning fångar många
specifika diagnosområden, vilket kan vara ändamålsenligt ur vissa
avseenden, men samtidigt finns det risk att viktiga frågor som rör
andra patientgrupper eller hälsorelaterade behov missas. Att se ett
nationellt sammanhållet system som en helhet kan också vara ett sätt
att se hur olika prioriteringsprocesser kan komplettera varandra.
Exempelvis skulle staten kunna säkerställa att de frågor som inte tas
omhand inom ramen för regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning fångas upp. Det kan t.ex. vara vissa frågor som inte är
diagnosspecifika. Ett helhetsgrepp om prioriteringar av frågor är
således enligt utredningen centralt.
Utredningen vill kommentera några områden som kan behöva
uppmärksammas särskilt i fråga om prioriteringar i ett nationellt sammanhållet system:
• Kommunal hälso- och sjukvård och dess kontext. Att säkerställa att
den kommunala kontexten blir inkluderad i ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård blir än mer viktigt i
omställningen mot en nära vård. Mycket av det som görs i systemet i dag rör vård för specifika diagnosgrupper med relevans för
den regionala hälso- och sjukvården. I dag bedrivs det t.ex. inte
uppföljning av den kommunala hälso- och sjukvården i samma
utsträckning som för den vård som bedrivs av regionerna. Detta
kan innebära att brister i kvalitet och patientsäkerhet inte blir
uppmärksammade, till exempel avseende en säker och effektiv läkemedelsanvändning. Dessutom bedrivs det betydligt mindre praktiknära forskning inom den kommunala hälso- och sjukvården
och den kommunala kontexten adresseras inte i samma grad i
systematiska översikter och vägledningar. Det betyder bl.a. att
inte alla kunskapsstöd är utformade efter den kommunala hälsooch sjukvårdens behov och förutsättningar. Vårdens kontext,
ofta med ensamma behandlare som utför vården i patientens hem,
påverkar hur åtgärder utförs samt potentiellt även deras effekter
och risker.

327

644

Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård

SOU 2020:36

• Interprofessionellt perspektiv. Det är centralt att ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård inkluderar den
varierande typ av kunskap som är relevant i vården – alla professioner inom hälso- och sjukvården bör ha förutsättningar för att
arbeta evidensbaserat och ha tillgång till bästa möjliga kunskap
inom sitt område. Expertkompetens inom samtliga kunskapsområden i vårdprocessen – omhändertagande, omvårdnad, diagnostik, medicin, rehabilitering m.m. – behövs i samtliga delar av
systemet. Förutsättningarna ökar då också för en gemensam förståelse och samsyn utifrån ett personcentrerat och interprofessionellt perspektiv. En grundförutsättning för att arbeta kunskapsbaserat är att det finns förutsättningar för alla olika professionsgrupper att agera utifrån sin profession. Det handlar bl.a. om
att ha adekvat utbildning, att ha möjlighet till vidareutbildning
och fortbildning, men även om kontinuitet och andra faktorer (se
kapitel 13).
• Hälsofrämjande, förebyggande, rehabiliterande insatser samt egenvård. I workshopar, samtal med patientreferensgruppen och i
andra dialoger har ett flertal personer lyft att hälsofrämjande och
förebyggande arbete liksom rehabilitering ofta kommer på en
underordnad plats när kunskap genereras, tillämpas och följs upp.
Detta trots att det finns potentiellt stora vinster inom dessa fält
både ur individens och det samhällsekonomiska perspektivet. Ett
annat område som lyfts i detta sammanhang är egenvård. Här
efterfrågas kunskapsbaserade underlag som kan vara till stöd vid
egenvård. Egenvårdsrådgivning med innehåll av skiftande karaktär och ur många olika aspekter ges av flera olika aktörer, bl.a. av
apoteken. Det är viktigt att berörda aktörer informeras om de
kunskapsbaserade underlagen som finns inom hälso- och sjukvården så att rådgivningen är densamma oavsett aktör. Det är
också viktigt att de erfarenheter som görs, t.ex. på apoteken, kan
återkopplas till hälso- och sjukvården på ett systematiskt sätt. Vi
ser att alla nämnda områden är särskilt viktiga i ljuset av den
demografiska utvecklingen samt omställningen mot en nära vård.
• Vara ett stöd på olika beslutsnivåer. Förutsättningarna för de
beslut som fattas i mötet mellan patient och profession skapas i
beslut på många andra nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet, från
den lokala till den nationella. Ageranden och beslut i omvärlden,
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bl.a. på EU-nivå, kan också påverka i olika grad. (figur 14.1).
Därför är det centralt att systemet skapar förutsättningar för dessa
beslut att vara kunskapsbaserade i hela kedjan. På policynivå
handlar det om att politikerna ska ha tillgång till faktabaserade
underlag för sina politiska beslut.
Figur 14.1

Beslut fattas på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet,
vilka avgör förutsättningarna för de beslut som sedan tas i mötet
mellan patient och profession. Figuren illustrerar exempel på
beslutsfattare, där den röda texten står för politiska
beslutsfattare och den svarta för övriga beslutsfattare. Systemet
finns i en omvärld, såväl nationell som internationell, som också
kan påverka i olika grad.
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Användning av resurser och kompetens
Potential finns att använda aktörernas kompetens och resurser klokare
För att systemet ska arbeta effektivt mot målen i hälso- och sjukvården behöver man säkerställa att resurser kan användas på ett ändamålsenligt sätt i systemet. Det kan t.ex. handla om att man genom
samarbeten och tekniska lösningar skapar förutsättningar för optimal användning av den data som genereras.
Det är dessutom viktigt med samsyn kring vilka metoder och
processer som krävs för att den kunskap som genereras, tillämpas
och följs upp ska vara tillförlitlig och relevant. Då kan det som
genereras av en aktör tas vidare av en annan. En rad olika aktörer är
involverade i generering och uppföljning av den kunskap och vägledning som tillämpas i vården. Finns en samsyn om metoder och processer så underlättas samarbeten och man kan undvika dubbelarbete.
Om utgångspunkten är vad man i systemet som helhet behöver lösa,
kan ändamålsenliga processer utvecklas t.ex. genom att använda
myndigheternas specialiserade metodkompetens och huvudmännens sakkunskap på ett mer integrerat sätt.
Det blir särskilt viktigt att rätt kompetens finns och används när
kunskap behöver genereras snabbt, eller beslut behöver fattas trots
en osäker kunskapsbas. Utredningen anser att den höga metodkompetens som finns på myndigheterna kan behöva utvecklas till att
bättre kunna göra bedömningar om vad som är tillräckligt tillförlitligt underlag vid olika beslut och hur man kan snabba upp processer
där så behövs.

14.2 Styrning och ledning
För att få aktörer som ingår i ett sammanhållet system att arbeta mot
samma mål på ett effektivt sätt med de prioriteringar och arbetssätt
som krävs, är ledarskapet på alla nivåer centralt. Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys speglar ledarskapets betydelse i rapporten
Åt samma håll, där myndigheten skriver att
Hälso- och sjukvården står under ett starkt förändringstryck. För att
möta dagens och morgondagens utmaningar kommer det i många fall
inte räcka med kontinuerligt utvecklingsarbete i enskilda verksamheter.
Det kommer även behövas utveckling av hela hälso- och sjukvårdssystemet. I det arbetet har ledarskapet i hälso- och sjukvården en nyckel330
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roll. Ledare och chefer kommer i ökande utsträckning behöva skapa
förutsättningar för gränsöverskridande verksamhetsutveckling och nya
lösningar med patienters, brukares och befolkningens behov i centrum.

I vårt uppdrag har vi ett särskilt fokus på staten. Staten ansvarar genom
regeringen för den övergripande hälso- och sjukvårdspolitiken. I perspektivet hur staten ska agera i ett sammanhållet system är regeringen och den statliga styrningen central. Det är regeringen som
sätter ramarna för respektive myndighets uppdrag och uppgifter. Myndigheterna är fristående och jämlika, dvs. ingen myndighet bestämmer över någon annan. Regeringen har ett ansvar i hur den styr sina
myndigheter för att ge dem goda förutsättningar att agera. Det kan
t.ex. handla om att vara tydlig i sin styrning och inte ge motsägelsefulla
eller överlappande styrsignaler. Regeringen kan också föreskriva hur
myndigheterna ska förhålla sig till varandra, t.ex. att de ska samverka
och samordna sig i olika frågor.
Utredningen har sett flera exempel på behovet av en utvecklad
myndighetsstyrning. Till exempel visar vår kartläggning av rapporter
om uppföljning att det finns en tendens att regeringen ger många
uppdrag i förhållande till vad man, enligt vad vi har erfarit, mäktar
med att ta emot och hantera. Flera myndigheter har gett uttryck för
att regeringen inte alltid är tydlig i sin styrning och att det ibland är
svårt att förstå vad det är regeringen behöver. Vi uppfattar också att
regeringen i sin styrning av sina myndigheter inte alltid samspelar
med den utveckling som sker på kunskapsstyrningsområdet där myndigheterna och huvudmännen har inlett ett närmare samarbete. Ett
exempel på det är överenskommelsen om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Utifrån ett helhetsperspektiv borde det av
överenskommelsen även ha framgått på ett tydligt sätt vilken roll
statliga myndigheter såsom Socialstyrelsen och SBU har i relation
till detta arbete. I ett sammanhållet system borde det bygga på en
kedja av kunskap där det som myndigheter tar fram omsätts av
regionerna och kommunerna. Genom att myndigheternas roller inte
framgår i överenskommelsen riskerar det att leda till otydligheter i
vem som bör göra vad.
Frågan om regeringens styrning av sina myndigheter har tagits
upp av andra utredningar före oss. Gemensamt för flertalet är att de
pekar på behovet av minskad detaljstyrning och långsiktiga förutsättningar för att åstadkomma ändamålsenliga resultat. Regeringen
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verkar dela den bilden. I budgetpropositionen för 20201 skriver regeringen att det är angeläget att regeringens styrning av statsförvaltningen även fortsättningsvis är långsiktig, strategisk, helhetsinriktad,
sammanhållen, verksamhetsanpassad och tillitsbaserad. Detaljstyrning bör undvikas, såvida det inte finns tydliga skäl till detta. Ett skäl
kan t.ex. vara att det finns tryck från omvärlden i en specifik fråga
som bedöms angelägen att möta. Sammantaget visar de exempel som
vi har tagit del av att det finns fortsatta behov av att arbeta i den
riktningen som anges i budgetpropositionen.
Vår bedömning är att regeringen, framför allt genom sin styrning
av myndigheterna, har en verkningsfull möjlighet att bidra till en mer
sammanhållen stat i ett mer sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Det handlar bl.a. om att ge myndigheterna utrymme
att kunna agera inom ramen för sina instruktioner, att ge långsiktiga
förutsättningar och att vara tydlig. Som exempel kan nämnas att om
regeringen ger många regeringsuppdrag under en kort tid kan det
försvåra för myndigheterna att få utrymme att agera utifrån sitt
grundläggande uppdrag. Dessutom kan det bli svårt för regeringen
att hantera den mängd information som ett stort antal regeringsuppdrag på kort tid kan innebära.
När det gäller en bättre samordning inom staten gjorde regeringen genom förordning2 om statlig styrning med kunskap inom
hälso- och sjukvård och socialtjänst en tydlig markering att man vill
se en större samordning inom staten vad gäller dessa frågor. Vi tolkar
att vårt uppdrag är ett uttryck för behov av en mer samordnad stat
på fler områden.
Tillitsdelegationen har i sitt huvudbetänkande3 lyft fram vad som
är viktigt för att tillitsbaserad styrning ska fungera. Vår bedömning
är att det finns flera delar i det som Tillitsdelegationen lyfter fram
som också är ändamålsenliga att beakta för ett väl fungerande sammanhållet system. Bland annat identifierade delegationen förutsättningar för genomslag av en tillitsbaserad styrning och ledning. Vi
menar att dessa förutsättningar även är giltiga för att främja ett sammanhållet system. Förutsättningarna handlar bl.a. om

1

Prop. 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020. Utgiftsområde 2. Statlig förvaltningspolitik.
Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
3
SOU 2018:47 Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn.
2
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• tydliga prioriteringar,
• ökat handlingsutrymme för ett tydligare fokus på medborgaren,
• ett förhållningssätt som grundar sig i att se medborgaren som
resurs och aktör,
• ökat fokus på medborgarens behov,
• systematiskt ta tillvara erfarenheter och möjliggöra delaktighet,
• helhetssyn och tillit till andra professioner,
• centralt är även uppföljning och långsiktighet,
• skapa incitament som främjar helhetsperspektiv,
• undanröja praktiska hinder för informationsöverföring,
• långsiktighet och kontinuitet samt
• ledarskap som främjar samverkan inom och mellan organisationer.
Rollen som kulturbärare
Alla de förutsättningar, listade av Tillitsdelegationen, som räknades
upp i föregående avsnitt är viktiga för vårt uppdrag, inte minst den
sista punkten om ledarskap som främjar samverkan. I de olika delarna
i vårt uppdrag är samverkan på olika sätt central. För att samverkan
ska bli ändamålsenlig och verkningsfull krävs det mer än att man
reglerar fram eller på annat sätt anför att samverkan ska ske. Vi
bedömer att det också är en fråga om kultur. När det gäller en ökad
samverkan i staten eller ökad samverkan för att främja ett sammanhållet system som helhet är det av betydelse att regeringen, i egenskap av den som styr myndigheterna, agerar konsekvent i sina signaler med budskapet att samverkan verkligen är viktigt. Det handlar
både om hur man styr och hur man de facto värderar och premierar
att så sker. Om regeringen vill åstadkomma en genuint stärkt samverkan mellan de statliga myndigheterna så måste regeringen också
följa upp, utvärdera och återkoppla på arbetet utifrån sådana kriterier. Om motstridiga styrsignaler ges så kommer sannolikheten för
framgång att minska. I betänkandet Effektiv vård4 skrev utredningen
4

SOU 2016:2 Effektiv vård.
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bl.a. om kulturfrågan och att ledaren som kulturbärare är en viktig
del för en positiv arbetsplatskultur. Utredningen erfor att de verksamheter som hade arbetat framgångsrikt med effektiviseringar hade
ett ledarskap som karakteriserades av att ledarna var starka kulturbärare för den arbetskultur som råder, vilket i sin tur hade utgjort
grogrund för effektivare verksamhet. Utredningen skriver också om
att fungerande samverkan i stor utsträckning är en fråga om kultur
där ledarskapet har stor betydelse. Ledarskapet och ledarens roll som
kulturbärare är således viktig för det man vill uppnå.
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15

En statlig funktion för nationell
uppföljning

Utredningens förslag:
Utredningen föreslår att den statliga funktionens två huvudsakliga syften – 1) att följa upp regeringens reformer och satsningar
på hälso- och sjukvårdsområdet, samt 2) analysera var behoven av
statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård –
ansvarsmässigt delas mellan olika myndigheter då de till viss del
kräver olika arbetssätt och förutsättningar.
1. Följa regeringens reformer och satsningar på området. Uppgiften
att följa upp regeringens satsningar och reformer samlas på en
myndighet – Myndigheten för vård och omsorgsanalys.
Myndigheten får också i uppgift att utveckla uppföljning och
analys av statliga initiativ, vilket regleras i instruktionen, samt
bidra med ett lärande avseende utformning och utveckling av
fortsatta initiativ.
2. Analysera var behoven av statliga insatser är som störst för att
säkerställa god vård. Uppgiften att analysera var behoven av
statliga insatser är som störst föreslås utföras av en myndighetsgemensam arbetsgrupp och ett kansli vid Socialstyrelsen.
Kansliet blir motor i arbetet. Till detta kansli kopplas en operativ arbetsgrupp med ledamöter från myndigheter med ansvar
för hälso- och sjukvårdsfrågor. Dialog med hälso- och sjukvårdshuvudmännen och andra aktörer kommer att vara centralt
i arbetet.
Centralt i förslaget är att det årligen genomförs en strategisk
myndighetsgemensam dialog mellan myndighetscheferna för berörda myndigheter och regeringen. Det underlag som funktionen
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tar fram ligger till grund för dialogen. Dialogen ska ses som ett
viktigt bidrag i utformningen av statens hälso- och sjukvårdspolitik.
Den sammanställda bild av tillståndet och utvecklingen i hälsooch sjukvården som myndigheterna gör gemensamt ersätter det
arbete som i dag sker på Socialstyrelsen att ta fram en årlig lägesrapport på området.
Det myndighetsgemensamma arbetet och kansliet regleras inledningsvis genom regeringsuppdrag. Efter att denna ordning har
prövats regleras uppdraget i berörda myndigheters instruktioner.
Utredningens bedömning:
Socialdepartementets analyskapacitet bör förstärkas i syfte att
stärka Regeringskansliets beställar- och mottagarkapacitet.
För att stärka förutsättningarna för Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys arbete bör myndigheten ges författningsstöd
för att kunna hantera personuppgifter.
Frågan om tillgång till data är en strategiskt viktig fråga som
staten och huvudmännen bör hantera tillsammans i ett gemensamt utvecklingsprojekt. Målbilden bör vara att skapa en strategi
för ömsesidigt nyttjande av data. Ramarna för ett sådant samarbete bör slås fast i den överenskommelse som utredningen föreslår (se vidare förslag om överenskommelse i kapitel 17).
Enligt direktivet ska utredningen föreslå en funktion för en samlad
uppföljning av hälso- och sjukvården inom ramen för den befintliga
myndighetsstrukturen, med syfte att följa regeringens reformer och
satsningar på området samt analysera var behoven av statliga insatser
är som störst för att säkerställa god vård. Utredningen ska vidare
analysera hur funktionen kan samverka med hälso- och sjukvårdshuvudmännen samt föreslå hur den kan regleras.
Utredningen tolkar ordet funktion som en funktionalitet, vilket
innebär att det är något som ska göras inom befintlig myndighetsstruktur för att åstadkomma det som preciseras i utredningens uppdrag.
Utredningen föreslår att den statliga funktionens två huvudsakliga syften, som enligt direktivet är formulerade som – 1) följa
regeringens reformer och satsningar på området, samt 2) analysera
var behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god
vård – ansvarsmässigt delas upp och kopplas till Myndigheten för
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vård och omsorgsanalys (Vårdanalys) respektive en myndighetsgemensam arbetsgrupp och ett kansli vid Socialstyrelsen. Anledningen till uppdelningen är att utredningen bedömer att de båda uppgifterna har olika karaktär och därmed kräver delvis olika arbetssätt
och förutsättningar. En central länk mellan dessa delar i funktionen
kommer att vara en årlig gemensam strategisk myndighetsdialog
mellan berörda myndigheter och regeringen, där underlag som funktionen tar fram blir en central utgångpunkt för dialogen.
Nedan beskriver vi närmare respektive del av funktionen samt
hur delarna kan samverka. Vidare utvecklar vi hur funktionens delar
kan införas och utvecklas över tid. I förslaget har vi tagit särskild fasta
på vikten av att arbetet kan komma igång snabbt. Förslaget innebär
därför en successiv utveckling över tid, där den något fragmentiserade uppföljningen som råder i dag (se kapitel 9) har potential att
utvecklas och bli mer samordnad med tiden. Vi anser att detta är en
mer framkomlig väg än att börja med att göra stora förändringar
avseende ansvar och former för uppföljningen. Slutligen beskriver vi
hur funktionens delar bör regleras samt vad utredningen anser
behöver förstärkas på Regeringskansliet för att övriga förslag, om de
genomförs, ska få önskad effekt. För att den nationella uppföljningen
verkligen ska ha potential att utvecklas ser vi att det finns ett behov av
att utveckla en strategi för ömsesidigt nyttjande av data mellan staten,
regionerna och kommunerna. Vi återkommer till det i kapitlet.

15.1

Följa regeringens reformer och satsningar
på området

Denna uppgift innefattar enligt utredningen att:
1. genomföra och utveckla uppföljning och analys av statliga initiativ,
2. bidra till erfarenhetsutbyte och lärande avseende utformning och
utveckling av fortsatta initiativ.

339

656

En statlig funktion för nationell uppföljning

SOU 2020:36

Utredningen föreslår att dessa uppgifter läggs på Vårdanalys. Myndigheten lämpar sig väl för dessa uppgifter av följande skäl:
• Uppdraget ligger mycket nära Vårdanalys nuvarande instruktion
och pågående arbete. Utredningen anser att det finns goda förutsättningar för myndigheten att utveckla verksamheten utifrån
befintlig kompetens och pågående utvecklingsprojekt.
• Utredningens bedömning är att utvecklingen av denna verksamhet gynnas av att verksamheten koncentreras till en myndighet i
stället för att ansvaret, som i dag, sprids på flera.
• Det är även fördelaktigt att myndigheten inte själv är delaktig i
genomförandet av statliga initiativ och därmed kan anses ha ett
oberoende förhållande gentemot involverade aktörer.
• Utredningen ser också att det är fördelaktigt att myndigheten har
ett uttalat patient-, brukar- och medborgarperspektiv i sitt arbete.
Genomföra och utveckla uppföljning och analys av statliga initiativ
samt bidra till erfarenhetsutbyte och lärande
I Vårdanalys instruktion står det bl.a. att myndigheten ska:
på regeringens uppdrag bistå med utvärderingar och uppföljningar av
beslutade eller genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ.

Denna typ av utvärderingar görs i dag även av Socialstyrelsen. I utredningens enkät till myndigheterna (kapitel 9) framkom att Socialstyrelsen under 2017–2018 publicerat sju utvärderingar av statliga
initiativ och Vårdanalys hade publicerat åtta sådana under samma
tidsperiod (delrapporter inkluderat). Statliga initiativ definierar vi
som ett samlingsnamn för större initiativ från statens sida såsom
satsningar och reformer. Statliga insatser ser vi som en mer begränsad insats från statens sida, t.ex. ett kunskapsstöd. Samtliga
utvärderingar utgick från regeringsuppdrag med regeringen som
målgrupp. Utredningens förslag är att utvärderingar och uppföljningar av statliga initiativ görs av Vårdanalys. Mot bakgrund av att
myndigheten redan har en sådan uppgift i sin instruktion innebär
detta förslag att regeringen behöver vara konsekvent i sin styrning
av regeringsuppdrag om uppföljning av statliga initiativ och ställa
dem till Vårdanalys.
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Utredningens bedömning är att det finns stora fördelar med att
koncentrera denna verksamhet på en myndighet. Vår bedömning är
att uppföljning och analys av statliga initiativ, inkluderat effektutvärderingar av dessa, kräver sådan kompetens som redan finns på
Vårdanalys. Myndighetens arbete riktar sig redan primärt till politiska beslutsfattare och inte till den kliniska nivån. Det finns flera
pågående utvecklingsprojekt som skulle stödja detta arbete. Till exempel bygger myndigheten upp en egen samtyckesbaserad webbpanel
med patienter och brukare, vilket gör det möjligt att på ett snabbt
och kostnadseffektivt sätt fånga hur reformer och satsningar tas
emot och uppfattas av patienter och brukare. Men även hälso- och
sjukvårdsprofessionernas kunskap och erfarenhet behöver nyttjas
och användas i arbetet, vilket är ett område som skulle kunna behöva
stärkas och vidareutvecklas på Vårdanalys.
När Vårdanalys bildades var en bakomliggande orsak ett uttryckt
behov av att uppföljning skulle göras av en aktör som är oberoende
i förhållande till vårdgivarna eller de organisationer som har ett
ansvar för att genomföra beslutade satsningar eller reformer.1 Eftersom Vårdanalys inte tar fram exempelvis kunskapsstöd och inte är
del av myndigheternas gemensamma kunskapsstyrningsarbete genom
Rådet för styrning med kunskap har myndigheten även möjlighet att
göra oberoende granskningar av statliga initiativ i bred bemärkelse
och t.ex. göra bedömningar av andra myndigheters arbete.
Vårdanalys uppföljningar av statliga initiativ kommer också att
bli en viktig del i en samlad bild av läget och utvecklingen av hälsooch sjukvården, se avsnitt 15.2.
Genom att samla uppgiften hos en myndighet ser vi att möjligheten att utveckla denna typ av uppföljningar både till form och
innehåll ökar. En fortsatt utveckling av uppföljningen av statliga
initiativ kan till exempel innebära att göra en samlad analys av effekterna av flera reformer, även på regional nivå. Det kan också innebära
en utveckling av analys och resonemang avseende vilka effekter statliga initiativ har på andra delar av hälso- och sjukvården samt på
hälso- och sjukvårdens organisation och funktion på systemnivå,
exempelvis utifrån de riktlinjer som ska vägleda prioriteringar. Det
kan även innebära att utveckla och sammanställa generella och specifika indikatorer som systematiskt och återkommande kan använ1

Dir. 2010:58. Inrättande av en ny oberoende granskningsmyndighet med ansvar för uppföljning
och utvärdering av hälso- och sjukvården. 2010.
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das i samband med uppföljning och analys av statliga initiativ. Genom
att samla uppföljning och analys av statliga initiativ hos en aktör ökar
förutsättningarna för en bättre förståelse för och kunskap om vad
som krävs för att uppföljningarna ska bli användbara. En sådan kunskap skulle kunna vara ett värdefullt stöd för regeringen vid utformning av nya initiativ. Vårdanalys bör därför även kunna bistå regeringen och Regeringskansliet med analys och bedömningar avseende
utformning av nya initiativ så att förutsättningarna för uppföljning
av dessa blir så optimala som möjligt.
Vår bedömning är att Vårdanalys redan har möjlighet att inom
ramen för sitt uppdrag bedriva ett utvecklingsarbete avseende uppföljning av statliga inaktiv, men att det kan behöva tydliggöras att
det är en prioriterad uppgift. Därför föreslår vi att uppgiften att ansvara för utvecklingen av uppföljningen av statliga initiativ tydliggörs i myndighetens instruktion som en permanent uppgift.
En utveckling på sikt
I utformningen av vårt förslag har vi utgått från att uppdrag om
uppföljning av statliga initiativ även fortsättningsvis kommer att ges
i form av regeringsuppdrag. Detta har vi gjort mot bakgrund av att
det är vad vi bedömer som möjligt på kort sikt. Förutsatt att regeringen väljer att ge Vårdanalys uppdragen att följa de statliga initiativen bör regeringen också överväga ett mer permanent uppdrag med
permanent finansiering till myndigheten att ansvara för uppföljning
av statliga initiativ i form av överenskommelser. Det är sådana initiativ som vi ser är mest frekventa och som återkommer regelbundet.
Andra statliga initiativ bedömer vi även fortsättningsvis bör ges som
särskilda regeringsuppdrag.
I sammanhanget är det viktigt med en balans mellan denna analysverksamhet och övrig verksamhet som myndigheten ansvarar för.
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Utökade möjligheter att hantera personuppgifter
Redan när Vårdanalys bildades konstaterade organisationskommittén att myndigheten inte hade författningsstöd för att utföra all
den behandling av personuppgifter som behövdes. Myndigheten har
därför sedan bildandet fört en dialog med Socialdepartementet angående behovet av författningsstöd för att kunna utföra sitt uppdrag.
Socialdataskyddsutredningen fick genom tilläggsdirektiv i uppdrag att utreda om det fanns behov av en särskild författning med
bestämmelser om personuppgiftsbehandling för Vårdanalys och om
det finns sådana behov, lämna behövliga författningsförslag. Socialdataskyddsutredningen lämnade sina förslag i juni 2018.2 Utredningen kom fram till att det behövs en registerlag för myndigheten
och föreslog därför en lag om behandling av personuppgifter vid
Vårdanalys.
Socialdataskyddsutredningen gjorde bedömningen att Vårdanalys
behöver behandla personuppgifter för att kunna utföra sitt uppdrag.
Det är enligt Socialdataskyddsutredningen ofta aktuellt att behandla
känsliga personuppgifter om hälsa men även andra typer av personuppgifter, exempelvis demografiska uppgifter om ålder, kön, bostadsuppgifter, civilstånd och familj. Vidare menar utredningen att Vårdanalys också har behov av att behandla socioekonomiska uppgifter
om t.ex. utbildning, ekonomi, bidrag, sysselsättning och sysselsättningsgrad. Denna bild bekräftas av Vårdanalys. Myndigheten är i dag
beroende av att inhämta samtycke till behandlingen för att kunna
behandla känsliga personuppgifter.
Vi kan konstatera att Vårdanalys har genomfört en lång rad uppföljningsuppdrag sedan myndigheten bildades 2011, detta trots att
myndigheten inte har haft det lagstöd som Socialdataskyddsutredningen föreslår. Ofta baseras uppföljningen på data som inte är personuppgifter, exempelvis genom att det endast är statistik på gruppnivå som beställs från olika källor. Det innebär begränsningar för
vilka analyser som kan genomföras, och därmed i förlängningen också
vilka slutsatser som kan dras och vilka rekommendationer som kan
ges. För att undvika sådana begräsningar anlitar myndigheten i vissa
fall externa forskare vid universitet och högskolor som bedriver
forskning på myndighetens uppdrag, vilket innebär att personuppgifter behandlas vid de institutionerna. Forskningsuppdragen är ofta
2

SOU 2018:52. Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.
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kostsamma, tar lång tid att genomföra och innebär mindre flexibilitet att utvidga och förändra analysens inriktning efterhand. Mot
bakgrund av att vi föreslår att myndigheten ska ansvara för uppföljningen av de statliga insatserna bedömer vi att myndigheten också
behöver få bästa möjliga förutsättningar för detta. Det inkluderar möjligheten att kunna hantera personuppgifter. Det skulle öka effektiviteten i uppföljnings- och analysarbetet och öka möjligheterna till
snabbare och mer tillförlitliga resultat. Utredningen gör därför bedömningen att det finns behov av författningsstöd som ger Vårdanalys
den möjligheten. Mot bakgrund av att det redan finns ett förslag till
författningsreglering finner vi inte skäl att lägga fram något ytterligare.
Vi vill i sammanhanget understryka att det är viktigt att i möjligaste mån använda redan insamlad data så att man inte ökar arbetsbördan ute i vården. En förflyttning mot ett ömsesidigt nyttjande av
data mellan staten och sjukvårdshuvudmännen bedömer vi som ett
viktigt steg för att öka möjligheten att få tillgång till data, se avsnitt 15.2.

