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Interpellation 

 
Ställd till: Regionråd Marcus Eskdahl (S) Ställd av: Ledamot Carl-Johan Lundberg (M) 

 

Region Jönköping står i likhet med resten av omvärlden inför att hantera stora utmaningar inom 
många områden. Klimat- och miljöpåverkan måste minskas drastiskt, generationsmålen ska uppnås, 
och dagens linjära ekonomi behöver bli cirkulär. I vår egna Regionala utvecklingsstrategi avser vi att 
axla ansvaret att göra Jönköpings län till Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga län redan 
2035. 

Vägen dit går bl.a. via styrdokument och överenskommelser som stipulerar att kollektivtrafiken ska 
utföras med förnyelsebara och fossilfria drivmedel (i urval nedan); 

• Regional Transportplan 2018-2029: 2020 drivs kollektivtrafiken och majoriteten av alla nya 
bilar med fossilfria drivmedel. 

• Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2012-2025: All allmän kollektivtrafik drivs med 
förnyelsebara drivmedel 2025.  

• Klimat- och energistrategin: 2020 drivs kollektivtrafiken och majoriteten av alla nya bilar med 
fossilfria drivmedel. Plusenergilän 2050. 

• Biogasöverenskommelsen: Biogas prioriteras i kollektivtrafikupphandlingar. Volymåtagande 
om minst 36GWh biogas årligen f.o.m upphandlingarna med trafikstart 2020 och 2021. 
Fordonsgasen består av 100% biogas. 

• Budget med verksamhetsplan 2019, flerårsplan 2020-2021: Det övergripande 
styrdokumentet, som omfattar ovanstående, berättar att ”kollektivtrafiken ska byggas ut och 
bli fossilfri”.  

JLT gör i den pågående upphandlingen av stadsbusstrafik ett väsentligt avsteg från styrdokumenten 
och Biogasöverenskommelsen genom att tillåta grön gas-principen. Detta innebär i praktiken 
tankning av i huvudsak fossil naturgas som har obetydligt lägre emissioner än vanlig diesel. 

Utöver att direkt påverka möjligheterna att nå miljömålen är verkan av JLTs avsteg från 
styrdokumenten och Biogasöverenskommelsen i upphandlingen av stadsbusstrafik diametralt skilt 
från syftet med det arbete som utförs i kommunerna och övriga delar av Regionens organisation. 
Därutöver kan betydelsen av styrdokument och överenskommelser starkt ifrågasättas i det fall de 
inte efterlevs med risk för merkostnader och förseningar för Regionen. 

Eftersom inga upphandlingsrättsliga hinder föreligger för JLT att ställa krav på biogas i 
upphandlingen, tvärt om uppmanar upphandlingsmyndigheten till att myndigheter och 



organisationer tar miljöansvar i sina upphandlingar, ställs följande frågor till regionråd och tillika 
ordförande för nämnd för Trafik, Infrastruktur och Miljö;  Markus Eskdahl (S)  

• Mot vilken bakgrund har JLT fattat beslutet att göra avsteg från Regionens styrdokument och 
Biogasöverenskommelsen? 
 

• Den styrande koalitionen har haft insikt i JLTs upphandling av stadsbusstrafik och vetskap om 
dess avviker från styrdokument och Biogasöverenskommelsen samt haft alla möjligheter att 
fastställa det upphandlingsrättsliga läget - Varför har inga åtgärder vidtagits?  
 
 

• Lämnat utan åtgärd, kommer dels fossila bränslen användas i kollektivtrafiken, dels 
överenskommelser att brytas. Vilka ekonomiska, miljömässiga och andra konsekvenser kan 
detta föranleda?  Hur ser konsekvens- och riskanalyserna ut avseende detta från koalitionens 
sida?  

 

 

Carl-Johan Lundberg (M) 

Ledamot Regionfullmäktige 

Ledamot i nämnd Trafik, Infrastruktur och Miljö (TIM) 































































































































































































































PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§170-192
Tid: 2019-10-22 11:00-15:25

Plats: Regionens hus, sal A

§ 178 Delårsrapport per augusti 2019 Region 
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2019/178

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Godkänna delårsrapport per augusti 2019.

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.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2019-10-08
 Protokollsutdrag från nämnderna FS, TIM, ANA
 Tjänsteskrivelse 2019-10-01

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande

Or

Rune Backlund (C) Mikael Ekvall (V)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§200-218
Tid: 2019-10-08, kl 09:00-11:40

Plats: Regionens hus, sal A

§ 211 Delårsrapport 2019
Diarienummer: RJL 2019/178

Information av t f regiondirektör kring hantering av ärendet som 
behandlas vid regionstyrelsens sammanträde den 22 oktober. 
Eventuella frågor i ärendet kan lämnas till 
regionledningskontoret/ekonomi.  

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Ord

O

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145-
173
Tid: 2019-10-15 kl. 13:00-16:00

Plats: Regionens hus, sal A

§169 Delårsrapport 2 - 2019
Diarienummer: RJL 2019/178

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

 Godkänner delårsrapport per augusti 2019 för de delar 
som avser nämndens ansvarsområden, nämnden följer 
noga det fortsatta arbetet med framtagna handlingsplaner 
på de områden där måluppfyllelse inte nås.

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.

Beslutsunderlag 
 Information vid sammanträdet av Kristina Bertov, 

chefscontroller
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-01
 Missiv daterat 2019-10-01
 Delårsrapport 2 - 2019  för verksamhetsområdena 

Medicinsk vård, Kirurgisk vård, Psykiatri, rehabilitering 
och diagnostik, Vårdcentralerna Bra Liv, Folktandvården 
samt Regionledningskontor med verksamhetsnära 
funktion

 Delårsrapport 2 - 2019 Region Jönköpings län

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – Ekonomi



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145-
173
Tid: 2019-10-15 kl. 13:00-16:00

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Jimmy Ekström Elisabeth Töre

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 134-150
Tid: 2019-10-15 kl.09.00- 14.25

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§144 Delårsrapport per augusti 2019 - Region 
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2019/178

Beslut 
Nämnden

 godkänner delårsrapport per augusti 2019 för de delar som 
avser nämndens ansvarsområden.

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.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-01
 Delårsrapport tertial 2, 2019 

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl (S) 
Ordförande

Curt Carlsson (L) Robert Andersson (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 126-143
Tid: 2019-10-16 kl.09.00-15.15

Plats: Regionens hus, sal A

§134 Delårsrapport per augusti 2019 – Region 
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2019/178

Beslut
Nämnden

 Godkänner delårsrapport per augusti 2019 för de delar 
som avser nämndens ansvarsområden

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.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-10-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-01
 Delårsrapport augusti 2019 

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Jon Heinpalu (MP) 
§§126-138,140-143

Olle Moln Teike (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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2019-10-01 RJL 2019/178

Regionfullmäktige

Delårsrapport per augusti 2019 Region 
Jönköpings län
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 godkänna delårsrapport per augusti 2019

Nämnd för folkhälsa och sjukvård, nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet samt nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

 godkänner delårsrapport per augusti 2019 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområden

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 såväl 
fullmäktiges mål som inom vissa områden 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 45 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som
fullmäktige angivit och som mäts efter första tertialet har 34 mål (76 procent) helt 
eller delvis uppnåtts. Efter andra tertialet visar utfallet ett överskott på 931 
miljoner kronor, vilket är 502 miljoner kronor högre än budget. Den främsta 
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RJL 2019/178

förklaringen till tertialets budgetavvikelse avser ändrad redovisningsprincip där 
finansiella placeringars marknadsvärde redovisas i resultaträkningen varje månad. 
Budgetavvikelsen förklaras även av riktade statsbidrag där besked om flera av 
överenskommelserna kom först i juni 2019. Flera överenskommelser som skulle 
upphört fortsätter, andra har utökats och nya tillkommit. Helårsprognosen pekar 
på ett överskott med 900 miljoner kronor, vilket är 525 miljoner kronor mer än 
budgeterat årsresultat. Överskottet mot budget bidrar till finansieringen av det 
omfattande investeringsprogrammet som pågår i verksamheten både vad avser 
byggnationer och utrustning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-01
 Delårsrapport augusti 2019 

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman 
Tf Regiondirektör



 

 

 

 

Delårsrapport RJL  
Tertial 2 2019 

Region Jönköpings län 
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Dnr RJL2019/178 

Jane Ydman,  Ekonomidirektör 

Region Jönköpings län 

Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping 
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För ett bra liv i en attraktiv region 
Under året har Region Jönköpings län fortsatt arbetet med en aktiv regional utveckling och för en 

hälso- och sjukvård av hög klass för att vara bästa platsen att besöka, växa upp, leva, verka och åldras 

på för alla. 

Regional utveckling 
Inom regional utveckling förstärks de egna resurserna enligt plan med sektionschefer och medarbetare 

inom de prioriterade områdena för regional utveckling. Revideringen av den regionala 

utvecklingsstrategin har fortsatt haft ett stort fokus. Arbete pågår inom samtliga prioriterade områden 

innovation och företagande, attraktivitet och tillgänglighet, hållbarhet, kompetensförsörjning samt 

internationalisering och många av aktiviteterna i budget för 2019 har kommit igång.  

Publikmålet för barn inom Smålands Musik och teater nås men övriga publikmål kommer inte att 

uppnås för 2019. Naturbruksgymnasierna och folkhögskolorna har haft goda antagningssiffror inför 

höstterminsstarten. Antalet resor i den allmänna trafiken minskar, en stor del beror på att det under 

sommaren 2018 fanns ett sommarlovskort för ungdomar. Serviceresorna fortsätter att öka mycket samt 

en överflyttning från sjukresor till färdtjänstresor. 

Folkhälsa och sjukvård 
I början av året utsåg Dagens Medicin landets bästa sjukhus där länets sjukhus nådde mycket höga 

placeringar. I början av året redovisades även Hälso- och sjukvårdsbarometern som visar att invånarna 

i Jönköpings län har störst förtroende i landet för hälso- och sjukvården och också är nöjdast med 

tillgängligheten.  I juni presenterades Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 med öppna jämförelser. 

Region Jönköpings län har bra resultat i flertalet områden men rapporten visar även på områden som 

behöver förbättras.  

Inget av de mätetal och mål som avser tillgänglighet nås fullt ut efter augusti månad på totalen. Ett 

exempel på förbättringsarbete i verksamheten som pågår är kapacitets- och produktionsplanering. 

Arbetet i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter och utvecklas med uppdrag 

och aktiviteter utifrån Budget och verksamhetsplan 2019, delar av dessa finansierade med riktade 

statsbidrag. Kunskapsstyrning fortsätter utvecklas gemensamt i sydöstra sjukvårdsregionen och 

nationellt. Arbetet med invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas, handlingsplan för att nå målet 

att ha Sveriges bästa digitala vård tas fram inom ramen för arbetet med Framtidens hälso- och 

sjukvård. Om- och nybyggnationer samt utbyte och förnyelse av utrustning pågår i sjukvården i alla 

delar av länet. 

Regiongemensamt 
Arbetet med att revidera program för hållbar utveckling pågår. Måluppfyllelsen i det gällande 

hållbarhetsprogrammet är god. Förbättringsmöjligheter finns framför allt inom områdena tjänsteresor 

samt matsvinn. 

Flera större arrangemang har genomförts under perioden. Utvecklingskraft, som arrangerades för 17:e 

gången med ett stort antal deltagare från Sverige och andra länder. Regiondagen där Region 

Jönköpings län bjöd in aktörer i länet till en dag med fokus på frågor som är centrala för länets 

hållbara utveckling och tillväxt. Infrastrukturministern var en av talarna. 

 

Sjukfrånvaron minskar jämfört med föregående år, arbetet med hälsofrämjande och attraktiva 

arbetsplatser fortsätter. Kompetensförsörjning är ständigt i fokus och kompetensförsörjningsplaner har 
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tagits fram i verksamheterna som stöd för det fortsatta arbetet. Andelen bemanning med hyrpersonal 

fortsätter minska. Satsningen på Nätverk för engagerat ledarskap för samtliga chefer i Region 

Jönköpings län fortsätter. Även arbetet med chefers kommunikation och de olika chefsprogram som 

erbjuds chefer på olika nivåer fortsätter. 

Ekonomi 
Efter andra tertialet visar det ekonomiska utfallet ett överskott på 931 miljoner kronor, vilket är 502 

miljoner kronor högre än periodbudget. Den största förklaringen till den stora budgetavvikelsen avser 

ändrad redovisningsprincip i nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) där 

finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt värde) vid varje månadsbokslut ska visas i resultatet. 

Till och med augusti ingår orealiserade värdehöjningar på 347 miljoner kronor mer än budgeterat.  

Verksamhetens nettokostnad är 220 miljoner kronor bättre än budget medan skatter, utjämning och 

generella statsbidrag är 21 miljoner kronor sämre än budget. Det gör att verksamhetens resultat per 

augusti är knappt 200 miljoner kronor högre än budget. Det prognostiserade årsresultatet är ett 

överskott på 900 miljoner kronor vilket är 525 miljoner kronor högre än budgeten på 375 miljoner 

kronor där finansiella intäkter samt under året tillkomna riktade statsbidrag inom hälso- och 

sjukvården utgör den största delen av prognostiserad avvikelse mot budget. 
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Måluppfyllelse och god hushållning 
Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2019-08-31 Andel 2018-08-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

15 34 % 16 34 % 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

19 42 % 19 40 % 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

11 24 % 12 26 % 

Antal mätetal som 
mäts i delåret 

45  47  

Efter 8 månader uppfylls 76 % av mätetalen helt eller delvis, vilket är en förbättring jämfört med 

utfallet efter april månad. Inom medborgare kund är det främst publikmått för Smålands Musik och 

Teater som måluppfyllelse inte nås. Inom process produktion är det antal resor Länstrafiken samt 

vårdprevention som inte måluppfyllelse nås. För perspektivet ekonomi är det kostnad per resenär 

serviceresor som är högre än målet. 

 

Måluppfyllelse per perspektiv 
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REGIONAL UTVECKLING 
Under de första åtta månaderna har arbetet inom regional utveckling fortsatt haft ett stort fokus på 

revideringen av den regionala utvecklingsstrategin. Strategin har fortlöpande presenterats på styrelse 

och nämnder, bland kommunens företrädare och i andra viktiga sammanhang. Intresset och 

engagemanget har varit positivt och stor enighet finns om strategins vikt och betydelse för länets 

utveckling och tillväxt på kort, medellång och lång sikt. 

Regional utveckling är också i en förändringsfas med ökade anslag till enheten. Rekryteringen för 

flertalet av de nya cheferna inom de olika områdena har genomförts och några av dessa har också 

påbörjat sitt arbete. Det återstår ett par chefstjänster som ännu inte är tillsatta och rekrytering kommer 

påbörjas under hösten. Vidare rekrytering pågår inom de tjänster som kunnat prioriteras. Under 

sommaren har enheten regional utveckling flyttat till nya aktivitetsbaserade lokaler. Trots den korta 

tiden har de utökade resurserna redan börjat bidra till ökad måluppfyllelse och att enheten bättre kan 

möta fler av de nationella uppdragen. 

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. 

Framgångsfaktorer: 

 Ökat företagande bland kvinnor och utrikes födda. 

 Ökat antal nya företag per 1000 invånare 

 Förbättrat företagsklimat i länet 

Prioriterade uppdrag: 

Fokuserad satsning på länets framtida strategi för smart specialisering 

Aktiviteter Analys 

Projekt Framtidens 
äldreboende 

 

E-merge Så här långt i projektet så har förutsättningsundersökningar gjorts, 
kommunikativa satsningar på hemsida och för att lägga grunden till en ”e-
handelscommunity” i länet samt metoder och modeller för att utveckla 
företag inom e-handel arbetats fram och prövats. Ett operativt mål i 
projektet är att identifiera 500 företag som commuity-medlemmar, 
konvertera 200 av dessa till potentiella e-handlare (oavsett inriktning och 
storlek) samt slutligen ur dessa 200 jobba fram 30 pilotföretag som får 
handfast hjälp mot realierad e-försäljning. 