15.2

Analysera var behoven av statliga insatser
är som störst för att säkerställa god vård

Denna del av funktionen speglar regeringens beställning i våra direktiv om att funktionen ska analysera var behoven av statliga insatser
är som störst för att säkerställa god vård. För att kunna göra detta
behöver funktionens uppdrag innefatta två huvudsakliga delar:
1. sammanställa en bild av tillståndet och utvecklingen i hälso- och
sjukvården,
2. belysa områden där det är ändamålsenligt för staten att agera för
att säkerställa en god vård samt belysa möjliga insatser.
De två uppdragen är stora och komplexa. Såväl bilden av läget och
utvecklingen som belysningen av möjliga statliga insatser är dessutom uppgifter som kan variera beroende på vilket perspektiv en
aktör har på frågan. Vårt förslag handlar om att skapa en samsyn
inom staten, där en viktig del i processen med att ta fram underlaget
även är dialog med aktörer utanför staten.
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En organisation som bygger på myndigheternas delaktighet
och engagemang
Utredningen föreslår att ovan två angivna uppgifter ska hanteras i en
organisation som bygger på de olika myndigheternas delaktighet och
engagemang. Syftet med det är att få en allsidig belysning, samtidigt
som den uppföljning och analys som görs kan bli mer effektiv och
på sikt ersätta dubbelarbete och minska det stora antal uppföljningsrapporter som i dag publiceras av statliga myndigheter (kapitel 9).
Vi föreslår att det inrättas ett kansli på Socialstyrelsen som blir
motor i arbetet. Till detta kansli kopplas en operativ arbetsgrupp
med deltagare från myndigheter som i ljuset av sina respektive
uppdrag bedöms relevanta. De myndigheter vi menar bör ingå i
arbetet är E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Inspektionen för
vård och omsorg (IVO), Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket (TLV) samt Vårdanalys. Socialstyrelsen kommer därmed både vara motor i arbetet och ingå i
arbetsgruppen. Kansliet och arbetsgruppen bör ha ett nära operativt
samarbete samt ett processorienterat arbetssätt där dialog är ett
centralt verktyg för arbetet. Syftet med dialogen är att öka förståelsen
för hur läget i hälso- och sjukvården är, orsaker till läget samt var de
största behoven av statliga initiativ och insatser finns. Dialogen bör
föras med aktörer inom hälso- och sjukvården, särskilt regioner och
kommuner som sjukvårdshuvudmän samt professions- och patientföreträdare. Dialogen med Regeringskansliet är central och den
huvudsakliga avrapporteringen av arbetet sker i form av en årlig
gemensam och strategisk myndighetsdialog (se avsnitt 15.4). Kansliet
och arbetsgruppen har tillsammans en samordnande, analytisk och
kommunikativ roll och det är viktigt att dessa kompetenser finns
representerade. Kansliets och arbetsgruppens respektive uppgifter
utvecklas nedan.
För att en reell samordning och samverkan mellan berörda myndigheter ska komma till stånd krävs dels en tydlig beställning från
regeringen om en sådan samordning, dels praktiska förutsättningar.
Vårt förslag till organisation syftar till att optimera de praktiska förutsättningarna. Se vidare om vikten av en ändamålsenlig myndighetsstyrning i avsnitt 17.2.
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Vi menar att ovan uppdrag bör kunna svara upp mot en del av den
problembild som har identifierats; att skapa en samlad faktabaserad
bild av läget och utvecklingen samt att bidra till att mer ändamålsenliga analyser av uppföljningen utvecklas för att regeringen ska
kunna omvandla den uppföljning som finns till agerande på policynivå. Uppdraget kopplar också an till behovet av dialog mellan staten,
regionerna och kommunerna om nationell uppföljning liksom behovet av att utveckla samordning och samarbete såväl inom staten som
mellan staten och andra aktörer avseende utvecklingen av den nationella uppföljningen. Grunden för utredningens förslag har varit att
skapa strukturer för att kontinuerligt kunna följa läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården på ett ändamålsenligt sätt. Med hjälp
av dessa strukturer finns det även möjligheter att hantera behov av
att snabbt ställa samman ett underlag, även om strukturerna skapas
primärt för den kontinuerliga uppföljningen. Förslaget löser dock
inte behovet av tillgång till data. Det senare ser vi som en bredare
uppgift som kräver ett övergripande samarbete mellan staten och
huvudmännen som handlar om att utveckla en strategi för ömsesidigt nyttjande av data (se vidare förslag om överenskommelse i
kapitel 17). Detta bedöms både gagna utvecklingen av den nationella
uppföljningen och minska belastningen på vårdens verksamhet
avseende insamling av data.
Den föreslagna strukturen för att ta sig an dessa uppgifter lämpar
sig enligt utredningen av följande skäl:
• Genom att skapa en organisation som bygger på alla berörda
myndigheters delaktighet ökar förutsättningar för en samordnad
och sammanhållen nationell uppföljning och analys. Strukturen
skapar även förutsättningar för att utveckla hur de enskilda
myndigheterna arbetar med uppföljning och analys på sikt.
Genom sin samordning och sitt kontaktnät ökar möjligheten att
hantera frågor från regeringen eller Regeringskansliet där det
finns behov av snabb återkoppling.
• Det gemensamma arbetssättet gör att underlaget som tas fram
har ett mervärde utöver de individuella uppföljningar och analyser som görs av enskilda myndigheter. Exempelvis säkerställs
legitimitet och förankring samt en allsidig belysning ur ett statligt
perspektiv.
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• Socialstyrelsen har flera upparbetade dialogarenor med t.ex.
hälso- och sjukvårdshuvudmännen och flera relevanta rådsstrukturer är placerade på myndigheten. Förslaget går i linje med
utredningens utgångspunkt att dra nytta av och använda befintliga strukturer.
En successiv process mot en samordnad och utvecklad nationell
uppföljning och analys
För att detta arbete ska kunna påbörjas relativt omgående är vår
bedömning att det behöver påbörjas utifrån befintligt utgångläge,
dvs. utifrån underlag som redan finns och i mindre skala för att sedan
successivt utvecklas. Därigenom kan man, som pilotprojekt, pröva
denna nya mer operativa samarbetsform myndigheterna emellan,
vilken har potential att utvecklas löpande under många år framöver.
Mot bakgrund av att ett syfte med uppdraget är att staten ska bli mer
sammanhållen ser vi att det har ett stort värde att skapa något
gemensamt av befintlig uppföljning. Över tid innebär det även att
den uppföljning och analys som i dag görs på olika myndigheter kan
komma att förändras. Det kan handla om vad, hur och av vem uppföljning och analys görs. Detta kan innebära att man på några års sikt
kan få en mer ändamålsenlig uppföljning och analys överlag.
Exempel på befintlig uppföljning är att det redan i dag görs breda
lägesrapporter av hälso- och sjukvården av bland annat Socialstyrelsen och IVO. Ett annat exempel är den modell för övergripande
uppföljning och analys med tre huvudsakliga kvalitetsområden som
Vårdanalys tagit fram och avser att fortsätta pröva och utveckla.
Utredningen anser att sådana rapporter samt även mer specifika
uppföljningar och analyser, bör tas tillvara i den mån de bedöms ändamålsenliga och att relevant utveckling bör fortsätta. Med detta som
grund finns ett mervärde i att en myndighetsgemensam struktur
sammanställer och analyserar en bild av tillståndet och utvecklingen
av hälso- och sjukvården som helhet.
I startskedet bör kansliet och arbetsgruppen i sitt arbete utgå från
myndighetsrapporter och annan information från myndigheterna
m.fl. för att presentera en översiktlig bild av läget i hälso- och sjukvården, inkluderande både den hälso- och sjukvård som regionerna
och den som kommunerna är huvudmän för. Detta innefattar även
de uppföljningar av statliga initiativ som utredningen föreslår ska
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utföras av Vårdanalys. Vi menar också att denna sammanställning
bör ersätta det arbete som redan görs på Socialstyrelsen för att ta
fram en årlig lägesrapport om utvecklingen i hälso- och sjukvården.
Till skillnad från den rapporten bör underlaget som tas fram av
kansliet utgå från de olika myndigheternas arbete och därmed spegla
en gemensam statlig bild. Denna bör inte heller presenteras i form
av en omfattande rapport, utan utgöra ett mer kortfattat analytiskt
underlag som på ett överskådligt sätt kan presenteras och diskuteras
(se avsnitt 15.4). Utredningens bedömning är att detta underlag skulle
skapa ett mervärde och säkerställa att resultatet inte blir att ytterligare en bild läggs till övriga.
Även den övergripande analysen kan utvecklas över tid. För att
identifiera insatser där staten gör mest nytta utifrån god vård kan det
behövas mer tvärgående analyser av påverkansfaktorer och orsakssamband mellan olika områden. Detta kan underlättas av en utveckling och större tillgång till data, se vidare nästa avsnitt. Detta kan
komma att påverka det uppföljnings- och analysarbete som de
enskilda myndigheterna gör. På sikt kan den statliga uppföljningen
och analysen också bli mer synkroniserad. Det kan till exempel
handla om att utveckla gemensamma analysplaner och att beskriva
de behov eller luckor man identifierar avseende uppföljning i en
gemensam behovsplan, som kan vara ett stöd för Regeringskansliet
i dess styrning av myndigheterna.
På sikt menar vi att kansliet och arbetsgruppen med fördel även
skulle kunna få i uppgift att samordna och driva vissa konkreta
utvecklingsprojekt relaterade till nationell uppföljning. Detta skulle
i så fall vara projekt som kräver en hög grad av samordning och
dialog mellan myndigheter och eventuellt andra aktörer. Vi menar
att det kan bidra till en successivt utvecklad samarbetskultur.
Förslaget av denna del av funktionen regleras inledningsvis genom
regeringsuppdrag. Efter att denna ordning har prövats är vårt förslag
att uppdraget sedan regleras i berörda myndigheters instruktioner.
Om det skulle visa sig att den starka vilja och det engagemang som
krävs för att utveckla en framgångsrik samverkan saknas, kan
regeringen i stället behöva se över befintlig myndighetsstruktur och
huruvida en enskild myndighet ska ha ansvar för den nationella
uppföljningen.
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En utveckling mot en strategi för ömsesidigt nyttjande av data
Successivt kan det ske en utveckling av vad som bör ligga till grund
för arbetet, beroende på vilka möjligheter det finns bl.a. när det gäller
tillgång till data. Som vi tidigare har beskrivit är frågan om tillgång
till data komplex och en fråga som både berör staten och sjukvårdshuvudmännen. Det är därför viktigt att det inte byggs upp
parallella spår. Vår bedömning är att den frågan skulle kunna hanteras som ett gemensamt utvecklingsprojekt om de gemensamma
behoven mellan staten och sjukvårdshuvudmännen, som stadfästs i
ett långsiktigt samarbete (se vidare förslag om överenskommelse i
kapitel 17). Inom ramen för regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning påbörjades 2019 ett arbete om en gemensam uppföljnings- och analysplattform för hälso- och sjukvården. Bakgrunden till det är att det finns ett ökande behov av tillgång till data hos
regionerna som underlag för beräkning av kvalitetsindikatorer och
nyckeltal såväl som uppföljning och fördjupad analys, både regionalt
och nationellt. Majoriteten av den data som samlas in av huvudmännen har som primärt syfte att användas i vård och behandling
samt för ledning och styrning men utgör också grunden för den
nationella uppföljningen.
En viktig aspekt av en ökad samordning är också att inte belasta
vårdens verksamheter med krav på uppföljning i större utsträckning
än befogat. Genom att finna former för ett bättre och gemensamt
nyttjande av data bör det både gagna utvecklingen av den nationella
uppföljningen och insamling av data avseende belastningen på vårdens
verksamheter.
Vi bedömer att det arbete som regionerna har påbörjat skulle bli en
viktig del i ett gemensamt arbete mellan staten och sjukvårdshuvudmännen. Ett första steg skulle kunna vara att bilda ett gemensamt utvecklingsprojekt som kartlägger gemensamma behov och förutsättningar och hur man kan skapa en strategi för ömsesidigt nyttjande av
data. I detta arbete bör man även beakta frågor rörande personliga
samtycken vid bearbetning av data, integritet, sekretess och publiceringsetik. Även möjligheten för staten att få tillgång till data snabbare
än i dag, dvs. med mindre tidsmässig eftersläpning, kan vara en aspekt
att beakta i arbetet. Regleringen av eller avtalande om ett ömsesidigt
nyttjande av data i stat och region är således ett viktigt arbete som
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återstår efter utredningen och bör ta hänsyn till olika aktörers behov
och uppdrag samt rådande myndighetsstruktur och lagstiftning.
Kansli på Socialstyrelsen
En grundläggande förutsättning för arbetet är att resurser i både tid
och kompetens avsätts. Det måste finnas en motor i arbetet som har
rätt kompetens och tid avsatt för uppdraget. Som nämnts ovan bör
denna motor enligt vår mening vara ett kansli som inrättas på Socialstyrelsen. Den som leder kansliets arbete ansvarar också för att leda
den myndighetsgemensamma arbetsgruppen.
I kansliets uppdrag bör ingå att projektleda, dvs. planera och
organisera arbetet. Det är centralt att det finns en drivkraft och utvecklingsanda i kansliets arbete. Uppdraget bör också inkludera uppgiften att vara administrativt sammanhållande, dvs. en typ av spindeli-nätet-roll. En viktig del i detta är att ha löpande kontakt med en
rad olika aktörer som är av relevans för arbetet, både inom och utom
staten. Det är också kansliet som har huvudansvar för att förbereda
underlag för arbetsgruppens möten samt inför dialoger och olika
typer av rapportering till regeringen.
För detta uppdrag krävs en kombination av analytisk, statistisk,
kommunikativ, administrativ och projektledande kompetens. Kansliet behöver arbeta i en nyskapande och framåtblickande anda, för
att kunna åstadkomma det som förslaget syftar till. Det är också
angeläget att kansliet ska arbeta bredare än bara för den myndighet
som den föreslås placeras vid, dvs. att det förmår arbeta utifrån ett
perspektiv som representerar hela staten, samt att det har god förmåga att förstå regeringens behov. Kansliet bör i ett uppstarsskede
bemannas med fem årsarbetskrafter, varav en person som leder
kansliets arbete, tre analytiker samt en person som arbetar med
administration och kommunikation.
Arbetsgrupp med medarbetare från berörda myndigheter
Till kansliet på Socialstyrelsen knyts som nämnts en arbetsgrupp
med en person från respektive myndighet. Arbetsgruppen leds av
den som är ansvarig för kansliet. Ledamöterna utses av respektive
myndighet, som också ansvarar för att tillse att tillräcklig arbetstid

350

667

SOU 2020:36

En statlig funktion för nationell uppföljning

samt mandat att företräda sin myndighet tillförsäkras ledamoten.
Dessa personer ska aktivt bidra med kunskap om uppföljningsarbetet i den egna myndigheten, kunna bidra med olika typer av
underlag och analyser från myndigheten samt aktivt samordna och
förankra arbetet i sin myndighet. Det är med andra ord en kombination av att vara myndighetens kontaktpunkt, bidra i operativt
analysarbete och underlagsproduktion samt att ha förankringsansvar
gentemot den egna myndigheten och dess ledning som vilar på
ledamöterna i arbetsgruppen. Ledamöterna ansvarar för den egna
myndighetens aktiva deltagande i arbetet och för de underlag som
utarbetas i samarbetet mellan arbetsgruppen och kansliet. I det operativa arbetet kan även andra personer på myndigheten, utöver ledamöterna, behöva involveras. De underlag som tas fram för de strategiska dialogerna mellan myndighetscheferna och ansvarig politisk
ledning bör vara utvecklade av och förankrade hos samtliga myndigheter representerade i arbetsgruppen. Socialstyrelsen ansvarar dock
för slutförandet och inlämnandet av underlagen.
Huvuduppgifter för kansliets och arbetsgruppens gemensamma arbete
Huvuduppgifterna är enligt vårt förslag, i uppstartskedet, att i) sammanställa en bild av tillståndet och utvecklingen i hälso- och sjukvården samt ii) belysa områden där staten kan agera för att säkerställa en god vård samt belysa möjliga insatser. Genom föreslagen
organisation – i ett faktiskt operativt samarbete mellan berörda myndigheter – nyttjar staten det arbete, den kunskap och kompetens
som finns på respektive myndighet samtidigt som man skapar en
grund för en mer sammanhållen analys och ett mer samordnat och
effektivt agerande från statens sida. Vi ser detta som startskottet på
en successiv utveckling av en mer operativ samarbetskultur myndigheterna emellan. Kansliet och arbetsgruppen bör även, genom sin
samordning och sitt kontaktnät, ha en beredskap för att kunna hantera frågor från Regeringskansliet där det finns behov av snabb återkoppling. Regeringskansliet ska kunna använda denna möjlighet när
det t.ex. inte är givet att vända sig direkt till en särskild myndighet.
Det blir på det viset ett smidigt sätt för regeringen att snabbt få en
fråga omhändertagen.
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I uppdraget att belysa områden där det är ändamålsenligt att staten
agerar för att säkerställa en god vård samt belysa möjliga insatser
ingår också att skapa en gemensam bild av vilka utvecklingsprojekt
som pågår inom den nationella uppföljningen och lämna rekommendationer avseende statligt agerande. När kansliet och arbetsgruppen
bidrar till att skapa en tydligare överblick över såväl tillstånd och
utveckling som pågående utvecklingsprojekt och bistår regeringen
med analys och rekommendationer avseende detta så läggs grunden
för en mer ändamålsenlig statlig styrning på området.
Kansliet och arbetsgruppen bör varje år fastställa en arbetsplan
för sitt arbete. Arbetsplanen bör utformas med beaktande av att
arbetet ska vara processorienterat.
Dialoger centralt i arbetsprocessen
Vi menar att kansliet och arbetsgruppen, genom ett arbetssätt som
inkluderar aktiv dialog med ett flertal aktörer, kommer att bidra till
en ökad samsyn. Dialog bör bland annat föras med regioner, kommuner samt patient- och brukarföreträdare respektive professionsföreträdare. Samtidigt är det centralt att arbetet blir effektivt och vi
bedömer att det inte kommer vara praktiskt möjligt att i alla delar av
arbetet uppnå full samsyn inom de tidsramar som kommer att vara
nödvändiga för arbetet. I dessa fall är det viktigt att eventuella avvikande meningar kan belysas på olika sätt. Vi menar att en så stor
samsyn som möjligt bör eftersträvas.
Vi vill framhålla att ju mer granulär analys som regeringen efterfrågar avseende tillstånd, utveckling och möjliga statliga insatser,
desto större blir behovet av dialoger för att förstå förklaringsfaktorer till vad data och likande visar. Förklaringar till skillnader mellan
regioner kan t.ex. bero på specifika lokala förhållanden.
Eftersom en sammanställd bild av läget och utvecklingen av
hälso- och sjukvården, och var det är ändamålsenligt att staten agerar
i relation till denna, berör så många olika aspekter menar vi att det
inte lämpar sig att skapa endast ett dialogforum för detta ändamål.
I stället bör olika befintliga dialogforum användas. I sammanhanget
är det viktigt och ändamålsenligt att så långt möjligt bygga på befintliga forum och strukturer. Sådana forum kan t.ex. vara Nationella
vårdkompetensrådet, något av partnerskapen eller nätverk samord-
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nade av SKR. I vissa fall kan det vara relevant att föra dialog även
med organisationer som inte primärt arbetar med hälso- och sjukvårdsfrågor, såsom Länsstyrelserna.
Vi vill också framhålla vikten av en löpande och kvalitativ dialog
med Regeringskansliet. I den problembild vi har identifierat inom
ramen för utredningens arbete har det bland annat lyfts ett behov av
mer utvecklad dialog mellan Regeringskansliet och myndigheterna i
syfte att myndigheterna ska kunna leverera det som regeringen
efterfrågar och behöver. Vi vill uppmärksamma på att kansliet och
arbetsgruppen blir ett kunskaps- och kontaktpunktsnav som Regeringskansliet kan nyttja i frågor relaterade till myndigheternas arbete
med nationell uppföljning.
Dialog med sjukvårdshuvudmännen genom befintliga
samverkansstrukturer
Som beskrivs ovan kommer kansliet och arbetsgruppen att behöva
söka dialog med olika aktörer beroende på vilket område inom den
nationella uppföljningen som de söker en fördjupad analys och förståelse för. I detta arbete är dialogen och samverkan mellan staten
och sjukvårdshuvudmännen helt central, en dialog som bör ske i
befintliga strukturer och dialogytor. Utöver att det är smidigt och
effektivt att använda dessa är det också viktigt att dialog förs i enlighet med de regler för samverkan mellan stat och huvudmännen som
överenskommits.
För att arbetet ska bli effektivt anser utredningen därför att
kansliet och arbetsgruppen bör använda de befintliga strukturer som
är mest lämpliga i varje enskilt fall. Om området t.ex. rör en viss
patientgrupp som innefattas av regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning kan det t.ex. vara relevant att föra en dialog på en
mer övergripande nivå inom ramen för Partnerskapet till stöd för
kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård eller med det aktuella
nationella programområdet. På motsvarande sätt skulle en dialog om
ett utvecklingsprojekt avseende datatillgång kunna aktualisera en
dialog med den nationella samverkansgruppen för uppföljning och
analys.
För att diskutera bilden på en övergripande nivå kan dialoger
behövas med exempelvis hälso- och sjukvårdsdirektörerna, socialchefsnätverket, huvudmannagruppen eller RSS-nätverket. Även andra
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intressenter och fackliga organisationer kan vara aktuella att föra
dialog med. Socialstyrelsen har ett flertal befintliga kanaler för
dialoger utarbetade, vilket vi menar att kansliet och arbetsgruppen
bör använda sig av. Kansliets placering på Socialstyrelsen underlättar
den administrativa samordningen och logistiska planeringen av detta.
Internationella jämförelser för perspektiv och förståelse
Utöver dialog kan en annan del i en fortsatt analys av läget och utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård vara att se den svenska bilden i en
internationell kontext. Som framgår av kapitel 9 görs det redan en
rad olika studier, undersökningar m.m. där svensk hälso- och sjukvård jämförs med andra länder. Detta arbete bör i de fall det är lämpligt tas tillvara i en fortsatt analys för att skapa perspektiv och förståelse.
Möjligheter för regeringen att använda kansliet och arbetsgruppen
Efter att regeringen har tagit del av det myndighetsgemensamma
underlaget av en bild av tillståndet och utvecklingen i hälso- och
sjukvården kan regeringen välja att med hjälp av arbetsgruppen och
kansliet vidareutveckla analysen av sådana områdena som regeringen
prioriterar att gå vidare med. Det kan bl.a. innebära att skapa en mer
detaljerad och djupgående bild av utmaningarna eller av olika handlingsalternativ, genom bl.a. fortsatt analys och dialog.
De statliga insatser som arbetet kan belysa kan röra frågor direkt
kopplade till vården, såsom en identifierad ojämlikhet inom ett visst
diagnosområde, eller övergripande problem med t.ex. tillgänglighet.
De kan även relatera till utvecklingen av den nationella uppföljningen, såsom identifierade luckor där nya register/indikatorer behövs,
eller behov av förändrade förutsättningar för uppföljning i exempelvis lagstiftning.
Denna utformning innebär också en möjlighet för regeringen att
ha en naturlig ingång via kansliet att vid behov snabbt kunna ställa
en fråga där det inte är givet vem eller vilka som bäst kan bidra med
svar.
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Länken mellan funktionens två delar

Enligt direktivet ska funktionens båda syften öka möjligheten till en
mer strategisk, kunskapsbaserad och långsiktig styrning av hälsooch sjukvården på nationell nivå. För att detta ska bli möjligt är det
centralt att den kunskap och erfarenhet som genereras om statliga
initiativ på Vårdanalys tas tillvara i det myndighetsgemensamma arbetet
om en samlad bild av tillståndet i hälso- och sjukvården och blir en
naturlig del av analysen om var och hur det är ändamålsenligt för
staten att agera för att säkerställa en god vård.
Den huvudsakliga länkningen mellan delarna sker således i den
myndighetsgemensamma arbetsgruppen. Här säkerställs att arbetet
i funktionens båda delar inte blir parallella spår utan att det i stället
leder till ett gemensamt lärande.
En central del i förslaget är även den nedan beskrivna årliga strategiska myndighetsgemensamma dialogen med regeringen. Vi ser att både
Vårdanalys uppdrag och den myndighetsgemensamma delen av uppdraget under lednings av Socialstyrelsen är de centrala punkterna vid
denna dialog. Det blir därmed också en viktig länk mellan båda dessa
delar.

15.4

Gemensam strategisk myndighetsdialog

Utredningen föreslår att funktionens arbete rapporteras och diskuteras vid en särskild årlig myndighetsdialog på temat nationell uppföljning av hälso- och sjukvården. Det är en strategisk dialog som
sker mellan myndighetscheferna från berörda myndigheter och ansvarig politisk ledning för hälso- och sjukvårdsfrågor. Dialogen ska
ses som ett viktigt bidrag i utformningen av statens hälso- och sjukvårdspolitik. Det underlag som funktionen har tagit fram ska utgöra
underlag för diskussionen vid dialogen.
Dagordningen vid varje sådant dialogtillfälle bör utgöras av två
huvudpunkter
• uppföljning och analys av statliga initiativ, baserat på redogörelse
från Vårdanalys avseende deras arbete med att utföra och utveckla
uppföljning och analys av statliga initiativ och bidra till erfarenhetsutbyte och lärande avseende utformning och utveckling av
fortsatta initiativ (15.1),
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• bild av tillståndet och utmaningarna i hälso- och sjukvården samt
områden där staten kan agera för att säkerställa en god vård,
baserat på kansliets och arbetsgruppens arbete (15.2).
Den myndighetsgemensamma dialogen med regeringen ser vi som
ett nytt sätt att skapa en större samordning i staten. Den årliga dialogen med regeringen blir ett tydligt incitament för myndigheterna att
samordna sig för att leva upp till intentionerna.

15.5

Reglering

Den föreslagna organiseringen av funktionen har syftet att skapa
förutsättningar för ändamålsenliga statliga initiativ och insatser för
att bättre bidra till målen med hälso- och sjukvården. Detta genom
en utveckling, samordning och effektivisering av den nationella uppföljningen och analysen.
Vi gör bedömningen att den föreslagna organisationen på sikt bör
regleras i berörda myndigheters instruktioner. Det förslag på funktion som vi lägger fram bygger på ett processinriktat arbetssätt som
successivt kan utvecklas och förfinas. För detta krävs långsiktiga förutsättningar, vilket en reglering i instruktion är. Eftersom detta
förslag, enligt vår bedömning, är ett nytt sätt att organisera på menar
vi att det är lämpligt att först pröva och eventuellt justera innan det
slås fast. Därför föreslår vi att regeringen i ett första skede styr genom
regeringsuppdrag till berörda myndigheter att genomföra gemensamt. Socialstyrelsen bör även ges i uppdrag att inrätta ett kansli till
stöd för det myndighetsgemensamma uppdraget. Vi bedömer att
regeringsuppdraget till respektive myndighet bör omfatta en period
av fyra år, innan det regleras i en förordning.
Kommentarer till förslagen till ändringar i myndigheternas
instruktioner
Utredningens förslag innebär att funktionens två huvudsakliga syften
ansvarsmässigt delas upp på så sätt att uppgiften att följa upp regeringens satsningar och reformer samlas på Vårdanalys och uppgiften
att analysera var behoven av statliga insatser är som störst föreslås utföras av en myndighetsgemensam arbetsgrupp och ett kansli vid
Socialstyrelsen.
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Reglering i Vårdanalys instruktion
Utöver att ingå i den myndighetsgemensamma arbetsgruppen föreslås Vårdanalys dels vara den myndighet som ska ansvara för uppföljning av statliga insatser och reformer, dels inom sitt verksamhetsområde kontinuerligt utveckla uppföljning och utvärdering av
statliga reformer och andra statliga initiativ. Den senare uppgiften
föreslås regleras i myndighetens instruktion genom ett tillägg att
myndigheten även har till uppgift att:
inom sitt verksamhetsområde kontinuerligt utveckla uppföljning och
utvärdering av statliga reformer och andra statliga initiativ

Reglering i Socialstyrelsen instruktion
Socialstyrelsens uppgift regleras i instruktionen enligt följande:
Socialstyrelsen ska samordna utvecklingen av den nationella uppföljningen
och analysen av hälso- och sjukvården. Arbetet ska ske i samverkan med
andra berörda myndigheter.

Den första meningen speglar det ansvar som Socialstyrelsen föreslås
få genom att myndigheten ska inrätta ett kansli. Med andra berörda
myndigheter avses de övriga myndigheter som vi föreslår ska ingå i
arbetsgruppen. Dessa myndigheter är E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forte, IVO, Läkemedelsverket, Vårdanalys, SBU och
TLV.
Reglering i övriga myndigheters instruktioner som ingår i
arbetsgruppen
I instruktionerna för de övriga myndigheter som ingår i den myndighetsgemensamma arbetsgruppen regleras att respektive myndighet i
samverkan med andra berörda myndigheter ska bidra till en samordnad
utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården. Med andra berörda myndigheter avses här E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forte, IVO, Läkemedelsverket,
Vårdanalys, Socialstyrelsen, SBU och TLV (undantaget den myndighet vars instruktion det gäller).
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Förstärkt analyskapacitet
på Socialdepartementet

Utredningen bedömer att för att den föreslagna utvecklingen av
arbetet med nationell uppföljning vid myndigheterna ska få reell
effekt behöver förändringar ske i hela kedjan, dvs. förändringar
behöver även göras på Regeringskansliet. Det underbyggs av den
problembild som utredningen har tagit fram som visar på behov av
utvecklad beställar- och mottagarkapacitet i Regeringskansliet samt
en utvecklad dialog mellan Regeringskansliet och myndigheterna. Vi
föreslår därför en förstärkning av analyskapaciteten vid Socialdepartementet för att möta dessa behov. Syftet är att denna förstärkning ska vara ett stöd vid departementet när det handlar om
1. utformning av överenskommelser och andra statliga initiativ,
med syfte att tillförsäkra att de är uppföljningsbara,
2. dialog med myndigheterna avseende dessa frågor,
3. val och utformning av nya policybeslut.
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Förstärkt stöd till
kunskapsbaserat arbete
i regioner och kommuner

Utredningen har i uppdrag att vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas. Utredningens tolkning är att uppdraget syftar till att stärka förutsättningarna att arbeta kunskapsbaserat på
lokal nivå. Specifikt ska utredningen analysera Kunskapsstödsutredningens förslag om att lagen om läkemedelskommittéer ska upphävas och ersättas av en ny lag om vårdkommittéer. Utredningen ska
också se över alternativa handlingsvägar.
Detta kapitel är indelat i två delar. I den första delen presenteras
utredningens ställningstaganden avseende Kunskapsstödsutredningens
förslag om att lagen om läkemedelskommittéer ska upphävas och
ersättas av en ny lag om vårdkommittéer. I den andra delen presenteras utredningens ställningstaganden avseende alternativa handlingsvägar.

16.1

Ställningstagande avseende
Kunskapsstödsutredningens förslag
om vårdkommittéer

Utredningens bedömning:
Kunskapsstödsutredningens förslagna lag om vårdkommittéer bör
inte införas. Lagen om läkemedelskommittéer bör bibehållas.
Utredningens rekommendation:
Varje region bör i reglementet till respektive läkemedelskommitté
fastställa arbetsformer, samverkansformer samt sammansättning
av ledamöter som tillförsäkrar att läkemedelskommittén utgör en
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integrerad del av regionens lokala kunskapsstyrningsorganisation. Regionen bör tillförsäkra att behandlingsrekommendationer
och liknande vägledningar som genereras i kunskapsstyrningsarbetet beaktar såväl läkemedel som andra behandlingsformer på
ett integrerat sätt. Den kommunala hälso- och sjukvården bör ges
möjlighet att på lämpligt sätt delta och bidra i läkemedelskommitténs arbete.

Föreslagen lag om vårdkommittéer bör inte införas
Utredningen har i uppdrag att vidareanalysera Kunskapsstödsutredningens förslag om att inrätta vårdkommittéer (se kapitel 10 och 13).
Förslaget presenterades sommaren 2017. Tidpunkten sammanföll
med uppstartsfasen i att regionerna beslutade att etablera ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Var och en av de 21 regionerna
fattade beslut om inrättande under hösten 2017. Sedan dess har
arbetet med att inte bara etablera utan även vidareutveckla systemet
pågått i snabb takt. Arbetet innebär att förändringar har skett i hur
regionerna arbetar med kunskapsstyrning, inklusive hur de arbetar
med att integrera kunskapsstyrning avseende läkemedel och andra
behandlingsformer. På nationell nivå har regionernas tidigare etablerade samverkansmodell för läkemedel inlemmats i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning genom inkorporering i den
nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik.
Samtidigt framgår av regionernas svar på en enkät från utredningen
att läkemedelskommittéerna är eller är på väg att bli sammankopplade med den lokala nivån i regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning.
Det finns redan i dag författning som täcker in de grundläggande
skyldigheterna att tillämpa vetenskap och beprövad erfarenhet och
att bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i hälsooch sjukvården. Vi kan inte se att det finns någon uttrycklig lucka i
de formella kraven på att upprätthålla kvalitet i den vård som ska
erbjudas. Föreslagen lag om vårdkommittér skulle inte heller förändra dessa krav. Kunskapsstödsutredningen gjorde själva bedömningen
att den föreslagna lagen inte skulle medföra några nya åtagande för
regionerna. Lagen syftade till att ändra regionernas arbetssätt, inte
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ge dem merarbete. Befintliga resurser skulle användas på ett mer
ändamålsenligt sätt.
Vi ställer oss också tveksamma till några av de begrepp som förekommer i den föreslagna lagen om vårdkommittéer då dessa inte har
en entydig allmänt erkänd definition och det därför kan uppstå tolkningssvårigheter avseende deras innebörd. Exempel på sådana begrepp
är ”nationell kunskapsstyrning” och ”kunskapsstöd”.
I vår analys av den befintliga lagen om läkemedelskommittéer
konstaterar vi vidare att lagen ger respektive regioner stort utrymme
att själv fastställa bl.a. arbetsformer, samverkansformer och kompetenssammansättning i kommittén. Vi ser inget juridiskt hinder för
regionerna att reglera läkemedelskommitténs arbete på ett sätt så att
den blir en integrerad del i regionens lokala kunskapsstyrningsorganisation.
Namnet läkemedelskommitté signalerar ett smalare perspektiv än
det breda och integrerade sätt vi menar att läkemedelskommittéerna
behöver arbeta. Detta ser vi som en svaghet då det finns en risk att
berörda parter kan tolka in en frånvaro av krav på integrering dels
mellan läkemedel och andra behandlingsformer dels mellan läkemedelskommittén och övriga delar av regionens kunskapsstyrningsorganisation. Vår bedömning är dock att namnet i sig inte är ett
tillräckligt starkt vägande skäl för att motivera en ny lagstiftning som
går in på den kommunala självstyrelsens område utan att innebära
någon skillnad avseende sjukvårdshuvudmännens grundläggande
skyldigheter. Lagstiftning kan som instrument ge en tydlig signal om
vad regeringen förväntar sig av sjukvårdshuvudmännen. Vi menar dock
att denna signal kan, och i detta fall bör, förmedlas på annat sätt.
Utredningen gör bedömningen att det i dagsläget inte finns tillräckliga skäl att ändra lagstiftningen. Bedömning görs särskilt i ljuset av
i) att regionerna nu på eget initiativ har börjat etablera nya arbetssätt som speglar syftet bakom förslaget till vårdkommittéer,
ii) att lagen om vårdkommittéer inte skulle innebära någon skillnad
avseende sjukvårdshuvudmännens grundläggande skyldigheter,
iii) att befintlig lag om läkemedelskommittéer inte utgör något juridiskt hinder för regionerna att tillförsäkra att läkemedelskommittén arbetar integrerat med regionernas övriga kunskapsstyrning,
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iv) att en ny lag om vårdkommittéer skulle reglera frågor som ligger
inom ramen för den kommunala självstyrelsen utan att tillföra
någon förstärkning i sak.
Lagen om läkemedelskommittéer bör bibehållas
Vi bedömer vidare att den befintliga lagen om läkemedelskommittéer bör bibehållas. Skälen för utredningens bedömning avseende
detta är att läkemedelskommittéerna genom sitt arbete med att
tillförsäkra en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning bidrar
till patientsäkerheten. Vi vill i sammanhanget betona att en rationell
läkemedelsanvändning i praktiken bara kan uppnås om rekommendationer om läkemedelsbehandling utformas med ett helhetsperspektiv där både läkemedel och andra behandlingsformer1 beaktas.
I dag utgör också lagen i praktiken ett krav på regionerna att
organisera åtminstone en viss typ av stöd för lokal kunskapsstyrning. På så sätt stödjer lagstiftningen det gemensamma system för
kunskapsstyrning som regionerna håller på att etablera. Staten försäkrar sig också om att i varje fall läkemedelskommittéerna finns
kvar som stöd till det lokala förbättringsarbetet oavsett hur framgångsrikt regionerna på sikt förmår etablera och förvalta deras
gemensamma system.
Om staten skulle välja att avskaffa lagkravet på läkemedelskommittéer skulle det stå regionerna fritt att välja om de ska ha kvar sin
läkemedelskommitté eller ej. Det kan med andra ord innebära att
läkemedelskommittéerna skulle avvecklas i vissa eller samtliga regioner. Vi ser i detta flera risker även om sannolikheten för att respektive risk skulle inträffa är svår att bedöma. En risk är att det i många
aspekter väl fungerande arbete kommittéerna gör i dag skulle gå
förlorat eller bli mindre väl fungerande än i dag. En annan risk är att
det skulle leda till en lägre grad av samordning i läkemedelsfrågor
över landet och därmed till större ojämlikheter i läkemedelsanvändningen. Det finns även en potentiell risk att avvecklade läkemedelskommittéer skulle påverka kostnadsutvecklingen avseende läkemedel.
Staten har i dag starka incitament att kontrollera denna kostnadsutveckling.
1

Begreppet behandlingsformer använder vi här i bred bemärkelse, dvs. inkluderande exempelvis förebyggande och rehabiliterande insatser.
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Varje region bör tillförsäkra att läkemedelskommittén utgör
en integrerad del av regionens lokala kunskapsstyrning
Kunskapsstyrning är ett instrument för sjukvårdshuvudmännen att
uppnå en kunskapsbaserad vård. En ändamålsenlig kunskapsstyrning
kräver att vägledningar av olika slag beaktar både läkemedel och andra
behandlingsformer, i bred bemärkelse, på ett integrerat sätt. En ändamålsenlig kunskapsstyrning kräver också att nationella vägledningar
beaktas och anpassas till lokala förutsättningar. Kunskapsstyrningen
kräver väl etablerade samarbeten på flera nivåer och mellan många
aktörer.
Om läkemedelskommittéerna integreras i regionernas övriga
lokala kunskapsstyrningsorganisation kan deras kompetens och verksamhetsnära arbetssätt nyttjas som en resurs för det lokala kvalitetsoch förbättringsarbetet. Om läkemedelskommittéerna inte integreras utan tillåts agera som fristående stuprör till regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem finns i stället en risk för motstridiga budskap samt en ineffektiv resursanvändning om maktkamper,
dubbelarbete etc. uppstår. Utredningen bedömer det som avgörande
för effektiviteten och kvaliteten i kunskapsstyrningsarbetet att regionerna förmår organisera sin lokala kunskapsstyrning på ett ändamålsenligt sätt. Vi har konstaterat att lagen om läkemedelskommittéer
ger regionerna utrymme att utforma kommittéernas arbetsformer,
samverkansformer och sammansättning av ledamöter så att det blir
ändamålsenligt och integrerat med övriga delar av regionens lokala
kunskapsstyrningsorganisation. Vi menar att det är mycket angeläget att regionerna nyttjar det utrymmet och tillförsäkrar integrationen. Varje region bör i reglementet till respektive läkemedelskommitté fastställa arbetsformer, samverkansformer samt sammansättning
av ledamöter som tillförsäkrar att läkemedelskommittén utgör en
integrerad del av regionens lokala kunskapsstyrningsorganisation.
Regionen bör tillförsäkra att behandlingsrekommendationer och liknande vägledningar som genereras i kunskapsstyrningsarbetet beaktar såväl läkemedel som andra behandlingsformer, i bred bemärkelse,
på ett integrerat sätt. I detta faller självklart även ett ansvar på läkemedelskommittéerna att lyhört anamma ett samverkande arbetssätt
som bidrar till en samordnad kunskapsstyrning på både lokal, sjukvårdsregional och nationell nivå. En vård på lika villkor ska erbjudas
i hela landet. För att uppnå detta behöver ett löpande arbete bedrivas
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för att minska omotiverade skillnader i läkemedelsrekommendationer
och den nationella samordningen på området behöver öka.
Den kommunala hälso- och sjukvården bör ges möjlighet
att delta i läkemedelskommitténs arbete
Kunskapsstödsutredningens förslag om vårdkommittéer inkluderade även tanken att huvuddelen av kunskapsstödet till kommunerna
skulle ske via vårdkommittéerna. Vi instämmer med de remissinstanser som har givit uttryck för att kommunerna har ett eget ansvar
som sjukvårdshuvudman och att fokus bör ligga på att stärka kommunerna i den rollen. Vi gör samtidigt bedömningen att kommunernas förmåga att tillhandahålla kvalitativ, jämlik och effektiv hälsooch sjukvård kommer att vara en förutsättning för att den pågående
omställningen mot en mer nära vård ska fungera väl. Det är också
helt centralt att regioner och kommuner förmår utveckla sin samverkan. I ljuset av detta bedömer vi att ett stärkt stöd till förbättringsarbetet i kommunerna behöver utformas på flera olika sätt. Ett
sätt att stärka kommunerna i sin roll som sjukvårdshuvudman och
samtidigt nyttja kunskaperna i läkemedelskommittéerna är att regioner och kommuner utvecklar ett frivilligt samarbete i dessa. Detta
bör göras genom att den kommunala hälso- och sjukvården ges
möjlighet att på lämpligt sätt delta och bidra i läkemedelskommitténs
arbete. Redan i dag deltar representanter för den kommunala hälsooch sjukvården i flera läkemedelskommittéers arbete. Vår rekommendation är att ett sådant samarbete utvecklas i samtliga läkemedelskommittéer.
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Stöd till förutsättningar att arbeta
kunskapsbaserat på lokal nivå i hälsooch sjukvården

Utredningens förslag:
Staten ska fortsätta stödja och utveckla sitt stöd till lokalt implementerings- och förbättringsarbete i regioner och kommuner.
Stödet inriktas på att förbättra förutsättningarna för arbetet. Mer
fokus än i dag läggs på stöd till den kommunala hälso- och sjukvården. Ett förstärkt stöd bör bygga vidare på befintliga strukturer.
Vid fördelning av riktade medel behöver staten beakta både regioners och kommuners ansvar som sjukvårdshuvudmän.
Utredningens bedömning:
Utredningens förslag bör bl.a. ges uttryck genom följande:
• Staten bör i högre utsträckning än i dag utforma kunskapsstöd
med utgångspunkt i den kommunala hälso- och sjukvårdens
behov och i nära samarbete med representanter för denna.
• Staten bör stödja kommunernas implementerings- och förbättringsarbete bland annat genom att bidra till att förstärka de
regionala samverkans och stödstrukturerna (RSS). Dess kapacitet och långsiktiga förutsättningar kan därigenom öka och
hälso- och sjukvårdskompetens i strukturerna förstärkas. Detta
bör göras genom att medel avsätts för ändamålet inom ramen
för överenskommelser om en god och nära vård.
• Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att till regeringen årligen rapportera samlat om arbetet i kunskapsstyrningsstrukturerna
RSS, Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten och Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom
hälso- och sjukvård. Rapporteringen bör ge en samlad bild av
insatser och utmaningar.
• Det Nationella vårdkompetensrådet vid Socialstyrelsen bör på
sin dagordning ta upp och söka tillfredsställande lösningar
avseende professionernas praktiska förutsättningar att utföra sitt
arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet i syfte
att stödja ett livslångt lärande.
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• Regeringen bör låta utreda frågan om en rättslig reglering som
innebär en obligatorisk skyldighet för kommunerna att ha
funktionen medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).
Utredningens rekommendation:
Regioner och kommuner bör fortsätta att utveckla sitt samarbete
och samverkan avseende kunskapsstyrning. På de områden som
bedöms relevanta för samverkan/samarbete bör ett ändamålsenligt sådant tillförsäkras på alla nivåer, dvs. nationell, regional och
lokal nivå. Genom detta stärks även de lokala förutsättningarna
att arbeta kunskapsbaserat. Regioner och kommuner bör ta ett
ömsesidigt ansvar för etableringen av samarbetet.
Utredningen har konstaterat att det finns stöd till lokalt implementerings- och förbättringsarbete i regioner och kommuner. Stödet utgörs av en kombination av olika funktioner. En del av stödet
bygger på samarbeten mellan kommuner och/eller regioner. Ett
exempel på det är de regionala samverkans och stödstrukturerna
(RSS) men det finns även andra samarbeten. Utformningen av stödet
anpassas till lokala förhållanden och skiljer sig därmed också åt i
utformning och ambitionsnivå. Stöd till lokalt implementerings- och
förbättringsarbete behöver samtidigt ses i ett bredare perspektiv där
kompetensförsörjningen, med förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal med rätt kompetens, beaktas. Ur detta
bredare perspektiv framstår utmaningarna i den kommunala hälsooch sjukvården som särskilt stora.
Staten fortsätter utveckla sitt stöd och mer fokus än i dag läggs
på den kommunala hälso- och sjukvården
Vi ser ett fortsatt behov av kvalitetsutveckling i regioner och kommuner, bl.a. genom ett förstärkt lokalt implementerings- och förbättringsarbete. Staten har, utifrån sitt övergripande ansvar för hälsooch sjukvården, ett legitimt intresse av att verka för detta. Mer fokus
än i dag behöver läggas på stöd till den kommunala hälso- och
sjukvården. Behovet av ett ökat fokus på detta bör ses i ljuset av dels
att utmaningarna i den kommunala hälso- och sjukvården framstår
som särskilt stora sett ur det bredare perspektivet att upprätthålla
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kompetensförsörjningen i stort, dels att utmaningarna måste mötas
på ett adekvat sätt för att omställningen mot en mer nära vård ska
fungera väl.
Vi anser vidare att staten bör stödja det lokala implementeringsoch förbättringsarbetet genom att bygga vidare på befintliga strukturer. Det innebär också att vi bedömer att det finns andra verktyg
än den föreslagna lagen om vårdkommittéer som har större potential
att bli verkningsfulla.
Staten bör även i högre utsträckning än i dag utforma kunskapsstöd med utgångspunkt i den kommunala hälso- och sjukvårdens
behov och i nära samarbete med representanter för denna. En hel del
arbete pågår redan på området, bl.a. på Socialstyrelsen. Vi menar att
arbetet bör fortsätta utvecklas i denna riktning.
De statliga myndigheterna har en rad verktyg av skiftande karaktär till sitt förfogande (se kapitel 4). Flera av dessa verktyg kan staten
använda för att bidra till förutsättningar för lokalt implementeringsoch förbättringsarbete. Det ligger i sakens natur att det operativa
implementerings- och förbättringsarbetet bedrivs av sjukvårdshuvudmännen (eller genom deras försorg om det är privata utförare).
Utredningen vill framhålla att det är angeläget att staten i prioritering och utformning av sina insatser beaktar att både regioner och
kommuner är huvudmän för hälso- och sjukvård samt att sjukvårdshuvudmännen har olika förutsättningar och behov. Vi menar att det
bl.a. behöver ta sig uttryck i att statliga medel som satsas på reformer
inom hälso- och sjukvården, till exempel inom ramen för överenskommelser, fördelas till både regioner och kommuner. Vikten av att
se och stödja den kommunala hälso- och sjukvårdens behov blir särskilt tydlig i ljuset av omställningen mot en mer nära vård. Kompetensförsörjningen – förmågan att såväl attrahera, rekrytera, behålla
som utveckla den kompetens som verksamheten behöver – blir central för verksamheterna.
Kunskapsstyrning, inklusive lokalt förbättringsarbete som handlar om kvalitetsutveckling på den lokala nivån, utgör en integrerad
del av detta. Det är områden som regeringens satsningar – överenskommelser med SKR samt uppdrag till myndigheter – redan berör
om än ofta med en annan etikett än kunskapsstyrning eller lokalt
implementerings- och förbättringsarbete. Vi menar att staten bör
fortsätta stödja omställningen och i det arbetet inkludera mer stöd
än i dag till sjukvårdshuvudmännens förutsättningar att utveckla sin
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kunskapsstyrning. Särskilt angeläget är att stödja kommunerna i detta.
Stöd till kommunal hälso- och sjukvård bör vara en central del av
stödet till en omställning mot en mer nära vård.
Staten bör bidra till förstärkt kapacitet och långsiktiga förutsättningar
i de regionala samverkans och stödstrukturerna
En viktig stödstruktur för den lokala kunskapsstyrningen, inklusive
det lokala implementerings- och förbättringsarbetet, i flera kommuner är de regionala samverkans och stödstrukturerna (RSS). Även
om strukturen varierar i utformning och funktion i olika delar av
landet så är RSS den i kommunerna mest utvecklade befintliga strukturen i vilken kommunerna samverkar med varandra och regioner
om kunskapsstyrning inom socialtjänst och kommunal hälso- och
sjukvård. RSS utgör genom detta en resurs även för staten. Dels är
det en kanal genom vilken staten kan föra dialog med kommunerna,
dels kan staten kanalisera stöd avsett för kommunerna till eller
genom dessa.
Att den lokala kunskapsstyrningen fungerar väl är också angeläget för att tillförsäkra ett ändamålsenligt samarbete på området
med regionerna och som central del i kommunernas löpande arbete
med kompetensförsörjning. En väl fungerande kunskapsstyrning i
kommunerna kommer vara särskilt viktigt i omställningen mot en
mer nära vård. Mot bakgrund av detta menar vi att staten bör stödja
kommunernas implementerings- och förbättringsarbete bland annat
genom att bidra till att förstärka RSS-strukturerna. Dess kapacitet
och långsiktiga förutsättningar kan därigenom öka och hälso- och
sjukvårdskompetens i strukturerna förstärkas. Detta bör göras
genom att medel avsätts för ändamålet inom ramen för överenskommelser om en god och nära vård. RSS-strukturerna nyttjas redan
i dag i överenskommelsen om god och nära vård 2020. Av styrelsebeslut från SKR avseende överenskommelsen om god och nära vård
2020 framgår att stimulansmedel till kommunerna betalas ut till RSSstrukturerna där kommunerna eller annan ansvarig huvudman för
den kommunala hälso- och sjukvården ska ha stor påverkansmöjlighet avseende hur medlen ska användas.2 Vi menar att framtida
överenskommelser om god och nära vård bör tillåta att en andel av
2

skr.se/download/18.47edd5e216ffdb5867cd6b77/1580981983734/Overenskommelse%20Godoch-nara-vard%202020.pdf (hämtad 20.04.06).
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de medel som avsätts för olika typer av kompetensstärkande insatser
används för att stärka kapaciteten och de långsiktiga förutsättningarna
liksom hälso- och sjukvårdskompetensen i RSS.
Uppdrag till Socialstyrelsen
Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att till regeringen årligen samlat
rapportera om arbetet i kunskapsstyrningsstrukturerna RSS, Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten och
Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Rapporteringen bör ge en samlad bild av insatser och utmaningar. Rapporteringen bör inkludera en tydlig redovisning av insatser till stöd för kunskapsstyrning i den kommunala hälso- och
sjukvården. Syftet med rapporteringen är att få en samlad bild av de
statliga insatser som görs för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård
oavsett huvudman samt dess relation till socialtjänsten, vilket kan
bidra till förbättrade beslutsunderlag inför nya beslut om statligt
agerande på området. En väl avvägd ambitionsnivå i rapporteringen
tar hänsyn både till regeringens behov av samlad överblick och vikten
av att inte belasta de organ som rapporteringen avser med onödig
rapporteringsbörda.
Det Nationella vårdkompetensrådet bör stödja professionernas
praktiska förutsättningar för livslångt lärande
Regioner och kommuner har ett ansvar för kunskapsstyrning och lokalt
förbättringsarbete i egenskap av huvudmän för hälso- och sjukvården. Samtidigt har hälso- och sjukvårdspersonalen ett personligt
ansvar för att de utför sitt arbete enligt vetenskap och beprövad
erfarenhet. Det finns med andra ord både ett arbetsgivar- och ett
arbetstagaransvar relaterat till att aktuell vetenskap och beprövad
erfarenhet tillämpas. Oavsett om det finns någon kommitté som kan
ge stöd till lokalt implementerings- och förbättringsarbete eller inte
– och oaktat namn på denna – så är det till syvende och sist i den
operativa verksamheten som ny kunskap implementeras och förbättringsarbete sker. Det innebär också att oavsett hur bra det
externa stödet till verksamheten är utformat så kommer det faktiska
förbättringsarbetet aldrig bli bättre än de praktiska förutsättningarna
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som arbetsplatsen medger. Det finns därför en naturlig gräns för hur
stor effekt ett externt stöd kan generera.
Att få de praktiska förutsättningarna på plats på ett optimalt sätt
är komplext. Frågan handlar både om sjukvårdshuvudmännens och
hälso- och sjukvårdspersonalens förutsättningar att leva upp till sina
respektive ansvar. Från sjukvårdshuvudmännens perspektiv kan det
till exempel röra arbetsmarknadens utbud av legitimerad personal,
arbetsgivarens attraktivitet, tillgängliga ekonomiska resurser, behovet av prioriteringar i relation till andra offentliga åtaganden etc.
Från hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv rör det bl.a. tillgång
till kvalitetssäkrade och relevanta kunskapsunderlag samt tid att
hålla sig uppdaterad på aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet i
form av fort- eller vidareutbildning, kompetensutveckling på arbetsplatsen eller liknande.
Vi bedömer att den problematik avseende bristande förutsättningar som professionsföreträdare beskriver är reell och den oro för
situationen som flera professionsföreträdare ger uttryck för därför
är legitim. Konsekvenserna av utebliven eller alltför begränsad möjlighet att hålla sig à jour med aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet
är potentiellt stora. Först och främst är det en patientsäkerhetsfråga.
Vi menar att professionernas praktiska förutsättningar att utföra sitt
arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet måste
uppmärksammas mer än de gör i dag. Sannolikt krävs insatser från
flera håll. Både individen, staten och vårdgivarna/sjukvårdshuvudmännen behöver samverka för att åstadkomma resultat. Det nyligen
inrättade Nationella vårdkompetensrådet ska långsiktigt samordna,
kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjning av
personal inom vården.3 Vi menar att hälso- och sjukvårdspersonalens
praktiska förutsättningar att utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet är ett grundläggande behov för att
tillförsäkra kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården. Därför
bör frågan behandlas inom det Nationella vårdkompetensråd som
nyligen har inrättats och som kommer att arbeta med kompetensförsörjningsfrågorna löpande under en längre tid framöver.

3

www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-namnder/nationellavardkompetensradet/ (hämtad 20.03.31).
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Regeringen bör låta utreda frågan om obligatorisk MAR
Det har till utredningen framförts att det borde läggas ett förslag på
en rättslig reglering som innebär en obligatorisk skyldighet för
kommunerna att ha en MAR på motsvarande sätt som kommunernas skyldighet att ha en MAS. I dialogen har bl.a. lyfts att tillgången
till rehabiliterande kompetens inom den kommunala hälso- och
sjukvården, och därmed individers tillgång till rehabiliterande insatser, varierar över landet samt att det finns större möjligheter att
säkerställa de hälsofrämjande, förebyggande och habiliterande/rehabiliterande insatserna i en verksamhet om också MAR, inte enbart
MAS, finns i verksamheten. Centralt i dialogen om förslaget har också
varit sambandet mellan tidiga förebyggande och rehabiliterande insatser till sköra personer, exempelvis äldre, och behovet av sociala
omsorgsinsatser.
Utredningens bedömning är att det är angeläget att rehabiliterande, liksom medicinsk, kompetens finns i alla kommuner och att
personal med den kompetensen har goda förutsättningar att utföra
sitt arbete. En god vård förutsätter tillgång till och samarbete mellan
samtliga professioner inom hälso- och sjukvården. Behovet av rehabiliterande kompetens blir särskilt viktig i ljuset av den demografiska
utvecklingen samt omställningen mot en nära vård där kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar hamnar allt mer i fokus. Vi ser att det
i detta sammanhang finns potentiellt stora vinster med ett välfungerande rehabiliteringsarbete både från individens perspektiv då
denne längre eller i större utsträckning klarar att leva ett självständigt
liv och från ett samhällsekonomiskt perspektiv då kostnaderna för
social omsorg kan minska.
Inom ramen för utredningen har vi, utifrån vårt direktiv, tittat på
frågan utifrån frågeställningen om detta vore ett effektivt sätt att
stärka vårdens förbättringsarbete. Vårt fokus har vidare särskilt varit
att titta på strukturella åtgärder för att stärka det lokala implementerings- och förbättringsarbetet. Vi bedömer det som möjligt att en
obligatorisk MAR-funktion skulle kunna bidra till ett stärkt sådant
arbete i kommunerna. Samtidigt menar vi att frågan om en sådan
eventuell reglering bör belysas ur ett bredare perspektiv än lokalt
implementerings- och förbättringsarbete. Den behöver också analyseras på djupet.
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I ljuset av vårt direktiv har vi valt att inte analysera en eventuell
MAR-reglering på djupet. Detta gör vi utifrån två skäl. Den första är
att en sådan eventuell reglering berör många fler aspekter av hälsooch sjukvården än det lokala implementerings- och förbättringsarbetet. Den andra är att vi bedömer att det finns andra åtgärder som
skulle ha större strukturell effekt på just detta arbete.
Vi menar dock att regeringen bör låta utreda förslaget om en
rättslig reglering som innebär en obligatorisk skyldighet för kommunerna att ha en MAR. Ändamålsenligheten bör analyseras ur ett
bredare perspektiv än ramarna för vår utredning tillåter. Analysen
bör göras utifrån ett brett perspektiv och i ljuset av den demografiska
utvecklingen samt omställningen mot en mer nära vård. Det breda
perspektivet bör bl.a. ta sig uttryck i beaktande av värdet av personcentrering, kommunernas ansvar för både hälso- och sjukvård och
socialtjänst samt av hälsoekonomiska analyser som belyser effekter
på såväl individer som välfärdssystem.
Regioner och kommuner bör – med ömsesidigt ansvar – fortsätta att
utveckla sitt samarbete och samverkan avseende kunskapsstyrning
Som sjukvårdshuvudmän har såväl regioner som kommuner ett ansvar
att arbeta med kunskapsstyrning, inklusive lokalt förbättringsarbete.
Inom flera sakområden har regioner och kommuner samma behov
av kunskapsstöd men utifrån olika praktiska förutsättningar och
roller. Exempel på sådana områden är barn och unga, äldre, psykisk
ohälsa, avancerad sjukvård i hemmen etc. Regionerna håller på att
etablera ett mellan regionerna gemensamt system för kunskapsstyrning (se kapitel 7). Kommunerna har en egen struktur för samarbete kommunerna emellan i kunskapsstyrningsfrågor (se kapitel 8).
Vi ser i dag ett visst samarbete regioner och kommuner emellan. Exempelvis har kommunala representanter inkluderats i några av de nationella programområdena inom regionernas gemensamma system. Det
finns också flera exempel på lokala samarbeten mellan kommuner
och regioner ute i landet. Vi menar att det samarbetet behöver utvecklas och förstärkas. Det behövs ett fortsatt arbete med att identifiera ytterligare områden som är relevanta för samarbete/samverkan.
Dessa områden kan förändras över tid. För att samarbetet inom
dessa områden ska bli till gagn inte bara på övergripande nivå utan
även för det lokala förbättringsarbetet behöver samarbete tillför372
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säkras i hela kedjan från nationell till lokal nivå. Det innebär att
regioner och kommuner behöver hitta samarbetsformer såväl nationellt, regionalt som lokalt. Som sjukvårdshuvudmän med eget ansvar
för sin kunskapsstyrning bör regioner och kommuner ta ett ömsesidigt ansvar att tillförsäkra etableringen av ett sådant samarbete.
Enligt utredningens bedömning är det inte problematiskt att regioner och kommuner bygger upp och verkar i olika grundläggande
strukturer för kunskapsstyrning så länge dessa strukturer kan kroka
arm och samarbeta i de frågor som är av gemensamt intresse.
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Långsiktiga förutsättningar för ett
nationellt sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård

Utredningens förslag:
För att skapa långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård ska en 10-årig överenskommelse slutas mellan staten, regionerna och kommunerna. Det
yttersta syftet är att nå målen med hälso- och sjukvården och därmed ett ökat värde för patienterna.
Överenskommelsen ska inkludera några centrala utgångspunkter avseende målbild och prioriterings- och arbetsprocesser.
I överenskommelsen kan också centrala, gemensamma utmaningar
att arbeta med slås fast. Strukturerad samverkan mellan aktörerna
i syftet att skapa en strategi för ömsesidigt nyttjande av data bör
utgöra en sådan gemensam utmaning att arbeta med. Den bör
inkluderas i överenskommelsen.
Redan när överenskommelsen formuleras beaktas utvärderingsperspektivet och den följs sedan upp av den myndighet som regeringen beslutar.
Utredningens bedömning:
Regeringen bör genom sin myndighetsstyrning bättre stödja en
utveckling mot ett mer sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Centralt i detta är
– att utgå från helheten, exempelvis att beakta att både regioner
och kommuner är huvudmän för hälso- och sjukvård,
– att styrningen är långsiktig och strategisk,
– att styrningen är samordnad, samt
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– att styrningen är balanserad och ger myndigheterna utrymme
att verka inom ramen för sina instruktioner.
Utredningen anser att våra huvuduppdrag rör viktiga delar av ett
nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Utredningen använder en bred definition av ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård och avser med det att hälso- och
sjukvårdssystemets olika delar gemensamt verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på alla nivåer. Om
detta system som helhet fungerar väl ökar förutsättningarna för att
de insatser som görs – baserat på den nationella uppföljningen eller
i syfte att stärka vårdens förbättringsarbete – får bästa möjliga effekt.
Utredningen ser att det görs mycket viktigt utvecklingsarbete inom
staten, regionerna och kommunerna. Om aktörerna i högre grad skulle
driva utvecklingen tillsammans som ett sammanhållet system är vår
bedömning att värdet för patienters skulle öka och resurser skulle
frigöras. I ett sådant system ökar förutsättningarna för att säkerställa
att aktörerna totalt sett arbetar med de viktigaste frågorna för att nå
målen med hälso- och sjukvården och att de olika aktörernas kompetens och resurser används på ett ändamålsenligt sätts, samtidigt som
dubbelarbete undviks.
Som beskrivs i utredningens analys (se kapitel 14) ser vi några centrala faktorer som aktörerna behöver enas omkring för att systemet
ska bli sammanhållet och arbeta mot målen i hälso- och sjukvården
på ett resurseffektivt sätt. Faktorerna rör målbild samt prioriteringsoch arbetsprocesser. Aktörerna i systemet – staten, regionerna och
kommunerna – arbetar alla redan på olika sätt med dessa frågor. Just
nu befinner vi oss i ett skede där regionerna sedan några år tillbaka
har formerat sig i ett gemensamt system för kunskapsstyrning, staten
har genom Rådet för styrning med kunskap inlett ett närmare samarbete om dessa frågor och kommunerna utvecklar sitt samarbete
genom bl.a. de regionala samverkans- och stödstrukturerna. Därutöver finns initiativ till samarbeten på nationell nivå mellan aktörerna
såsom Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och
sjukvård och Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning i socialtjänsten. Om utvecklingen inte sker samordnat riskerar dock systemet att inte fungera optimalt totalt sett. Vi menar därför att det finns
ett värde i att förstärka och utveckla detta arbete till en helhet.
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För att få detta att ske anser utredningen att det krävs en långsiktig inramning av systemet där ett samspel mellan aktörerna främjas
för att skapa en helhet som hänger ihop och får möjlighet att utvecklas över tid. Utredningen föreslår att detta skapas genom en överenskommelse mellan staten, regionerna och kommunerna. Utredningen
anser även att regeringens styrning av myndigheterna skulle kunna
utvecklas för att bättre stödja en utveckling mot ett mer sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.