Prioriterade uppdrag: 

Aktivt stödja utvecklingen mot smart industri och affärsdriven miljöutveckling 

Aktiviteter Analys 
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Aktiviteter Analys 

Förstudie - Framtidsutmaningar 
i industriklustret i Jönköpings 
län 

Rapporten ”Framtidsutmaningar i industriklustret i Jönköpings län” togs 
fram hösten 2018 och där visades på behovet av kompetens inom 
framförallt digitalisering och automation. Rapportens resultat ingår nu 
som underlag förbeslut om aktiviteter för genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS). 

Projekt Innovation Runway Projektet drivs på i oförändrad takt, och deltagande företag återkopplar 
stor kundnöjdhet med de insatser man fått del av. Intressant samverkan 
har inletts mellan ERUF-projekten IRW, E-merge och Inkomst 4.0 samt 
ESF-projektet Growkomp. Under tertial 1 träffade IRW 76 bolag i länet, 
vilket var fler än budgeterat. 

Affärsutvecklingscheckar Under perioden har totalt elva checkbeslut fattats. Av dessa avsåg fem 
Digitalisering, fyra Internationalisering, en Produktutveckling samt en 
Hållbarhet. 

Klustersatsningen ”Automation 
Småland” 

Fokus under perioden har legat på att överföra S3-projektet STURK till 
Jönköping University som ny projektägare. Likalydande beslut fattades 
före sommaren av såväl Tillväxtverket och RJL. Fullt fokus kan därmed 
läggas av JU och Automation Sverige (AS) att få igång aktiviteterna i 
STURK i hela länet. I övrigt ligger fokus inom AS att nå nya medlemmar 
särskilt som man under 2019 tydliggjort att den primära målgruppen är 
företag i hela Jönköpings län. En av de ledande forskarna kopplade till AS 
har fått tjänst på JTH (tidigare LTU), vilket också kommer att gagna såväl 
hela AS som STURK. 

Klustersatsningen ” KKraft 
Interior Cluster Sweden” 

Genomförandet av S3-projeket KKRAFT har inletts med gott genomslag 
under perioden. 

Prioriterade uppdrag: 

Skapa ett samlat ledningssystem för styrning, ledning och samordning av det 

regionala tillväxtuppdraget 

Aktiviteter Analys 

Skapa ett ledningssystem Arbetet pågår enligt plan och sker parallellt med arbetet utifrån den nya 
regionala utvecklingsstrategin. 

Prioriterade uppdrag: 

Utveckling av förnybara energikällor 

Aktiviteter Analys 

Förstudie som identifierar 
länets potential när det gäller 
förnybara energikällor 

Arbetet med att ta fram en förstudie som identifierar länets potential när 
det gäller förnybara energikällor har påbörjats. 

Prioriterade uppdrag: 

Perspektivet en jämställd regional tillväxt ska prägla alla regionala utvecklings- 

och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett jämställt län på alla områden 

Aktiviteter Analys 

Forum Jämställdhet 5-6 februari 
2020 

Våren 2020 kommer den nationella konferensen Forum Jämställdhet till 
Jönköping. Tillsammans med Jönköpings kommun står Region Jönköpings 
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Aktiviteter Analys 

län för värdskapet och vi har en aktiv roll i det strategiska 
planeringsarbetet. Ett projekt har startat för att hantera de uppgifter som 
ligger på kommunen och RJL. 

 

Jämställd regional tillväxt Arbetet på den gemensamma plattformen Jäj har fortgått och planering 
för ett frukostseminarie på temat Digitalisering och jämlikhet i september 
pågår tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

Attraktiva miljöer och tillgänglighet 

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; främja utvecklingen av koldioxidsnåla, energieffektiva 

infrastrukturer och transporter, samt förbättra förutsättningarna för turism, 

rekreation, kultur och fritid 

Framgångsfaktorer: 

 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Jönköpings län minskar 

 Andelen nöjda resenärer med kollektivtrafiken ökar i hela länet 

 Deltagandet i kulturlivet ökar i hela länet 

 Länsbefolkningen ökar 

 Länet når det nationella bredbandsmålet 2020 

Prioriterade uppdrag: 

Förberedelserna inför nästa nationella- och regionala transportplan påbörjas 

under 2019. 

Aktiviteter Analys 

Nationella och regionala 
transportplanen 

Arbetet fortsätter och en plan för arbetet har tagits fram. Inom 
samarbetet Regionsamverkan Sydsverige pågår ett arbete att gemensamt 
arbeta fram underlag och ställningstaganden kopplat till den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen. Första steget är att ta fram en systemanalys för 
Sydsverige vilket kommer att ske under andra halvan av 2019. 

Regional cykelstrategi Arbetet kopplas till den nya regionala utvecklingsstrategin. 

Prioriterade uppdrag: 

Fossilfritt flyg 

Aktiviteter Analys 

Skapa en testbädd för fossilfritt Planering har skett för att samla fler aktörer och för att få igång en 
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Aktiviteter Analys 

flygbränsle med koppling till 
skogsindustrin 

förstudie som närmre ska undersöka förutsättningarna för en testbädd 
inom området fossilfritt flyg. 

Prioriterade uppdrag: 

Ökad kommunal samverkan för bostadsbyggandet i länet. 

Aktiviteter Analys 

Ökad kommunal samverkan för 
bostadsbyggande i länet 

Arbete och diskussion pågår med länets kommuner. 

Prioriterade uppdrag: 

Gemensam översiktsplan och strukturplan för länet. 

Aktiviteter Analys 

Strukturbilder Arbete fortgår. Kompetens inom området håller på att rekryteras och 
kommer vara på plats i slutet av 2019. 

Prioriterade uppdrag: 

Nå målen för bredbands- och digitaliseringsstrategin. 

Aktiviteter Analys 

Regional bredbands- och 
digitaliseringsstrategi 

Bredbandsstrategin tas upp för beslut på nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö i november 2019. 

Digitaliseringsstrategin tas upp för beslut på nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet i november 2019. 

Ovanstående strategier tar sin utgångspunkt från de nationella 
strategierna och våra regionala förutsättningar. 

Dialogmöten med kommunerna kring strategierna har inletts för att 
tillsammans se länets behov och prioriteringar. 

Regional bredbandskoordinator Inom ramen för RSS (regionsamverkan sydsverige) har 
bredbandskoordinator påbörjat en kartläggning av nuläget vad det gäller 
utbyggnadstakten i de sex länen. 

Resultatet av utvärderingen kommer ligga till grund för hur vi kan 
samverka runt att nå bredbandsmålet till 2025( 98%) 

Digitaliseringsrådet Verksamhetsplan för 2020-2022 är framtagen och tar utgångsläge från 
tidigare fokusområden. 

 Infrastruktur och digitala tjänster 

 Kompetens 

 Ledning och styrning 

 Säkerhet och trygghet 

Utveckla den digitala 
kompetensen i länets 
kommuner 

Digitaliseringsstrateg är på plats och förstärker vår organisation för att 
kunna fånga upp och få ut kunskap inom digitaliseringen möjligheter. 
Tillhör ett nationellt nätverk. 

Projekt – kartlägga 
digitaliseringens effekter 

Ett samarbete har inletts med Handelshögskolan i Stockholm, Jönköping 
University och Jönköping Academy, med syftet att kartlägga de effekter 
digitaliseringen medför, dels för den offentliga styrningen, dels för 
interaktionen mellan invånare och offentlig sektor. 
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Aktiviteter Analys 

Affärsutvecklingscheckar inom 
digitalisering 

Av elva beslut om checkar under maj-aug, har fem gått till 
digitaliseringsinsatser. 

Prioriterade uppdrag: 

Stärka den sociala ekonomin för att skapa ett hållbart samhälle och förbättrade 

förutsättningar för tillväxt och utveckling i hela länet 

Aktiviteter Analys 

Projekt Nya stambanor I avsaknad av ett samlat nationellt beslut om byggandet av nya 
stambanor sker statens insatser, via Trafikverket, på de etapper som i den 
nationella planen finns utpekade för byggstart. Inom ramen för projekt 
Nya Stambanor kommer delprojektet Sträckningsvalsstudie Linköping – 
Jönköping att genomföras. Projektledare för studien blir Region 
Jönköpings län. Till projektledningen knyts en projektgrupp med 
representanter från närmast berörda kommuner, samt en referensgrupp 
där också övriga kommuner, handelskammaren, Trafikverket och 
länsstyrelsen ingår. 

Service på 
landsbygden/kommersiell 
service 

Inom Kommersiell service har sexton särskilda driftstöd till 
dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen betalats ut på totalt ca 3,3 
miljoner. 

De butiker som sökt stödet har alla beviljats då de uppfyller kriterierna för 
stödet som till exempel när det gäller avstånd till andra butiker, utbud 
och omsättning mm. 

Stödet är ett välbehövligt stöd för dessa butiker. 

Under andra tertialet har vi kommit igång med vårt partnerskap för det 
regionala serviceprogrammet. Partnerskapet leds av regionen och 
deltagarna är tjänstemän från länets kommuner och från Länsstyrelsen. 

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

Samtal med berörda parter inom Region Jönköpings län, Folkhälsa och 
Regional utveckling har påbörjats. Viktigt att vi går i takt och får till ett 
avtal med civilsamhället som stärker helheten, både folkhälsa och tillväxt 
inom den sociala ekonomin. Avtal med civilsamhället är en delstrategi 
inom den regionala utvecklingsstrategin. 

Socialt företagande Projektledare och projektmedarbetare har rekryterats till projektet 
”Utveckling av socialt entreprenörskap i Jönköpings län”. Projektstart i 
augusti månad. 
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Kompetensförsörjning 

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. 

Framgångsfaktorer: 

 Höjd formell utbildningsnivå i länet 

 Sänkt långtidsarbetslöshet 

 Sjunkande ohälsotal 

Prioriterade uppdrag: 

Verka för en utveckling av arbetsmiljön på länets arbetsplatser 

Aktiviteter Analys 

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

Regional utveckling vill vara en förebild och visa på exempelmiljöer som 
kan inspirera och stimulera arbetsplatser att tänka på nya sätt och dels 
genom ett riktat arbete för att stärka arbetsmiljön på olika sätt. För den 
första delen spelar de nya lokalerna för Regional utveckling roll. 

I den andra delen är det viktigt att framhålla betydelsen av en fungerande 
integration och att mångfalden blir större på olika arbetsplatser. En bättre 
integration och en ökad mångfald är gynnsamt för ökad förståelse och 
respekt, samt leder till att nya perspektiv tillförs ett företag. Det stärker 
och utvecklar också arbetsmiljö samt ett inkluderande och jämställt 
arbetsliv. 

Utveckling av socialt 
entreprenörskap i Jönköpings 
län 

Projektledare och projektmedarbetare har rekryterats till projektet 
”Utveckling av socialt entreprenörskap i Jönköpings län”. Projektstart i 
augusti månad. 

Projektet planerar delta på Stora sociala företagsdagen i Göteborg 7 
oktober. 

Stärka integrationsperspektivet 
i kompetensförsörjningsarbetet 

Projektledare har rekryterats till projektet ”Stärka 
integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet”. 
Projektet startar den 2 september. 

Främja utrikesfödda kvinnors 
företagande 

Projektledare har rekryterats till projektet ”Främja utrikesfödda kvinnors 
företagande”. Projektet startar den 2 september. 

Prioriterade uppdrag: 

Bredda utbudet på länets lärcentra 

Aktiviteter Analys 

Lärcentra i alla länets 
kommuner 

Under tertial 2 har arbetet med att kartlägga vilka kommunala lärcentrum 
som finns i länet. Fem av dessa kommunala lärcentra är kopplade till 
NITUS, Nätverket för kommunala lärcentra. Regional utveckling har under 
tertialet besökt de flesta kommuners vuxenutbildningsenheter i syfte att 
föra en dialog om deras behov samt hur Region Jönköpings län skulle 
kunna vara ett stöd för dem. Vi arbetar för att det över tid ska finnas 
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Aktiviteter Analys 

lärcentrum i alla länets kommuner. 

I samband med processen att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi 
med indikatorer har vikten av kommunala lärcentrum accentuerats. 

Under Almedalsveckan genomfördes ett seminarium med fokus på smart 
kompetensförsörjning. I detta seminarium poängterades vikten av 
kommunala lärcentrum som motor för det livslånga lärandet. 

Prioriterade uppdrag: 

Förstärka och förbättra olika stöd till länets branscher och företag 

Aktiviteter Analys 

Utveckla och förbättra stöd till 
länets branscher och företag 

Vikten av en god kompetensförsörjning är en angelägen fråga för 
branscher och företag. Regional utveckling har därför under tertial 2 haft 
möten med några olika branschorganisationer i syfte att utveckla stöd 
och insatser för olika kompetensförsörjningsmöjligheter. Även frågan om 
effektiva strukturer för ökad validering har varit föremål för samtal. 

Möten har också genomförts med Studie- och yrkesvägledare och 
Vuxrektorer i länet. 
Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige har möten hållits med fokus 
på att utveckla analys- och prognosarbetet samt hur vi kan stärka det 
regionala kompetensförsörjningsarbetet. 

Dialog har också genomförts med Myndigheten för Yrkeshögskolan. 
Arbetslivets behov av yrkeshögskoleutbildning har kartlagts och samråd 
med YH-anordnare har genomförts. 

Projekt som fokuserar på 
kompetensutveckling av 
yrkesverksamma 

Arbete för att stödja kompetensutveckling för yrkesverksamma och ökad 
samverkan mellan företag och akademin har genomförts under det andra 
tertialet. Samtal har därför förts med Träcentrum kring några olika 
projekt som fokuserar på att utveckla modeller för att ta tillvara 
valideringsaktiviteter genom att bygga på dessa aktiviteter med 
kompetensutveckling för yrkesverksamma, samt att stärka samverkan 
med akademin. 

Prioriterade uppdrag: 

Vara pådrivande i arbetet med omlokalisering av myndigheter till länet 

Aktiviteter Analys 

Omlokalisering av myndigheter Under hösten ska vi genom kontakter på politisk och tjänstemannanivå 
undersöka möjligheten av omlokalisering av myndigheter till länet. 

Ny nationell utbildning till 
regionen 

Ett arbete har inletts med fokus på att stödja Jönköping Universitys (JU) 
planer på att etablera en tandläkarutbildning. Samtidigt som JU arbetat 
med en ansökan så har Regional utveckling aktivt deltagit i arbetet med 
att politiskt förankra ambitionen om en tandläkarutbildning vid JU. 
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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. 

Framgångsfaktorer: 

Antalet direktinvesteringar ökar 

Aktiviteter Analys 

Utländska direktinvesteringar Arbetet med att systematiskt synliggöra länets möjligheter och 
attraktivitet inom vissa kluster och näringslivsgrenar har fortsatt där 
samverkan med kommunerna är en nyckelfaktor. 

Region Jönköpings län har i samarbete med Business Sweden arbetat 
aktivt med ett antal möjliga utländska etableringar till länet. Samtidigt 
kan den regionala strukturen med fördel användas i de nationella 
förfrågningar vi hanterar tillsammans med kommunerna. 

I Almedalen gavs det bra möjligheter till att skapa breddat nätverk genom 
Jönköpings läns egen Smart arena och det har redan resulterat i konkreta 
möten och förfrågningar. 

Framgångsfaktorer: 

Andelen exporterande företag ökar 

Aktiviteter Analys 

Affärsutvecklingscheckar inom 
internationalisering 

Av elva beslutade checkar under denna period, har fyra gått till 
Internationaliseringsinsatser. 