17.1

Långsiktiga förutsättningar genom
en överenskommelse

För att skapa långsiktiga förutsättningar för att utveckla ett nationellt sammanhållet system som på ett effektivt sätt arbetar mot
målen med hälso- och sjukvården föreslår utredningen att inriktningen bör stadfästas i en överenskommelse. Det rimmar väl med de
skrivningar som finns i överenskommelser mellan regeringen och
SKR för 2019 där det bl.a. framgår att en strävan under de kommande åren är att stärka samverkan mellan regioner och kommuner
i syfte att skapa en mer sammanhållen vård och omsorg. Det rimmar
också med skrivningarna i budgetpropositionen för 20201, där regeringen gör bedömningen att det kommer att krävas ett hållbart och
långsiktigt engagemang från alla ingående aktörer för att garantera
en mer kunskapsbaserad och jämlik vård för patienterna.
En 10-årig överenskommelse bör slutas mellan staten, regionerna
och kommunerna. Att överenskommelsen föreslås vara 10-årig ska
ses som en signal att detta är ett långsiktigt arbete och att berörda
parter kan känna tillit till varandra att alla arbetar åt samma håll. Efter
tio år bör en rimlig målbild vara att man har kommit så långt att detta
är ett naturligt sätt att arbeta på. Avsikten är att överenskommelsen
följs upp kontinuerligt under de 10 åren så att man successivt kan
dra lärdom av det man har gjort. Överenskommelsen bör bygga på
några värden och principer som parterna kommer överens om att
eftersträva. Det handlar i stort om att utgångspunkten är att alla
arbetar i ett gemensamt system, mot målen med hälso- och sjukvården. Dialog ser vi också som en viktig del för att åstadkomma ett
sammanhållet system. Hur samarbetsformer och dialog ska se ut bör
1

Prop. 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020. Utgiftsområden 9. Hälso- och sjukvårdspolitik.
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också slås fast i överenskommelsen. Vi menar att det är angeläget att
dialogformer skapas för överenskommelsen som på ett ändamålsenligt sätt ger utrymme för både politisk dialog mellan regeringen
och sjukvårdshuvudmännen och dialog på tjänstemannanivå. Det
primära med överenskommelsen är att slå fast förutsättningar och
principer för ett gemensamt arbete, inte att tillföra medel. För att
överenskommelsen ska bli verkningsfull och upplevas som ett stöd
är det också viktigt att andra överenskommelser förhåller sig till det
som läggs fast i den. Annars riskerar överenskommelserna att ge splittrade signaler.
Vi bedömer att en överenskommelse som stödjer ett nationellt
sammanhållet system kan bidra till att förutsättningarna ökar för att
de beslut som fattas på alla nivåer – från mötet mellan patienter och
professioner till regeringsnivå – blir kunskapsbaserade.
Faktorer som föreslås ingå i överenskommelsen
1. Den gemensamma målbilden, dvs. en formulering av vad de
gemensamma målen med hälso- och sjukvården innebär för de
olika aktörernas ansvar, roller och verksamheter.
2. Processer och strukturer för hur frågor och behov ska prioriteras
i systemet som helhet för att nå målen. Man måste exempelvis
säkerställa att den kommunala kontexten adresseras i högre utsträckning än i dag.
3. Former för hur resurser och kompetens kan användas på ett ändamålsenligt sätt i systemet, vilket innefattar
• att se över hur man kan skapa en gemensam strategi för ömsesidigt nyttjande av data.
• att utforma processer där man använder myndigheternas specialiserade metodkompetens och huvudmännens sakkunskap
på ett mer integrerat sätt än i dag när kunskap genereras, tilllämpas och följs upp.
Att komma överens om dessa former är enligt utredningen centralt
för att systemet ska bli sammanhållet och arbeta effektivt mot målen.
Att formerna stadfästs i en överenskommelse ger en tydlig signal om
inriktningen till alla aktörer i systemet och skapar långsiktiga förut378
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sättningar för aktörerna att arbeta och utveckla sin verksamhet enligt
dem, då man kan vara trygg med att övriga aktörer gör detsamma.
Det ger även en riktning för fortsatt arbete i olika samverkansarenor
såsom Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och
sjukvård samt gör att drivkraften för arbetet blir mindre personberoende.
Redan när överenskommelsen formuleras bör utvärderingsperspektivet beaktas. Den bör följas upp av den myndighet som regeringen beslutar. Utredningen menar att Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys är en lämplig myndighet, i enligt med utredningens
förslag i kapitel 15.

17.2

Myndighetsstyrning som stödjer
ett sammanhållet system

Regeringen har i budgetpropositionen för 2020 slagit fast att det är
angeläget att regeringens styrning av statsförvaltningen även fortsättningsvis är långsiktig, strategisk, helhetsinriktad, sammanhållen,
verksamhetsanpassad och tillitsbaserad. Utredningen instämmer i
den bedömningen och anser att den rimmar väl med hur myndighetsstyrningen bör fungera för att stödja såväl helheten som delarna
i ett sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.
Vi vill understryka några aspekter som vi ser som särskilt viktiga.
Den första är helhetsperspektivet, exempelvis att hälso- och sjukvården bedrivs av både regioner och kommuner som sjukvårdshuvudmän
och där staten har ett övergripande ansvar. Utgångpunkten i regeringens styrning måste vara att beakta denna helhet, t.ex. i utformandet av överenskommelser och i uppdrag till myndigheter. Den yttersta
anledningen till att detta perspektiv är så viktigt är att hälso- och sjukvården ska fungera för patienterna. Patienter, och då särskilt den
stora mycket utsatta gruppen av sköra äldre, rör sig ofta mellan dessa
huvudmän. Hälso- och sjukvården behöver fungera i hela kedjan.
Styrningen bör eftersträva att vara långsiktig och strategisk. Detaljstyrning bör undvikas, såvida det inte finns tydliga skäl till detta. Det
handlar om att ge förutsättningar att verka som en del i en helhet.
Vidare är det av vikt att styrningen är samordnad, så att det inte
ges motsägelsefulla eller överlappande signaler från staten. Samordning behöver bl.a. ske för att staten ska vara en tydlig part gentemot
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regioner och kommuner och för att verksamheten ska vara effektiv
och ändamålsenlig. Det illustreras t.ex. i förordning om statlig styrning med kunskap i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.2 Där
ställs det krav på behovsanpassning, samordning och effektivitet.
Perspektivet för den statliga kunskapsstyrningen är hela tiden att
förenkla för att på den lokala nivån, i patientmötet, kunna ta del av
och tillämpa den bästa tillgängliga kunskapen. Samordning är särskilt
viktigt när myndigheterna vänder sig mot samma målgrupper.
Den del av vårt uppdrag som handlar om nationell uppföljning
har ett tydligt fokus på samordningen i staten. Baserat på vad vår kartläggning visar menar vi att det i det här sammanhanget också är viktigt att regeringen mer samlat ser över sina behov av uppföljning och
de styrsignaler som regeringen sänder till sina myndigheter. Vi menar
därför att regeringen behöver se över sin styrning i samband med att
ett förnyat grepp tas om en mer samordnad uppföljning. Det handlar
också om att styrningen ska vara balanserad och ge myndigheterna
utrymme att verka inom ramen för sina instruktioner och inte försvåras av en för stor mängd regeringsuppdrag.
Dialogen mellan myndigheterna och regeringen ser vi som en viktig del i styrningen. Det kan bl.a. handla om att använda dialoginstrumentet på ett delvis nytt sätt. Vårt förslag om en strategisk myndighetsgemensam dialog ser vi som ett delvis nytt sätt att använda dialogen, som också kan bidra till ökad samordning. En annan aspekt som
flera myndigheter har gett uttryck för är behovet av att bättre förstå
vad regeringen vill åstadkomma. I den förvaltningspolitiska propositionen från 2010 kan man läsa att kontakter mellan Regeringskansliet och andra myndigheter är viktiga inslag i en effektiv förvaltning och bör syfta till informations- och kunskapsutbyte samt förtydliganden av regeringens styrning. Vi vill understryka vikten av detta.

2

Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
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Utredningens förslag:
Den ändrade bestämmelsen i 3 § förordningen (2010:1385) med
instruktion för Myndigheten för vård och omsorgsanalys föreslås
träda i kraft den 1 april 2021.
Förslaget att i 6 a § i förordningen (2015:284) med instruktion
för Socialstyrelsen upphäva kravet att myndigheten ska lämna en
årlig lägesrapport till regeringen avseende tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård, föreslås träda
i kraft den 1 januari 2022.
Den nya bestämmelsen i 4 a § förordningen (2015:284) med
instruktion för Socialstyrelsen föreslås träda i kraft den 1 januari
2025.
De ändrade bestämmelserna i förordningarna med instruktioner för berörda myndigheter föreslås träda i kraft den 1 januari
2025.

Skälen för utredningens förslag:
Utredningen föreslår att instruktionen för Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys fr.o.m. den 1 april 2021 kompletteras med uppgiften att myndigheten inom sitt verksamhetsområde kontinuerligt
ska utveckla uppföljning och utvärdering av statliga reformer och
andra statliga initiativ. Vi bedömer att detta är tidigast möjliga datum
för ikraftträdande.
Utredningen föreslår vidare att Socialstyrelsens uppdrag att årligen lämna en lägesrapport till regeringen avseende tillståndet och
utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård ska upphöra
fr.o.m. den 1 januari 2022. Vi bedömer att detta är tidigast möjliga
årsskifte för ikraftträdande.
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Mot bakgrund av att utredningen föreslår att funktionen inledningsvis, under 4 år, ska regleras genom regeringsuppdrag så bedömer
utredningen att det inte krävs något ytterligare förberedelsearbete
när verksamheten därefter övergår till permanenta uppdrag. Uppdraget ska efter dessa inledande 4 år regleras i berörda myndigheters
instruktioner. Det utrednings- och förberedelsearbete som Socialstyrelsen behöver göra när det gäller att bemanna kansliet och hitta
former för arbetet tillsammans med arbetsgruppen bedömer utredningen kan ske inom ramen för regeringsuppdraget. Mot bakgrund
av att regeringsuppdraget föreslås omfatta fyra år föreslår utredningen
att bestämmelserna relaterade till att permanenta detta uppdrag ska
träda i kraft den 1 januari 2025. Bestämmelserna relaterade till att permanenta uppdraget är dels den nya bestämmelsen i 4 a § förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen, dels ändrade
bestämmelser i förordningarna med instruktioner för berörda myndigheter. Med berörda myndigheter avses här E-hälsomyndigheten,
Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Statens beredning för medicinsk
och social utvärdering samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
Förslagen bedöms inte kräva någon övergångsreglering.
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Konsekvensbeskrivning

19.1

Jämlik vård av god kvalitet och ett effektivt
resursutnyttjande

Utredningens överväganden och förslag har primärt två syften.
I fortsättningen benämner vi dessa förslag. Förslagen syftar dels till
att öka förutsättningarna för staten att göra de insatser som mest
effektivt bidrar till att målen med hälso- och sjukvården nås, dels till
att öka förutsättningarna för hälso- och sjukvårdens professioner att
arbeta kunskapsbaserat. Om staten och de båda sjukvårdshuvudmännen arbetar tillsammans, i enlighet med utredningens förslag om
ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård, kan
också förutsättningarna för ett effektivt resursutnyttjande och en
långsiktig utveckling mot en jämlik vård av god kvalitet optimeras.
Utredningens samlade förslag, bedömningar och rekommendationer
bidrar på så sätt till att nå målen med hälso- och sjukvården och
därmed skapa värde för patienten.
Utredningens förslag innebär ingen grundläggande förändring i
statens, regionernas eller kommunernas ansvar eller uppgifter. Däremot syftar utredningens förslag till att stärka samarbetet och samverkan aktörerna emellan. I utredningens förslag om en statlig funktion för nationell uppföljning ligger en styrning mot ett mer effektivt
och ändamålsenligt samarbete de statliga myndigheterna emellan. I utredningens förslag om att stärka förutsättningarna att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå finns tydliga signaler om vikten av samverkan regioner och kommuner emellan, men även vikten av att
staten är lyhörd för skiftande behov i regioner och kommuner och
anpassar sitt agerande därefter. I utredningens förslag om ett sammanhållet system för kunskapsbaserad vård betonas vikten av att alla
aktörer i hälso-och sjukvårdssystemet, och på alla nivåer, arbetar tillsammans mot en gemensam målbild, de i hälso- och sjukvårdslagen
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stadgade målen. Det handlar i korthet om att nå en mer jämlik vård
av god kvalitet och samtidigt uppnå ett mer effektivt resursutnyttjande.
Samhällsekonomiska konsekvenser
Genom ett mer samordnat agerande, såväl inom staten som mellan
de olika aktörerna, och bättre förutsättningar för hälso- och sjukvårdens professioner att arbeta kunskapsbaserat kommer ökad jämlikhet och ökad kvalitet bättre kunna uppnås utan att nya resurser
tillförs. Det handlar om att använda resurserna smartare. I hälso- och
sjukvårdens verksamhet bör det bl.a. medföra bättre behandlingsresultat, färre vårdskador och mer effektiv läkemedelsanvändning.
På nationell nivå handlar det bl.a. om att rätt aktör gör rätt insats vid
rätt tid, vilket minskar dubbelarbete och onödigt utdragna utvecklingsprocesser. Att rätt kompetens används på rätt ställe och i rätt
tid optimerar användningen av befintliga resurser. Sammantaget bedömer utredningen att förslagen kommer att ha en positiv effekt på
samhällsekonomin.
Olika aspekter av jämlik vård
Utredningens förslag bedöms, som nämnts ovan, på olika sätt bidra
till en mer jämlik vård. Jämlik vård inkluderar flera aspekter av jämlikhet, såsom geografisk jämlikhet (likvärdigt över landet, givet behov),
jämlikhet mellan befolkningsgrupper (likvärdigt mellan kön, ålder,
socioekonomi etc., givet behov) och att de med störst behov ska
prioriteras. På så sätt har förslagen också en positiv effekt på hälsooch sjukvårdsrelaterade aspekter av jämställdhet mellan kvinnor,
män, flickor och pojkar. Det har på samma sätt en sådan positiv effekt
på hälso- och sjukvårdsrelaterade aspekter av integration. Till exempel kan den föreslagna funktionen i sitt arbete med uppföljning och
analys av hälso- och sjukvården fördjupa och förfina analysen avseende olika delar av landet samt patienters bakgrundsfaktorer såsom
kön, ålder och socioekonomisk tillhörighet. Regeringen får då bättre
möjligheter att vidta relevanta åtgärder för att komma tillrätta med
omotiverade skillnader. Likaså kan bättre förutsättningar att arbeta
kunskapsbaserat på lokal nivå leda till anpassade implementeringsstrategier för särskilda grupper. Genom att skapa långsiktiga förut-
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sättningar för ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård ökar möjligheterna att prioritera de frågor som är viktigast för att nå målen. Genom utredningens förslag ökar förutsättningarna för regeringen att styra mer strategiskt, kunskapsbaserat
och långsiktigt hållbart. Staten får bättre beslutsunderlag inför ställningstaganden avseende var behovet av statliga insatser är som störst
för att nå en god vård.
Inga konsekvenser på flera områden
Utredningens förslag innebär inte att regioner och kommuner får
några nya uppdrag eller något nytt ansvarsområde. Inte heller föreslås detaljreglering på något område som tidigare gett utrymme för
flexibilitet utifrån lokala eller regionala förutsättningar. Utredningen
menar därmed att förslagen inte medför några konsekvenser för den
kommunala självstyrelsen.
Utredningen ser inte heller att utredningens förslag kommer att
påverka brottslighet eller det brottsförebyggande arbetet, sysselsättning, offentlig service eller små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företag.
Inte heller ser utredningen att förslagen har några konsekvenser för
miljön eller EU-rätten.

19.2

Kostnadskonsekvenser för staten

En statlig funktion för nationell uppföljning och analys
Utredningens förslag avseende en statlig funktion för nationell uppföljning innehåller flera olika delar. Alla delar medför inte kostnadskonsekvenser. I det följande beskriver vi vilka kostnadskonsekvenser vi bedömer att de olika delarna av förslaget innebär. Vi ser ingen
påverkan på statens eller myndigheternas intäkter. I samband med
beskrivningen av kostnadskonsekvenser lämnar vi även förslag avseende hur dessa kan finansieras.
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Vårdanalys ska följa regeringens satsningar och reformer
Följa regeringens reformer och satsningar på området. Uppgiften att
följa upp regeringens satsningar och reformer samlas på en myndighet – Myndigheten för vård och omsorgsanalys. Myndigheten
får också i uppgift att utveckla uppföljning och analys av statliga
initiativ, vilket regleras i instruktionen, samt bidra med ett lärande
när det gäller utformning och utveckling av fortsatta initiativ.
Utredningens förslag i denna del innebär resursmässigt att Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) får två uppgifter
som påverkar resursbehovet
1. följa upp fler av regeringens satsningar och reformer än i dag samt
2. utveckla uppföljning och analys av statliga initiativ och bidra med
lärande när det gäller utformning och utveckling av fortsatta
initiativ.
Tabell 19.1

Kostnadsbedömningar Vårdanalys

Förslag
1. Följa upp fler av regeringens satsningar
och reformer än i dag.
2. Utveckla uppföljning och analys samt
bidra med lärande.

Kostnadsbedömning
För beräkningar se tabell 19.6
Kostnadsneutralt för staten.
Finansiering till Vårdanalys i
regeringsuppdrag och på sakanslag.
2 årsarbetskrafter permanent förstärkning
och 1 extra årsarbetskraft för uppstartsarbete under år ett.

Följa upp fler av regeringens satsningar och reformer än i dag
Myndigheten gör redan i dag denna typ av uppdrag. De har i sin
instruktion uppgiften att på regeringens uppdrag bistå med utvärderingar och uppföljningar av beslutade eller genomförda statliga
reformer och andra statliga initiativ. Utredningens förslag handlar
om att regeringen mer konsekvent ska lägga denna typ av uppdrag
på Vårdanalys i stället för att sprida uppdragen på flera myndigheter.
I dag ges denna typ av uppdrag i regel i form av regeringsuppdrag där
särskilda medel avsätts för ändamålet. Eftersom utredningens förslag
handlar om vilken myndighet som ska utföra uppdraget men inte i
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sig innebär att fler uppföljningar ska göras så är denna del av utredningens förslag kostnadsneutralt för staten. För Vårdanalys blir det
dock i praktiken en resursförstärkning. Resursförstärkningen tilldelas
i respektive regeringsuppdrag. Utredningen menar att resurser kan
tilldelas Vårdanalys enligt samma princip som i dag, dvs. via sakanslag inom ramen för medel som avsatts för initiativet. Vi vill dock
understryka vikten av att regeringsuppdragen ges med full kostnadstäckning så att den egeninitierade verksamhet som myndigheten också
enligt sin instruktion ska bedriva inte trängs undan av de nya uppdragen. Det är angeläget att regeringen motverkar en sådan potentiell undanträngningseffekt som annars kan inverka negativt på myndighetens nuvarande arbete, som vi från utredningens sida ser behov
av att bibehålla.
Utredningen är medveten om att resurstilldelning som sker för
specifika regeringsuppdrag skapar en betydande utmaning för myndigheterna avseende deras möjligheter att tillförsäkra en långsiktig
och strategisk kompetensförsörjning då medel för regeringsuppdrag
tilldelas för specifika kalenderår. Mot bakgrund av detta anser utredningen att regeringen på sikt också bör överväga ett mer permanent
uppdrag med permanent finansiering till myndigheten att ansvara
för uppföljning av statliga initiativ i form av överenskommelser. Det
är sådana initiativ som vi ser är mest frekventa och som återkommer
regelbundet. Andra statliga initiativ bedömer vi även fortsättningsvis
bör ges som särskilda regeringsuppdrag.
Utveckla uppföljning och analys av statliga initiativ samt bidra med
lärande när det gäller utformning och utveckling av fortsatta initiativ
Utredningen bedömer att Vårdanalys bör ges en permanent resursförstärkning på två årsarbetskrafter för de delar av utredningens förslag som innebär att Vårdanalys ska stärka sitt arbete med att utveckla uppföljning och analys av statliga initiativ samt bidra med
lärande när det gäller utformning av fortsatta initiativ. Vi anser vidare
att Vårdanalys bör ges en extra resursförstärkning på en extra årsarbetskraft under det första året. Denna extra resursförstärkning ser
vi motiveras ur behovet av ett uppbyggnadsarbete där verksamhet,
metoder och arbetssätt anpassas och utvecklas för att stödja det nya
uppdraget. Se tabell 19.6 för beräkning av årliga kostnader.
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Utredningen föreslår att resursförstärkningen finanserias inom
ramen för ändamålet för anslag 1:6 inom utgiftsområde 9. För anslag 1:6
Bidrag till folkhälsa och sjukvård är ändamålet att anslaget får användas för många olika syften inom folkhälsa och hälso- och sjukvård,
bl.a. för utgifter för bidrag och statsbidrag för att hälso- och sjukvårdens resultat följs upp på ett öppet och jämförbart sätt. Därtill får
anslaget användas för att förbättra förutsättningarna för att kunskap
och erfarenheter tas tillvara för att förbättra hälso- och sjukvården
liksom för en god och mer jämlik vård.
Myndighetsgemensamt arbete att analysera var behoven
av statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård
Analysera var behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård. Uppgiften att analysera var behoven av statliga insatser är som störst föreslås utföras av en myndighetsgemensam
arbetsgrupp och ett kansli vid Socialstyrelsen. Kansliet blir motor
i arbetet. Till detta kansli kopplas en operativ arbetsgrupp med
ledamöter från myndigheter med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. Dialog med hälso- och sjukvårdshuvudmännen och andra
aktörer kommer att vara centralt i arbetet.
Utredningens förslag i denna del innebär resursmässigt två uppgifter:
1. Socialstyrelsen ges i uppdrag att inrätta och bemanna ett kansli
2. Nio myndigheter ges i uppdrag att ingå i ett gemensamt arbete,
organiserat i en myndighetsgemensam arbetsgrupp. Ingående myndigheter är E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och hälsa (Forte), Inspektionen
för vård och omsorg (IVO), Läkemedelsverket, Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys), Socialstyrelsen, Statens
beredning för medicinska och social utvärdering (SBU) och
Tandvård- och läkemedelsförmånsverket (TLV).
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Kostnadsbedömningar kansli och arbetsgrupp

Förslag
1. Inrättande av kansli på Socialstyrelsen.
2. Nio myndigheters deltagande i
myndighetsgemensam arbetsgrupp.

Kostnadsbedömning
För beräkningar se tabell 19.6
5 årsarbetskrafter
Inom ram för berörda myndigheters
förvaltningsanslag.

Inrättande av kansli på Socialstyrelsen
Utredningen föreslår att ett kansli ska inrättas på Socialstyrelsen.
Vår bedömning är att kansliet kommer att behöva fem årsarbetskrafter för att kunna genomföra det arbete utredningen föreslår som
inledande ambitionsnivå. Detta under den period som utredningen
förslår att uppdraget regleras via regeringsuppdrag, dvs. 2021–2025.
Om ytterligare uppgifter tillförs kansliet i ett senare utvecklingsskede behöver särskilda resurser tillföras för detta. Vi bedömer att
det inte finns särskilda uppstartskostnader. De kompetensprofiler vi
bedömer behövs i kansliet är en person som leder arbetet (kanslichef
eller motsvarande), tre analytiker och en årsarbetskraft som arbetar
med administration och kommunikation. Se tabell 19.6 för beräkning av årliga kostnader. Utredningen föreslår att resursförstärkningen finanserias inom ramen för ändamålet för anslag 1:6 inom
utgiftsområde 9.
Nio myndigheters deltagande i myndighetsgemensam arbetsgrupp
Nio myndigheter får i utredningens förslag i uppdrag att ingå i en
myndighetsgemensam arbetsgrupp. Mot bakgrund av att dessa myndigheter redan i dag har många medarbetare som arbetar med uppföljning och analys och att kansliet genom sitt operativa ansvar kommer att bära en stor del av arbetsbördan i det gemensamma arbetet
menar utredningen att de nio myndigheternas deltagande i den gemensamma arbetsgruppen bör finansieras inom ramen för berörda myndigheters förvaltningsanslag.
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Förstärkt analyskapacitet på Socialdepartementet
Socialdepartementets analyskapacitet bör förstärkas i syfte att stärka
Regeringskansliets beställar- och mottagarkapacitet.
Tabell 19.3

Kostnadsbedömning Socialdepartementet

Förslag

Kostnadsbedömning
För beräkningar se tabell 19.6
2 årsarbetskrafter

Förstärkt analyskapacitet på
Socialdepartementet

Utredningen har konstaterat att för att få en verkningsfull nationell
uppföljning behöver en förstärkning ske i hela kedjan. Socialdepartementet föreslås få en förstärkt analyskapacitet motsvarande två årsarbetskrafter. Kompetensprofilen bör vara senior analytiker. Skälet är
att departementet behöver förstärka sin analyskapacitet på hälsooch sjukvårdsområdet. Nationell uppföljning och analys är en viktig
källa till kunskap för regeringen. Inte minst mot bakgrund av nu
rådande situation är det än viktigare att det sker en adekvat uppföljning av hela hälso- och sjukvården och att regeringen får ändamålsenliga beslutsunderlag för ställningstaganden avseende fortsatt statligt agerande. Utredningen har visat på behov av utvecklad beställaroch mottagarkapacitet i Regeringskansliet, vilket vi med detta förslag vill förändra. En förstärkt analyskapacitet kan bidra med stöd
till Socialdepartementet i dessa frågor. En sådan ekonomisk förstärkning ryms inom ändamålet för anslag 4.1 Regeringskansliet m.m. och
utredningen föreslår att förstärkningen finansieras genom omfördelning inom ramen för detta anslag. Se tabell 19.6 för beräkning av
årliga kostnader.
Förutsättningar för att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå
Även utredningens förslag avseende förutsättningar för att arbeta
kunskapsbaserat på lokal nivå innehåller flera olika delar. Alla delar
medför inte kostnadskonsekvenser. I det följande beskriver vi vilka
kostnadskonsekvenser vi bedömer att de olika delarna innebär. Vi
ser ingen påverkan på statens eller myndigheternas intäkter. I sam-
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band med beskrivningen av kostnadskonsekvenser lämnar vi även
förslag avseende hur dessa kan finansieras.
Tabell 19.4

Kostnadsbedömningar avseende förutsättningar för
kunskapsbaserat arbete på lokal nivå

Förslag
Lag om vårdkommittéer bör inte inrättas
Staten ska fortsätta stödja och utveckla
sitt stöd till lokalt implementerings- och
förbättringsarbete i regioner och kommuner
Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att till
regeringen årligen rapportera samlat om
arbetet i kunskapsstyrningsstrukturerna
RSS m.fl.
Staten bör stödja kommunernas
implementerings- och förbättringsarbete
bl.a. genom att bidra till att förstärka de
regionala samverkans- och
stödstrukturerna (RSS).
Regeringen bör låta utreda frågan om
en rättslig reglering som innebär en
obligatorisk skyldighet för kommunerna
att ha funktionen medicinskt ansvarig för
rehabilitering (MAR).

Kostnadsbedömning
För beräkningar se tabell 19.6
Kostnadsneutralt
Kostnadsneutralt

0,2 årsarbetskrafter

Medel avsätts för ändamålet inom ramen för
överenskommelser om en god och nära vård.

2 årsarbetskrafter under ett års tid

Lag om vårdkommittéer bör inte inrättas
Utredningens förslag avseende förutsättningar för att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå relaterar till utredningens uppdrag att vidareanalysera Kunskapsstödsutredningens förslag om hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas. Utredningens bedömning är att den lag
om vårdkommittéer som Kunskapsstödsutredningen förslog inte
bör inrättas och att befintlig lag om läkemedelskommittéer bör bibehållas. Utredningens bedömning har därmed inga kostnadskonsekvenser.
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Staten ska fortsätta stödja och utveckla sitt stöd till lokalt
implementerings- och förbättringsarbete i regioner och kommuner
Som utredningen har konstaterat arbetar staten redan i dag på olika
sätt med att stödja lokalt implementerings- och förbättringsarbete i
regioner och kommuner. Stödet går dock under många olika etiketter.
Se särskilt avsnitt 13.3. Vi föreslår att staten ska fortsätta att stödja,
och även utveckla sitt stöd, med inriktning på att förbättra förutsättningarna för arbetet. Vi menar också att staten bör bygga
vidare på befintliga strukturer. Ett viktigt budskap är dock att mer
fokus än i dag bör läggas på stöd till den kommunala hälso- och sjukvården. Det är också en central princip vi lyfter fram i vårt förslag,
att staten vid fördelning av riktade medel behöver beakta både
regioners och kommuners ansvar som sjukvårdshuvudmän.
Tillämpandet av dessa principer kräver i sig inga ytterligare resurser. Detta kan förbättras ytterligare inom ramen för pågående arbete
eller i framtida satsningar. Principerna behöver dock återspeglas i den
förda politiken och i inriktningen på myndigheternas arbete. I en
situation där riktade statliga medel ska avsättas, t.ex. inom ramen för
en överenskommelse, är det viktigt att beakta behoven hos både
regioner och kommuner som sjukvårdshuvudmän innan beslut om
hur medel ska fördelas fattas.
Utredningen har även utvecklat tankegångar avseende nya åtgärder staten bör vidta för att fortsätta stödja och utveckla stödet till
lokalt implementerings- och förbättringsarbete i regioner och kommuner. Vi ser att dessa åtgärder är lämpliga som komplement till
myndigheternas i övrigt pågående arbete på området. En sådan åtgärd är att staten i högre utsträckning än i dag bör utforma kunskapsstöd med utgångspunkt i den kommunala hälso- och sjukvårdens behov och i nära samarbete med denna. Att göra detta inom
ramen för myndigheternas redan befintliga uppdrag kan t.ex. handla
om hur man prioriterar arbete med olika kunskapsstödjande vägledningar till hälso- och sjukvården. Hur behöver en viss vägledning
utformas och arbetas fram för att bli relevant för den kommunala
hälso- och sjukvården likväl som för den hälso- och sjukvård som
bedrivs i regionerna? Ett ytterligare exempel på arbete som vi menar
ska bedrivas inom ramen för redan befintliga strukturer och pågående uppdrag är utredningens bedömning att det Nationella vårdkompetensrådet på sin dagordning bör ta upp och söka tillfreds-

392

709

SOU 2020:36

Konsekvensbeskrivning

ställande lösningar avseende professionernas praktiska förutsättningar att utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad
erfarenhet i syfte att stödja ett livslångt lärande. Det Nationella vårdkompetensrådet har redan i uppdrag att titta på denna typ av frågor
och behöver därför inte tillföras ytterligare resurser för just detta.
Utkomsten av en sådan diskussion kan i nästa led medföra merkostnader. Dessa får då beräknas och beredas vid det aktuella tillfället.
Åtgärder som kan innebära merkostnader
Några av de åtgärder som utredningen lyfter fram som lämpliga
komplement till övrigt pågående arbete kommer att medföra kostnader. Utredningen menar bl.a. att Socialstyrelsen bör ges i uppdrag
att till regeringen årligen rapportera samlat om arbetet i kunskapsstyrningsstrukturerna RSS, Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten samt Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Rapporteringen bör ge en
samlad bild av insatser och utmaningar. I all rapportering krävs att
en rimlig ambitionsnivå sätts. Vi menar att en väl avvägd ambitionsnivå i rapporteringen tar hänsyn både till regeringens behov av samlad överblick och vikten av att inte belasta de organ som rapporteringen avser med onödig rapporteringsbörda. Vår bedömning är
att rapporteringen tar omkring 0,2 årsarbetskrafter i anspråk. Utredningen föreslår att resursförstärkningen finanserias inom ramen för
ändamålet för anslag 1:6 inom utgiftsområde 9. Se tabell 19.6 för beräkning av årliga kostnader.
Utredningen menar också att staten bör stödja kommunernas
implementerings- och förbättringsarbete bland annat genom att bidra
till att förstärka de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS).
Vi menar att detta bör göras genom att medel avsätts för ändamålet
inom ramen för överenskommelser om en god och nära vård. Vi
bedömer det som sannolikt att överenskommelser med denna inriktning och med riktade statliga bidrag kommer att ingås mellan regeringen och SKR även ett antal år framöver. Mot bakgrund av den
kommunala hälso- och sjukvårdens behov och betydelse samt vikten
av att kommunerna klarar sin kompetensförsörjning och sitt löpande
systematiska kvalitets- och förbättringsarbete menar vi att det finns
all anledning att beakta kommunernas behov särskilt i fördelningen
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av de medel som avsätts inom ramen för överenskommelserna. Om
en andel av dessa medel kan kanaliseras till eller via de regionala samverkans- och stödstrukturerna på ett sätt som stärker dessa långsiktigt i struktur och i hälso- och sjukvårdskompetens så kan detta
gynna grundläggande förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat i
kommunerna. Vi anser inte att det är meningsfullt att ange exakt
andel av medlen som bör avsättas för ändamålet. Detta måste sättas
i relation till hela överenskommelsens omfattning och mer precisa
delsyften.
Utredningen menar vidare att regeringen bör låta utreda frågan
om en rättslig reglering som innebär en obligatorisk skyldighet för
kommunerna att ha funktionen medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Detta uppdrag bör ges som del av ett större utredningsuppdrag för att kunna nyttja synergieffekter och stordriftsfördelar i
arbetet. Vi bedömer att arbetet kan ta två årsarbetskrafter i anspråk
under ett års tid. Detta kan finansieras genom utredningsmedel. Se
tabell 19.6 för beräkning av årliga kostnader.
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Tabell 19.5

Kostnadsbedömning nationellt sammanhållet system

Förslag

Kostnadsbedömning
För beräkningar se tabell 19.6

En 10-årig överenskommelse sluts mellan
staten, regionerna och kommunerna

Överenskommelse kan slutas utan medel.
Medel till särskilda utvecklingsarbeten om
parterna önskar.
4 miljoner per år

Uppföljning av överenskommelsen

För att skapa långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård föreslår utredningen att en
10-årig överenskommelse ska slutas mellan staten, regionerna och
kommunerna. Det primära med överenskommelsen är att slå fast
förutsättningar och principer för ett gemensamt arbete, inte att tillföra medel. Utredningens menar därför att överenskommelsen kan
slutas utan statsbidrag/medel. Med denna ansats medför utredningens
förslag inte några direkta kostnader vare sig för staten, regionerna eller
kommunerna. Parterna kan dock välja att avsätta medel till särskilda
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utvecklingsarbeten inom ramen för överenskommelsen. Storleken
på detta måste anpassas efter karaktären och ambitionsnivån av utvecklingsarbetet.
Redan när överenskommelsen formuleras beaktas utvärderingsperspektivet och den följs sedan upp av den myndighet som regeringen beslutar. Vi menar att det finns en fördel i att uppföljningen
sker kontinuerligt under tioårsperioden och avrapporteras vid några
olika tillfällen för att bidra till ett lärande i arbetet, varför medel bör
budgeteras årligen för ändamålet. En sådan uppföljning ges i ett regeringsuppdrag. Kostnaden för en sådan uppföljning beror på vald ambitionsnivå. Vi uppskattar att en rimlig ambitionsnivå kan vara att
avsätta i storleksordningen 4 miljoner kronor per år. Utredningen
föreslår att resursförstärkningen finanserias inom ramen för ändamålet för anslag 1:6 inom utgiftsområde 9. Se tabell 19.6 för beräkning av årliga kostnader.
Utredningen bedömer vidare att regeringen genom sin myndighetsstyrning bättre bör stödja en utveckling mot ett mer sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård. Inte heller detta ställningstagande
medför några konsekvenser för statens kostnader eller intäkter.
Kommentarer till kostnadsberäkningar
Beräkningarna i tabell 19.6 är gjorda utifrån Socialstyrelsens beräkningsmodell och avser kostnad per årsarbetskraft. Lönenivån har
uppskattats utifrån aktuella kompetensprofiler. Av tabellen framgår
även hur stor del av den totala kostnaden som utgörs av lön och
lönebikostnad respektive overhead och verksamhetsnära indirekta
kostnader. Lönebikostnaden inkluderar arbetsgivaravgifter och arbetsgivarens pensionspremier. Beräkningsmodellen har använts för samtliga beräkningar avseende årsarbetskrafter utom för Socialdepartementet. I beräkningen av förstärkningen av Socialdepartementet
ingår endast lön och lönebikostnad och beräkningen är gjord utifrån
genomsnittlig lön för en senior analytiker på departementet.
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Tabell 19.6

Beräknade kostnader för respektive förslag, staten,
2021–2024, tusental kronor
2021

2022

2023

2024

Vårdanalys permanent förstärkning*
Varav löner och lönebikostnad

4 460
2 790

2 964
1 860

2 964
1 860

2 964
1 860

Varav overhead och verksamhetsnära indirekta
kostnader
Kansli på Socialstyrelsen**
Varav löner och lönebikostnad
Varav overhead och verksamhetsnära indirekta
kostnader
Socialdepartementet***
endast lön och lönebikostnad
Arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå
Socialstyrelsen årlig rapport****
Varav löner och lönebikostnad
Varav overhead och verksamhetsnära indirekta
kostnader
MAR-utredning****
Varav löner och lönebikostnad
Varav overhead och verksamhetsnära indirekta
kostnader
Nationellt sammanhållet system
Uppföljning av överenskommelse

1 656

1 104

1 104

1 104

7 412
4 652
2 761

7 412
4 652
2 761

7 412
4 652
2 761

7 412
4 652
2 761

2 280

2 280

2 280

2 280

296
186
110

296
186
110

296
186
110

296
186
110

2 964
1 860
1 104

-

-

-

4 000

4 000

4 000

4 000

Nationell uppföljning och analys

*Två årsarbetskrafter och en extra årsarbetskraft år ett, analytiker.
**Fem årsarbetskrafter, en kanslichef, tre analytiker, en administration/kommunikation.
***Två årsarbetskrafter, senior analytiker.
****Beräknat utifrån samma lönenivå som analytiker.

19.3

Kostnadskonsekvenser för regioner
och kommuner

En statlig funktion för nationell uppföljning och analys
Utredningens förslag handlar om ett mer effektivt och ändamålsenligt samarbete inom staten. Utredningens bedömning är att detta
inte medför några nya kostnader eller förlorade intäkter för regioner
och kommuner.
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Förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå
Utredningen riktar två rekommendationer till sjukvårdshuvudmännen i denna del av utredningens uppdrag. Rekommendationerna handlar dels om att varje region i reglementet till sin läkemedelskommitté
bör fastställa arbetsformer, samverkansformer samt sammansättning av ledamöter som tillförsäkrar att läkemedelskommittén utgör
en integrerad del av regionens lokala kunskapsstyrningsorganisation,
dels om att regioner och kommuner bör fortsätta att utveckla sitt
samarbete och samverkan avseende kunskapsstyrning.
Utredningens rekommendationer innebär inga nya åtaganden
eller skyldigheter för sjukvårdshuvudmännen. Utredningen menar
därför att dessa inte medför några nya kostnader eller förlorade intäkter för regioner och kommuner.
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
För att skapa långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård föreslår utredningen att en
10-årig överenskommelse ska slutas mellan staten, regionerna och
kommunerna. Det primära med överenskommelsen är att slå fast
förutsättningar och principer för ett gemensamt arbete, inte att tillföra medel. Utredningens menar därför att överenskommelsen kan
slutas utan statsbidrag/medel. Med denna ansats medför utredningens
förslag inte några direkta kostnader vare sig för staten, regionerna
eller kommunerna. Parterna kan dock välja att avsätta medel till särskilda utvecklingsarbeten inom ramen för överenskommelsen. Storleken på detta måste anpassas efter karaktären och ambitionsnivån
av utvecklingsarbetet.
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Kommittédirektiv 2018:95

Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård
Beslut vid regeringssammanträde den 30 augusti 2018
Sammanfattning
En särskild utredare ska utifrån förslagen i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) stödja utformandet av ett
nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård där statens
och sjukvårdshuvudmännens arbete förstärker varandra och tillsammans ger förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje patientmöte. Utredarens arbete kommer därför dels bestå
av dialog och samverkan med berörda aktörer, dels av fördjupade
analyser av valda förslag och bedömningar i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård.
Utredaren ska bl.a.
– stödja utformandet av ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård
– stödja utvecklingen av nära och regelbundna samråd mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen
– stödja utvecklingen av en förbättrad nationell uppföljning av hälsooch sjukvården
– ytterligare analysera och utveckla valda förslag och bedömningar
i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2020.
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Viktiga steg mot en mer kunskapsbaserad vård
Patienterna ska få en kunskapsbaserad vård
Att varje patientmöte baseras på bästa kunskap är en grundförutsättning för en jämlik vård. Öppna jämförelser av hälso- och sjukvården under tio års tid visar dock att oönskade variationer inte
minskat i den omfattning som krävs för att uppnå målsättningarna
om god vård på lika villkor. I uppföljning efter uppföljning ses en
bristande och varierande följsamhet till nationella riktlinjer och
behandlingsrekommendationer. Det är en utmaning att nå ut med
ny kunskap och förändra praxis i hälso- och sjukvården. Hälso- och
sjukvården behöver vara ett lärande system som tar till sig och skapar
ny kunskap, ständigt förbättrar verksamheten och skapar förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje patientmöte.
Hälso- och sjukvård är en kunskapsintensiv verksamhet
Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är snabb. Den
medicinska databasen Pubmed innehåller över 26 miljoner referenser till biomedicinsk litteratur och varje år tillkommer drygt 1,4 miljoner medicinska artiklar. Som enskild yrkesutövare kan det vara
utmanande att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen. Det
är också väl känt att det är svårt att nå ut med forskningsresultat så
att de påverkar klinisk praxis och det finns ofta en diskrepans mellan
vad forskningen har visat fungerar och vad som faktiskt görs i
vården.
Ett första steg i att underlätta för yrkesutövarna att ta till sig ny
kunskap kan vara att värdera och sammanställa forskningsresultaten
i olika typer av kunskapsstöd som standardiserade vårdplaner eller
riktlinjer. Sammantaget finns ett stort antal kunskapsstöd som riktar
sig till många delar av hälso- och sjukvården. Det finns undantag,
exempelvis saknas kunskapsstöd ofta inom områden där evidens saknas. Vissa professionsgrupper har också sämre tillgång till kunskapsstöd. Många olika aktörer tar emellertid fram kunskapsstöd, t.ex.
myndigheter, professionsorganisationer och landsting. Det finns
risk för att kunskapsstöden dubblerar och överlappar varandra i detta
stora utbud.
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Rådet för styrning med kunskap arbetar för samordning av myndigheternas kunskapsstyrning. I en delrapport från Socialstyrelsen
2016 till Rådet för styrning med kunskap konstateras att myndigheterna på vårdområdet gemensamt gav ut cirka 600 kunskapsstödjande publikationer under 2015. Följsamhet till rekommendationer i
riktlinjer och standardiserade vårdplaner har visat sig ge positiva
resultat för patienten. I teorin är det rimligt att tänka sig att rekommendationerna alltså i normalfallet borde följas av hälso- och sjukvårdspersonal. Följsamhet har emellertid visat sig svårt att uppnå och
det finns många förklaringar till det. Att enbart sammanställa och
sprida skriftligt material, t.ex. riktlinjer, är inte tillräckligt för att
förändra klinisk praxis.
I Kunskapsstödsutredningens betänkande (SOU 2017:48) presenterades olika undersökningar av vilka kunskapsstöd som används
i hälso- och sjukvårdens vardag och vilka förutsättningar som finns
för en kunskapsbaserad vård och kontinuerligt lärande. Utredningen
genomförde också egna enkätundersökningar i samarbete med några
professionsföreningar. Gemensamt för de olika studierna och utredningens enkäter var att respondenterna ansåg sig ha begränsade förutsättningar för ett kontinuerligt lärande.
Socialstyrelsens utvärderingar har visat att det finns brister i följsamheten till de nationella riktlinjerna och att det finns relativt stora
skillnader mellan landstingen i den vård patienterna får vilket är en
bild som bekräftas av Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys i
rapporten Lång väg till patientnytta – en uppföljning av nationella
riktlinjers inverkan på vården i ett decentraliserat system. Kunskapsstödsutredningen anger i sitt betänkande att de nationella riktlinjerna inte bör göras bindande utan att en bredare ansats har bättre
förutsättningar att leda till en kunskapsbaserad och jämlik vård för
patienterna viket också beskrivs närmare nedan.
Förbättringsarbete i vården är viktigt
Socialstyrelsen listar i sin skrift Om implementering från 2012 fem
vanliga missförstånd om förändringsarbete. Det första är att effektiva metoder sprider sig själva. Det andra är att information räcker
för att åstadkomma förändring. Det tredje är att utbildning leder till
användning, det fjärde att förändring sker snabbt och det femte att
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det räcker att man tror på det man gör för att det ska bli bra. Forskare
menar att hälso- och sjukvården inte kommer att nå sin fulla potential om inte förändringsarbete blir en integrerad del av allas arbete
varje dag och i alla delar av systemet. Man behöver också vara uppmärksam på om förändringarna verkligen innebär förbättringar. För
att åstadkomma förändringar som genererar förbättringar kan man
söka stöd i förbättringskunskap.
Verksamheternas förbättringsarbete på den lokala nivån är viktigt
i strävan att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik vård. Det krävs
en kombination av professionell kunskap och förbättringskunskap
för att förbättringar ska ske i hälso- och sjukvården. Medan hälsooch sjukvårdens personal genom sina utbildningar får med sig gedigen
professionell kunskap är användningen och tillämpningen av förbättrings- och analyskunskap mer begränsad. Förbättringsarbete kan
behöva ske, och sker, på många olika sätt både på nationell, regional
och lokal nivå. Kunskap som skapas i det dagliga arbetet är en viktig
del i förbättringsarbete, liksom att ta till sig och förbättra verksamheten utifrån nya forskningsrön. Det är också viktigt att den kultur
som råder uppmuntrar till lärande, innovation och utveckling och att
verksamheten har tillgång till sina egna data för uppföljning.
Kvaliteten i verksamheterna ska systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras (5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen [2017:30]).
Enligt 18 kap. 2 § samma lag ska landsting och kommuner medverka
vid finansiering, planering och genomförande av dels kliniskt forskningsarbete inom hälso- och sjukvårdens område, dels folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Av 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen
(2010:659) följer att hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt
arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet
samt att patienterna ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och
sjukvård som uppfyller dessa krav. Enligt 6 kap. 4 § samma lag är
hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
anger att vårdgivaren ska ansvara för att det finns ett ledningssystem
för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Det
finns mot denna bakgrund uttalade krav på utveckling av kvalitet i
hälso- och sjukvården i dag.
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En central faktor för att göra vården mer kunskapsbaserad är en
utvecklad uppföljning och ett aktivt förbättringsarbete på lokal nivå.
Läkemedelskommittéernas och Stramas (Samverkan mot antibiotikaresistens) arbete med datadriven och lokalt förankrad kunskapsstyrning i form av återkoppling till förskrivare av förskrivningsdata
i relation till rekommenderad behandling är värt att lyftas fram i
detta sammanhang.
Uppföljning är viktigt på flera olika sätt
För att följa upp om bästa tillgängliga kunskap används, och för att
utvärdera hur tillämpade metoder och behandlingar fungerar, behöver såväl vårdprofessioner som beslutsfattare och patienter kunna ta
del av underlag om vilka behandlingar som används, hur de upplevs
och vilka resultaten blir. Uppföljning och transparens är också viktigt ur demokratisk synpunkt för medborgarens rätt till insyn och
information. De olika aktörerna har behov av data av olika detaljeringsgrad, olika ofta och vid olika tidpunkter för sina respektive syften.
Staten kan förväntas vara intresserad av aggregerad information med
generella och översiktliga mått, och ju närmare verksamheten man
kommer desto intressant blir det med mer detaljerade data. Den
enskilda yrkesutövaren eller teamet inom vården behöver tillgång till
information om det egna arbetet och de egna patienterna för att själv
kunna analysera och förbättra sitt arbete, men även för att sprida
goda lärdomar vidare.
Vården samlar in data på olika sätt. För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra
patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts om
patientens vård och behandling. Journalsystemen används vanligtvis
inte för att exempelvis göra jämförelser mellan patienter eller enheter,
även om det i dag finns undantag.
För detta ändamål används i stället främst registerdata. I Sverige
finns många olika typer av register för att följa vårdens processer och
utfall. På nationell nivå finns både nationella hälsodataregister och
kvalitetsregister. Dessa ger förutsättningar för att följa och jämföra
vad som sker i vården i hela landet. En viktig grundläggande skillnad
mellan hälsodataregister och kvalitetsregister är att det är obligatoriskt enligt lag för vården att tillhandahålla uppgifter till hälso-
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dataregister (6 § lagen [1998:543] om hälsodataregister), medan
kvalitetsregistren bygger på frivillighet för vården och patienten.
Täckningsgrad och datakvalitet kan variera stort: nationellt, mellan
register och lokalt och är en viktig aspekt för registrens användbarhet.
I dagsläget finns många kvalitetsregister inom den specialiserade
vården medan det varken finns något heltäckande hälsodataregister
eller kvalitetsregister inom primärvården. Fler och fler vårdcentraler
använder sig emellertid av ett system för kvalitetsdata i primärvården
kallat Primärvårdskvalitet. Det introducerades 2016 och har tagits
fram som ett stöd för vårdcentralernas förbättringsarbete. Projektet
drivs från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samverkan
med andra aktörer och med medel från satsningen på nationella
kvalitetsregister.
Data från hälso- och sjukvården samlas också in inom ramen för
forskningsprojekt och kliniska prövningar. Dessutom finns ett flertal enkätundersökningar som samlar in data om patienters och medborgares uppfattning om hälso- och sjukvården. Även vissa nationella
kvalitetsregister innehåller patientrapporterade utfalls- och upplevelsemått.
Trots ett stort antal datakällor och omfattande inrapportering av
data finns det områden inom hälso- och sjukvården där datatillgången eller kvaliteten brister och uppföljning på nationell nivå är en
stor utmaning. Det kanske tydligaste exemplet i dagsläget är den
bristande uppföljningen av primärvården. Det gäller också stora sjukdomsgrupper som psykisk ohälsa, hjärtsvikt och kronisk obstruktiv
lungsjukdom (KOL).
Nationell uppföljning som stöd för styrning
Svensk hälso- och sjukvård beskrivs av Palmberg med kollegor i
skriften Att leda kunskapsbaserad utveckling – Ett kunskapsunderlag (2014) som ett komplext adaptivt system bestående av olika nätverk där de ingående aktörerna inte kan styras på samma sätt som i
en klassisk hierarkisk linjeorganisation. Även Calltorp med kollegor
anger i rapporten Kunskapsbaserad ledning, styrning och utveckling
inom hälso- och sjukvården (2006) att man kan få en mer tydlig bild
av styrningens möjligheter och begränsningar inom hälso- och sjukvården genom att utgå från ett nätverksperspektiv. I en väv av kon-
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takter och relationer hanteras stora och komplexa utbyten både
mellan kommunernas och landstingens egna enheter och med externa
intressenter. Många medicinska ställningstaganden görs exempelvis
inom ramen för olika professionella nätverk som ofta är uppbyggda
specialitetsvis och överskrider både sjukhus- och landstingsgränser.
Systemledningen i komplexa system bör enligt Palmberg med kollegor
begränsa sitt fokus till att
– sätta upp mål och resultatkrav
– följa upp utfallet i systemet som helhet och för respektive aktör
– hur går det?
– förfina målen och systemet när resultaten visar vad som behöver
”skruvas på”.
Däremot bör valet av angreppssätt och hur det tillämpas lämnas till
aktörerna i systemet att bestämma. De olika aktörerna kan välja att
göra på många olika sätt, och ändå nå målen. Det är viktigt, och lite
av poängen, att i komplexa system lämna stor frihet för detta.
Betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård lämnades i juni 2017
Regeringen beslutade den 3 december 2015 att tillkalla en särskild
utredare med uppdrag att överväga och lämna förslag till hur en ökad
följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården kan
uppnås. Syftet med uppdraget var att säkerställa att den hälso- och
sjukvård som erbjuds befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik
och ges på samma villkor till kvinnor och män. I uppdraget ingick
även att kartlägga de olika initiativ och samarbeten kring ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd som pågår på olika nivåer inom
hälso- och sjukvården, att utreda förutsättningarna för samt behovet
och lämpligheten av att göra nationella riktlinjer inom hälso- och
sjukvård i någon form obligatoriska eller mer bindande, samt att
lämna de förslag som bedömdes vara ändamålsenliga för att uppnå en
ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd (dir. 2015:127). Utredningen antog namnet Kunskapsstödsutredningen (S 2015:07).
Kunskapsstödsutredningen lämnade i juni 2017 betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård – förutsättningar för en lärande hälsooch sjukvård (SOU 2017:48). Betänkandet har remissbehandlats.
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Många remissinstanser uttryckte stöd för, och välkomnade, betänkandets kartläggning, lägesbeskrivning och problemanalys. Mottagandet av förslagen var mer blandat.
Sedan Kunskapsstödsutredningen lämnade sitt betänkande har
både staten och sjukvårdshuvudmännen tagit, och står inför att ta,
en rad viktiga steg för att förbättra det nationella arbetet för en kunskapsbaserad vård.
Ett nytt landstingsgemensamt kunskapsstyrningssystem
Landstingen bygger just nu upp ett gemensamt nationellt kunskapsstyrningssystem i syfte att skapa bättre förutsättningar för en mer
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.
Bland annat ska behov identifieras och kunskapsstöd tas fram och
utformas så att de är lätta att använda. Systemet ska göra det enklare
att samordna kunskapsstöden som används i hälso- och sjukvården.
Förutom kunskapsstöd ingår också stöd till uppföljning och analys,
stöd till verksamhetsutveckling och stöd till ledarskapet. I dagsläget
omfattar kunskapsstyrningen landsting och regioner, men målet är
att hitta former för arbete med kommunerna också. Kunskapsstyrningssystemet leds av Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan
(SKS).
Rådet för styrning med kunskap
Förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende
hälso- och sjukvård och socialtjänst trädde i kraft vid halvårsskiftet
2015. I förordningen används begreppet styrning med kunskap.
Förordningen tydliggör att syftet med den statliga styrningen med
kunskap inom hälso- och sjukvård och socialtjänst är att utgöra ett
stöd för huvudmännen i arbetet med att ge patienter och brukare en
god vård och insatser av god kvalitet och bidra till att hälso- och
sjukvård och socialtjänst bedrivs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Styrningen med kunskap ska enligt förordningen
vara samordnad, effektiv och anpassad till de behov olika professioner inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt huvudmän har.
Styrningen med kunskap ska även bidra till en ökad jämställdhet.
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För att möjliggöra en utvecklad samverkan med ett stort antal
aktörer inrättades två nya strategiska forum, Rådet för styrning
med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst samt
Huvudmannagruppen. I Rådet för styrning med kunskap samverkar
de statliga myndigheter som har i uppdrag att styra med kunskap
eller som har centrala roller för att bidra till framtagandet av underlag
för sådan styrning. I Huvudmannagruppen erbjuds representanter
för huvudmännen att delta i ett rådgivande organ. I myndigheternas
instruktioner är det angivet att de ska samverka i enlighet med förordningen om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och
sjukvård och socialtjänst.
Statskontoret har regeringens uppdrag att utvärdera om syftet
med förordningen om statlig styrning med kunskap avseende hälsooch sjukvård och socialtjänst uppnås. Statskontoret ska även utvärdera om innehållet i myndigheternas arbete med att styra med
kunskap motsvarar syftet. I utvärderingen ska Statskontoret så långt
som möjligt belysa resultaten av förändringarna även på regional och
lokal nivå. Statskontoret ska lämna förslag till åtgärder för hur
berörda myndigheter effektivare kan utföra sina uppgifter beträffande
styrning med kunskap. Statskontoret ska belysa hur samverkan
mellan de myndigheter som ingår i Rådet för styrning med kunskap
har utformats samt vilka resultat denna samverkan får för myndigheterna och för deras arbete med att styra med kunskap. Reformens
resultat för berörda aktörer på regional och lokal nivå samt för professionerna ska också belysas. Slutrapporten ska lämnas senast den
1 november 2018.
Vissa myndigheter har fått ändrade uppdrag för att minska risken
för dubbelarbete och underlätta samverkan. Statskontoret ska även
utvärdera dessa förändringar. Statskontoret redovisade en delrapport
den 27 april 2016. I delrapporten anger Statskontoret att myndigheterna har tagit ett inledande steg mot en samlad kunskapsstyrning.
Samverkan mellan myndigheterna har etablerats och myndigheterna
har tagit hänsyn till huvudmännens övergripande prioritering. Statskontoret anser dock i delrapporten att det är långt kvar innan målen
är uppfyllda. Arbetet med att anpassa kunskapsstyrningen till mottagarnas behov ansågs till exempel fortfarande vara i ett inledande
skede.
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Partnerskap mellan myndigheter och landstingens
kunskapsstyrningssystem
Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS) och närmast
berörda myndigheter i Rådet för statlig styrning med kunskap har
under våren 2018 tecknat en överenskommelse om att ingå ett partnerskap. Myndigheterna och SKS ska tillsammans utveckla och pröva
en modell för en långsiktig samverkan på nationell nivå i frågor som
rör kunskapsstyrning på hälso- och sjukvårdsområdet. Partnerskapet ska bl.a. bidra till ökad samverkan, dialog och samordning av
initiativ som kan bidra till en behovsanpassad kunskapsutveckling.
Huvudsyftet är att bidra till att resurserna i vården ska användas på
bästa sätt och att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid
varje möte mellan vårdpersonal och patient för att uppnå en effektiv
och jämlik vård med hög kvalitet. Fyra myndigheter ingår för närvarande i partnerskapet.
Utveckling av ett nationellt sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård
Staten har ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvårdssystemet
och för att befolkningen får en hälso- och sjukvård på lika villkor.
En grundförutsättning för detta är att hälso- och sjukvården är
baserad på den bästa tillgängliga kunskapen. Hälso- och sjukvårdspersonalen har en skyldighet att verka enligt vetenskap och beprövad
erfarenhet. För att varje patientmöte ska vara baserat på den bästa
kunskapen krävs också att hälso- och sjukvården är en lärande organisation. För detta krävs tillgång till aktuell kunskap genom till exempel
kunskapsstöd. Det krävs också att verksamheterna kan följa upp och
lära av egna resultat relaterat till andra verksamheters resultat. För
att ständigt förbättra verksamheten krävs en tillitsfull miljö där
förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen. För att detta ska bli
verklighet behöver alla aktörer bidra utifrån sina kompetenser och
förutsättningar och samverka för att patienten ska få den bästa möjliga vården baserat på den bästa tillgängliga kunskapen.
Det behövs ett nära samarbete mellan staten och sjukvårdshuvudmännen, patient- och professionsföreningar och andra berörda
aktörer för att uppnå ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård där de olika aktörernas ansvar och roller är tydliga
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och insatserna gemensamt förstärker varandra. I takt med att landstingen tar ett allt större ansvar för att uppnå en kunskapsbaserad och
jämlik vård genom det landstingsgemensamma kunskapsstyrningssystemet behöver staten på motsvarande sätt utveckla sin styrning
med kunskap så att staten och sjukvårdshuvudmännen tillsammans
kan skapa ett sammanhållet nationellt system för en kunskapsbaserad och jämlik vård. Ett sådant nationellt system håller i dagsläget på att bildas genom en rad viktiga initiativ från olika aktörer.
Det kommer att vara en dynamisk process där ingående aktörer, inte
minst staten och sjukvårdshuvudmännen, behöver definiera sina
respektive roller, uppgifter och ansvar. Systemet är under utveckling
men viktiga komponenter är de kunskapsstödjande insatser som görs
av regeringen och dess myndigheter, landstingen och landstingens
gemensamma kunskapsstyrningssystem, patient- och professionsföreningar och i förlängningen med nödvändighet även kommunal
hälso- och sjukvård. Staten bör, främst genom utvecklad nationell
uppföljning, bidra till ett nationellt sammanhållet system där statens
och sjukvårdshuvudmännens arbete förstärker varandra och tillsammans skapar förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap ska
användas i varje patientmöte.
Ett väl fungerande samarbete kommer att krävas
Varje aktör som arbetar för en kunskapsbaserad vård behöver ta
ansvar för att arbetet är värdeskapande och av god kvalitet. Delarna
i systemet måste emellertid också hänga ihop och sträva efter att
ömsesidigt förstärka varandra för att patienten i slutändan ska få en
kunskapsbaserad vård av god kvalitet. I dag förekommer det att olika
aktörers produkter eller initiativ dubblerar eller rent av motsäger
varandra och att vägen till nytta för patienten är onödigt lång. Myndigheternas arbete behöver ta ytterligare steg för att uppfylla intentionen med förordningen om statlig styrning med kunskap nämligen
att myndigheternas arbete ska vara behovsanpassat, effektivt och
samordnat. Partnerskapet och arbetet i Rådet för styrning med kunskap är viktiga steg i denna riktning. Regeringen bedömer att det
dessutom krävs en sammanhållande kraft som verkar för att de olika
delarna i systemet hänger ihop och tillsammans skapar en fungerande helhet. En stödjande kraft i form av en särskild utredare med
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ett genomförandeuppdrag kan enligt regeringens bedömning spela
en viktig roll i utformandet av ett nationellt sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård. Utredarens arbete kommer därför dels
bestå av dialog och samverkan med berörda aktörer, dels av fördjupade analyser av valda förslag och bedömningar i betänkandet
Kunskapsbaserad och jämlik vård.
Uppdraget att stödja ett nationellt sammanhållet system
Utredaren ska stödja utformandet av ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård där statens och sjukvårdshuvudmännens arbete förstärker varandra och tillsammans ger förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje patientmöte.
Stödja utvecklingen av nära och regelbundna samråd mellan
regeringen och sjukvårdshuvudmännen
Regeringen konstaterar att styrningen med kunskap inte i tillräcklig
utsträckning har lyckats skapa förutsättningar för vården att vara en
lärande organisation och att vidta systematiska förbättringsåtgärder
för att varje patientmöte ska vara baserat på bästa tillgängliga kunskap. Regeringen bedömer att regeringen och sjukvårdshuvudmännen därför bör ha nära och regelbundna samråd för kunskapsbaserad
och jämlik vård. Syftet är att föra en strukturerad dialog om behov,
utmaningar och insatser på området. Detta förutsätter att det finns
tillgång till en väl utvecklad uppföljning som underlag för samråden
(se vidare nedan). Uppföljningen behöver kunna påvisa oönskade
variationer och peka ut både goda och mindre goda exempel. Det är
också viktigt att i nästa steg, i enlighet med etablerade beslutsprocesser, komma överens om vad som ska ske som en följd av vad uppföljningarna visar.
En övergripande konsekvens av samråden är att den statliga styrningen har förutsättningar att bli tydligare. Regeringen ser att en mer
strukturerad dialog kan bidra till att förbättra förutsättningarna för
en lärande hälso- och sjukvård. Det lämnar även utrymme för ett
tillitsfullt utformat ansvarsutkrävande gentemot huvudmännen vid
brister gällande kunskapsbaserad och jämlik vård. Samråden bör
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framöver utvecklas vidare i takt med att bättre underlag successivt
finns tillgängligt från den nationella uppföljningen. Inom ramen för
samråden bör dialoger föras med professionsföreträdare samt företrädare för patienter. Samråden är en viktig pusselbit i det sammanhållna nationella kunskapsstödssystemet. Även kommunerna bör
som sjukvårdshuvudmän ingå i samråden med regeringen och formerna för detta ska ses över inom ramen för denna utredning. Samråden baseras resultaten från en förbättrad nationell uppföljning som
beskrivs vidare nedan. Samråden förutsätter att landstingen och
kommunerna samverkar i frågor om kunskapsbaserad vård.
– Utredaren ska aktivt stödja utvecklingen av samråden för kunskapsbaserad och jämlik vård mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen.
– Utredaren ska beakta det partnerskap som inrättats mellan några
myndigheter och Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan
(SKS) och bedöma hur detta bör förhålla sig till samråden.
– Utredaren ska se över och lämna förslag på hur kommunerna som
sjukvårdshuvudmän på ett ändamålsenligt sätt kan ingå i samråden.
Stödja utveckling av en förbättrad nationell uppföljning av hälsooch sjukvården
Regeringen gav den 28 juni 2018 Socialstyrelsen respektive Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att var och en lämna
förslag på hur nationell uppföljning av hälso- och sjukvården kan
utvecklas för att ge regeringen bättre möjlighet att löpande följa vårdens kvalitet och jämlikhet. Uppdragen motiveras av att den nationella uppföljningen behöver förbättras så att den tydligare kan visa
på omotiverade skillnader i vårdens strukturer, processer och resultat, samt ge förutsättningar för att analysera vad dessa beror på. En
utgångspunkt är att den samlade nationella uppföljningen ska förbättras men inte öka i omfattning eller kostnad. I ovan nämnda uppdrag ingår därför också att föreslå vilka befintliga utfallsmått eller
indikatorer som inte längre bör användas för nationell uppföljning.
– Utredaren ska övergripande följa och stödja utvecklingen av en
förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården och i
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utredningen särskilt beakta de ovan beskrivna uppdragen till Socialstyrelsen och Myndigheten för vård och omsorgsanalys.
Uppdraget att vidareutveckla valda förslag och bedömningar
i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård
Ett antal remissinstanser pekar på att vissa av förslagen och bedömningarna i betänkandet från Kunskapsstödsutredningen kräver mer
analys innan de kan förverkligas. Regeringen delar den bedömningen.
Utredaren ska därför ytterligare analysera de frågor som anges nedan.
Regeringen anser att dessa kan komma att utgöra viktiga delar i
utvecklingen av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård efter ytterligare analys. Utredaren har även möjlighet
att analysera andra förslag och bedömningar i betänkandet som inte
anges nedan om det är relevant.
Vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas
Kunskapsstödsutredningen gjorde bedömningen att vården bör få
stöd i att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete med ett vetenskapligt förhållningssätt. Både förbättringskunskap och professionell kunskap behövs för att förbättra medicinska, funktionella och
upplevda resultat. Kunskapsstödsutredningen föreslog att lagen
(1996:1157) om läkemedelskommittéer upphävs och ersätts av en ny
lag om vårdkommittéer. Vårdkommittéerna ska enligt förslaget verka
för att nationella kunskapsstöd används och att vårdens resultat följs
upp samt på annat sätt stödja hälso- och sjukvården i arbetet med att
nå en kunskapsbaserad och jämlik vård. Vårdkommittéerna ska enligt
förslaget inte utfärda egna rekommendationer om det finns nationella rekommendationer eller ställningstaganden. Kunskapsstödsutredningen anför i betänkandet att en central faktor för att göra vården
mer kunskapsbaserad är att uppföljningen på lokal nivå utvecklas.
Användningen av data från uppföljning på lokal nivå har varit en
framgångsfaktor för läkemedelskommittéernas stöd till förbättringsarbete för förskrivare. Regeringen delar Kunskapsstödsutredningens
bedömning. Utredaren ska därför särskilt beakta denna aspekt. En
växande del av sjukvården sker inom ett kommunalt huvudmannaskap.
Kunskapsstödsutredningen bedömer att en huvudsaklig del av kun-
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skapsstödet till kommunerna bör ske via vårdkommittéerna. Utredaren ska beakta den kommunala hälso- och sjukvården i sin analys och
sina förslag.
– Utredaren ska analysera förutsättningarna för, och konsekvenserna av, att eventuellt införa vårdkommittéer eller motsvarande.
Alternativa handlingsvägar bör också ses över, bl.a. mot bakgrund
av att flera landsting i sina remissvar bedömer att ett eventuellt
lagkrav på att införa vårdkommittéer bör göras först efter ytterligare analys.
– Utredaren ska också analysera Kunskapsstödsutredningens förslag om att avveckla lagkravet om läkemedelskommittéer särskilt
med avseende på konsekvenserna för läkemedelskommittéernas
nuvarande arbete. Utredaren ska samråda med Läkemedelsutredningen (S 2016:07) i denna fråga.
– Utredaren ska, efter vidare analys enligt ovan, lämna förslag till
hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas, särskilt på lokal nivå.
Detta kan även komma att inkludera författningsförslag.
Utveckla förslaget om en nationell digital kunskapstjänst
De ekonomiska resurser som i dag går till olika utvecklingsprojekt
för att ta fram digitala kunskapsstöd till vården föreslås i Kunskapsstödsutredningens betänkande samlas och användas till att ta fram
en samlad digital kunskapstjänst.
– Utredaren ska närmare klargöra förutsättningarna för och utarbeta ett detaljerat förslag till en nationell kunskapstjänst till
exempel i form av en databas, där kvalitetssäkrade kunskapsstöd
och vetenskapliga artiklar görs tillgängliga. Utredaren ska beakta
Kunskapsstödsutredningens förslag men är även fri att pröva
andra lösningar.
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Analysera de statliga myndigheterna roll i ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård
Sedan betänkandet presenterades har, som nämnts ovan, några myndigheter inom Rådet för styrning med kunskap avseende hälso- och
sjukvård och socialtjänst etablerat ett partnerskap med styrgruppen
för landstingens nya nationella system för kunskapsstyrning.
Statskontoret har regeringens uppdrag att utvärdera om syftet
med Rådet för styrning med kunskap uppnås och även belysa resultaten av förändringarna på regional och lokal nivå. I Statskontorets
uppdrag ingår också att ta fram förslag till åtgärder för hur myndigheterna effektivare kan utföra sina uppgifter inom området och
bedöma hur samverkan mellan myndigheterna fungerar. Statskontoret ska lämna en slutrapport senast den 1 november 2018.
– Utredaren ska samråda med Statskontoret och inom ramen för
sitt uppdrag följa hur de statliga myndigheternas roller i arbetet
för en kunskapsbaserad vård utvecklas. Utredningen ska också
vid behov lämna förslag till hur rollerna fortsatt bör utvecklas,
inklusive eventuella författningsförslag.
Vidare utreda förslaget om ett strukturerat stöd till samråden
I Kunskapsstödsutredningens betänkande föreslås ett nationellt kansli
för att bl.a. bistå regeringen med insatser för att säkerställa att det
föreslagna samrådet mellan regeringen och landstingen successivt
utvecklas och ger önskade effekter. Regeringen delar bedömningen
att det kan komma att behövas ett strukturerat stöd till samråd
mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen över tid. Formen för
detta behöver emellertid utredas närmare.
– Utredaren ska se över om det finns ett behov av ett strukturerat
stöd till regelbundna samråd mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen och hur ett sådant stöd i så fall bör utformas och
ha sin hemvist.
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Föreslå hur den kommunala hälso- och sjukvården ska inkluderas
Den kommunala hälso- och sjukvården växer i betydelse och kraven
på att den ska vara kunskapsbaserad är lika stora som för hälso- och
sjukvård där landstinget är huvudman.
• Utredaren ska därför lämna förslag på hur den kommunala hälsooch sjukvården bör inkluderas i det nationella sammanhållna
systemet för en kunskapsbaserad vård.
Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska redovisa förslagens konsekvenser i enlighet med kommittéförordningen (1998:1474) och i det sammanhanget särskilt redogöra för konsekvenserna för berörda aktörer. Utredaren ska särskilt
redovisa konsekvenser och kostnader för staten, landsting och kommuner samt föreslå hur dessa ska finansieras. I synnerhet ska konsekvenserna för kvinnor, män och flickor och pojkar, samt hälso- och
sjukvårdens och berörda myndigheters uppgifter beskrivas. Även
konsekvenserna för en jämlik vård ska beskrivas, både vad gäller jämlik vård mellan olika grupper och kön samt jämlik vård över landet.
Kontakter och redovisning av uppdraget
Utredaren ska samråda med företrädare för sjukvårdshuvudmännen,
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt med samtliga myndigheter med centrala uppgifter som berör uppdraget, Rådet för
styrning med kunskap, partnerskapet samt andra berörda aktörer så
som patient- och professionsföreningar samt läkemedelskommittéerna. I den mån det bedöms lämpligt ska utredaren även föra dialog
med andra pågående utredningar, bl.a. Samordnad utveckling för god
och nära vård (S 2017:01), Läkemedelsutredningen (S 2016:07) och
Framtidens socialtjänst (S 2017:03).
Utredaren ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om arbetet.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2020.
(Socialdepartementet)
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Kommittédirektiv 2019:78