Be Global 2.0 Under jan-april avslutades för inledande ERUF-projektet Beglobal och 
parallellt påbörjades det andra Beglobal 2.0-projektet. I det nya projektet 
har man bl.a. en del ambitionshöjningar i att nå bolag med särskilt god 
potential på internationell marknad och man har t.ex. utmanat länets 
Näringslivschefer att ”nominera” kandidater från sin kommun som passar 
in. Efter sommaren är det nya projektet i full gång och med en 
uppdaterad grafisk profil och hemsida. Beglobal är också en integrerad 
del inom länets arbete i det nationella initiativet med Regional 
Exportsamverkan (RES). 
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Verktyg för regional 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. 

Framgångsfaktorer: 

Ett ledningssystem för strategisk samordning etableras 

Aktiviteter Analys 

Gemensamt ledningssystem Arbete fortgår enligt plan och hanteras inom regional utveckling. Stäms 
av med gruppen för kommundirektörer. 

Framgångsfaktorer: 

Analysarbetet utvecklas 

Aktiviteter Analys 

Utveckla analysarbetet Arbete med rekryteringar pågår och väntas vara på plats i slutet av 
2019/början på 2020. I kommande handlingsplan till den regionala 
utvecklingsstrategin är ett proaktivt analysarbete och omvärldsbevakning 
prioriterat. 

Framgångsfaktorer: 

Riktade projektutlysningar genomförs 

Aktiviteter Analys 

Riktade projektutlysningar Arbetet hänger tätt samman med framtagandet av den regionala 
utvecklingsstrategin, kopplade handlingsplaner samt 
finansieringsstrategin. Det statliga systemet NYPS kommer att fungera 
som portal där utlysningar kommer ske genom Tillväxtverkets Min 
ansökan. 

Finansieringsstrategi Arbetet är igång och beslut planeras tas i regionstyrelsen i slutet av 2019. 
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Hållbarhet 

Strategiska mål: 

Arbete med hållbarhet ska leda till ett län med bra miljö, goda möjligheter till 

boende, arbete, företagande, utbildning och utveckling, bra kommunikationer och 

ett rikt fritids- och kulturliv som ger förutsättningar för god hälsa och ett bra liv 

för alla. 

Framgångsfaktorer: 

Utifrån den regionala utvecklingsstrategin stärka arbetet med hållbarhet inom 

länet. 

Aktiviteter Analys 

handlingsplan för att integrera 
och stärka klimat- och 
miljöperspektiven i det 
regionala tillväxtarbetet 

Handlingsplanen är framskriven och presenterad på nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö juni 2019. Planen integreras i arbetet med att ta 
fram regionala handlingsplaner kopplade till den regionala 
utvecklingsstrategi 2019-2035. 

Agenda 2030 Agenda 2030 har integrerats i den kommande reviderade regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) 2019-2035. Indikatorer som mäter Agenda 
2030 olika målområde är inkluderade i RUS. Inom Region Jönköpings län 
pågår arbete med att visa hur olika verksamheters arbete bidrar till 
Agenda 2030 och de globala målen. Regional utveckling ingår i arbetet 
och en GAP-analys har tagits fram. 

Externt arbetar även RJL och Länsstyrelsen tillsammans mot kommunerna 
för att informera, utveckla och bidra till att utveckla kommunerna för att 
uppnå Agenda 2030´s mål. 

Tre gemensamma träffar har ägt rum under 2018 och 2019. Planering 
pågår för en fortsättning av arbetet. Regional utveckling, Miljöenheten, 
Folkhälsa, Qulturum deltar i detta arbete tillsammans med Länsstyrelsen. 

Utvecklingsprojekt FASTR - Projektets syfte är att tillsammans med länets kommuner, 
kommunala bolag, energibolag, små- och medelstora företag, Region 
Jönköpings län samt länets medborgare ge Jönköpings län bättre 
förutsättningar till att nå prioriteringen om en fossiloberoende 
fordonsflotta 2030 och med ambitionen att bli ett Plusenergilän till 2050. 
Projektet genomförs av Energikontoret Norra Småland. 

Arbetet har påbörjats och är igång. 

Livsmedelsstrategi för 
Jönköpings län 

Projektledare för Livsmedelsstrategin har under perioden anställts inom 
regional utveckling. Arbetet med att synliggöra den regionala 
livsmedelsstrategin samt starta upp fokusgrupper för strategins olika 
prioriterade områden startar till hösten. 

Etablering av Grön mack i länet Samverkan med några kommuner och övriga aktörer har påbörjats för att 
skapa förutsättningar för en etablering av en ”grön mack” 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 

 Publik 
Smålands Musik 
och Teater -
 Kulturhuset Spira 

41 000 30 421 Ekonomin har varit överordnad publikmålet och 
publikresultaten är en direkt konsekvens av detta. 

Under 2 år har verksamheten producerat större musikaler i 
syfte att nå ny och breddad publik, vilket har varit mycket 
framgångsrikt publikmässigt. Årets musikal är en repris av 
en tidigare publiksuccé vilken också är i ett något mindre 
format. För att hålla ekonomin i balans görs endast hälften 
av föregående års antal musikalföreställningar vilket har 
stor påverkan på antalet besökare på Spira. 

 Publik 
Smålands Musik 
och Teater -
 utanför 
kulturhuset Spira 

11 000 8 060 Det pågår ett arbete att ta fram anpassade och förenklade 
teaterproduktioner i likhet med hur musiken turnerar i 
mindre format, så kallade Pop Up föreställningar. Dessa tas 
fram under 2019, dvs innevarande år och förväntas ge 
effekt tidigast 2020. 

Teaterföreningarna/arrangörerna har generellt svag 
ekonomi. Ett intensifierat arbete är igång tillsammans med 
Riksteatern som syftar till att stärka och utbilda teater 
föreningarna i till exempel att söka arrangörsbidrag. 

 Publik vid 
föreställningar för 
barn och ungdom 

15 000 14 154 Bedömningen är att årets målvärde kommer att uppnås. 

 Andel 
kommuner inom 
länet där det varit 
föreställningar 
eller annan 
kulturverksamhet 

84 % 96 % Enheten Kultur och utveckling har bedrivit verksamhet i 
länets samtliga kommuner. Smålands musik och teater har 
en kommun kvar att nå innan årsskiftet. 
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Process och produktion 

Verksamhetsmått 

Smålands musik och teater Utfall 2019-08 Budget 2019-08 
Budgetav--

vikelse 
Utfall 2018-08 

Publik Kulturhuset Spira 30 421 41 000 -10 579 41 481 

Publik utanför Kulturhuset Spira 8 060 11 000 -2 940 12 817 

Totalt antal publik 38 481 52 000 -13 519 54 298 

Föreställningar i Kulturhuset Spira 193   205 

Föreställningar utanför Kulturhuset 
Spira 

72   128 

Totalt antal föreställningar 265   333 

Publik per föreställning Kulturhuset 
Spira 

158   202 

Publik per föreställning utanför 
Kulturhuset Spira 

112   100 

Publik per föreställning 145   163 

Årets antagning av elever vid naturbruksgymnasierna har varit god. Trots detta så ökar inte det totala 

elevantalet eftersom ett tiotal elever från årskurs 2 och 3 valt att avsluta sina studier. Flertalet av 

eleverna som avslutat sina studier har gjort detta för att gå vidare till andra studier eller valt att avsluta 

av personliga skäl. 

På Stora Segerstad naturbrukscentrum har yrkesbytarutbildning inom skog varit lyckad och därför 

planeras start av ytterligare en utbildning med inriktning mot lantbruk. Målet är att kunna starta denna 

utbildning i januari 2020. 

Antagningen till folkhögskolorna har varit bra och elevhemmen är fullbelagda. 

(Verksamhetsmått för utbildning, rapporteras årsvis.) 

Ekonomi 

Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i 
balans 

0 tkr 8 237 tkr A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+2,9 mnkr) 

Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv och uppgår till 
1,7 mnkr för perioden januari-augusti. Antalet deltagare i 
etableringskursen för nyanlända beräknas dock minska 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

under slutet av året och även extraveckorna beräknas 
sjunka något. Intäkterna sjunker därmed under resten av 
året kommer och överskottet kommer att minska. 

Budgetavvikelsen för Smålands musik och teater är positiv 
och uppgår för perioden till 0,1 mnkr. 

Övrig kultur samt kulturbidrag och gestaltning har i 
dagsläget en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr. En 
bidragande orsak är vakanser inom både kultur/utveckling 
och regionbiblioteksverksamheten, men det finns även en 
viss fördröjning av utbetalningar inom kulturprojekten. 

B. Centrala anslag (+5,3 mnkr) 

Här redovisas: 
- Bidrag och stöd till olika organisationer 
- Projektmedel (regionala utvecklingsmedel) 
- Nämndens egna kostnader 
- Statsbidrag (kulturbidrag) i form av intäkter 

Överskottet per augusti beror i huvudsak på låg förbrukning 
av projektmedel under årets första del samt att endast en 
mindre del av nytillskottet för kulturplanen hittills är 
förbrukad. Anslaget för valideringscheckar på 0,8 mnkr har i 
likhet med föregående år inte kunnat utnyttjas p g a 
gällande regelverk och bidrar därmed också till överskottet. 

Nämndens egna kostnader ryms inom budgetramen och 
budgetbalans förväntas även för helåret. 

Erhållna statsbidrag uppgår till budgeterad nivå. 

 Prognos 0 tkr 8 300 tkr A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+3,6 mnkr) 

Helårsprognosen för verksamhetsområdet visar ett 
sammantaget överskott på 3,6 mnkr. Budgetavvikelsen har 
ökat sedan föregående prognostillfälle. 

För de egna folkhögskolorna prognostiseras en 
budgetavvikelse på +1,6 mnkr. Avvikelsen förklaras till 
största del av ökade statsbidrag. Etableringskursens 
omfattning kommer dock att minska under senare delen av 
året. 

Smålands Musik och Teaters budgetavvikelse är positiv och 
uppgår till +0,2 mnkr. 

Budgetavvikelsen för övrig kulturverksamhet uppgår till 
+1,8 mnkr. Anledningen är främst vakanser. 

Naturbruksgymnasiernas ekonomi är fortsatt stabil. 

B. Centrala anslag (+4,7 mnkr) 

Ett litet överskott kan förväntas för helåret för ett par av 
anslagen för verksamhetsstöd/ bidrag eftersom dessa inte 
fullt ut är intecknade i form av fasta bidrag. Anslaget för 
valideringscheckar på 0,8 mnkr kommer inte att kunna 
utnyttjas som följd av att denna typ av stöd till 
näringsidkare inte har ansetts tillåtet. 

Utfallet avseende projektmedel för helåret 2019 beror till 
stor del på vilka nya projektsatsningar som kommer att 
beslutas under sista delen av året. Ett överskott på 2-3 
mnkr känns sannolikt med tanke på utfallet hittills i år. 

Nämndens egna kostnader förväntas vara i budgetbalans 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

för helåret. 

Statsbidragen förväntas uppgå till budgeterad nivå. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i 
balans 

Ekonomi i balans 

LÄNSTRAFIKEN 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: 

Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor - för hållbar 

utveckling 

Framgångsfaktorer: 

Prisvärt 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Prisvärdhet 50 % 40 % Resultatet för prisvärdhetsmåttet har minskat sedan 
årsskiftet men ökat lite sedan förra tertialet. Resultatet är 
fyra procentenheter sämre än landet i genomsnitt. 

  

Framgångsfaktorer: 

Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

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

50 % 50 % Resultatet över nöjdheten bland allmänheten minskar 
under året och är även tre procentenheter under landets 
genomsnitt. 

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

60 % 61 % Resultatet minskar sedan förra tertialet, men nöjdheten 
bland resenärer är ändå en procentenhet högre än landets 
genomsnitt. 

Resenärer med busstrafiken i både region- och stadstrafik 
drar ner siffrorna, tågresenärer är mer nöjda. 

Busstrafiken befinner sig i slutet av en lång avtalsperiod där 
skicket på fordonen är sämre. I Jönköpings stadstrafik har 
det varit problem hos trafiktrafikföretaget med många 
inställda turer mm. 

 Andel nöjda 
kvinnor och män 
index NKI -
 serviceresor 

85 % 79 % Nöjdheten minskar vilket med stor sannolikhet beror på 
flera års problematik med förarbrist. Kunderna får i mindre 
utsträckning åka den önskade tiden och fler kunder får 
vänta längre för att få åka hem från vården. Kunderna visar 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

fortfarande på ett stort tålamod och nöjdheten ligger på en 
hög nivå trots allt. Genomsnittsresultat för landet är 80%. 

Process och produktion 

Verksamhetsmått 

Länstrafiken (tusental) Utfall 2019-08 Utfall 2018-08 
Förändring 

antal 
Förändring % 

Antal resor- buss och tågtrafik 14 020 14 534 -514  -3,5  

Andel regelbundna resenärer (% av 
länets invånare) 

22 24 -2  -8,3  

Antal serviceresor 465 449 16  3,6  

Varav färdtjänstresor 383 358 25  7,0  

Varav sjukresor 82 91 -9  -9,9  

Antalet resor i den allmänna trafiken minskar, och en stor del beror på att det under sommaren 2018 

fanns ett sommarlovskort för ungdomar. 

Serviceresorna fortsätter att öka mycket och här ser vi en överflyttning från sjukresor till 

färdtjänstresor pga ny regel att det är tillåtet att åka färdtjänst till vården. 

Strategiska mål: 

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: 

Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Antal 
påstigande/mil 

9,2 8,8 Påstigande per mil är något lägre än förra året pga lägre 
antal resenärer. 

  

 Antal resor Ökning 
med 1 % 

-3 % Det finns en nedgång i det totala resandet under 2019. Det 
är endast resandet i Tranås stadstrafik och Krösatågen som 
ökar. 

Inför sommaren 2018 introducerades ett statligt finansierat 
sommarlovskort som endast fanns sommaren 2018 och inte 
2019. Det är sommarlovskortet som utgör den främsta 
orsaken till skillnaden i resandet. 

Generellt har resande med periodkortsbiljetter gått ned 
under 2019 jämfört med 2018. Det finns en risk för att 
antalet lojala resenärer minskat. 

Det har funnits leveransproblem i stadstrafiken i Jönköping 
med inställda turer som följd. Vissa linjer inom stadstrafiken 
i Jönköping har under det första halvåret haft platsbrist på 
fordonen med följden att alla resenärer inte kunnat åka 
med önskad tur. Det har rättats till inför tidtabellskiftet i 
juni, då nya ledvagnar kom. Regionbussarna är i slutet av 
sin avtalstid och normalt slitage försämrar även upplevelsen 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

här men det har inte påverkat utförd trafik, dvs antalet 
inställda turer har inte ökat pga stigande ålder i 
fordonsflottan. 

Ekonomi 

Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i 
balans 

0 tkr 3 079 tkr A. Länstrafiken (+1,8 mnkr) 

Totalt är budgetavvikelsen fortfarande positiv efter augusti 
tack vare försäkringsersättningar och stilleståndsersättning 
från Trafikverket vilka erhållits tidigare under året. Den 
positiva budgetavvikelsen har minskat i augusti jämfört 
med föregående månad. Det har gjorts regleringar 
avseende övriga läns betalningar till Krösatågen och utöver 
detta har kostnaderna för färdtjänst- och sjukresor ökat 
mycket jämfört med budget i augusti. 

Biljettintäkterna avviker eftersom statsbidraget för det 
budgeterade sommarlovskortet uteblev. Övriga intäkter är 
höga pga försäkrings- och stilleståndsersättningar för 
tidigare incidenter med tågfordon samt kvalitetsviten från 
trafikföretag, framförallt inom stadstrafiken i Jönköping 
samt inom Serviceresor. Relativt små budgetavvikelser finns 
för kostnader i den allmänna trafiken förutom Krösatågen 
där övriga kostnader i form av fordonsanskaffningsprojekt 
samt kostnader i samband med avtalsslut är uppbokade och 
obudgeterade. 