Tilläggsdirektiv till utredningen Sammanhållen
kunskapsstyrning (S 2018:12)
Beslut vid regeringssammanträde den 7 november 2019
Ändring i uppdraget
Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 kommittédirektiven Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad
vård (dir. 2018:95).
Landstingen har inlett ett gemensamt arbete med att etablera en
gemensam struktur för kunskapsstyrning, med syfte att bästa möjliga kunskap används i varje patientmöte. Kunskapsstyrningsstrukturen är under uppbyggnad och regeringen följer arbetet noga.
Regeringen ser att det även finns anledning att analysera hur den
statliga strukturen på ett ändamålsenligt sätt kan bidra till att bästa
möjliga kunskap används i varje patientmöte och därmed underbygga landstingens pågående utvecklingsarbete.
I dagsläget finns det flera myndigheter som tar fram kunskapsstöd till olika delar av såväl den landstingskommunala som den kommunala hälso- och sjukvården. Regeringen ser behov av att analysera
hur staten kan agera mer sammanhållet i frågor om uppföljning och
kunskapsstöd m.m. för att bättre svara upp mot den önskade utvecklingen.
Mot bakgrund av att landstingens kunskapsstyrningsstruktur är
under uppbyggnad, att andra kunskapsstyrningsstrukturer som berör
kommunal hälso- och sjukvård, till exempel partnerskapet, har
etablerats och att statens arbetssätt behöver analyseras och utvecklas
bedöms det i nuläget inte ändamålsenligt att utredaren ska stödja ut419
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formandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Det innebär också att utredningen inte ska fokusera på hur
själva genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsstyrning sett ut.
Utredaren ska i stället fokusera på hur staten kan agera på ett mer
sammanhållet sätt genom att bättre förutsättningar skapas för en
nationell och sammanhållen uppföljning av hälso- och sjukvården.
Utredaren ska i sammanhanget i möjligaste mån beakta de förutsättningar som gäller för den kommunala hälso- och sjukvården. Därigenom ökar möjligheten till en mer strategisk, kunskapsbaserad och
långsiktigt hållbar styrning av hälso- och sjukvården på nationell nivå.
Mot bakgrund av detta ändras utredningens direktiv.
Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast
den 30 juni 2020.
Uppdraget att stödja utformandet av ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Enligt de ursprungliga direktiven skulle utredaren inom ramen för
uppdraget att stödja ett nationellt sammanhållet system bl.a.
– stödja utformandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
– stödja utvecklingen av nära och regelbundna samråd mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen
– stödja utvecklingen av en förbättrad nationell uppföljning av hälsooch sjukvården.
Dessa uppdrag ersätts med att utredaren ska
– analysera och lämna förslag på en funktion för en samlad uppföljning av hälso- och sjukvården inom ramen för den befintliga
myndighetsstrukturen, med syfte att följa regeringens reformer
och satsningar på området samt analysera var behoven av statliga
insatser är som störst för att säkerställa god vård
– analysera hur en sådan funktion kan samverka med hälso- och
sjukvårdens huvudmän, till exempel inom ramen för landstingens
gemensamma kunskapsstyrningsstruktur
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– lämna förslag på hur en sådan funktion kan regleras.
Uppdraget att vidareutveckla valda förslag och bedömningar
i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård
Enligt de ursprungliga direktiven skulle utredaren inom ramen för
uppdraget att vidareutveckla valda förslag och bedömningar i betänkandet
Kunskapsbaserad och jämlik vård bl.a.
– ytterligare analysera och utveckla valda förslag och bedömningar
i det betänkandet.
Av direktiven framgår att utredaren ska klargöra förutsättningarna
för och utarbeta ett detaljerat förslag till en nationell kunskapstjänst.
Detta bedöms vara för omfattande för att genomföras inom ramen
för denna utredning och ska därför inte analyseras eller utredas
vidare.
Kontakter och redovisning av uppdraget
Utredaren ska samråda med företrädare för sjukvårdshuvudmännen,
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt med samtliga myndigheter med centrala uppgifter som berör uppdraget, Rådet för
styrning med kunskap, partnerskapet samt andra berörda aktörer så
som patient- och professionsföreningar samt läkemedelskommittéerna. I den mån det bedöms lämpligt ska utredaren även föra dialog
med andra pågående utredningar, bl.a. Samordnad utveckling för god
och nära vård (S 2017:01), Framtidens socialtjänst (S 2017:03) och
Utredningen om översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet (S 2019:01).
Utredaren ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om arbetet.
Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast
den 30 juni 2020.
(Socialdepartementet)
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Statliga myndigheter med ansvar
för hälso- och sjukvårdsfrågor

Denna bilaga innehåller en beskrivning av uppdragen för de myndigheter som ingår i Rådet för styrning med kunskap samt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Beskrivningarna tar sin utgångpunkt i respektive myndighets instruktion.
E-hälsomyndigheten
E-hälsomyndigheten ansvarar enligt sin instruktion1 för register och
it-funktioner som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelshantering. I myndighetens uppdrag ingår också att samordna regeringens satsningar på e-hälsa samt övergripande följa utvecklingen på
e-hälsoområdet. Myndigheten har bl.a. ett särskilt ansvar för de
register som anges i lagen (1996:1156) om receptregister och lagen
(2005:258) om läkemedelsförteckning samt för att utfärda intyg om
tillstånd för den som vill bedriva detaljhandel med läkemedel till
konsument. Myndigheten ska förvalta, framställa och tillhandahålla
nationell läkemedelsstatistik, ansvara för ett antal register såsom
nationellt register över elektroniska recept för djur, nationellt produkt- och artikelregister över läkemedel, förbrukningsartiklar och
livsmedel samt ansvara för ett nationellt register över sortimentsoch leveransinformation avseende dosdispenserade läkemedel.
E-hälsomyndigheten har också ett kunskapsstödjande uppdrag.
Enligt instruktionen ska myndigheten tillhandahålla ett elektroniskt
expertstöd till öppenvårdsapoteken i syfte att öka säkerheten vid
expediering av läkemedelsrecept. Det system som tillhandahålls
1

Förordning (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten.
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heter EES och är att kategoriseras som ett beslutsstöd. Myndigheten
erbjuder även ett beslutsstöd som heter Min förskrivning. Förskrivare av läkemedel kan med stöd av receptregisterlagen ta del av
den egna statistiken över sin läkemedelsförskrivning. Statistiken kan
även användas till medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring, dock inte på patientnivå.
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten ska enligt sin instruktion2 verka för god
folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta. I uppdraget ingår att genom kunskapsuppbyggnad och
kunskapsspridning bl.a. främja hälsa och förebygga sjukdomar och
skador. Myndigheten ska vidare svara för kunskapsuppbyggnad inom
sitt ansvarsområde och förse regeringen och statliga myndigheter
med kunskaps- och beslutsunderlag. Folkhälsomyndigheten ska också
identifiera, analysera och förmedla för ansvarsområdet relevant kunskap till berörda i kommuner, regioner och andra berörda samhällssektorer. Exempelvis ska myndigheten verka för att förskrivare, övriga
berörda yrkesgrupper och allmänheten tillämpar de kunskaper som
finns om antibiotikaresistens och annan antimikrobiell resistens.
Folkhälsomyndigheten har också i uppdrag att ansvara för uppföljning av befolkningens hälsa och för sektorsövergripande uppföljning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer, att bidra
med metoder för att beakta folkhälsoaspekter i uppföljningar samt
att ansvara för den samordnade uppföljningen inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet.
Myndigheten har ett övergripande nationellt ansvar för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och samordnar smittskyddet på nationell nivå. Vidare får myndigheten bedriva sådan
forskning som är nödvändig för att myndighetens uppdrag på smittskyddsområdet ska kunna fullgöras. Folkhälsomyndigheten tar också
fram föreskrifter, rekommendationer och vägledningar till hälso- och
sjukvårdspersonal. Även det nationella arbetet med antibiotikaresistens
och vårdhygien samordnas av myndigheten. Några andra av myndighetens ansvarsområden är vaccinationer, beredskapsplanering inför
2

Förordning (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten.
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utbrott av smittsamma sjukdomar samt nationella beredskapslager
av smittskyddsläkemedel.
Folkhälsomyndigheten producerar en relativt stor mängd publikationer som finns tillgängliga på myndighetens hemsida.
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har enligt sin
instruktion3 i uppdrag att finansiera och utvärdera forskning inom
hälso- och sjukvård och socialtjänst. Resultaten av forskning finansierad av Forte ska ligga till grund för behovs- och problemanalyser,
kunskapssammanställningar och beslutsunderlag. Forte bidrar även
genom att stödja implementering och användning av forskning i
praktik. Forte förmedlade 2019 cirka 685 miljoner kronor i stöd till
forskning. I myndighetens regleringsbrev återfinns ett antal uppdrag
rörande särskilda områden som myndigheten ska utvärdera eller
bedriva forskning inom.
Inspektionen för vård och omsorg
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har enligt sin instruktion4
i uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälsooch sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade. Syftet med tillsynen är att granska
att befolkningen får hälso- och sjukvård samt omsorg som är säker,
har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Den lagstiftning som styr verksamheten är i huvudsak hälsooch sjukvårdslagen (2017:30), patientsäkerhetslagen (2010:659), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade. Varje år ska IVO lämna en särskild rapport
till regeringen med en sammanfattande analys av arbetet med tillsyn,
klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) och tillståndsprövning under det gångna verksamhetsåret.
IVO:s tillsyn inom hälso- och sjukvårdsområdet omfattar hälsooch sjukvården och dess personal. Tillsynen ska främst inriktas på
granskning av att vårdgivaren fullgör sina skyldigheter, dvs. att vård3
4

Förordning (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.
Förordning (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg.
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givaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt
som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen
uppfylls. Vidare ska IVO efter anmälan pröva klagomål mot hälsooch sjukvården och dess personal.
Av propositionen Inspektionen för vård och omsorg – en ny
tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (prop.
2012/13:20), som ligger till grund för bildandet av myndigheten,
framgår att utöver det löpande arbetet med tillsyn ska IVO bidra till
sektorns löpande utveckling genom att med stöd av sina iakttagelser
bidra till ett successivt lärande. Vidare framgår det av propositionen
att i de fall myndigheten observerar problem eller frågeställningar
som har betydelse för sektorns utveckling bör inspektionen samverka med Socialstyrelsen så att iakttagelserna tillvaratas på bästa
möjliga sätt. Propositionen anger också att IVO bör bygga lämpliga
samarbetsformer med huvudmännen så att inspektionens arbete på
bästa möjliga sätt samspelar med huvudmännens kvalitetsansvar.
Läkemedelsverket
Av Läkemedelsverkets instruktion5 följer att myndigheten ansvarar
för kontroll och tillsyn av läkemedel, narkotika och vissa andra produkter som står läkemedel nära. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, kosmetiska produkter, tatueringsfärger och vissa varor som är avsedda för kosmetiska och hygieniska
ändamål. Kontrollen och tillsynen är till stor del lagreglerad. Läkemedelsverket ska enligt sin instruktion svara för föreskrifter och
allmänna råd i fråga om läkemedel och andra produkter som omfattas av myndighetens kontroll eller tillsyn, svara för information
inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter och enskilda, svara
för forskning på områden av betydelse för den kontroll och tillsyn
som myndigheten ska bedriva, tillhandahålla producentobunden läkemedelsinformation till allmänheten m.m.
Genom Giftinformationscentralen har myndigheten till uppgift
att lämna giftinformation och behandlingsråd till hälso- och sjukvården och allmänheten avseende akuta förgiftningar med läkemedel,
kemikalier och andra produkter samt biologiska toxiner. Läkemedelsverket har sedan 2013 haft i uppdrag att samordna och följa upp
5

Förordning (2020:57) med instruktion för Läkemedelsverket.
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arbetet med att genomföra den nationella läkemedelsstrategin genom
det s.k. Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL).
Myndigheten producerar kunskapssammanställningar, behandlingsrekommendationer, säkerhetsinformation och svarar på enskilda
frågor.
Läkemedelsverket utarbetar rekommendationer för läkemedelsbehandling i samarbete med specialister från hälso- och sjukvården
och även i samverkan med andra myndigheter såsom Socialstyrelsen
och Folkhälsomyndigheten. Ämnesvalet görs bl.a. utifrån önskemål
från hälso- och sjukvården, nya läkemedel och vid större förändringar inom terapiområden. Läkemedelsverkets rekommendationer
publiceras på myndighetens hemsida.
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för delaktighet (MFD) ska enligt sin instruktion6 främja
ett systematiskt och effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken på alla nivåer i samhället. I instruktionen betonas bl.a. att
myndigheten ska ta fram metoder, riktlinjer och vägledningar till
stöd för arbetet med tillgänglighet och delaktighet, men även arbeta
med uppföljningar och analyser. Myndigheten ska bidra till kunskapsutveckling i frågor som rör delaktighet, tillgänglighet, universell utformning, välfärdsteknologi, miljö, levnadsvillkor och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I uppdraget ingår det
också att sprida kunskap. Vidare ska myndigheten följa och initiera
forskning inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten arbetar också
med att följa upp, utvärdera och analysera utvecklingen inom funktionshinderspolitiken. Vid myndigheten finns ett kunskapsråd som
bl.a. ska identifiera och lämna förslag på lämpliga områden för uppföljning och analys och bistå myndigheten med kunskap och
erfarenhet i frågor som avser rättigheter för personer med funktionsnedsättning och genomförandet av funktionshinderspolitiken.
I rådet finns bl.a. företrädare för intresseorganisationer och näringsliv samt personer med vetenskaplig erfarenhet.