Kostnaderna för färdtjänst och sjukresor fortsätter att 
avvika kraftigt mot budget. De totala trafikkostnaderna har 
ökat med ca 19 procent jämfört andra tertialet föregående 
år. Kostnaderna har ökat relativt sett mycket mer än antalet 
resor som ökat med 3,6 procent. Kostnadsökningen beror 
på att det är nya och dyrare avtal för en del av trafiken och 
eftersom antalet resor har ökat så används fordon som 
egentligen är avsedda att användas vid särskilda toppar, 
mer frekvent. Resorna visar sig dessutom ha blivit något 
längre. 

Den allmänna trafiken uppvisar ett överskott på drygt 16 
mnkr. Detta beror i huvudsak på utbetalningar av 
försäkringsersättningar för tidigare års skador vid 
tågolyckor samt ersättningar från Trafikverket för inställda 
banor förra sommaren. På marknadssidan finns ett mindre 
överskott. Dessa överskott kompenserar tillsammans med 
höga vitesersättningar det underskott på 8,5 mnkr som 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

finns inom serviceresor och som bedöms öka under året. 

B. Centrala anslag (+1,3 mnkr) 

Här redovisas bidrag till Jönköpings flygplats, projektmedel 
och avgift för deltagande i nätverk. Här redovisas även 
nämndens egna kostnader i form av arvoden, resor, 
konferenser m m. 

Ett överskott finns för anslaget för projektmedel. För 
nämndens egna kostnader finns ett litet underskott som 
beror på att förändringen i arvodesreglementet avseende 
nämndernas presidier ännu inte har budgetjusterats. 

 Prognos 0 tkr -6 050 tkr A. Länstrafiken (-6,8 mnkr) 

Prognosen ligger i stort sett kvar som efter första tertialet 
trots att budgetavvikelserna mellan resultatenheterna 
förändras en del, men förändringarna tar i stort sett ut 
varandra. 

Prognosen för Serviceresor är nu sämre och det 
prognostiseras en budgetavvikelse på minus 17,5 mnkr 
(istället för -12,0 mnkr) pga kostnads- och 
resandeutvecklingen. Inom den allmänna trafiken och för 
den gemensamma resultatenheten prognostiseras en 
positiv budgetavvikelse på ca 10,7 mnkr vilket till störst del 
beror på de engångsvisa försäkrings- och 
stilleståndsersättningarna. Trafikkostnaderna i den 
allmänna trafiken håller i princip budget. 

B. Centrala anslag (+0,8 mnkr) 

Resultatet för helåret 2019 beror på vilka kostnader för nya 
projektsatsningar som kommer att uppstå under slutet av 
året. Ett mindre överskott känns sannolikt med tanke på 
utfallet hittills i år. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i 
balans 

Det prognostiserade underskottet härrör sig från 
servicereseverksamheten och åtgärder behöver beslutas om under året 
inför kommande budgetår. Antingen behöver budgetmedlen utökas eller 
så behöver regelverket ses över för att få ner resandevolymerna. 

Framgångsfaktorer: 

Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Skattesubvention
sgrad - allmän 
trafik 

60 % 61 % Skattesubventionsgraden är ca 1,5 procentenheter lägre i år 
jämfört med andra tertialet föregående år, vilket beror på 
intäkterna från försäkringsbolag och Trafikverket. 

 Kostnad per 
resenär - km 
(serviceresor) 

Inte öka 
mer än 
index 
20,04 
kr/km 

21,58 
kr/km 

Kostnaden per resenärkilometer för Serviceresor fortsätter 
att öka. Detta beror på att nytt avtal 2018 med 
entreprenörer hamnade på en högre nivå än tidigare samt 
att det blir dyrare att använda "extrafordon" vid de ökade 
volymer som uppstått under 2019. 
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 

Medborgare och kund 

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. 

Dialogträffar med patientföreningar fortsätter, liksom utvecklingen inom 
hälsocafé.  Verksamheten pågår med fler lärcaféer och levande bibliotek. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta aktivt med etik och bemötande 

Aktiviteter Analys 

Höja den etiska kompetensen 
hos medarbetare och 
förtroendevalda 

Etikrådet arbetar för att höja den etiska kompetensen hos medarbetare 
och förtroendevalda genom återkommande utbildningar. 

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

Etikrådet främjar samtal och etisk reflektion genom återkommande 
utbildning, stöd till etikombuden, debatt i personaltidningen Pulsen och 
spridning av nyheter på webben. 

Ge vägledning och stöd kring 
etik och förhållningssätt 

Etikrådet ger vägledning och stöd kring etik och förhållningssätt via olika 
former av utbildning, men också genom att besvara inkomna frågor från 
verksamheten och via etiska riktlinjer. 

Arbete med prioriteringar i 
vården 

Lunchsamlingar för personal och förtroendevalda inbokade under hösten 
på samtliga tre sjukhus. 

Uppdrag/mål: 

Förbättra tillgängligheten 

Mätetal Målvärde 
Ack 
resultat 

Analys 

 Andel 
patienter som fått 
en medicinsk 
bedömning i 
primärvården 
inom tre dagar. 

90 % 82 % Den förstärkta vårdgarantin trädde ikraft januari 2019 och 
har inneburit en omställning till nya arbetssätt, vilket tar tid 
och skall has i åtanke vid värdering av resultat. Målet att 90 
procent av genomförda medicinska bedömningar vid 
vårdgarantibesök i primärvård ska ske inom 3 dagar uppnås 
inte under perioden sett till alla legitimerade yrkesgrupper 
och vårdcentraler. 5 vårdcentraler når målet och därefter 
finns en variation mellan 66 och 89 procent. För 
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Mätetal Målvärde 
Ack 
resultat 

Analys 

läkargruppen ligger resultatet på 87 % och för övriga 
yrkesgrupper har en successiv förbättring skett under året. 

 Faktisk 
väntetid till första 
besök i 
specialiserad vård 

80 % 75 % Målet att 80 procent av de första besöken i specialiserad 
vård ska genomföras inom 60 dagar uppnås inte för 
perioden men en viss förbättring kan ändå konstateras ha 
skett under året. Inom medicinsk vård är det fortsatt främst 
inom område hudsjukdomar det är problem men även inom 
områdena neurologi, reumatologi och hjärtsjukvård nås 
inte uppsatta mål. Ökat inflöde av remisser och 
läkartillgänglighet är orsaker till den aktuella situationen. 
Inom kirurgisk vård är situationen oförändrad men augusti 
enskilt konstateras bättre vid jämförelse mot föregående 
år. Psykiatriska kliniken på Höglandet liksom 
rehabiliteringsmedicinska kliniken uppfyller 
tillgänglighetsmålet med god marginal. 

 Faktisk 
väntetid till 
operation/åtgärd 
inom 
specialiserad vård 

80 % 75 % Målet att 80 procent av patienterna ska få tid till operation, 
undersökning inom 60 dagar uppnås inte under perioden 
och resultatet för årets åtta första månader är sämre vid 
jämförelse med motsvarande period föregående år. De 
senaste 12 månaderna är antalet genomförda behandlingar 
färre, de som väntar längre och när de får tid är andelen 
inom 60 dagar lägre. Ett arbete med KPS pågår, men 
kommer att dröja innan effekt av detta kan ses. 

 Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt 
måldatum 

90 % 79 % Verksamhetsområde psykiatri rehabilitering och diagnostik 
når målet totalt sett att 90 procent av återbesöken ska 
genomföras inom medicinskt måldatum. Inom 
verksamhetsområde medicin samt kirurgi nås inte uppsatt 
mål. Inom verksamhetsområde kirurgi pågår dialog och 
standardisering av måldatum inom flertalet kliniker. 

Som tidigare är noggrannhet vid planering, följsamhet till 
registrerings- och dokumentationsrutiner samt underhåll av 
väntelistor angeläget för att kunna visa ett så korrekt 
resultat som möjligt. 

 Tid till 
ambulans - andel 
prio 1 larm inom 
20 minuter 

80 % 72 % Antal uppdrag totalt och antal överflyttningar av patienter 
mellan sjukhus inom länet ökar stadigt. 

Flera åtgärder för att öka tillgängligheten på prio 1 har 
gjorts: 

 Ett beslutsstöd har upprättats för länets kliniker 
vilket ger en tydligare bild av vilken vårdnivå på 
transporten patienten bör ha. 

 Under 2019 har informationsinsats riktats mot 
länets medborgare genom filmer på sociala 
medier, i syfte att allmänbilda om när ambulans 
ska tillkallas. 

 Antalet samtidiga utomlänstransporter har 
begränsats på helger, då färre ambulanser är i 
bruk, vilket ger högre tillgänglighet för 
medborgarna i vårt län. 

 SOS Alarm har fått i uppdrag att säkra 
akutberedskapen på prio 1 i hela länet, i första 
hand genom aktiv styrning av länets alla 
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Mätetal Målvärde 
Ack 
resultat 

Analys 

ambulanser på ett effektivare sätt. 

 Vi följer de två nya dagambulanserna som startade 
2 september 2019 och som har placerats i Mullsjö 
och Aneby.  

 

 

Aktiviteter Analys 

Tillgänglig vård Läkarrekrytering, kapacitets- och produktionsplanering, arbete med 
förändrade arbetsrutiner, utbildningsinsatser avseende registrerings- och 
dokumentationsrutiner är exempel på pågående aktiviteter för en 
förbättrad tillgänglighet. Andra exempel är framtagna handlingsplaner 
inom röntgen avseende områdena mammografi samt MR. 

En analys och handlingsplan för arbetet med den nya kömiljarden är 
påbörjad. 

Uppdrag/mål: 

Arbete inom barn- och ungdomspsykiatri 

I nationell jämförelse har Region Jönköpings län mycket lågt antal barn med neuropsykiatrisk diagnos. 

Orsaken är inte klarlagd. Remissinflödet har ökat påtagligt sedan våren 2019.  

Inom ramen för Tillsammansarbetet pågår åtgärder i samverkan mellan BUP, barn- och 

ungdomshälsan (BUH), samt barnhabiliteringen (Barnhab). 

Utifrån specialistvårdens uppdrag prioriteras de svårast sjuka och de med störst behov.  

Uppdrag/mål: 

Närakuter 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete med närakuter Säkerhetsrutin gällande hot och våld för Närakut Jönköping har tagits 
fram som en del av kravet från arbetsmiljöverket. Uppföljande inspektion 
kommer att hållas i oktober där genomgång av svar kommer att ske. 
Framtagen rutin kommer även att anpassas till Närakut Vmo och Närakut 
Eks. 

Uppföljning av samarbetet mellan ortopeden och Närakut Jkp är 
genomförd. Samverkan mellan ortoped och samordnare fungerar väl, god 
kommunikation. Månatlig uppföljning med länets tre samordnare och 
primärvårdsenheten är en del i arbetet för jämlik vård i länet. 

Närakut Jkp kommer att göra några få organisatoriska förändringar för att 
främja flödet på Närakut och underlätta för medarbetarna i deras 
arbetsmiljö. 

Riskanalys visade en betänklig hög oro för en kraftig ökning av besök till 
Närakut efter flytt till sjukhuset. Dock har ökningen uteblivit, statistiken 
visar ingen ökning jämfört med föregående år, motsvarande period. 
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Uppdrag/mål: 

Fast vårdkontakt 

Aktiviteter Analys 

Erbjuda patienter en fast 
vårdkontakt 

Arbete pågår både inom patientkontraktsprojekt och i samband med 
utskrivning från slutenvård. 

Uppdrag/mål: 

Mobila närsjukvårdsteam 

Aktiviteter Analys 

Arbete med mobila 
tvärprofessionella 
närsjukvårdsteam 

Arbete med att utveckla det nära samverkansytorna tillsammans med 
vårdcentralerna, kommunerna och Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) 
pågår. 

Uppdrag/mål: 

Sveriges bästa digitala vård 

Aktiviteter Analys 

Implementering av ehälsa (IT) 
ska ske på ett kostnadseffektivt 
sätt som leder till 
kvalitetsförbättringar inom 
vården 

Arbete pågår med fortsatt utveckling av vårdens IT-stöd och ehälsa i 
Region Jönköpings län, i samverkan i sydöstra sjukvårdsregion och i 
samverkan nationellt. Uppgraderingar av olika system genomförs 
kontinuerligt. Under våren har e-frikort driftsatts och olika modeller för 
digitala vårdbesök testas, exempelvis via Cosmics evisit med goda 
resultat. Planering för införande av NOVA (mobila Cosmic) är startad. 

Ta fram en handlingsplan för att 
bli bäst i Sverige på digitala 
tjänster och stödsystem 

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att bli bäst i Sverige på 
digitala tjänster och stödsystem tas in i arbetet om framtidens hälso- och 
sjukvård. En workshop är genomförd där flera exempel togs upp på behov 
av digitalisering. Under året har flera olika tester genomförs för att 
utveckla t ex digitala vårdbesök. Planering för mobila lösningar pågår. 

Uppdrag/mål: 

Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling av lärcaféer Hälsocaféer med dess olika invånarstöd sprids och etableras med noder i 
Jönköping, Värnamo och Eksjö 

Uppdrag/mål: 

Plan för framtidens hälso- och sjukvård 

Aktiviteter Analys 

Utveckla den nära vården Arbete med att utveckla framtidens hälso- och sjukvård och den nära 
vården har påbörjats. Workshopar är genomförda i sjukvårdens 
ledningsgrupp, samt med politiker, patientrepresentanter, förtroende 
valda och tjänstemän i maj. Statliga utredningar och överenskommelsen 
om God och nära vård, samt andra överenskommelser används också 
som underlag till uppdraget. 

Planen ska omfatta hur tre akutsjukhus ska garanteras på lång sikt och 
hur omställningen till mer nära vård ska genomföras, inklusive 
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Aktiviteter Analys 

kompetensförsörjning och investeringar. Digitaliseringen och ehälsans 
alla möjligheter blir en viktig del i arbetet. 

Ett projekt är format och en projektledare är tillsatt. Uppdraget innebär 
att genomföra en nuläges analys och ta fram en plan med en inriktning 
för framtidens hälso- och sjukvård utifrån Budget och verksamhetsplan 
2019. 

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 

Diplomeringar genomförs kontinuerligt. Catch-up-utbildnigar likaså. 
Utökat fokus genom hållbarhetsprogrammmet/social hållbarhet 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med asyl och flyktingfrågor 

Aktiviteter Analys 

Hälsoundersökningar Rutiner efterföljs. Ligger i fas med behoven. 

Anpassad kommunikation kring 
hälsa och svensk sjukvård 

Hälsoskolor genomförs, utifrån de behov som finns. Diabetesskola 
framtagen och drivs i områden med särskilt behov. Projekt pågående med 
fyra kommuner med team familjehälsa. 

Fortsatt samverkan och 
samarbete tillsammans med 
kommuner 

Samordnade insatser genom ledningssystemet för samverkan. Projektet 
pågår under 2019 med Gislaveds, Jönköpings, Vetlanda och Nässjö 
kommun som samverkansparter. 

Framgångsfaktorer: 

Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: 

Arbeta för en jämlik barnhälsovård. 

Arbete pågår i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård i samverkan med tandvården och 

socialtjänst. 

Uppdrag/mål: 

Familjecentraler 

Det finns ett gott samarbete mellan familjecentraler och kvinnohälsovården. Under 2018 och under 

våren 2019 har informationsmaterial tagits fram på olika språk som ska testas inom 

kvinnohälsovården. Planen är även att testa möjlighet till uppföljning av eftervård efter förlossning. 

Uppdrag/mål: 

Ungdomsmottagningar 

Arbete pågår med att utveckla ungdomsmottagningarna i länet. Ungdomsmottagningen online är på 
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plats. 93 procent av ungdomarna som besökt kurator/psykolog upplever att de fått rätt stöd för att 

kunna förbättra sitt mående. Samtal pågår med Jönköping Academy om forskningsstudie av 

ungdomsmottagning online. 

Uppdrag/mål: 

Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med 
inrättande av ett 
Barnskyddsteam 

Barnskyddsteam är inrättat. Arbetet med framtagande av rutiner och 
arbetssätt pågår. 

Uppdrag/mål: 

Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

Trygg och säker in och 
utskrivning från sjukhuset 

Fortsätter utveckla in- och utskrivningsprocessen under 2019. Ingår i 
länsgrupp i samverkan under Strategigrupp Äldre. Rapport varje månad 
till Reko. 

Trygg och säker vård och 
omsorg i hemmet 

Fortsatt utvecklingsarbete för att säkra samverkan mellan vårdcentarler 
och kommunal hälso- och sjukvård. 

Uppdrag/mål: 

Kroniska sjukdomar 

Aktiviteter Analys 

Utveckla processen för kroniska 
sjukdomar 

Arbetet med fokus på hjärtsvikt har fortsatt, även påbörjat arbetet med 
diabetes och astma/KOL. Koppling sker till arbetet med patientkontrakt. 
Lärcafé för Hjärtsvikt har startat upp. 

Uppdrag/mål: 

Äldres psykiska hälsa 

Aktiviteter Analys 

Arbete för att förbättra äldres 
psykiska hälsa 

Arbete pågår tillsammans med kommunerna i strategigrupp äldre. Medel 
finns avsatta, men person på kommunal utveckling har slutat innan 
sommarn och man inväntar rekrytering. 

Strategiska mål: 

Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: 

God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med tillgänglighet till tandvård 
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Mätetal Målvärde 
Ack 
resultat 

Analys 

 Täckningsgrad 
för den 
uppsökande 
verksamheten 
(munhälsobedöm
ningar) 

70 % 71 % Av berättigade till den uppsökande verksamheten har 71 % 
fått munhälsobedömning till och med andra tertialet, vilket 
är en minskning jämfört med samma tid förra året (74 %). 

 Andel 
berättigade till 
nödvändig 
tandvård som fått 
den utförd 

80 % 47 % Den nödvändiga tandvården utförs av både Folktandvård 
och privata vårdgivare. Till och med andra tertialet har 47 % 
fått nödvändig tandvård utförd, vilket är en ökning jämfört 
med samma period förra året (43 %). Av de som fått 
nödvändig tandvård utförd har 62 % fått behandling hos 
Folktandvården och 38 % hos privata aktörer. Den 
förebyggande tandvården som privat aktör utför på länets 
vårdenheter fortgår. 

 
Specialisttandvår
den: Antal 
remisspatienter 
som väntat mer 
än 60 dagar 

0 1 300 Käkkirurgiska kliniken har idag en kötid på ca 3 månader. 
Inom klinisk bettfysiologi är det 6-8 månaders kötid. Inom 
oral protetik är det ca 15 månaders kötid. 
Ortodontiavdelningarna arbetar tillsammans med 
allmäntandvården för att få ett effektivt omhändertagande 
på länets tre avdelningar. Idag är väntetiden ca 24 månader 
och detta är inte tillfredställande. Utbildning av 
egenfinansierade ortodontister pågår, vilket på sikt kommer 
att förbättra tillgängligheten. Övrig specialistbehandling 
(pedodonti, oral radiologi och orofacial medicin) sker utan 
väntetid för patienten. 

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

90 % 77 % 16 av 26 kliniker inom allmäntandvården har en 
tillgänglighet på 90 procent eller mer. Tre kliniker inom 
allmäntandvården har en tillgänglighet mellan 
70-89 procent. Fyra kliniker inom allmäntandvården har en 
tillgänglighet mellan 50-69 procent. Tre kliniker inom 
allmäntandvården har en tillgänglighet lägre än 50 procent. 

  

Process och produktion 

Strategiska mål: 

Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

Hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande 

Går enligt plan. Många av insatserna har knutits i samverkan med 
kommunerna via ledningssystemet för samverkan. 
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Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för jämlik hälsa. Aktuell status för aktiviteterna i handlingsplanen finns på 
utvecklingswebben. 

Utvärdering av hälsosamtal Etikansökan inskickad. Arbete med kravspecifikation för 12 mån-
uppföljning pågår, med planerat pilotgenomförande på ca 3 vårdcentraler 
och 1-2 barnhälsovårdscentraler under hösten. Fokusgrupper med 
utförare av hälsosamtal och Telefonintervjuer med verksamhetschefer 
planeras att genomföras under hösten. 

Uppdrag/mål: 

Bidrag inom folkhälsoområdet 

Aktiviteter Analys 

Uppföljningsbesök till 
föreningar genomförs 

Går enligt årshjul för bidragsgivning. 

Fördelning av bidrag inom 
folkhälsoarbetet 

Bidragsansökningar handläggs under hösten och beslut fattas i december. 

Uppdrag/mål: 

Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

Meny till invånare Meny för tobaksavvänjning klar och i drift där behandlingsplattformen 
Stöd och behandling ingår. Fysiska mötesplatser såsom hälsocafé och 
självhjälpsgrupper sprids i länet. 

Utveckling av fler mötesplatser 
och hälsocaféer likt hjärtats hus 
i länet 

Mötesplatsen Hjärtats hus finns nu i Jönköping, Eksjö och Värnamo. 
Planering för uppstart i Tranås december 2019/januari 2020. 
Utvecklingssatsning pågår för att få fler ledare till lärcafé och 
självhjälpsgrupper. Just nu finns det ca 50 personer i levande bibliotek 
och peers (personer med egen erfarenhet). 

Spridning av mötesplatser och 
hälsocaféer 

Spridning: Hjärtats hus har nu spridits till Jönköping, Eksjö, Värnamo. 
Öppning i Tranås under hösten 
Levande bibliotek/peer mer samverkan – Nationellt intresse från VGR och 
Norrbotten 

Utbildningssatsning Lärcafé har planerats in för tredje omgången hösten 
2019. 
Nätverksträff för utbildade ledare och igångsättare den 3/10. 

Uppdrag/mål: 

Rehabilitering - återgång i arbete 

Aktiviteter Analys 

Kulturunderstödd rehabilitering 
(KUR) 

KUR finns upparbetat i 10 av länets 13 kommuner. Fråga om 
länssamordnare och ev tillsättning har lyfts till ledningen. 

Naturunderstödd grön 
rehabilitering 

Målsättning är att lansera en delvis ny verksamhet- med fokus på att 
kunna erbjuda Region Jönköpings läns chefer ett stöd i att förebygga 
psykisk ohälsa. Grundverksamheten rullar som planerat i övrigt. 
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Uppdrag/mål: 

Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en handlingsplan för 
utveckling kring 
livsstilsutmaning 

Fångas inom uppdraget Hälsa för livet inom tillsammans-arbetet. Aktuella 
koncept är spridning av modell för hälsocenter gemensamt med 
kommunerna, patientkontrakt, segmenteringsmodell för levnadsvanor 

Uppdrag/mål: 

Samordningsförbunden 

Aktiviteter Analys 

Översyn samordningsförbund Översyn har påbörjats i samverkan mellan Jönköpings kommun och 
Region Jönköpings län. Arbetet kommer att följas bland annat i 
kommundirektörsgruppen. Rapporten kommer slutligen att delges 
Kommunalt forum. 

Uppdrag/mål: 

Strategi för hälsa 

Aktiviteter Analys 

Gemensam handlingsplan för 
hälsa 

Workshops på chefsträffar med ledningssystemet för samverkan med 
kommunerna är genomförda. 

Ett flertal kommuner har gjort påverkansanslyser med prioriterade 
åtgärdsområden för barn och ungas hälsa. 

Strategiska mål: 

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Säker vård alla gånger 

Mätetal Målvärde 
Ack 
resultat 

Analys 

 
Vårdprevention 

90 % 76 % Andel riskpatienter som efter bedömning i Senior Alert, 
erhållit förebyggande åtgärd inom fall, nutrition och 
trycksår har ökat. 1 av 3 verksamhetsområden når 
målvärdet på 90 %. De övriga 2 som ej uppnår målet helt, 
har ändå merparten av enheterna nått målet. De enheter 
som ej har måluppfyllelse analyserar sina resultat och vidtar 
åtgärder. 

Regionalt planeras utbildningsinsatser i vårdprevention 
under hösten för nyanställda sjuksköterskor och 
undersköterskor. Ansvariga i Styrgrupp vårdprevention gör 
uppföljningar på de verksamheter som behöver stöd och 
flera förbättringsarbete pågår inom området. 
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Mätetal Målvärde 
Ack 
resultat 

Analys 

 Vårdtillfällen 
med skador 

0 % 6,7 % Det finns en variation över tid i antalet vårdskador. Med 
använd metod kan man inte med säkerhet jämföra resultat 
mellan på varandra följande år. Över tid förefaller det vara 
en minskning av antalet skador sedan mätmetoden infördes 
2008, även om jämförelsen är vansklig då både 
mätmetoden och vården ständigt utvecklas och förändras. 
Granskningen och mätningen är ändå viktig, eftersom 
kunskapen och lärandet av de vårdskador som identifieras i 
mätningen bidrar till att minska risken för skador i 
framtiden. 

 Vårdtillfällen 
med vårdskada 

0 % 4,9 % Det finns en variation över tid i antalet vårdskador. Med 
använd metod kan man inte med säkerhet jämföra resultat 
mellan på varandra följande år. Över tid förefaller det vara 
en minskning av antalet skador sedan mätmetoden infördes 
2008, även om jämförelsen är vansklig då både 
mätmetoden och vården ständigt utvecklas och förändras. 
Granskningen och mätningen är ändå viktig, eftersom 
kunskapen och lärandet av de vårdskador som identifieras i 
mätningen bidrar till att minska risken för skador i 
framtiden. 

 

Aktiviteter Analys 

Säker vård alla gånger Arbetet pågår enligt plan och revidering av pusselbitar sker under hösten. 

Genomföra 
patientsäkerhetsberättelser. 

Patientsäkerhetsberättelsen för 2018 är klar och publicerad, planeringen 
för 2019 års patientsäkerhetsberättelse kommer inledas under hösten. 

Genomför 
patientsäkerhetsronder 

Alla årets planerade patientsäkerhetsronder är genomförda. 

Patientsäkerhetsdialoger Alla höstens patientsäkerhetsdialogerna är planerade och börjar att 
genomföras i september. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt och 
uppföljning av strategiska 
fokusområden 

Inom flera områden pågår aktiviteter och mätningar inom de strategiska 
fokusområdena. Detta görs i förhållande till det patientsäkerhetsarbete 
som sker nationellt inom kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvård. 
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Strategiska mål: 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Kunskapsstyrning 

Aktiviteter Analys 

Utveckla kunskapsstyrning 
utifrån nationell och 
sjukvårdsregional modell 

En utveckling och anpassning av regionens kunskapsorganisation 
(medicinska programgrupper, Fakta-grupper och processgrupper) till 
Nationellt system för kunskapsstyrning påbörjas hösten 2019. 
Anpassningen ska säkerställa Region Jönköping läns förmåga att 
komplettera och implementera nationella vårdprogram, vårdriktlinjer och 
standardiserade vårdförlopp. 

Följer den nationella utveckling 
och genomför lokala 
anpassningar vid behov 

Sjukvårdsregionerna ska revidera de nationella rekommendationerna i 
Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) senast 31 december 2019. Först 
därefter kan regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta ersättas. 
Nationella rekommendationer och regionens tillägg i NKK integreras i 
webbplatsen Folkhälsa och sjukvård. 

Praktisk användning av 
nationella kvalitetsregister. 

Kvalitetsregistren ska vara en integrerad del i kunskapsstyrning och 
uppföljning av hälso- och sjukvård. Register centrum sydost (RCSO) har 
som komplement till det nationella uppdraget fått ett uppdrag att stödja 
huvudmännen i kvalitetsutveckling och kunskapsstyrning i 
sjukvårdsregionen. 

Uppdrag/mål: 

Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Ta fram och implementera 
riktlinje för utredning och 
uppföljning vid 
demenssjukdomar 

Överenskommelse framtagen och fastställd i Reko. Lokal samverkan 
utformas utifrån de nya riktlinjerna och följs upp. Nationella indikatorer 
är under framtagning. 

Uppdrag/mål: 

Utreda lokala sjukhusledningar 

Aktiviteter Analys 

Utredning av lokala 
sjukhusledningar 

Arbetet har startat med samtal med verksamhetschefer på de tre 
sjukhusen. Samtalen har genomförts vid fyra tillfällen och en 
sammanställning av vad som kom fram pågår. 

Uppdrag/mål: 

Alternativ till våld (ATV) 

Aktiviteter Analys 

Planering för fortsatt arbete Utvärderingen har genomförts. Diskusison pågår kring fortsättningen. 
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Aktiviteter Analys 

med ATV för våldsutsatta 

Uppdrag/mål: 

Funktionshinderområdet 

Aktiviteter Analys 

Skapa jämlika förutsättningar 
och en jämlik vård/hälsa 

Fokus på samverkan med kommunerna - att få med som fokus i 
ledningssystemet för samverkan. 

Samverkan med länets 
kommuner och föreningsliv 
inom funktionshinderområdet. 

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF, sammanträder 4 ggr/år. 
Utöver detta sker samverkan i olika så kallade brukarråd. 

Uppdrag/mål: 

Läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Åtgärder för att minska 
polyfarmaci. 

Utvärdering av läkemedelsgenomgångar i ett examensarbete. Dialog med 
Region Uppsala, som delar samma utmaning inom området, avseende 
möjligheten att utnyttja Cosmic beträffande att följa upp vissa 
läkemedelsgrupper vad avser fortsatt indikation. Parametern antal 
läkemedel per patient är inte tillräckligt bra, och att driva den frågan 
alltför mycket kan leda till att även läkemedel som patienten har stor 
nytta av kan komma att ifrågasättas. Region Jönköping län har bra 
resultat vad avser undvikbar slutenvård, tillstånd som behöver 
medicinering. Grupper där särskild uppföljning skulle kunna ske är 
sömnmedicinering, antidepressiva, smärtlindring och 
protonpumpshämmare. Tillstånd där det kan bli en fortsatt medicinering, 
som då borde regelbundet följas upp. 

Läkemedelsbehandling på rätt 
indikation 

Kontakt med Region Uppsala, och dialog avseende möjligheten att 
utnyttja Cosmic för uppföljning. 

Fortsatt arbeta med 
kostnadseffektiv 
läkemedelsanvändning och 
följsamhet till ordnat införande. 

Klinikerna och medicinska programgrupper har regelbundna träffar med 
representanter från läkemedelskommittén. 

Uppdrag/mål: 

Smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av 
vaccinationstäckningen i länet 

Fortsatt mycket god anslutning till barnvaccinationsprogrammet i länet. 
Influensavaccinationstäckningen var för säsongen 2018/2019 63 % bland 
personer över 65 år, vilket åter igen var bästa resultatet i landet. 

Samlat vaccinationspaket för 
länets 70-åringar och äldre har 
beretts för beslut under 2018 

Pilotprojekt genomfört under hösten 2018 föll väl ut och förberedelser 
för breddinförande är gjorda. Vi inväntar att det kunskapsunderlag som 
Folkhälsomyndigheten håller på att ta fram, och som innehåller 
hälsoekonomiska beräkningar för svenska förhållanden, skall bli klart, 
vilket det beräknas bli under hösten. 
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Uppdrag/mål: 

Idéburen offentligt partnerskap 

Förberedande arbete pågår inom regional utveckling och folkhälsa och sjukvård. 

Framgångsfaktorer: 

Samverkan med kommunerna 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma 
aktiviteter och projekt i 
samverkan 

Genomförs genom Strategigrupp barn 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma 
aktiviteter och projekt i 
samverkan 

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

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Äldre 

Under hösten prioriteras demensområdet, palliativ vård samt Trygg och säker vård och omsorg. 