6

Förordning (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet.
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Myndigheten för vård och omsorgsanalys
Av instruktionen7 för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
(Vårdanalys) framgår att myndigheten ur ett patient-, brukar-, och
medborgarperspektiv ska följa upp och analysera verksamheter och
förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg.
Myndigheten ska följa upp och analysera vårdens och omsorgens
funktionssätt, effektivitetsgranska statliga åtaganden och verksamheter, samt (inom ramen för sitt verksamhetsområde) bistå regeringen med underlag och rekommendationer för effektivisering av
statlig verksamhet och styrning. Vårdanalys har också till uppgift att
utvärdera sådan information om hälso- och sjukvården och omsorgen
som lämnas till den enskilde gällande informationens innehåll, kvalitet, ändamålsenlighet och tillgänglighet. Myndigheten ska bistå
med utvärderingar och uppföljningar av statliga reformer och initiativ samt bedriva omvärldsbevakning och göra internationella jämförelser. Patient- och brukarperspektivet ska bl.a. tillgodoses genom
det patient- och brukarråd som finns vid myndigheten. Av instruktionen framgår att rådet särskilt ska identifiera och lämna förslag på
lämpliga områden för analys och granskning samt bistå i arbetet med
att identifiera patienters, brukares och medborgares behov av information. Myndigheten har ett särskilt uppdrag att bistå regeringen
med underlag och rekommendationer för effektivisering av statlig
verksamhet och styrning. Myndigheten har under flera år haft i uppdrag
att ansvara för genomförandet av den svenska delen i en internationell
undersökning om hälso- och sjukvården, den s.k. International
Health Policy Survey.
Socialstyrelsen
Av Socialstyrelsens instruktion8 följer att myndigheten är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör bl.a. hälso- och sjukvård,
tandvård och socialtjänst. Socialstyrelsen ska genomföra sitt uppdrag genom regler (föreskrifter), kunskap och statsbidrag. Socialstyrelsen ska också ansvara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom sitt verksamhetsområde samt ge stöd till metodutveckling inom sitt verksamhetsområde. Socialstyrelsen ska genom
7
8

Förordning (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorganalys.
Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.
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kunskapsstöd eller föreskrifter bidra till att hälso- och sjukvården
bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Häri ingår uppgifter som att inventera kunskapsläget och utveckla ny kunskap samt
sammanställa och analysera denna kunskap. Myndigheten ska också
följa upp och utvärdera utvecklingen av hälso- och sjukvården och
omsorgen, utveckla och förvalta nationella indikatorer för god hälsa,
vård och omsorg samt redovisa analyser av verksamheternas processer, resultat och kostnader.
Socialstyrelsen ansvarar vidare för hälso- och socialtjänstregister
och övriga statistikdatabaser. Myndigheten ska särskilt ansvara för
officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella
statistiken och hälsodataregister. Myndigheten ansvarar också för
att skapa och tillhandahålla enhetliga begrepp, termer och klassifikationer inom sitt verksamhetsområde. Socialstyrelsen ansvarar för en
rad förvaltningsärenden bl.a. när det gäller beslut om behörigheter
för olika professioner samt statsbidrag. Myndigheten har också ett
särskilt uppdrag när det gäller kurser för specialistläkare.
Socialstyrelsen har en central roll när det gäller statens kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården och i förhållande till övriga
myndigheter. I budgetpropositionen för 2015 skrev regeringen att
Socialstyrelsen ska ha en tydlig roll som ett nav för den statliga kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt att
myndighetens stabsliknande roll ska betonas. Sedan den 1 juli 2015
är Socialstyrelsen ordförande i Rådet för styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst. Myndigheten samordnar
det löpande arbetet i rådet.
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS) är bindande regler som
sjukvården har att följa. Reglerna kan vara direkt styrande på hur
vården inom ett visst sjukdomsområde ska utföras. Socialstyrelsen
har även gett ut en stor mängd föreskrifter som huvudsakligen är
inriktade på styrning, organisation, ledning och administration av
hälso- och sjukvården.
Utöver de uppgifter som Socialstyrelsen har att utföra i enlighet
med instruktionen, präglas verksamheten av en stor mängd regeringsuppdrag, bl.a. om uppföljning och utvärdering av hälso- och
sjukvårdens strukturer, processer och resultat.
Inom Socialstyrelsen finns också särskilda rådgivande och beslutande organ för vissa frågor. Ett exempel är att det inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Nämnden för
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nationell högspecialiserad vård. Socialstyrelsen har ett utpekat ansvar för den högspecialiserade vården.
Socialstyrelsen har en särskild kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser där det finns utförlig information om drygt 300 ovanliga sjukdomar och tillstånd.
Socialstyrelsen ansvarar för den nationella webbplatsen Kunskapsguiden.se. Webbplatsen riktas till personer som arbetar med hälsa,
vård och omsorg med syfte att underlätta spridning av nationellt
samlad kunskap.
Socialstyrelsen tillhandahåller ett beslutsstöd benämnt Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB). Tjänsten avser att utgöra ett stöd
för de frågor som läkare, Försäkringskassan och andra aktörer stöter
på i samband med sjukskrivning. Syftet med FMB ska vara att höja
kvaliteten på sjukskrivningarna och därigenom bidra till en kvalitetssäker, effektiv och likvärdig sjukskrivningsprocess.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har i
uppdrag att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder i
hälso- och sjukvården och i den verksamhet som bedrivs med stöd
av socialtjänstlagen (2001:453) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (1993:387) ur ett medicinskt perspektiv där
så är tillämpligt, samt ur ett ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv. I SBU:s instruktion9 framhålls att myndigheten ska sammanställa utvärderingarna på ett enkelt och lättfattligt sätt och
sprida dem så att sjukvårdshuvudmän (regioner och kommuner),
vårdgivare och andra berörda kan tillägna sig kunskapen. SBU ska
kontinuerligt utveckla sitt arbete med att sprida utvärderingarna så
att dessa tillämpas i praktiken och leder till önskade förändringar
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vidare har SBU bl.a.
i uppdrag att systematiskt identifiera, aktivt föra ut kunskap om
samt utvärdera behandlingsmetoder i vården vars effekter det saknas
tillräcklig kunskap om. Förutom SBU:s allsidiga vetenskapliga utvärderingar som innefattar systematiska översikter, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter,
9

Förordning (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering.
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gör SBU en rad andra produkttyper. Bland annat kommenterar SBU
systematiska översikter från andra internationella aktörer samt utför
mindre omfattande litteraturgenomgångar där sjukvården och socialtjänsten kan få svar på avgränsade frågor. SBU bereder även frågor
för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut,
exempelvis genom att ta fram kunskapsunderlag till Socialstyrelsens
nationella riktlinjer. SBU identifierar kontinuerligt vetenskapliga
kunskapsluckor och publicerar dem på SBU:s webbplats som stöd
för forskare och forskningsfinansiärer i deras prioritering av områden för ny forskning.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Av instruktionen10 för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
(TLV) följer att myndigheten ska medverka till en ändamålsenlig
och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och tandvård samt till
en god tillgänglighet till läkemedel i samhället och en väl fungerande
apoteksmarknad. I myndighetens uppdrag ingår att pröva vilka läkemedel som ska vara subventionerade och omfattas av högkostnadsskyddet samt att fastställa försäljningspriser. Myndigheten avgör
även vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet
och fastställer produktens försäljningspris. TLV har också ett tillsynsuppdrag genom att de utövar tillsyn över de aktörer som ska
följa förmånslagen, det vill säga främst läkemedelsföretag och apotek.
I myndighetens uppdrag ingår att fatta beslut om vilka tillstånd och
tandvårdsåtgärder som ska ingå i det statliga högkostnadsskyddet
för tandvård samt att fastställa referenspriser för olika tandvårdsåtgärder. Vidare ansvarar TLV för beslut om beloppsgränser och
ersättningsgrader för tandvårdsstödets högkostnadsskydd. Myndigheten ska också följa och analysera utvecklingen på läkemedels-,
apoteks- och tandvårdsområdena. Vidare ska myndigheten bl.a. följa
upp och utvärdera sina beslut och de föreskrifter som myndigheten
beslutar och informera berörda om sin verksamhet och om sina
beslut. TLV genomför hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel
och medicintekniska produkter som används inom slutenvården. De
hälsoekonomiska bedömningarna tas fram till regioner på efterfrågan av dessa via regionernas gemensamma grupp, Rådet för nya
10

Förordning (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
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terapier (NT-rådet). TLV publicerar en handbok om tandvårdsstödet där TLV:s föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd presenteras på ett mer lättillgängligt sätt, oftast med kliniska
exempel. Därutöver har myndigheten tagit fram ett webbaserat kunskapsstöd, KUSP, för dem som arbetar i tandvården. TLV tillhandahåller även uppgifter om prisnivåer för utförd tandvård.
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Teori – Ett sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård

• Med ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad
vård menar utredningen att hälso- och sjukvårdssystemets
olika delar gemensamt verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på alla nivåer.
• Syftet med systemet är att skapa förutsättningar för att nå
målen med hälso- och sjukvården, att öka kvaliteten, jämlikheten och effektiviteten.
• För patientmötet finns utarbetade processer för hur bästa
tillgängliga forskningsbaserade eller systematiskt framtagna
kunskap kan integreras med den individuella patientens situation, önskemål och erfarenheter samt den professionelles bedömning och kliniska expertis (evidensbaserad praktik).
• För beslut inom hälso- och sjukvården som fattas på andra
nivåer, utanför det enskilda patientmötet, finns processer för
hur man kan integrera den bästa tillgängliga forskningsbaserade eller systematiskt framtagna kunskapen med politiska
perspektiv/intentioner, sakkunnigas expertis, eller medborgares och patienters perspektiv.
• Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
ska säkerställa att de viktigaste frågorna kontinuerligt identifieras och prioriteras samt att ny relevant och tillförlitlig kunskap genereras och tillgängliggörs på hälso- och sjukvårdens
samtliga nivåer. Systemet ska också erbjuda en infrastruktur
som stimulerar att bästa tillgängliga kunskap tillämpas och att
användandet följs upp och analyseras.
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I den här bilagan fördjupar vi utredningens definitioner och användning av centrala begrepp såsom sammanhållet system för kunskapsbaserad vård samt hur man kan se på ett sådant system både utifrån
det enskilda patientmötet och på andra organisatoriska nivåer i hälsooch sjukvården. Vidare presenteras systemets huvudsakliga delar samt
hur de länkas samman.

Centrala begrepp för utredningen
Utredningen arbetar efter kommittédirektiv med titeln Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad
vård. Utredningens bedömning är att ”ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård” avser en sammanhängande helhet
där hälso- och sjukvårdssystemets olika delar gemensamt verkar för
att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på alla
nivåer, som bidrar till hälso- och sjukvårdens övergripande mål. På
den lokala nivån, i mötet med patienten eller medborgaren – definieras kunskapsbaserad vård som att beslut inom hälso- och sjukvården ska vila på sammanvägningen av (i) patienten/medborgarens
situation, önskemål och erfarenheter; (ii) forskningsbaserad och systematiskt genererad kunskap samt (iii) den professionelles bedömning
och kliniska expertis. Denna definition är överensstämmande med
principerna för evidensbaserad praktik (EBP) (se nedan och Box 1).
På högre organisatoriska nivåer i hälsosystemet, dvs. på regional
och nationell nivå – definieras kunskapsbaserad vård som att beslut
angående hälso- och sjukvårdssystemet ska vara så välinformerade
som möjligt och informeras av såväl forskningsbaserad och systematiskt genererad kunskap som andra källor såsom politiska perspektiv/intentioner, sakkunnigas expertis samt medborgares och patienters
perspektiv. Denna definition är överensstämmande med evidensbaserad hälso- och sjukvård samt evidensinformerad hälsopolicy
(presenteras närmare nedan).
Forskningsbaserad och systematiskt genererad kunskap kan baseras på både vetenskap och annan systematiskt genererad kunskap
såsom uppföljningar och analyser eller av systematiska metoder för
att nå konsensus av till exempel beprövad erfarenhet. Vilken fråga
som ställts, tillgång till forskning/data samt var och i vilket samman-
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hang i hälsosystemet beslutet ska tas, avgör vilken typ av underlag
som utgör bästa tillgängliga kunskap. I det följande kommer begreppet forskningsbaserad och systematiskt genererad kunskap förenklat
benämnas som forskningsbaserad kunskap.
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård ska
säkerställa att de viktigaste frågorna identifieras och prioriteras samt
att ny relevant och tillförlitlig kunskap genereras och tillgängliggörs
hälso- och sjukvårdens samtliga nivåer. Systemet ska så långt det är
möjligt skapa förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap tilllämpas och följs upp.
Figur 19

De tre källor som vägs samman i patientmötet
i en evidensbaserad praktik

En evidensbaserad praktik – en beslutsmodell för patientmötet
Evidensbaserad praktik (EBP) är en beslutsmodell rörande insatser i
hälso- och sjukvård och socialtjänst (för historik, se Box 1). EBP
innebär att tre källor transparent och systematiskt vägs samman i de
beslut som sker mellan patient och vårdens professioner. Källorna
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utgörs av patientens situation, önskemål och erfarenheter, den professionelles bedömning och kliniska expertis samt forskningsbaserad och systematiskt genererad kunskap (figur 1).
Patientens situation, önskemål och erfarenheter utgör en viktig källa
i ett beslut om insats eller behandling. Det är av vikt att patienten får
insikt i vad den forskningsbaserade kunskapen (se ovan) säger och
vad den professionella bedömningen är. Detta för att patienten ska
ha möjlighet att formulera en informerad önskan i beslutet om den
egna behandlingen. Det kan t.ex. handla om vilka effekter av en
behandling som upplevs viktiga och vilken tyngd man lägger på olika
typer av biverkningar. De valmöjligheter som patienten har styrs
bl.a. av behov och vad som anses vara vetenskap och beprövad erfarenhet (se vidare avsnitt 4.1).
Den professionelles bedömning avser de slutsatser som kan dras
baserat på den aktuella patientens symtom och prognos sammanvägt
med den professionsspecifika expertisen och den erfarenhet som den
professionelle har själv (eller som förmedlas från handledare eller
mer erfaren kollega). Hälso- och sjukvårdens professioner behöver
kontinuerligt ges möjlighet att ta till sig och omsätta aktuell forskningsbaserad kunskap i patientmötet. Den professionelle behöver
även hitta former och arbetssätt för att väga samman forskningsbaserad kunskap med den egna erfarenheten och kliniska expertisen
samt inkludera patientens situation, önskemål och erfarenheter i
beslutet. För att en evidensbaserad praktik ska kunna äga rum i mötet
med patienten behöver hälso- och sjukvårdsorganisationen och hälsooch sjukvårdens beslutsfattare skapa förutsättningar för detta, exempelvis genom kontinuerliga utbildningsinsatser för hälso- och sjukvårdens alla professioner samt genom att man har en beredskap för
att systematiskt ta emot, anpassa och realisera evidensbaserade kunskapsunderlag (t.ex. nationella riktlinjer).
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Box 1 Evidensbaserad praktik
Forskningen om evidensbaserad praktik tog bl.a. avsprång i
epidemiologen John Wennbergs serie av registerstudier som på
1970-talet visade på stora lokala och omotiverade variationer i
Amerikas hälso- och sjukvård (1). Wennbergs studier visade
också på medicinskt omotiverade skillnader i hälsoutfall mellan
olika vårdgivare. Synliggörandet av lokala variationerna ledde till
en strävan att likrikta beslutsprocessen för att minska omotiverade skillnader i såväl praktik som hälsoutfall. Dessa tankegångar
utvecklades av bland andra David Sackett (2) för att under 1990talet presenteras som evidensbaserad medicin (EBM). EBM var
initialt en pedagogisk modell för medicinskt beslutsfattande som
användes på läkarutbildningar i Kanada och USA.
När EBM kom att appliceras på fler områden än medicin inom
välfärdsystemen vidgades begreppet till evidensbaserad praktik
(EBP). Inom hälso- och sjukvården inkluderar EBP i dag samtliga
kunskapsområden, såsom exempelvis omvårdnad, fysioterapi och
psykologisk behandling.

En evidensbaserad hälso- och sjukvård – en beslutsmodell
för hela hälso- och sjukvårdssystemet
Slutsatsen att målen med hälso- och sjukvården har större sannolikhet att uppnås om beslut på alla nivåer äger rum i transparenta
beslutsprocesser samt vilar på systematiskt utvecklade underlag, har
fastslagits i Sverige och i många andra länder (3, 4). Forskningsbaserad kunskap har i detta sammanhang lyfts fram som viktig och
underanvänd. Under det senaste kvartsseklet har det svenska hälsosystemet verkat för att hälso- och sjukvårdens beslut på lokal, regional
och nationell nivå ska informeras av bästa tillgängliga kunskap (5).
Denna utgångspunkt vilar på det faktum att evidensbaserad praktik i patientmötet inte sker i ett vakuum, utan att dess yttersta förutsättningar är avhängigt av att hälso- och sjukvården som helhet
och på samtliga nivåer verkar i denna riktning. Det gäller således även
för politiska och administrativa nivåer och förutsätter att hälsosystemet förses med forskningsbaserad kunskap som en källa även
vid politiska och administrativa beslut på lokal, regional och nationell nivå.
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Evidensinformerad hälsopolicy
Hälsopolicy är en stats uttalade intention och ageranden, som
vilar på i förväg fastlagda principer och som riktar sig till hälsosystemet i vid bemärkelse. Hälsopolicy uttrycks i lagar, förordningar, reformer och riktlinjer som riktar sig till hälsosystemets
delar eller systemet i sin helhet (6).
Evidensbasering inom hälso- och sjukvårdssystemet har beforskats
inom fältet evidensinformerad hälsopolicy (6). Policys kan vara av
bindande (exempelvis lagstiftning) eller mer frivillig eller vägledande
karaktär (exempelvis riktlinjer).
Vad avses med evidensinformerad hälsopolicy? Begreppet rymmer två dimensioner:
– dels att policyns innehåll i någon utsträckning bygger på forskningsbaserad kunskap när sådan finns att tillgå,
– dels att proceduren att formulera, implementera, följa upp och
analysera hälsopolicyn bygger på vetenskapliga principer, dvs. på
ett systematiskt och transparent sätt och där eventuella felkällor
aktivt söks och adresseras.
Även om man inom EBP väger in flera källor i beslut om behandling
så inkluderar evidensinformerad hälsopolicy ofta en ännu bredare
arsenal av perspektiv och typer av källor i policybesluten. Detta har
förklarats av policyfrågornas närhet till den politiska sfären men
också för att de problem man söker lösa på systemnivå med hälsopolicys ofta rymmer en större komplexitet (7). Evidensinformerad
hälsopolicy behöver – liksom EBP – såväl innehållsligt som procedurmässigt väga in fler källor – såsom sakkunnigas, professionellas, patienters eller politikers perspektiv och bedömningar (8).
Evidensinformerade hälsopolicys kan klassificeras i tre olika typer praktiska policys, tjänstepolicys och styrningspolicys (8):
1. Praktiska policys tar sikte på den praktiska verksamheten i hälsosystemet, exempelvis i form av rutiner för förskrivning av antibiotika.

438

755

SOU 2020:36

Bilaga 4

2. Servicepolicys fokuserar på hur service och tjänster inom hälsoområdet ska organiseras, exempelvis utformning av digitala vårdtjänster.
3. Styrningspolicys reglerar hur organisatoriska och finansiella strukturer ska ordnas i hälsosystemet, exempelvis den nationella modellen för öppna prioriteringar via finansiella ersättningssystem i primärvården.
I praktiken är denna indelning mindre tydlig och policys rymmer i
många fall flera av dessa policytyper. Exempelvis kan nationella riktlinjer definieras som styrningspolicy men har också drag av praktisk
policy när specifika behandlingsmetoder rekommenderas.
Policyutveckling kan ses som en cyklisk process som löper över
faserna idé/behov, formulering, implementering och uppföljning.
Centrala komponenter i en hälsopolicyprocess har ansetts vara aktörer, innehåll, kontext och process, se figur 2 som illustrerar hälsopolicytriangeln (9).
Figur 2

Hälsopolicyns centrala komponenter

Policykontext är den samhälleliga, juridiska, ekonomiska, sociala
och kulturella omgivning som omger policyn. Policyaktörerna utgörs av de nätverk av individer, organisationer eller aktörer som initierat, drivit, medverkat eller påverkat policyns formulering och imple-
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mentering. Bland policyaktörerna finns också de individer, grupper
och organisationer som direkt eller indirekt berörs av policyn. Policyns innehåll och intention är de uttalade åtgärder eller förändringar
som är policyns huvudsakliga riktning eller budskap.
Vilken typ av forskningsbaserad kunskap som är användbar och i
vilket skede denna typ av underlag kan komma in i policyprocessen
beror i stort på vilka aktörer som är involverade, vilket uppdrag dessa
har samt vilka hälsoområden policyn rör.
Figur 3

De huvudsakliga komponenterna i ett sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård. Systemet skapar förutsättningar för en
evidensbaserad praktik (illustrerad med EBP-modellen i centrum)
genom en evidensbaserad hälso- och sjukvård på alla nivåer

Systemet och dess komponenter
System för kunskapsbaserad vård har beskrivits på olika sätt både
nationellt och internationellt (10, 11). Utredningen har valt att i
denna bilaga beskriva systemet och dess olika komponenter utan att
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ta ställning till specifika modeller. I detta avsnitt beskrivs de enskilda
komponenterna i systemet – identifiering och prioritering av frågor
och behov, generering av forskningsbaserad eller systematiskt utvecklad kunskap, generering av vägledning eller ställningstagande, tilllämpning och förutsättning för tillämpning samt systematisk
uppföljning och analys (figur 3). Vi börjar dock med att beskriva hur
komponenterna i systemet påverkar varandra.
Komponenterna i systemet påverkar varandra
Ett sammanhållet system behöver ta i beaktande att komponenterna
i systemet påverkar och påverkas ömsesidigt. Det innebär att utformningen av de distinkta komponenterna behöver beakta komponenterna samt helheten. Det sker även återkoppling mellan komponenterna, till exempel kan arbetet med vägledningar belysa aspekter av
vad ny forskningsbaserad kunskap bör adressera. Likaså kan man vid
tillämpning återkoppla till vad som kan behöva justeras vad gäller
vägledningar, och uppföljning och analys kan återkoppla till verksamhetens tillämpning.
Det har visat sig att, trots att metodiken för varje enskild komponent i systemet har utvecklats och förfinats över åren återstår
stora utmaningar i hälso- och sjukvården vad gäller till exempel både
överdiagnostik och överbehandling som underbehandling med effektiva interventioner (åtgärder för att förbättra eller skydda hälsan)
(11). Detta trots den exponentiella ökningen av publicerad forskning, samt ett stort antal systematiska översikter, riktlinjer och uppföljningar. Det finns med andra ord stor potential att öka värdet och
minska resursslöseri i hela systemet.
Hur effektivt systemet kan skapa förutsättningar för en ökad
kvalitet, jämlikhet och effektivitet i vården beror också på de val och
prioriteringar som görs i systemet. Det finns en rad aspekter som
påverkar detta i hela kedjan från vilka aspekter av vården som följs
upp, vilka frågor som prioriteras, vilken forskning som bedrivs, hur
den är upplagd, hur och om man väljer att sammanställa den, och
vilka faktorer man adresserar vid utformningen av riktlinjer och
rekommendationer samt vid implementering. Några exempel på ansatser att göra strukturerade prioriteringar i de olika leden beskrivs
under respektive del nedan.
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Identifiering och prioritering av frågor och behov
Frågor kan vara problem eller kunskapsbehov av många olika slag
både vad gäller kliniska frågeställningar eller policyfrågor. Frågor
och behov kan identifieras av olika aktörer såsom patienter,
befolkning, professioner i vården, kommuner och regioner, eller
departement och myndigheter.
Frågor kan vara problem eller kunskapsbehov av många olika slag både
vad gäller kliniska frågeställningar eller policyfrågor. Frågor kan identifieras av olika aktörer såsom patienter, befolkning, professioner i
vården, kommuner och regioner, eller departement och myndigheter. Uppföljning och analys är ett centralt verktyg för att identifiera
viktiga frågor att besvara.
En identifierad och prioriterad fråga kan behöva adresseras och
besvaras i olika delar av systemet, beroende på vad som redan är gjort
och var problemet ligger. I vissa fall finns redan den forskningsbaserade kunskapen som behövs. Det kanske snarare behövs vägledning i hur kunskapen ska kunna tillämpas i praxis, eller hur man
kan tänka kring prioriteringar i frågan. I andra fall kanske det i stället
är förutsättningar för att kunna tillämpa kunskapen som inte är på
plats. Andra frågor kan behöva lösas genom förändringar i uppföljningar för att man bättre ska kunna förstå och förbättra aspekter av
vården. Det innebär att identifiering av frågor kan leda till åtgärder
eller förändringar var som helst i systemet.
Generering av forskningsbaserad eller systematiskt
utvecklad kunskap
Denna del handlar om att utifrån lämplig metodik bedriva och
sammanställa forskningsbaserad eller systematiskt utvecklad kunskap. Genereringen är beroende av vilken fråga den ska adressera.
Upplägg och metodik för generering av forskningsbaserad och systematiskt utvecklad kunskap är beroende av vilken fråga den ska adressera. Det kan till exempel handla om behandlingseffekter, hur patienter
värderar ett visst utfall, upplevelser av ett tillstånd, samt hälsoekonomiska-, process-, organisations- och policyaspekter etc.
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Generering av forskningsbaserad kunskap görs i två steg: 1) enskilda forskningsstudier (primärforskning) och 2) sammanvägning
och bedömning av forskning (exempelvis systematiska översikter
eller HTA-rapporter). Om det saknas forskning kan systematiska
metoder för insamling av till exempel patienterfarenheter eller professionens beprövade erfarenhet användas (systematiskt genererad
kunskap).
Metodik för forskning och sammanvägning av forskning samt
systematiskt genererad kunskap utvecklas kontinuerligt för att öka
tillförlitligheten och relevansen av den kunskap som genereras. För
att kunskapsgenereringen på ett effektivt sätt ska gynna kvalitet,
jämlikhet och effektivitet i vården krävs medvetna val och prioriteringar i flera steg samt att underlagen är utformade på ett vis som
gynnar tillämpning.
Upplägg av forskningsstudie baseras på frågan
Det finns en mängd olika sätt att utforma forskningsstudier på. Som
nämnts ovan, kommer olika upplägg och metodik att behöva tilllämpas beroende på vad det är för fråga som ska besvaras. Till exempel kan behandlingseffekter bäst besvaras med randomiserade studier,
medan frågor rörande prognos bäst besvaras med observationsstudier och frågor som rör upplevelser, erfarenheter eller attityder
kan förstås bäst genom kvalitativa studier.
Frågeställningar som rör hälsopolicy och hälsosystem, exempelvis formulering, implementering och uppföljning av policy eller
studier av förbättringsprocesser eller principer för prioritering i sjukvården utforskas multidisciplinärt inom såväl hälsovetenskap, teknikvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. För dessa frågeställningar används ofta hela spannet av forskningsmetoder, dvs. såväl
kvalitativa, kvantitativa som mixade ansatser.
Tillvägagångsätt för identifiering och prioritering
av forskningsfrågor
För att man ska prioritera den forskning som har störst möjlighet
att ge förutsättningar för högre kvalitet i vården är det centralt att
utgå ifrån vad patienter, profession och i vissa fall medborgare bedö-
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mer som viktigast att få kunskap om. En metod för att prioritera
forskningsbehov har tagits fram av den brittiska organisationen James
Lind Alliance där brukare och profession i strukturerade former
gemensamt prioriterar forskningsfrågor (12). En anpassad variant av
denna metodik har använts av Forte vid bland annat framtagandet av
sin strategiska forskningsagenda för det nationella programmet om
tillämpad välfärdsforskning (13).
I arbetet med systematiska översikter (se nedan) kan även kunskapsluckor identifieras, det vill säga frågor där nya forskningsstudier
behövs. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
(SBU) har beskrivit hur identifierade kunskapsluckor kan ligga till
grund för prioritering av ny relevant forskning (14), se figur 4.
Figur 4

Steg för att fylla vetenskapliga kunskapsluckor i bland annat
hälso- och sjukvården
Dessa steg omfattar systematisk översikt, identifiering av
vetenskapliga kunskapsluckor, prioritering av forskningsfrågor och
finansiering och utförande av praktiknära forskning. I centrum av
hjulet finns de som bäst kan visa var både praktiknära forskning och
systematiska översikter behövs, nämligen brukare, profession och
närstående. De är även nyckelpersoner när det gäller att prioritera
forskningsfrågor, medverka i utformningen av forskningen samt vid
implementering av den kunskap som tas fram

Från SBU:s rapport Behov av praktiknära forskning och vetenskaplig utvärdering (14).
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Metodik för sammanvägning av forskningsbaserad
och systematiskt utvecklad kunskap.
Precis som vid utförandet av enskilda forskningsstudier behöver
man tillämpa en systematik och transparens vid sammanvägning av
forskning. Metodiken för detta är i sig ett forskningsområde och den
kunskap som genereras vid sammanvägningen publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Ett etablerat system för metodiken är det internationella GRADE-systemet (15) som har utvecklats som en fortsättning på utvecklingen av den evidensbaserade praktiken. Två centrala
aspekter av GRADE är att utfallen som mäts ska vara betydelsefulla
för patienter och att alla bedömningar som görs ska vara transparenta. Då detta system är så pass etablerat både internationellt och
i Sverige1, utgår utredningen från mycket av den forskning som gjorts
inom GRADE i de följande avsnitten.
Som nämnts behöver de enskilda forskningsstudierna vägas samman och resultatens tillförlitlighet bedömas för att generera generaliserbar kunskap. Detta kräver en strukturerad arbetsprocess som
inkluderar formulering av fråga, litteratursökning, granskning, sammanvägning och evidensgradering.
Vid användningen av GRADE bedöms och graderas tillförlitligheten till de sammanvägda resultaten från de vetenskapliga studierna.
Graderingen baseras i huvudsak på en bedömning av fem faktorer:
1. den övergripande risken för systematiska fel i de ingående studierna,
2. om studierna motsäger varandra,
3. i vilken grad de studerade förhållandena skiljer sig från den
aktuella frågan,
4. om det finns brister i precision (t.ex. om det totala antalet studiedeltagare eller händelser är för få) samt
5. hur stor risken är för snedvriden publicering.
GRADE metodiken utvecklas kontinuerligt och anpassas till bl.a.
utvecklingen av nya studiemetoder. Inom GRADE-samarbetet har
man till exempel arbetat med utvecklingen av evidensgraderingen vid
komplexa interventioner.
1