Satsningar med hälsofrämjande insatser görs och äldres psykiska hälsa prioriteras. 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma 
aktiviteter och projekt i 
samverkan 

Har haft möte och planering inför hösten. Vi behöver komplettera med 
några personer till framförallt från primnärvården. 

Kartläggning över länet pågår för att få en överblick vilka aktiviteter finns 
och vilka kan vi sprida till flera kommuner. Kommer medverka på en 
utbildningseftermiddag i november med tema hälsofrämjande arbete för 
seniorer. 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för strategi för 
eHälsa 

En handlingsplan är framtagen tillsammans med kommunerna och 
godkänd i ehälsorådet. Under hösten påbörjas arbete i samverkan med 
strategigrupperna. 
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Framgångsfaktorer: 

God cancervård 

Uppdrag/mål: 

Arbeta utifrån regionalt cancercentrum sydöst sex löften till invånarna 

Aktiviteter Analys 

Utveckling och uppföljning av 
löften för alla patienter 

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp, samt i arbetet med det 
nationella, regionala och lokala arbetet med kunskapsstyrning. 

Uppdrag/mål: 

Standardiserade vårdförlopp cancer 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling och 
förvaltning av standardiserade 
vårdförlopp 

Införandeprojektet avslutat. Standardiserade vårdförlopp (SVF) ses nu 
som en del i det ordinarie arbetssättet. 

Cancervården fortsätter med processorienterat arbetssätt utifrån 
patienternas väg i vården. Går nu in i utvecklingsfas. Mål att följa inom 
området Cancervård är de nationella målen för år 2020 gällande SVF:- 
70 % av alla patienter som får en cancerdiagnos ska ha utretts via SVF -
 Region Jönköpings län når idag 76 %. Variation finns mellan förloppen. 
Uppföljning sker även inom resp. verksamhetsområde.- 80 % av alla 
patienter som utretts via SVF och fått en cancerdiagnos ska ha fått 
behandlingsstart inom fastställd ledtid. Region Jönköpings län ligger på 
38.8 %. 

Region Jönköpings län arbetar med att skapa förutsättningar för en 
generisk modell för processorienterat arbetssätt med målsättning att 
skapa ett regiongemensamt angreppssätt med möjlighet att kunna 
användas inom hela vårdens verksamhet. Under 2019 har fyra områden 
utsetts att vara pilotområden: Lungcancer, prostatacancer, gynekologisk 
cancer, tjock- och ändtarmscancer. Uppdraget för 
programområdesgruppen Cancervård, processledare och 
processgrupperna har skapats under våren 2019. I augusti blev de fyra 
processledarna kända och utvecklingsarbetet påbörjades med uppstart 5 
september. Riskanalys på processorienterat arbetssätt utifrån patienters 
vårdförlopp påbörjades 9 september och kommer bearbetas tillsammans 
inom processområdesgruppen och med processledarna med återkoppling 
till gruppen som var med och riskinventerade. Avsikten med resultaten är 
att arbeta och begränsa identifierade riskmoment i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Tidplan finns för utvecklingsarbetet. 

Uppdrag/mål: 

Förebyggande arbete inom cancersjukvården 

Arbete pågår inom kunskapsstyrningen och ingår i den strategiska planen för cancervården som är 

framtagen av RCC Sydöst. 

Aktiviteter Analys 

Cancerpreventionsplan Arbete pågår inom respektive klinik. 
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Uppdrag/mål: 

Inrätta ett diagnostiskt centrum för prostatacancer 

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. 

Verksamhetsstatistik 

Specialiserad vård 

Egenproducerad vård (inkl såld vård) Tertial 2 2019 Tertial 2 2018 Förändring 

Antal disponibla vårdplatser 563 589 -26 

Vårdtid i dagar 113 753 119 062 -5 309 

Antal vårdtillfällen 31 761 32 576 -815 

Genomsnittlig DRG * vikt/vårdtillfälle 0,886 0,887 0,0 

Medelvårdtid, dagar 3,6 3,7 -0,1 

Antal läkarbesök 239 045 245 102 -6 057 

Antal besök annan personalkategori 222 447 218 156 4 291 

    

Varav såld vård    

Vårdtid i dagar 3 408 3 679 -271 

Antal vårdtillfällen 1 397 1 517 -120 

Antal läkarbesök 12 392 13 206 -814 

Antal besök annan personalkategori 7 037 7 340 -303 

    

Köpt vård    

Vårdtid i dagar 13 932 13 345 587 

Antal vårdtillfällen 3 492 3 646 -154 

Antal läkarbesök 33 124 30 880 2 244 

Antal besök annan personalkategori 6 099 5 523 576 

    

Länets konsumtion   - 

Vårdtid i dagar 124 277 128 728 -4 451 

Antal vårdtillfällen 33 856 34 705 -849 

Antal läkarbesök 259 777 262 776 -2 999 

Antal besök annan personalkategori 221 509 216 339 5 170 

*)DRG=Diagnosrelaterade grupper 

Den egna produktionen av slutenvård fortsätter att minska. Antalet vårdplatser har minskat med 4 

procent (26 stycken) jämfört med motsvarande period 2018. 

Antalet vårddagar och vårdtillfällen minskar ännu mer, vilket innebär att den genomsnittliga 

beläggningen per vårdplats också minkar. 



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 39(62) 

 

 

Inom främst medicin/geriatriken i Eksjö är antalet vårdplatser för få i förhållande till behovet och 

målsättningen är att utöka. 

Antalet egen producerade läkarbesök minkar med 2,5 procent medan besök till annan personalkategori 

ökar. 

För den köpta vården minskar antalet vårdtillfällen i övrigt ökar volymen köpt vård. Det är främst 

inom rikssjukvården volymen ökar. 

Specialiserad psykiatrisk vård 

Egenproducerad vård inkl såld vård Tertial 2 2019 Tertial 2 2018 Förändring 

Antal disponibla vårdplatser 119 129 -10 

Vårdtid i dagar 24 709 27 942 -3 233 

Antal vårdtillfällen 2 840 2 755 85 

Medelvårdtid, dagar 8,7 10,1 -1,4 

Antal läkarbesök 19 977 17 599 2 378 

Antal besök annan personalkategori 72 231 70 391 1 840 

    

Varav såld vård    

Vårdtid i dagar 1 173 1 319 -146 

Antal vårdtillfällen 255 220 35 

Antal läkarbesök 982 855 127 

Antal besök annan personalkategori 1 634 1 615 19 

    

Köpt vård    

Vårdtid i dagar 7 317 8 640 -1 323 

Antal vårdtillfällen 275 286 -11 

Antal läkarbesök 115 67 48 

Antal besök annan personalkategori 163 169 -6 

    

Länets konsumtion    

Vårdtid i dagar 30 853 35 263 -4 410 

Antal vårdtillfällen 2 860 2 821 39 

Antal läkarbesök 19 110 16 811 2 299 

Antal besök annan personalkategori 70 760 68 945 1 815 

Den egenproducerade slutna vården minskar enligt plan att gå från minskad slutenvård till ökad 

öppenvård och vårdjour. Däremot ökar antalet vårdtillfällen medan vårdtiden per vårdtillfälle minskar 

relativt kraftigt. Att medelvårdtiden minskar beror bland annat på en förbättrad öppenvård med 

tillgång till vårdjour. 

Antalet egenproducerade läkarbesök ökar kraftigt och är ett resultat av strategin att gå från sluten till 

öppenvård och att det gått att rekrytera läkare. Även besök hos annan personalkategori ökar. 
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Primärvård 

  Tertial 2 2019 Tertial 2 2018 Förändring 

Allmänläkarvård    

Antal besök, läkare 514 810 592 441 -77 631 

- varav jourcentralsbesök 18 480 18 898 -418 

- varav hembesök 4 576 3 185 1 391 

- varav såld vård 238 358 310 305 -71 947 

-varav distansbesök utomlänare 230 250 301 183 -70 933 

-varav distansbesök länsbor 6 630 7 564 -934 

    

Sjuksköterskevård    

Antal besök dsk/ssk/usk 3) 202 257 196 776 5 481 

    

Barnhälsovård    

Antal besök, läkare 12 274 12 179 95 

Antal besök, dsk/ssk 43 818 45 556 -1 738 

    

Mödrahälsovård    

Antal besök, läkare 1 646 1 746 -100 

Antal besök barnmorska 37 530 37 169 361 

    

Sjukgymnastikmottagning    

Antal besök, sjukgymnast 99 684 106 175 -6 491 

Antal besök, annan personalkategori 1) 3 444 3 575 -131 

    

Arbetsterapimottagning    

Antal besök, arbetsterapeut 15 612 13 932 1 680 

Antal besök, annan personalkategori 1) 0 0 0 

    

Övriga verksamheter    

Antal besök läkare 120 124 -4 

Antal besök, annan personalkategori 2) 74 687 71 250 3 437 

    

- varav såld vård övriga besök 13 076 7 942 5 134 

    

Summa producerade läkarbesök i länet 528 850 606 490 -77 640 

Summa producerade övriga besök i länet 477 032 474 433 2 599 
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  Tertial 2 2019 Tertial 2 2018 Förändring 

    

Varav såld vård    

Antal besök, läkare 238 358 310 305 -71 947 

Antal besök, annan personalkategori 13 076 7 942 5 134 

    

Köpt vård    

Antal besök, läkare 11 171 5 803 5 368 

Antal besök, annan personalkategori 59 214 53 285 5 929 

    

Länets konsumtion    

Antal besök, läkare 301 663 301 988 -325 

Antal besök, annan personalkategori 523 170 519 776 3 394 

1) inkl gruppbesök 
2) ungdomsmottagning, hälsovård, socialmedicinsk mottagning, dietist, fotvård, barnpsykolog, gynhälsokontroller.  
(Förkortningar: dsk - distriktsköterska, ssk - sjuksköterska, usk - undersköterska) 
3) från och med 2018 exkluderas medicinsk service utförd av annan personalkategori. 

 

Inom primärvården minskar antalet producerade läkarbesök kraftigt. Det är de digitala besöken som 

minskar och det beror på att Kry och Min Doktor flyttat sin verksamhet till Sörmland. 

Länets invånares konsumtion av läkarbesök i primärvård är oförändrad jämfört med samma period 

2018 däremot ökar antalet besök hos övriga personalkategorier. 

Tabellen visar att distansbesök av länets invånare minskar vilket förklaras av att Kry och Min doktor 

har flyttat sin verksamhet. Merparten av dessa besök finns under rubriken köpt vård där läkarbesök 

ökar kraftigt men även besök av annan personalkategori. Merparten är troligen distansbesök men exakt 

statistik saknas. 

Länets invånare gör en större andel av sina öppenvårdsbesök i primärvården, nästan 60 procent. Det är 

främst besök till annan personalkategori som andelen är högre. 

När det gäller läkarbesök sker straxt över 50 procent i primärvården. Sett över tid är relationerna 

väldigt stabila. 

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 
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vi är en del av universitetssjukvården nu skapar bra förutsättningar för forskning. 

Framgångsfaktorer: 

Lärande och innovation 

Framgångsfaktorer: 

Forskning och utveckling 

Uppdrag/mål: 

Inom forskning och utvecklingssektorn ska Sydöstra sjukvårdsregionen ta fram en Life 

Science-strategi samt att arbetet påbörjas nästkommande år och omfattas av ett antal 

vetenskapsgrenar såsom bland annat medicin- och bioteknik och hälsovård 

Life science strategin färdigställdes 2018 och nu pågår arbete med att omsätta denna i olika aktiviteter. 

Uppdrag/mål: 

Aktiv aktör för införandet av välfärdsteknik och genomföra detta i samverkan med 

kommunerna och andra aktörer. 

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka 

kvaliteten, få mer jämlik och tillgänglig vård samt använda våra resurser mer effektivt. 

I ehälsorådet sker en samverkan med kommunerna kring gemensam digital utveckling och 

ehälsotjänster. 

Framgångsfaktorer: 

Vi arbetar med ständiga förbättringar 

Uppdrag/mål: 

Utveckling av Region Jönköpings läns webplats och intranät 

Aktiviteter Analys 

Utveckla Region Jönköpings 
läns intranät och vårdgivarwebb 

Utveckling av Intranätet pågår enligt plan. Vårdgivarwebben 1.0 är klar 
och går över i förvaltning under hösten 2019. 
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Ekonomi 

Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde 
Ack 
resultat 

Analys 

 Ekonomi i 
balans 

0 tkr 3 109 tkr FS nämnden redovisar efter 8 månader en ekonomi i 
balans. Avvikelsen mot budget är plus 3,1 miljoner kronor 
vilket motsvarar 0,1 procent av periodiserad budget till och 
med augusti. Nettokostnaden har ökat med 2,8 procent 
jämfört med motsvaranade period 2018. 

 

Tabell: Avvikelse mot budget i miljoner kronor till och med aug  

Resultatområde Utfall Budget Avvikelse 

20 Privata vårdgivare -33,1 -38,1 5,0 

21 Vårdcentralerna Bra Liv 11,6 17,1 -5,5 

27 Folktandvården -151,3 -154,7 3,4 

30 Medicinsk vård -1 823,1 -1 839,0 15,9 

31 Kirurgisk vård -1 750,6 -1 701,5 -49,0 

32 Psykiatri rehab o diagnostik -644,3 -660,5 16,2 

Summa verksamhetsområde inkl privata -4 390,7 -4 376,7 -14,0 

10 Regionens åtagande -1 768,2 -1 785,3 17,1 

Totalt -6 158,9 -6 162,0 3,1 

 

Verksamhetsområdena inklusive privata vårdgivare har en negativ budgetavvikelse på 14 miljoner 

kronor. Jämfört med maj (-47,2 mnkr) är det en förbättring. Förbättrat resultat finns främst inom 

Medicinsk vård, Folktandvården och Psykiatri/rehabilitering/diagnostik. Inom Kirurgisk vård är 

underskottet fortsatt stort. 

Inom Regionens åtagande där bland annat riks- och regionsjukvårdens ekonomi finns är 

budgetavvikelsen positiv. Det är framförallt regionsjukvården som har en positiv avvikelse mot budget 

(ca 18 mnkr). 

Mätetal Målvärde 
Ack 
resultat 

Analys 

 Prognos 0 tkr 14 800 tkr Årsprognosen 2019 för FS nämndens område beräknas till 
plus cirka 15 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,2 procent 
av budgetomslutningen. Nettokostnaden förväntas öka 
med 3,4 procent under 2019 och budgeten medger en 
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Mätetal Målvärde 
Ack 
resultat 

Analys 

ökning på 3,6 procent, därav en positiv avvikelse mot 
budget.  

 

Tabell: Bokslut tidigare år samt prognos 2019, miljoner kronor. Nämnd Folkhälsa och 
sjukvård 

 

Resultatområde Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Prognos 
2019/T1 

Prognos 
2019/T2 

20 Privata vårdgivare 8,6 7,2 7,9 3,5 -0,3 

21 Vårdcentralerna Bra Liv -7,7 -26,6 -25,3 -5,4 -9,0 

27 Folktandvården 5,2 7,7 -16,7 -8,5 -8,5 

30 Medicinsk vård -46,7 -10,0 17,5 2,0 5,0 

31 Kirurgisk vård -78,0 -56,6 -62,7 -60,0 -60,0 

32 Psykiatri rehab o diagnostik 16,9 -15,0 -24,9 5,7 13,0 

Summa verksamhetsområde inkl 
privata 

-101,8 -93,3 -104,3 -62,7 -59,8 

10 Regionens åtagande 63,6 42,0 -66,7 4,4 74,6 

Totalt FS nämnd -38,2 -51,3 -171,0 -58,3 14,8 

 

Årsprognosen är något bättre än en rak framskrivning av resultatet efter augusti månad som skulle 

indikera ett resultat på cirka 5 miljoner kronor. Orsaken till att prognosen är bättre är förväntade 

rabatter på läkemedelssidan i övrigt är prognoserna sämre än en rak framskrivning. 

Prognosen för 2019 innebär en förbättring på närmare 200 miljoner jämfört med bokslut 2018. 

Förbättringen syns framförallt centralt/Regionens åtagande men även inom verksamhetsområdena. 

Verksamhetsområdenas samlade prognos är minus 59,8 miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört 

med 2018.  Förbättring finns främst inom Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Folktandvården och 

Bra Liv. Fortsatt stort underskott inom Kirurgisk vård, dock ingen försämring. 

Centralt/Regionens åtagande beräknas gå plus 74,6 miljoner 2019. Bakom resultatet finns både plus 

och minusposter. På plussidan finns bland annat regionsjukvården (+20 mnkr) och läkemedel (+58 

mnkr). Det stora plusset för läkemedel förklaras till stor del av svårigheten med att beräkna och 

budgetera rabatter. Utan överskottet för läkemedelsrabatter skulle FS nämndens plusresultat vändas till 

ett underskott. Inför 2020 förväntas inte överskottet kvarstå på läkemedelssidan, vilket innebär att FS 

nämnden har en ekonomisk obalans att hantera. 

På minussidan finns rikssjukvården inkl psykiatri som beräknas gå minus 20 miljoner 2019. 

Aktiviteter Analys 

Arbeta aktivt med Kostnad per 
patient (KPP) 

Pågår enligt planering. Planering för hur klinikerna ska involveras i arbetet 
med att analysera sin data med hjälp av KPP pågår. Bla sker workshop 
med ledningsgrupper och controllers. 
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Uppdrag/mål: 

Regionsjukvård, rikssjukvård och EU-vård 

Aktiviteter Analys 

Se över den ekonomiska 
styrmodellen för köpt och såld 
vård 

Översynen startar i höst. 
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MEDARBETARE 

Medarbetare 

Strategiska mål: 

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Uppdrag/mål: 

Försörjning av vårdpersonal 

Hela regionen är nu certifierad inom Vård- och omsorgscollege. Vård- och omsorgscollege sker i 

samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare. Vi erbjuder varje år 70 sjuksköterskor att 

utbilda sig till specialistsjuksköterskor, vilket sker i samarbete med utbildningsanordnare. Varje termin 

startar nya grupper i det regiongemensamma introduktionsprogrammet för sjuksköterskor (RIU). 

Programmet genomförs för att sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin nya yrkesroll och är en viktig 

del i kompetensutvecklingen. 

Uppdrag/mål: 

Attrahera och rekrytera 

Utifrån identifierade kritiska målgrupper arbetas målgruppsplaner fram, syftet är att analysera vart 

respektive målgrupp finns och hur de bör tilltalas på bästa sätt för att uppfatta oss som en attraktiv 

arbetsgivare. 

Kompetensförsörjningsenheten arbetar med att samordna och utveckla rekryteringsarbetet. Enheten 

stöttar cheferna i rekrytering av medarbetare, matchar kompetens mot verksamheternas behov samt 

bidrar med att stärka arbetsgivarvarumärket. Enheten arbetar med search, kompetensbaserad 

rekrytering, utlandrekrytering och att stärka arbetsgivarvarumärket. 

Uppdrag/mål: 

Delaktiga och kompetenta medarbetare 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Medarbetar 

samtal 

90 % 86 % Målet delvis uppnått men en försämring jämfört med tertial 
1. Måluppfyllelsen brukar historiskt ligga något lägre under 
sommarperioden för att sedan öka under hösten. Arbete 
pågår i verksamheterna med att nå måluppfyllese under 
året. 

 
Kompetensutveck
lingsplan 

90 % 80 % Målet är delvis uppnått för regionen som helhet. Två 
verksamhetsområden når målet helt, två når inte målet alls 
och resterande når delvis målet. Historiskt har resultatet 
varit lägre efter sommarperioden för att sedan öka under 
hösten. Arbete pågår i verksamheterna med att nå 
måluppfyllese under året. 
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Aktiviteter Analys 

Utveckla Nässjö 
utbildningscentrum 

Sker genom Vårdcentralerna Bra liv. 

Uppföljning av fördelning av 
utbildningsanställningar för 
sjuksköterskor. 

Fördelning av platser till utbildningsanställningar genomfört för vårens 
intag. Nytt intag i augusti där verksamheterna fått efterfrågat antal 
platser. 

Utreda utökat behov av 
karriärtjänster 

Utvärdering av pågående karriärtjänster genomförd. Viss förändring av 
förutsättningar behöver göras innan utökning/fördelning av resterande 
karriärtjänster görs. 

Utreda äldre medarbetares 
möjlighet att fortsätta arbete 

Satsning på pensionerade sjuksköterskelöner genomförs under året. 
Utredning av vissa modeller för nedtrappning med bibehållen lön har 
gjorts men bedöms svår att implementera både på grund av de kostnader 
och brist på arbetade timmar som de innebär. 

Uppdrag/mål: 

Arbetssätt och rätt använd kompetens 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Minskning av 
kostnaderna för 
bemannings-
företag 

-25 % -22 % Kostnaden för bemanningsföretag inom Hälso- och 
sjukvården har minskat med 28,3 miljoner kronor jämfört 
med samma period 2018. Från och med 2019 ingår inte 
köpt distansgranskning i kostnaden för bemanningsföretag 
och detta påverkar jämförelsen mellan åren. I år har vi köpt 
distansgranskning för 9,4 miljoner och en rättvis jämförelse 
ger då en kostnadsminskning på knappt 20 miljoner vilket 
motsvarar 15%. Kostnaden minskar främst inom medicinsk 
vård samt psykiatri/rehabilitering/diagnostik. Augusti är 
den första månaden under 2019 som målet inte nås och 
kostnaden i augusti 2019 är högre än augusti 2018. 

 

Aktiviteter Analys 

Pröva/utreda nya 
arbetstidsmodeller 

Projekt 80-10-10 pågår vid VO kirurgi och medicin i Värnamo och Eksjö 
enligt plan. 

Uppdrag/mål: 

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

5 % 4,84 % Målet uppnått för regionen som helhet. Fyra 
verksamhetsområden når inte målet medan resterande når 
målet. 

Uppdelat på personalgrupp så är det en ökning för bland 
annat tandläkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och 
undersköterskor medan övriga grupper t ex sjuksköterskor, 
läkare, lednings-, teknisk-, service- och administrativ 
personal minskat sin sjukfrånvaro i förhållande till samma 
period föregående år. 

Det är i huvudsak kvinnor som minskar sin sjukfrånvaro 
medan männen ligger kvar på samma nivå som föregående 
år. Skillnaden mellan kvinnor och mäns sjukfrånvaro är dock 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

fortsatt stor. Kvinnor har i genomsnitt en sjukfrånvaro på 
5,4 procent medan män har en sjukfrånvaro på 2,6 procent. 

Trenden med att sjukfrånvaron jämnas ut över 
åldersgrupperna fortsätter genom att gruppen 30-39 
åringar är de som ökar sin sjukfrånvaro mest samtidigt som 
åldersgrupperna över 40 år minskar jämfört med samma 
period föregående år. Medarbetare i åldersgruppen upp till 
29 år har fortsatt lägst sjukfrånvaro medan åldergruppen 
50-59 år fortsatt har högst sjukfrånvaro. 

Uppdelat i lång och kort sjukfrånvaro som bygger på var i 
intervallet av sammanhängande sjukfrånvaro som 
sjukdagen infaller. En medarbetare kan alltså vara sjuk vid 
flera tillfällen och på så sätt generera sjukdagar i olika 
intervall (lång/kort). I Region Jönköpings läns definition 
räknas upp till 30 dagar som kort och över det som lång. 
Både den korta och den långa sjukfrånvaron minskar 
jämfört med samma period föregående år. Den grupp, kök 
och service, som tidigare haft både högst kort och lång 
sjukfrånvaro är den grupp som minskar mest. 

 

Aktiviteter Analys 

Inom Region Jönköpings läns 
verksamheter är heltid norm. 

Arbete med heltid som norm fortsätter och det finns en rutin som följs via 
Region Jönköpings läns rekryteringsportal. 

Kartläggning av löneläget Kartläggning är genomförd. Behov för riktade satsningar för att nå målbild 
och en jämställd lönestruktur är identifierade och behandlas i 
budgetprocess för 2020. 

Uppdrag/mål: 

Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av likabehandling 

Region Jönköpings län ska arbeta för en god arbetsmiljö, agera utifrån grundläggande värderingar och 

arbeta för att alla känner sig delaktiga och engagerade är angeläget och är även en konkurrensfördel. 

Att erbjuda en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Nolltolerans 

råder vad gäller diskriminering, kränkningar, trakasserier och repressalier. Utifrån regler om aktiva 

åtgärder i diskrimineringslagen finns ett stödmaterial för att organisationens verksamheter ska kunna 

arbeta främjande med likabehandling och förebyggande med diskriminering utifrån alla 

diskrimineringsgrunder. Materialet uppmanar till diskussion om konkreta åtgärder. 

På övergripande nivå fortsätter arbetet med att säkerställa att övergripande processer motsvarar kraven 

utifrån likabehandling och att se till att dessa efterföljs. Ex. rekryteringsmetoden Kompetensbaserad 

rekrytering säkerställer att rätt kunskap och kompetens efterfrågas och bedöms likvärdigt mellan 

sökanden. 

Uppdrag/mål: 

Ett stärkt chef- och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

Översyn av chefers 
förväntningar och 
förutsättningar 

Arbete pågår b la genom engagerat ledarskap med kontinuerlig dialog och 
förbättringsåtgärder. 
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Förändring årsarbetare 

Förändring av antal årsarbetare 

Förändring Årsarbetare 

Tillsvidareanställda 109,9 

Visstidsanställda -41,2 

Timavlönade 7,8 

Summa förändring (anställda årsarbetare) 76,5 

Sjukfrånvaro -16,4 

Föräldraledig och vård av barn 5,0 

Övrig frånvaro -13,8 

Summa förändring frånvaro (minskad frånvaro = ökat antal årsarbetare) -25,2 

Förändring totalt (faktiskt antal årsarbetare) 101,7 

Region Jönköpings län mäter antal anställda uttryckt i faktiska årsarbetare. Det visar hur många 

årsarbetare som varit i tjänst i genomsnitt under perioden. Hänsyn tas till både tjänstgöringsgrad och 

frånvaro. 

I genomsnitt har regionen totalt ökat 102 faktiska årsarbetare under jan - aug 2019 jämfört med samma 

period 2018. Förändringen kan förklaras enligt nedanstående uppställning. Ökningen av anställda 

årsarbetare är 76,5 men eftersom frånvaron också har minskat med motsvarande 25,2 årsarbetare (fler i 

arbete) blir ökningen i faktiska årsarbetare högre. 

Förändring per personalgrupp 

Nedan finns en uppställning som visar förändringen uppdelat på personalgrupp. Tabellens första 

kolumn visar genomsnittligt antal faktiska årsarbetare för perioden jan-aug 2019 uppdelat per 

personalgrupp. Den andra kolumnen visar förändringen av årsarbetare – det påverkas av nya 

medarbetare eller en ökad sysselsättningsgrad. Den tredje kolumnen visar förändringar i frånvaro 

(sjukfrånvaro, föräldraledighet, utbildning och övrigt) – en ökad frånvaro innebär färre i arbete och en 

minskad frånvaro innebär fler i arbete. Den fjärde kolumnen visar förändringen i faktiska årsarbetare 

(det vill säga förändringen av årsarbetare och frånvaro tillsammans). 

Personalgrupp 
Faktiska årsarb 
genomsnitt jan-

aug 2019 

Förändring 
årsarb jämfört 
samma period 

2018 

Förändring 
frånvaro årsarb 
jämfört samma 

period 2018 

Förändring 
faktiska årsarb 
jämfört samma 

period 2018 

Administration vård 551,1 -6,7 -3,9 -2,8 

AT-läkare och underläkare ej leg 146,3 0,5 2,9 -2,4 

Biomedicinska analytiker m fl 249,6 3,2 -5,8 9,0 

Handläggare och administratörer 747,2 43,9 -1,9 45,8 

Kurator m fl 132,1 -3,0 0,9 -3,9 

Kök och service 399,0 -7,2 -14,1 6,8 

Ledningsarbete 420,5 9,2 0,3 8,9 

Psykologer 104,9 5,7 -2,3 8,0 

Sjukgymnast/ arbetsterapeut 308,1 4,3 2,1 2,2 
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Personalgrupp 
Faktiska årsarb 
genomsnitt jan-

aug 2019 

Förändring 
årsarb jämfört 
samma period 

2018 

Förändring 
frånvaro årsarb 
jämfört samma 

period 2018 

Förändring 
faktiska årsarb 
jämfört samma 

period 2018 

Sjuksköterskor 2 277,1 21,3 -6,7 28,1 

Specialistkompetent läkare 608,2 14,1 -8,3 22,5 

ST-läkare och underläkare leg 285,8 -7,7 2,2 -9,9 

Tandhygienist 84,5 8,6 2,1 6,5 

Tandläkare 145,2 -7,2 -1,3 -5,9 

Tandsköterskor m fl 290,3 -7,1 2,2 -9,3 

Teknisk personal och hantv 396,1 19,0 -0,4 19,4 

Undersköterska/Skötare m fl 1 367,4 0,2 7,1 -6,9 

Utb fritid och kultur 241,7 -15,5 -5,0 -10,6 

Övrig rehab och förebygg arb 120,4 -1,1 0,2 -1,3 

Övrig vård- och omsorgsarbete 72,0 1,9 4,4 -2,5 

Summa 8 947,5 76,5 -25,2 101,7 

Folktandvården, Utbildning och kultur och Kommunal utveckling har minskat något medan övriga 

verksamhetsområden har ökat i faktiska årsarbetare i förhållande till samma period föregående år. 

Uppdelat på personalgrupp så är det framförallt en minskning av kulturpersonal, tandsköterskor och 

tandläkare. Minskningen i gruppen ST-läkare och underläkare leg består av dels en ökad 

föräldraledighet bland ST-läkare men också en minskning av visstidsanställda underläkare. Störst 

ökning är det inom grupperna handläggare och administratörer och specialistkompetenta läkare. 

Ökningen av handläggare och administratörer har framförallt skett inom Verksamhetsstöd och service, 

Regional utveckling, Kompetensförsörjningsenheten och Kirurgisk vård 
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STÖD OCH SERVICE 

Hållbar utveckling 2017-2020 

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 per augusti att 14 av målen helt eller delvis uppnås. 

Energi: inom energiområdet minskar regionens elförbrukning jämfört med föregående år och den 

totala energianvändningen (värme + el) väntas ligga på till 164,3 kWh/m2, vilket dock är något över 

målnivån för 2019 på 162,5 kWh/m2. 

Tjänsteresor: från och med 2019 görs jämförelse mot motsvarande period 2017 med målnivåer som 

anpassats därefter. Användning av privatbil i tjänst minskar (-6 procent) samtidigt som poolbil/hyrbil 

ökar marginellt. Tjänsteresandet med flyg uppvisar en fortsatt tydlig minskning, med 21 respektive 27 

procent för inrikes- och utrikesflyg. 

Målet för en ökad andel miljöbilar har justeras så att det från och med 2019 speglar prioriteringarna i 

Region Jönköpings läns drivmedelsstrategi (el- och biogasfordon). Resultatet uppgår nu till 60 

procent, med fordon som successivt byts ut. Under hösten tas ett större antal biogasbilar i drift. 

Matsvinn: målsättningar kring minskat matsvinn uppnås varken inom regionens restauranger eller för 

patientmåltider, med ökningar jämfört med 2017. Matsvinnet minskar dock under andra tertialet. 

Förbättringsåtgärder pågår tillsammans med utvecklad mätmetodik. 