GRADE används av ett 100 tal organisationer världen över bl.a. av WHO och Cochrane,
samt i Sverige av SBU, Socialstyrelsen och regionala HTA-enheter.
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Resultat från kvalitativ forskning har under senare år blivit en del
av den evidensbaserade praktiken där det bl.a. används för att avgöra
vilka utfallsmått som är viktigast för patienterna och för att t.ex.
undersöka hur accepterbar en intervention är. Tillförlitligheten av
resultat från sammanställd kvalitativ forskning bedöms med en
anpassad variant av GRADE, GRADE-CERQual (16).
Systematisk konsensus av erfarenheter – ett exempel på systematiskt
utvecklad kunskap
I de fall då forskningsbaserad kunskap inte finns eller bedöms som
alltför otillförlitlig, kan bästa möjliga kunskap innebära systematiskt
insamlade erfarenheter. Ett exempel på detta är formulär för att inhämta information om patienters upplevelser och erfarenheter av
behandlingar som tagits fram av den internationella organisationen
för utvärdering av medicinska metoder, Health Technology Assessment International (HTAi) som bland annat använts i anpassade
former av SBU (17). Ett annat exempel är Socialstyrelsens strukturerade process för att inhämta professionens beprövade erfarenhet,
vilken innefattar enkäter till yrkesverksamma i vården med relevant
erfarenhet och ett konsensusförfarande för att bedöma om det finns
rimlig konsensus kring en metods effekter och risker (18). Inom
GRADE redovisas alla kunskapsunderlag som ligger till grund för en
rekommendation samt hur tillförlitliga resultaten är. Tillförlitligheten
av systematiskt genererad kunskap, om den inte är utförd med forskningsmetodik för att undvika snedvridna resultat, bedöms ofta vara
mycket låg. Denna osäkerhet beaktas vid formulering av rekommendationen t.ex. genom att man lägger större vikt vid behandlarens
bedömning och patientens önskemål samt att uppföljning och analys
blir än mer viktigt.
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Generering av vägledning eller ställningstagande
Vägledningar är ett samlingsnamn för exempelvis riktlinjer, rekommendationer, vårdprogram, eller beslutsstöd i olika former. De
kan vara av olika karaktär och rikta sig till olika målgrupper och
beslutsnivåer i hälso- och sjukvården. På policynivå är det mer
relevant att tala om ställningstaganden hur man ska möta ett visst
behov, t.ex. i form av en ny lag.
Vägledningar för hälso- och sjukvården kan vara av olika karaktär
och rikta sig till olika målgrupper och beslutsnivåer i hälso- och
sjukvården. Det innefattar exempelvis riktlinjer, rekommendationer,
vårdprogram, eller beslutsstöd i olika former. Sammanställningarna
av forskningsresultat eller annan strukturerat inhämtad kunskap ska
ligga till grund för vägledningarna, men man kan även behöva ta
hänsyn till ytterligare aspekter samt göra olika typer av värderande
ställningstaganden. Exempelvis väger man för- och nackdelar mot
varandra och gör olika typer av prioriteringar inom eller mellan sjukdomsområden.
Inom GRADE (se ovan) har man tagit fram ramverk för hur man
kan gå från den forskningsbaserade kunskapen till en vägledning
eller ett ställningstagande på ett systematiskt och transparent vis.
Syftet är att säkerställa att man tar hänsyn till alla relevanta aspekter
vid ett beslut, och att bästa tillgängliga forskningsbaserade eller
systematiskt framtagna kunskap används i beslutsprocessen (19–23).
Det finns olika varianter på ramverk för till exempel kliniska rekommendationer, folkhälsofrågor eller hälsosystemfrågor. Ramverken
inkluderar frågor såsom vad man vet om effekter och ekonomiska
konsekvenser av en insats, vad en intervention kan få för konsekvenser på jämlikhet samt hur godtagbar och genomförbar den är.
Detta kan utgöra ett stöd i beslut om en insats ska genomföras och
i så fall hur.
Insatser som rör folkhälsofrågor eller hälsosystemfrågor är ofta
komplexa vilket gör att mer detaljerade ställningstaganden kring
implementeringsstrategier kan behövas. Komplexa frågor kan vara
svårare att beforska och passar sällan för randomiserade och kontrollerade studieupplägg, därför har den forskningsbaserade kunskapen
för denna typ av frågor ofta låg eller mycket låg tillförlitlighet. Detta
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gör att man kan behöva ta extra hänsyn till hur uppföljning och utvärdering av insatsen ska utföras (23).
Det är väl belagt att vägledningar i för stor utsträckning inte tilllämpas i sjukvården (5, 24). Flera av de faktorer som har betydelse
för hur lyckosam tillämpningen av en vägledning blir, grundläggs
redan när vägledningen genereras och formuleras (25, 26). Bland
annat har karaktären på vägledningen relativt stor roll för implementeringen. Detta beskrivs närmare nedan.
Tillämpning och förutsättningar för tillämpning
Att tillämpa kunskap handlar både om att omsätta bästa möjliga
kunskap i praktiken (implementering) och om att arbeta löpande
med systematiskt kvalitetsarbete (förbättringsarbete).
När en ny intervention genom forskning bedömts vara effektiv, ha
tydliga fördelar gentemot rådande praxis och vara kostnadseffektiv
så kan det anses naturligt att en sådan metod kommer att börja
användas relativt omgående och rutinmässigt i hälso- och sjukvården
till nytta för patienten och samhället. Det är dock väl belagt att så är
sällan fallet. Fördröjningen mellan en metods bevisade effekt och
rutinmässig användning har uppskattats till 15–20 år (27). Det finns
en stor mängd studier som belägger att forskningsresultat har svårt
att få ett jämnt och rutinmässigt genomslag i hälso- och sjukvårdens
praktik (28–30). Genom historien har nyttan med otaliga medicinska
innovationer fördröjts och därmed orsakat höga humanitära och
ekonomiska kostnader (Box 2).
Box 2 Exempel på fördröjd implementering av kunskap
Ett klassiskt exempel är förlossningsläkaren och forskaren Ignaz
Semmelweis (1818–1865) som 1847 upptäckte effekterna av bristfällig handtvätt. Genom systematiska kartläggningar, kunde
Semmelweis slå fast att handtvätt avsevärt reducerade risken för
den dödliga barnfebern som drabbade nyförlösta kvinnor. Upptäckten togs emot med stor skepsis av samtiden och rutiner för
handtvätt inom hälso- och sjukvården fick sitt genomslag först
många decennier senare.
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Ett modernare exempel ser vi vid tillstånd som depression och
ångest där psykologiska behandlingsmetoder – decennier efter att
dess effekt belagts vetenskapligt – inte rutinmässigt har nyttiggjorts i vårdens praktik (31).
Att stimulera tillämpningen av forskningsbaserad kunskap i hälsooch sjukvårdens praktik och policybeslut är angeläget av flera skäl,
där strävan efter en jämlik och högkvalitativ vård kan lyftas fram som
de främsta och mest centrala. Utvärderingar och studier visar att
graden av följsamhet till exempelvis nationella riktlinjer skiljer sig
mellan olika regioner, mellan olika professioner och för olika hälsotillstånd.
Frågor som rör tillämpning av kunskap adresseras av flera forskningsfält, såsom kunskapsöversättning (knowledge translation),
translationell forskning (translational research), kunskapsöverföring
(knowledge transfer), förbättringsvetenskap (improvement science),
policyimplementering (policy implementation) samt implementeringsvetenskap (implementation science) (32). Dessa kunskapsfält är
delvis överlappande, men varierar exempelvis ifråga om var i hälsosystemet fokus läggs eller vilken typ av kunskap som avses. I det följande beskrivs de faktorer som visat sig påverka processen att omsätta
evidensbaserade interventioner i rutinmässig praktik inom hälsooch sjukvård – barriärer och underlättande faktorer. Främst kommer
teorier från fältet implementeringsvetenskap att presenteras här då
det området explicit fokuserar på tillämpningen av evidensbaserade
interventioner. Därefter presenteras relevanta delar av forskningsområdet policy implementation som genererat kunskap kring hur
styr- och förvaltningssystem kan utvecklas för att skapa förutsättningar för att en evidensbaserad praktik kan realiseras. För vetenskaplig teori om förbättringsarbete, se kapitel 10, avsnitt 10.3.
Faktorer som påverkar tillämpning av kunskap i hälsooch sjukvårdens sammanhang
Som tidigare nämnts så är svårigheterna att omsätta kunskap med
vetenskaplig bas i praktisk verksamhet inom hälso- och sjukvården väl
belagda (33, 34). Samtidigt finns det exempel på effektiv spridning
där ”unga” behandlingsmetoder snabbt och rutinmässigt implemen-
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terats i hälso- och sjukvårdens praktik, såsom utvecklade metoder att
behandla diabetes eller ny telemedicinsk teknik som implementerats
i samband med covid-19 pandemin (35).
Dessa skillnader i spridning och tillämpning av evidensbaserade
metoder, har väckt frågan om de bakomliggande faktorer som förklarar variationen, samt hur en jämnare och mer effektiv tillämpning
av nya metoder kan uppnås (25, 36).
Fem faktorer har identifierats av särskild betydelse för att förstå
och förklara implementeringsutfall, se figur 5. Faktorerna utgörs av
1. Egenskaper hos interventionen
2. Egenskaper i den miljön där interventionen ska användas
3. Egenskaper hos målgrupperna
4. Egenskaper i den yttre miljön
5. Implementeringsprocessen och de implementeringsstrategier
som används
Dessa faktorer kan anses utgöra byggstenar för att analysera och
stödja implementeringsprocesser på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorerna kan också användas för att, till en betydande del, beskriva vad som kännetecknar framgångsrik implementering. Man bör dock beakta att implementeringsprocesser i hälsosystem rymmer en stor komplexitet och ofta spänner över ett tidsspann på 2–5 år (eller längre), vilket innebär utmaningar för såväl
implementeringsforskning som dess tillämpning. Faktorerna bör
således inte förstås som isolerade, utan ska ses som samverkande och
gemensamt bidragande till ett implementeringsutfall.
Nedan följer fördjupade beskrivningar av faktorerna Egenskaper
hos interventionen, Egenskaper i den inre miljön samt Implementeringsprocessen, då dessa anses ha särskild bäring på utredningens område. Egenskaper i den yttre miljön och egenskaper hos målgruppen
utelämnas i denna beskrivning.
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Faktorer som förklarar implementeringsutfall

Anpassad från Damschroder et al. 2009 (25).

Egenskaper hos interventionen
Intervention i detta sammanhang kan utgöras av en enskild metod,
exempelvis en ny metod för diagnostik eller behandling. Interventionen kan också vara en samling metoder eller rekommendationer
såsom i nationella riktlinjer.
Hur lyckosam införandet av en ny intervention blir beror delvis
på egenskaper hos själva metoden eller interventionen. Interventioner bär alltid ett antal karaktäristika eller attribut, exempelvis grad
av komplexitet, evidensstyrka, matchning med målorganisationen
och anpassningsbarhet (26). En distinktion är dock att det är målanvändarnas uppfattning om interventionens karaktäristika som har
betydelse. Dessa karaktäristiska har visat sig ha samband med interventionens potential att omsättas i rutinmässig praktik i hälso- och
sjukvård (25, 37).
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– Uppfattas ha relativ fördel. I de fall målanvändaren uppfattar att
införandet av interventionen innebär en relativ fördel jämfört
med befintlig praxis eller jämfört med en alternativ lösning, så
kommer det i många fall verka till implementeringens fördel.
– Kostnad. Kostnaden för att implementera och använda interventionen på kort och lång sikt påverkar målanvändarens värdering
och användning av interventionen. När kostnaden för införandet
av en intervention på kort sikt överstiger den relativa fördelen,
utgör detta i många fall en barriär för implementering.
– Anpassningsbarhet. I vilken utsträckning en intervention eller
delkomponenter kan anpassas eller skräddarsys för att passa målanvändaren eller målorganisationen utan att dess effekt går förlorad, har betydelse. En högre grad av anpassningsbarhet kan
påtagligt gynna implementeringsprocessen.
– Förtroende för interventionens avsändare. Avsändare av en intervention är den organisation som av målanvändarna uppfattas ha
ansvar för interventionens ursprung. Avsändaren kan vara intern
eller extern i relation till målanvändaren. (Exempelvis Socialstyrelsen betraktas ofta som nationella riktlinjers externa avsändare av målgruppen beslutsfattare inom hälso- och sjukvården.)
När målanvändarna och andra viktiga intressenters förtroende för
interventionens avsändare är hög, så ökar det i många fall sannolikheten för en framgångsrik implementering (36). Det finns studier
som visar att målanvändare ofta har högre förtroende för interna
avsändare men att kvaliteten ofta skattas högre när avsändaren är
extern (38).
– Evidensstyrka och kvalitet. Målanvändarnas värdering av kvaliteten och validiteten på den kunskap/evidens som interventionen vilar på samt den process genom vilken interventionen
utvecklats har visat sig har betydelse för deras benägenhet att
använda objektet (39). Även kvalitet i fråga om hur interventionen ”förpackas” har visat sig ha betydelse. När målanvändaren
uppfattar att exempelvis ett utbildnings- eller vägledningsmaterial är sammansatt och presenterat på ett tillgängligt och välstrukturerat sätt, ökar det sannolikheten att materialet används.
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– Komplexitet. Komplexiteten i relation till interventionen rör målanvändarens uppfattning om komplexiteten som interventionen
rymmer (t.ex. en svårbegriplig behandlingsmetod eller en metod
som vänder sig till flera huvudmän eller nivåer i hälsosystemet),
men också huruvida man förväntar sig att implementeringsprocessen kommer att bli svår (t.ex. långvarig eller resurskrävande).
– Observerbarhet/mätbarhet. Interventioner vars utfall, effekt eller
nytta är enkla att uppfatta och följa upp genom mätningar har
visat sig vara en framgångsfaktor för implementering. Det kan
handla om att utfallet av interventionen är lätt att definiera och
att indikatorer och datakällor för uppföljning är relativt enkla att
formulera och upprätta eller kanske redan finns på plats (36).
Egenskaper i den inre miljön – vårdorganisationen
där vägledningen ska användas
– Organisationens kunskap om och fokus på patienters/medborgares behov. Många teorier om implementering betonar betydelsen av att förändringsprocessen på alla plan bör ta patientens
egenskaper, behov och situation i beaktande (40, 41). Vårdorganisationer som känner till sina patienters och medborgares behov,
inklusive de barriärer som kan finnas för att möta dessa har visat
sig vara framgångsrika ifråga om implementering. Denna kunskap
om patienten är ofta kännetecknade för organisationer som betecknar sig som patientcentrerade (42, 43).
– Ledarskapets beredskap för implementering. När ledare tydligt
deklarerar sin intention att varaktigt implementera (inklusive att
följa upp) en intervention råder ofta ett gott utgångsläge för att
lyckas med implementeringen (44). Utöver en sådan deklaration
behöver implementeringens organisatoriska och ekonomiska
konsekvenser bedömas och tillräckliga resurser tillgängliggöras
för processen (45). Detta kan handla om utbildning/träning,
lokaler och tid som bidrar till att vårdens medarbetare upplever
att det finns utrymme och trygghet för att fasa in nya metoder
(45, 46). Därtill behöver nödvändig kunskap göras lättillgänglig.
Detta rör exempelvis kunskap om interventionen och hur den ska
sammanlänkas med andra arbetsuppgifter (36, 47).
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– Ett gynnsamt implementerings- och lärandeklimat. Ett organisationsklimat som stimulerar implementerings- och lärandeprocesser har en koppling till framgångsrik och effektiv implementering. Ledarskap har även i detta sammanhang visat sig
kunna ha en betydande roll (25). Det kan handla om att mål och
incitament är kopplade till kontinuerlig infasning av evidensbaserade interventioner samt utfasning av interventioner av lågt
värde (48). Det handlar också om att etablera en psykologisk
trygghet i organisationen där medarbetare ges förutsättningar för
lärande, reflektion och för att nya arbetssätt ska kunna etablera sig.
– Uppföljning och återkoppling kopplas till implementeringen.
När indikatorer på implementeringsutfall kan formuleras i system
för uppföljning så kan det stimulera effektiv implementering
(49, 50).
– Upplevt behov av förändring – ”Tension for change”. I vårdorganisationer där ledning, personal, patienter och andra intressenter upplever att den befintliga vårdpraktiken är i faktiskt
behov av eller har intresse för utveckling och förbättring är utgångsläget för implementering av nya arbetssätt och metoder mer
gynnsamt (36, 51).
– Kompabilitet med befintliga värderingar och arbetsprocesser.
Om interventionen matchar rådande värderingar och passar in i
rådande arbetsflöden och system i organisationen så underlättar
detta implementeringen (36, 51).
Process och strategi för spridning och implementering
Efter att en intervention utvärderats som effektiv är det brukligt att
den kommuniceras på något av följande sätt:
– Passiv diffusion: ett passivt tillgängliggörande av en intervention
genom att t.ex. publicera en rapport på en webbsida.
– Aktiv spridning/disseminering: initiativ att uppmuntra användning, t.ex. att anordna spridningskonferenser, utbildningsevenemang eller workshopar.
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– Implementering: ett aktivt, planerat och långsiktigt initiativ för
att stödja användning med målgruppen i åtanke, t.ex. att tillsammans med målgruppen planera för en långsiktig läro- och förändringsprocess som kontinuerligt utvärderas.
Interventioner som följs av aktiva, planerade och evidensbaserade
strategier för spridning och implementering har större chans att
omsättas till rutinmässig praktik i hälsosystemet. I det följande summeras den kunskap som finns rörande effektivitet i fråga om implementeringsstrategier.
Implementeringsprocessen kan övergripande sägas ske i fyra aktiviteter eller steg – planera, engagera, genomföra samt uppföljning
och analys (25), se figur 6. De fyra stegen har en normgivande karaktär, dvs. de anger en ideal process som i utvärderingar har visat bära
visst förklaringsvärde för framgångsrika implementeringsprojekt.
Figur 6

Implementeringsprocessens fyra steg

Uppföljning
och analys

Planera

Genomföra

Engagera

Det första steget, att planera implementeringsprocessen – är ett steg
av särskild betydelse då steget visat sig känneteckna framgångsrika
implementeringsprojekt samt att det i många andra fall ägnas liten
eller ingen uppmärksamhet (45). Planering av en implementeringsprocess bör ta målgruppen och andra relevanta intressenters perspektiv och behov i beaktande. I detta steg görs analyser av hur interventionen behöver och kan anpassas till målorganisationen. Vidare
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är det av betydelse att barriärer för implementering identifieras och
att implementeringsstrategier anpassas till implementeringsobjektets olika målgrupper och dessas behov. Passande kanaler och nätverk för kommunikation och samverkan behöver även identifieras
eller etableras. En plan för vilka implementeringsstrategier som bör
användas i olika skeden bör upprättas. (Implementeringsstrategier
beskrivs närmare nedan). Avslutningsvis har identifieringen eller
etablerandet av metoder för monitorering och utvärdering framträtt
som en central aspekt av planeringsfasen i implementeringsprocessen.
Det andra steget – engagera – innebär att etablera samverkan med
passande individer, grupper och organisationer som kan bli de tidiga
användarna av implementeringsobjektet. Implementeringsprocessen
stimuleras i avsevärd utsträckning av att opinionsledare eller implementeringsledare, i en organisation sprider information om interventionen och också fungerar som förebild (52, 53). Implementeringsprocessens tredje steg innebär att de steg som planerats i tidigare
faser genomförs i enlighet med planen. Det sista steget – uppföljning
och analys – innebär att implementeringsprocessen regelbundet
bedöms – såväl kvantitativt som kvalitativt med avseende på progress
och kvalitet.
Med implementeringsstrategier avses ansträngningar, metoder
eller tekniker som används för att stimulera ett hållbart införlivande
av en intervention i en specifik kontext (54). Det finns ett stort antal
implementeringsstrategier som påverkar implementeringsprocesser
och deras utfall. Strategierna kan delas in i fyra övergripande kategorier – i) strategier inriktade mot utbildning och/eller uppföljning,
ii) organisatoriska strategier, iii) finansiella strategier, eller
iv) regulatoriska strategier.
När implementeringsstrategier utvärderats tyder mycket på att
strategier som är mångfacetterade, som använder och kombinerar
flera typer av strategier, som anpassats till interventionen och målgruppen och som kontinuerligt utvärderas för att kunna skräddarsys, är mer effektiva än andra strategier (55–57).
För att vara effektiva behöver även implementeringsstrategierna
riktas mot flera nivåer i hälsosystemet – strukturell nivå, organisationsnivå samt på grupp- och individnivå (58–60).
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Systematisk uppföljning och analys
Uppföljning innebär att faktiska skeenden i hälsosystemet kartläggs och dokumenteras. En uppföljning ger en översiktlig bild,
så värderingsfritt som möjligt av det som man följer upp. Analys
handlar om att närmare granska och förstå det man har följt upp,
inte bara konstatera t.ex. genom värdering i relation till uppsatta mål.
Uppföljning och analys på lokal, regional och nationell nivå är av vikt
för att kunna göra rätt insatser för en ökad kvalitet, jämlikhet och
effektivitet i hälso- och sjukvården.
Uppföljning innebär att faktiska skeenden och utfall i hälsosystemet kartläggs och dokumenteras lokalt, regionalt och nationellt. En
uppföljning ger en översiktlig bild, så värderingsfritt som möjligt
(61). Uppföljning i hälso- och sjukvården kan röra förekomst av specifika ohälsotillstånd, åtgärder som hälso- och sjukvården erbjudit, hur
samverkan inom och mellan vårdaktörerna skett, väntetider, kostnader etc. Uppföljning kan också röra kartläggning och utfall av åtgärder i hälsosystemet som är av mer strukturell- och systemkaraktär,
exempelvis uppföljning av effekter att statliga initiativ. Uppföljningar av denna typ ger också möjligheter att analysera effekter av
kunskapsstyrningssystemet och dess olika komponenter. En uppföljning i sig behöver inte säga något om vad resultatet betyder, vad
resultaten beror på eller vad som behöver förbättras. För det krävs att
uppföljningen efterföljs av analys och en värdering i relation till uppsatta mål.
Systematisk uppföljning innebär att uppföljningen följer ett organiserat arbetssätt och följer ett antal vedertagna principer som ska
minimera riskerna för att slump eller systematiska fel påverkar resultaten. Centralt i systematisk uppföljning är att formulering av den
fråga som ska följas upp sker på ett strukturerat sätt och att uppföljningsprocessen är transparent och reproducerbar.
Uppföljningar i ett hälsosystem kan ske isolerat på lokal, regional
eller nationell nivå, dvs. att uppföljningen ”stannar” på den nivå där
data är insamlad. I många fall startar dock uppföljningen i någon del
av systemet men kan adderas samman till utfall för regionen eller
landet – och har på så sätt bäring för systemet som helhet. Således
bör uppföljning ses som en genomgående process som följer hälsosystemets nivåer och aktiviteter.
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Exempel på en sådan process är nationella riktlinjers kvalitetsindikatorer som återspeglar centrala rekommendationer. Indikatorerna
kan användas lokalt, regionalt och nationellt för att följa upp vårdens
utveckling av processer, resultat och kostnader, för att jämföra
förändring över tid och för att initiera förbättringar av vårdens
jämlikhet, kvalitet och effektivitet.
På lokal nivå utgör systematisk uppföljning en avgörande aspekt
av förbättringsarbetet och uppföljningsdata belyser verksamhetens
kvalitet och tillgänglighet. När individuella data läggs samman kan
uppföljningsdata analyseras för att belysa mönster och trender i
populationens hälsa, tillgång till hälsoservice och för att utvärdera
effekter av de metoder som används i hälso- och sjukvården. Analyser av systematiska uppföljningar kan således informera besluts- och
prioriteringsprocesser samt möjliggöra kontinuerligt lärande på samtliga nivåer i hälsosystemet.
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Statens offentliga utredningar 2020
Kronologisk förteckning

1. Översyn av yrket personlig assistent
– ett viktigt yrke som förtjänar bra
villkor. S.
2. Skärpta regler om utländska
månggiften. Ju.
3. Hållbar slamhantering. M.
4. Vägen till en klimatpositiv framtid. M.
5. Fler ruttjänster och höjt tak
för rutavdraget. Fi.
6. En begriplig och trygg sjukförsäkring
med plats för rehabilitering. S.
7. Brott mot djur – Skärpta straff och ett
mer effektivt sanktionssystem. N.
8. Starkare kommuner – med kapacitet
att klara välfärdsuppdraget. Fi.
9. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står
vi? Vart går vi? M.
10. Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå
målet Ingen övergödning. M.
11. Kompletterande bestämmelser
till EU:s förordning om utländska
direktinvesteringar. Ju.
12. Nya kapitaltäckningsregler
för värdepappersbolag. Fi.
13. Att kriminalisera överträdelser av
EU-förordningar. N.
14. Framtidens teknik i omsorgens tjänst.
S.
15. Strukturförändring och investering
i hälso- och sjukvården – lärdomar
från exemplet NKS. S.
16. Ett effektivare regelverk för utlännings
ärenden med säkerhetsaspekter. Ju.
17. Grönt sparande. Fi.
18. Framtidens järnvägsunderhåll. I.
19. God och nära vård. En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem. S.
20. Skatt på modet – för att få bort
skadliga kemikalier. Fi.

21. Sveriges museum om Förintelsen.
+ Holocaust Remembrance and
Representation. Documentation
from a Research Conference. Ku.
22. Motorfordonspooler
– på väg mot ökad delning av motorfordon. Fi.
23. Hälso- och sjukvård i det civila
försvaret – underlag till
försvarspolitisk inriktning. S.
24. Tillsammans för en välfungerande
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. S.
25. Ett nationellt biljettsystem
för all kollektivtrafik. I.
26. En sjukförsäkring anpassad efter
individen. S.
27. Högre växel i minoritetspolitiken.
Stärkt samordning och uppföljning.
Ku.
28. En mer likvärdig skola
– minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. U.
29. En ny myndighet för att stärka det
psykologiska försvaret. Ju.
30. En moderniserad arbetsrätt. A.
31. En ny mervärdesskattelag.
Del 1 och 2. Fi.
32. Grundpension. Några anslutande
frågor. S.
33. Gemensamt ansvar
– en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning.
Del 1 och 2. U.
34. Stärkt kvalitet och likvärdighet
i fritidshem och pedagogisk omsorg. U.
35. Kontroll för ökad tilltro
– en ny myndighet för att förebygga,
förhindra och upptäcka felaktiga ut
betalningar från välfärdssystemen. Fi.
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36. Ett nationellt sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård
– ett system, många möjligheter. S.
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Statens offentliga utredningar 2020
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet

Kulturdepartementet

En moderniserad arbetsrätt. [30]

Sveriges museum om Förintelsen.
+ Holocaust Remembrance and
Representation. Documentation
from a Research Conference. [21]

Finansdepartementet
Fler ruttjänster och höjt tak
för rutavdraget. [5]
Starkare kommuner – med kapacitet att
klara välfärdsuppdraget. [8]
Nya kapitaltäckningsregler
för värdepappersbolag. [12]

Högre växel i minoritetspolitiken. Stärkt
samordning och uppföljning. [27]
Miljödepartementet
Hållbar slamhantering. [3]

Grönt sparande. [17]

Vägen till en klimatpositiv framtid. [4]

Skatt på modet – för att få bort skadliga
kemikalier. [20]

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står
vi? Vart går vi? [9]

Motorfordonspooler
– på väg mot ökad delning av motorfordon. [22]
En ny mervärdesskattelag.
Del 1 och 2. [31]

Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet
Ingen övergödning. [10]
Näringsdepartementet

Kontroll för ökad tilltro
– en ny myndighet för att förebygga,
förhindra och upptäcka felaktiga ut
betalningar från välfärdssystemen. [35]

Brott mot djur – Skärpta straff och ett
mer effektivt sanktionssystem. [7]

Infrastrukturdepartementet

Socialdepartementet

Framtidens järnvägsunderhåll. [18]
Ett nationellt biljettsystem
för all kollektivtrafik. [25]

Översyn av yrket personlig assistent – ett
viktigt yrke som förtjänar bra villkor.
[1]

Justitiedepartementet

En begriplig och trygg sjukförsäkring med
plats för rehabilitering. [6]

Skärpta regler om utländska
månggiften. [2]
Kompletterande bestämmelser
till EU:s förordning om utländska
direktinvesteringar. [11]
Ett effektivare regelverk för utlännings
ärenden med säkerhetsaspekter. [16]
En ny myndighet för att stärka det
psykologiska försvaret. [29]

Att kriminalisera överträdelser av
EU-förordningar. [13]

Framtidens teknik i omsorgens tjänst. [14]
Strukturförändring och investering
i hälso- och sjukvården – lärdomar
från exemplet NKS. [15]
God och nära vård. En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
[19]
Hälso- och sjukvård i det civila försvaret
– underlag till försvarspolitisk
inriktning. [23]
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Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
[24]
En sjukförsäkring anpassad efter individen.
[26]
Grundpension. Några anslutande frågor.
[32]
Ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård
– ett system, många möjligheter. [36]
Utbildningsdepartementet
En mer likvärdig skola
– minskad skolsegregation och för
bättrad resurstilldelning. [28]
Gemensamt ansvar
– en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning.
Del 1 och 2. [33]
Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg. [34]
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Presidiet föreslår nämnden
1. Fastställa sammanträdesplan för 2021 för nämnd för folkhälsa och
sjukvård enligt följande:
26/1, 23/2, 30/3, 4/5, 1/6, 29/6, 7/9, 12/10, 16/11 samt 14/12.
2. Fastställa sammanträdesplan för nämndens presidium enligt
följande: 12/1, 10/2, 16/3, 20/4, 18/5, 15/6, 24/8, 21/9, 2/11 samt
1/12.
Sammanfattning
Förslag till sammanträdesplan för 2021 har tagits fram för nämnd för
folkhälsa och sjukvård och dess presidium.
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Januari
F1
Nyårsdagen
L2
S3
M4
T5
Trettondedagsafton
O6 Trettondedag jul
T7
F8
L9
S10
M11
T12 Pres TIM, Pres FS
O13 Pres ANA
T14
F15
L16
S17
M18
T19 RS-AU
O20
T21
F22
L23
S24
M25
T26 Nämnd TIM, FS
O27 Nämnd ANA
T28
F29
L30
S31

Februari
M1
T2
RS
O3
T4
F5
L6
S7
M8
T9
RF
O10 Pres TIM, Pres FS
T11 Pres ANA
F12
L13
S14
M15
T16
O17
T18
F19
L20
S21
M22
T23 Nämnd TIM, FS
O24 Nämnd ANA
T25
F26
L27
S28

V1

V2

V3

V4

SKR
SKR

V5

V6

V7

V8

Mars
M1
T2
O3
T4
KF
F5
L6
S7
M8
T9
O10
T11
F12
L13
S14
M15
T16
O17
T18
Pol for F19
L20
S21
M22
T23
O24
SKR
T25
SKR
F26
L27
S28
M29
T30
O31

V9
RS-AU

V 10
RS
SVN
SVN

V 11
Pres TIM, Pres FS
Pres ANA

V 12
RS-AU

V 13
Nämnd TIM, FS
Nämnd ANA

April
T1
F2
Långfredagen
L3
Påskafton
S4
Påskdagen
M5
Annandag påsk
T6
RS
O7
T8
F9
L10
S11
M12
T13 RF
O14
T15
F16
L17
S18
M19
T20 Pres TIM, Pres FS
O21 Pres ANA
T22
F23
L24
S25
M26
T27 RS-AU
O28
T29
F30 Valborgsmässoafton
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Maj
L1
S2
M3
T4
V 14
O5
T6
F7
L8
KF utök S9
M10
T11
V 15
O12
T13
F14
L15
S16
M17
T18
V 16
O19
T20
F21
SKR
L22
SKR
S23
M24
T25
V 17
O26
T27
F28
L29
S30
M31

Första maj
V 18
Nämnd TIM, FS
Nämnd ANA

V 19
RS
Kristi himmelsfärdsdag

V 20
Pres TIM
Pres ANA, Pres FS

Pingstafton
Pingstdagen
V 21
RS-AU

V 22

Juni
T1
O2
T3
F4
L5
S6
M7
T8
O9
T10
F11
L12
S13
M14
T15
O16
T17
RSL
F18
L19
S20
Pol for M21
T22
O23
T24
F25
L26
SKR
S27
SKR
M28
T29
O30

Nämnd TIM, FS
Nämnd ANA
KF/SVN
Sveriges nationaldag
V 23
RS

V 24
Pres TIM, Pres FS
Pres ANA
SKR
SKR

V 25
RF
Nämnd TIM
Nämnd ANA
Midsommarafton
Midsommardagen
RS-AU
Nämnd FS

V 26

Bryssel
Bryssel
Bryssel

Juli
T1
F2
L3
S4
M5
T6
O7
T8
F9
L10
S11
M12
T13
O14
T15
F16
L17
S18
M19
T20
O21
T22
F23
L24
S25
M26
T27
O28
T29
F30
L31

V 27

V 28

V 29

V 30

Augusti
Bryssel S1
M2
T3
Almedal O4
Almedal T5
Almedal F6
Almedal L7
Almedal S8
Almedal M9
Almedal T10
O11
T12
F13
L14
S15
M16
T17 RS
O18
T19
F20
L21
S22
M23
T24 Pres TIM, Pres FS
O25 Pres ANA
T26
F27
L28
S29
M30
T31 RF

V 31

V 32

V 33

V 34

V 35

September
O1
T2
F3
L4
S5
M6
T7
Nämnd TIM, FS
O8 Nämnd ANA
T9
F10
L11
S12
M13
T14 RS-AU
O15 RS-AU
T16
F17
L18
S19
M20
T21 Pres TIM, Pres FS
O22 Pres ANA
T23
F24
L25
S26
M27
T28 RS
O29
T30

V 36

V 37

V 38

V 39

Oktober
F1
L2
S3
M4
T5
RF
O6
RSL
T7
F8
L9
KF
S10
M11
T12 Nämnd TIM, FS
O13 Nämnd ANA
T14
F15
SKR
L16
SKR
S17
M18
T19 RS-AU
O20
T21
F22
L23
Pol for S24
M25
T26 RS
O27
T28
F29
L30
S31
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V 40

V 41

V 42

V 43

November
SVN
M1
T2
Pres TIM, Pres FS
O3 Pres ANA
T4
F5
Alla helgons afton
L6
Alla helgons dag
S7
M8
T9
RF
O10 RF
T11
F12
L13
SKR
S14
SKR
M15
T16 Nämnd TIM, FS
O17 Nämnd ANA
T18
F19
L20
S21
M22
T23 RS-AU
O24
T25
F26
L27
KF utök S28
M29
T30 RS

V 44

V 45

RSL
RSL

V 46

V 47

SKR
SKR

V 48

December
O1 Pres TIM, FS
T2
Pres ANA
F3
L4
S5
M6
T7
RF
O8
T9
F10
L11
S12
M13 RS-AU
T14 Nämnd TIM, FS
O15 Nämnd ANA
T16
F17
L18
S19
M20
T21 RS
O22
T23
F24 Julafton
L25 Juldagen
S26 Annandag jul
M27
T28
O29
T30
F31 Nyårsafton

KF/SVN

V 49

RSL/Pol for

V 50

SKR
SKR

V 51

V 52