Livsmedel: flera av årsmålen inom livsmedelsområdet uppnås, bland annat när det gäller andel 

svenskproducerat kött, mjölk och ägg samt svenskodlad frukt och grönsaker. Andelen inköpta 

ekologiska livsmedel minskar något, men ligger fortsatt strax under målnivån på 55 procent. Andelen 

vegetariska lunchportioner i regionens restauranger ökade under tertialet och överstiger nu årsmålet på 

19 procent. 

Vi är klimatsmarta 

Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Levererad 
energi 
värmeförbrukning 

85,5 
kWh/m2 

85,6 
kWh/m2 

Prognosen för den totala energianvändningen för Region 
Jönköpings län är 164,3 kWh och vi uppfyller inte målvärdet 
på 162,5 kWh. Värmeförbrukningen har ökat främst på 
Länssjukhuset Ryhov där det bland annat pågått större 
ombyggnadsprojekt som påverkar förbrukningen. 

 Levererad 
energi 
elförbrukning 

77 
kWh/m2 

78,7 
kWh/m2 

Prognosen för den totala energianvändningen för regionen 
är 164,3 kWh och vi uppfyller inte målvärdet på 162,5 kWh. 
Elförbrukningen har dock sänkts från 80,6 kWh till 78,7 kWh 
jämfört med bokslutsvärdet 2018. Solceller som under 
hösten kommer att monteras upp ger ytterligare positiv 
effekt för mängden köpt energi. 

 

Aktiviteter Analys 

Nya byggnader, med utförd 
förstudie och 
kostnadsberäkning från 2017, 
ska vara nära-noll-energihus för 

I nybyggnation/ombyggnationer så projekteras det för nära-noll-
energihus. 
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Aktiviteter Analys 

levererad energi. 

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

En rutin med tillhörande checklista är framtagen och godkänd av 
miljöchefen. Den gäller från och med 1 januari 2019. 
Kommunikationsavdelningen ska nu hjälpa till med att kommunicera ut 
den till chefer och personal. 

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Tjänsteresor, 
antal km egen bil 
(privatbil) 

-20 % -5,8 % Minskad privatbilanvändning inom sju av elva 
verksamhetsområden, med en sammantagen minskning på 
6 procent jämfört med 2017. 

 Tjänsteresor, 
antal km poolbil 
och hyrbil 
(korttid) 

-10 % 2,1 % En mindre ökning i användandet av poolbil/hyrbil jämfört 
med 2017. 

 Andel fordon 
som lever upp till 
Region 
Jönköpings läns 
drivmedelsstrateg
i 

75 % 60 % Vid inköp av nya bilar följs Region Jönköpings läns 
drivmedelsstrategi. Bilarna byts ut successivt. 
 

 Tjänsteresor, 
antal km 
inrikesflyg 

-15 % -21 % Resandet med inrikesflyg tydligt minskat jämfört med 
tidigare år, med minskningar inom de flesta 
verksamhetsområden. 

 Tjänsteresor, 
antal km 
utrikesflyg 

-10 % -27 % Resandet med utrikesflyg tydligt minskat jämfört med 
tidigare år, med minskningar inom de flesta 
verksamhetsområden. 

 

Aktiviteter Analys 

Fordon ska köpas in i enlighet 
med drivmedelsstrategin och 
tankning ska i första hand ske 
av det drivmedel som är 
prioriterat i denna strategi. 

Upphandling av fordon sker i enlighet med fastställd drivmedelsstrategi. 

Vi använder våra resurser klokt 

Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Matsvinn per 
restaurangportion 

-8 % 3,6 % Översyn av matsvinnsmätningen sker på folkhögskolorna 
hösten 2019. 

 Matsvinn per 
patientportion 

-8 % 24,6 % Arbete pågår med att förbättra mätmetoderna för mätning 
av matsvinn. 
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Aktiviteter Analys 

Systematiskt mäta matavfall i 
köken, sätta upp en målsättning 
för att minska matsvinnet samt 
ge förslag på åtgärder för att 
minska detta. 

Mätningar genomförs på avdelningsnivå och information till enhetschefer 
och kostombud ges. 

  

  

Vi bidrar till en sund livsmiljö 

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 % 72,6 % Resultatet på andel A+B klassade produkter är 72,6%. 
Trenden är positiv, jämfört med tertial 2 föregående år har 
resultatet förbättrats med 7,3 procentenheter. 

Ibland finns inte möjlighet att välja A+B klassade produkter 
och i dessa fall har Region Jönköpings län godkänt vissa C-
klassade produkter. Om dessa tas med skulle utfallet öka till 
85%. 

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 

93 % 96,6 % En översyn av ekologiska livsmedel, matsvinn, 
svenskproducerat oberett kött, mjölk och ägg samt kaffe, te 
och kakao med sociala och etiska krav görs hösten 2019 på 
folkhögskolorna. Naturbruksgymnasierna når målet. 

 Andel 
svenskodlad frukt 
och grönt 

18 % 39,4 % Målet uppnått 

 Andel MSC-
märkt fisk och 
skaldjur 

68 % 86,1 % Målet uppnått 

 Andel 
ekologiska 
livsmedel 

55 % 54,4 % En översyn av ekologiska livsmedel, matsvinn, 
svenskproducerat oberett kött, mjölk och ägg samt kaffe, te 
och kakao med sociala och etiska krav görs hösten 2019 på 
folkhögskolorna. 

 Andel kaffe, 
te och kakao med 
sociala och etiska 
krav 

95 % 95,7 % En översyn av ekologiska livsmedel, matsvinn, 
svenskproducerat oberett kött, mjölk och ägg samt kaffe, te 
och kakao med sociala och etiska krav görs hösten 2019 på 
folkhögskolorna. 
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Aktiviteter Analys 

Inköpen av livsmedel bör 
anpassas efter säsong 

Ständigt pågående arbete. 

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 % 27 % Utbud klart men utveckling krävs ständigt för att vinna 
kundens intresse för produkterna. 

 Andel 
vegetariska 
portioner i 
regionens 
restauranger 

19 % 19,1 % En positiv utveckling med ökad andel serverade vegetariska 
luncher. Under september lanseras nya vegetariska 
maträtter. Arbete pågår för att anpassa de vegetariska 
maträtterna efter kundernas behov och önskemål. 
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EKONOMI 

Ekonomi 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde 
Resultat-
budgetavvikelse 

 Ekonomi i balans 0 tkr 502 249 tkr 

 Prognos 0 tkr   525 000 tkr 

 

Delårsresultatet bättre än budget i både verksamheten och finansnettot 

Efter andra tertialet visar utfallet ett överskott på 931 miljoner kronor, vilket är 502 miljoner 

kronor högre än periodbudget. Verksamhetens nettokostnad är 220 miljoner kronor bättre än 

budget medan skatter, utjämning och generella statsbidrag är 21 miljoner kronor sämre än 

budget. Det gör att verksamhetens resultat är knappt 200 miljoner kronor högre än budget.  

Utöver att verksamheten totalt visar positivt resultat så förklaras tertialets positiva 

budgetavvikelse av ändrad redovisningsprincip i nya lagen om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR 2018:597) där finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt värde) 

påverkar resultatet. Till och med augusti ingår orealiserade värdehöjningar på 347 miljoner 

kronor mer än budgeterat. Samtidigt så visar finansnettot på tillgångssidan 36 miljoner kronor 

sämre än budget beroende på lägre ränteintäkter samt realiserade förluster. Finansiella 

kostnaderna på skuldsidan (pensioner) visar 9 miljoner kronor sämre än budget. 

 

Positiv årsprognos  
Det prognostiserade årsresultatet är ett överskott på 900 miljoner kronor vilket är 525 miljoner 

kronor högre än budgeten på 375 miljoner kronor.  

Verksamhetens nettokostnad beräknas till 10 761 miljoner kronor vilket är 280 miljoner 

kronor lägre än budget. I prognosen ingår riktade statsbidrag med 360 miljoner kronor för 

överenskommelser inom hälso- och sjukvård. Det är cirka 125 miljoner kronor högre än 

budget eftersom flera överenskommelser som skulle upphört nu fortsätter, andra har utökats 

och nya tillkommit. Besked om flera av överenskommelserna kom först i juni 2019. Finns 

även överskott på läkemedelssidan på cirka 50 miljoner kronor.  

Skatter och generella statsbidrag beräknas till 11 476 miljoner kronor som motsvarar 32 

miljoner kronor sämre än budget. Verksamhetens resultat (resultatet före finansnetto) 

beräknas därmed till 715 miljoner kronor, vilket är 248 miljoner kronor högre än budget.  

Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 525 miljoner kronor, vilket är 290 

miljoner kronor bättre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och 
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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 omöjlig att göra. 

Nästan hela finansavvikelsen utgörs av dessa poster då övriga finansposter som räntor, 

utdelning och bankkostnader med mera i det närmaste beräknas följa budget. Kostnaden för 

värdesäkring av pensioner beräknas till 340 miljoner kronor vilket är 13 miljoner kronor 

sämre än budget. 

Totalt är det en resultatförbättring jämfört med 2018 med drygt 700 miljoner kronor. Här 

utgör hela finansnettot cirka 240 miljoner kronor och verksamhetens resultat drygt 460 

miljoner kronor. I förändringen av verksamhetens resultat ingår skattehöjning på 388 miljoner 

kronor brutto samt utökade riktade statsbidrag på cirka 20 miljoner kronor. 

Prognostiserat årsresultat motsvarar 7,8 procent av skatter och generella statsbidrag och 

nettokostnaden uppgår till 93,8 procent av skatter och generella statsbidrag.  

Egenfinansieringsmålet, beräknat som tidigare baserat på årets resultat, beräknas kunna nås 

med relativt stor marginal då de prognosticerade nettoinvesteringarna är 94 miljoner kronor 

lägre än årets resultat plus avskrivningar. I årets resultat ingår årets orealiserade 

värdehöjningar på finansiella tillgångar på 412 miljoner kronor, till följd av den ändrade 

redovisningslagen.  

Ett annat och stabilare mått för egenfinansiering utan påverkan av de finansiella posterna är 

verksamhetsresultatet. Det prognosticerade verksamhetsresultatet plus avskrivningar är 1 082 

miljoner kronor, vilket är 91 miljoner kronor lägre än de prognosticerade investeringarna på 

1 173 miljoner kronor.  Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 92 procent, vilket är bättre än 

budgeten enligt denna definition på 65 procent. Totalt för åren 2015-2019 beräknas 

investeringarna enligt denna definition inte ha finansierats med egna medel, saknas 160 

miljoner kronor.  

 

Tabell: Resultaträkning (mnkr) 

  Utfall 
Tertial 
2:2019 

Prognos 
2019 

Avvikelse   
årsbudget 

Utfall  
Tertial 
2:2018 

Bokslut  

2018 

Intäkter  1 768 2 630  1 638 2 595 

Kostnader  -8 501 -13 024  -8 194 -12 634 

Avskrivning  -239 -367  -249 -374 

Verksamhetens nettokostnad   

 

-6 972 -10 761 280 -6 806 -10 413 

 

Skatteintäkter  6 068 9 102 -14 5 604 8 397 

Generella statsbidrag/kommunal 
utjämning 

 1 583 2 374 -18 1 515 2 267 

Verksamhetens resultat  679 715 248 314 251 

Finansnetto tillgångar  478 525 290 179 181 

Finansnetto skulder/pensioner  -227 -340 -13 -153 -238 

Årets resultat  931 900 525 340 194 

      *2018 års värden är inte omräknade enligt ny princip för verkligt värde av finansiella placeringar. 

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

Finansiella intäkter  510 558 320 205 235 

Finansiella kostnader  -259 -373 -43 -179 -292 
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Verksamhetens nettokostnad mycket lägre än budget 

Nettokostnaden har till och med andra tertialet ökat med 2,4 procent jämfört med samma 

period 2018. Då ingår reavinst på fastighetsförsäljning med 27 miljoner kronor februari 2018. 

Mer jämförbar nettokostnadsökning är 2,0 procent. 

Nettokostnaden beräknas för helåret bli 10,8 miljarder kronor, vilket är 280 miljoner kronor 

lägre än budget. Jämförbar nettokostnadsökning blir då 3,1 procent. 

Intäktsökningen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning utgör 7,6 procent. Då 

ingår skattehöjning med 50 öre vilket motsvarar cirka 388 miljoner kronor. Justerat för 

skattehöjningseffekten så är ökningen 4,0 procent. 

Tabell: Nämndsavvikelser (mnkr) 

Nämnd Period-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse 

Kostnads-
omslutning 

Avvikelse  
i procent 

FS +3 +15 -11 737 0,1 
 varav verksamhetsområden -19 -59 -9 783 -0,6 
 varav centralt +22 +74 -1 954 3,8 
     
ANA +8 +8 -496 1,7 
 varav verksamhetsområde +3 +3 -449 0,8 
 varav centralt +5 +5 -47 10,1 
     
TIM +3 -6 -1 488 -0,4 
 varav verksamhetsområde +2 -7 -1 477 -0,5 
 varav centralt +1 +1 -10 7,7 
     
RS +62 +56 -2 960 1,9 
 varav verksamhetsområden +31 +27 -2 667 1,0 
 varav centralt +31 +29 -292 10,1 
     
RSÖ +143 +207 -195 105,9 
 varav riktade statsbidrag +126 +178 -282 63,1 
 varav internränta/avskrivning mm -4 -3 84 -3,9 
 varav pensioner mm +21 +32 3 1 288,0 
     
RF +1 0 -17 0,6 

Totalt +220 +280 -16 893 1,7 

 

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 ännu ej utfördelad budget på 37 

miljoner kronor utifrån antagandet att motsvarande kostnadsprognos finns i verksamheterna. 

Detta gäller även för avsatt budget på 10 miljoner kronor för ökade kostnader efter införande 

av e-frikort. Kostnader på 25 miljoner kronor över budget beräknas för direktavskrivningar 

för lös utrustning i hus 37, D1 och OP/IVA Värnamo, vilket är budgeterat i 

investeringsramen. Överskottet inom verksamhetsområdena avser Verksamhetsstöd och 
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service och Regionledningskontoret. Prognosen avseende RSÖ är en budgetavvikelse på 207 

miljoner kronor för 2019. Den största delen, 178 miljoner kronor, avser riktade statsbidrag. 

Cirka 52 miljoner kronor avser statsbidrag och överenskommelser som pågått under flera år 

vilket täcker permanentade budgetutökningar i verksamheterna och cirka 125 miljoner kronor 

avser ej utfördelade statsbidrag. Besked om årets överenskommelser lämnades i flera fall först 

i juni 2019.  

 

Personalkostnader ökar mycket mer än avtalsökning 

Personalkostnaderna, beräknas öka med 4,0 procent. Avtalsökningen inklusive helårseffekt 

från 2018 utgör 2,9 procent. Den prognosticerade kostnadsökningen är cirka 49 miljoner 

kronor högre än avtalsökningen.  

Kostnaden för inhyrda läkare/tandläkare/sjuksköterskor uppgår efter andra tertialet till 107 

miljoner kronor inklusive distansbedömning diagnostik, vilket är 19 miljoner kronor lägre än 

samma period 2018. Kostnaden har minskat inom samtliga områden. Kostnaden hittills för 

distansbedömning diagnostik ligger på 9 miljoner kronor. Det definieras inte längre som en 

hyrläkarkostnad som täcker personalbrist, men tas med för att göra jämförelsen relevant med 

2018. Under första tertialet så fanns inga kostnader för hyrsjuksköterskor. Under 

semestermånaderna juli och augusti har sjuksköterskor hyrts in för knappt 3 miljoner kronor 

vilket, jämfört med samma tid 2018, är en ökning med knappt 0,5 miljoner kronor. Totala 

kostnaden inklusive distansbedömning 2018 blev 185 miljoner kronor.  

 

Läkemedelskostnaderna 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 för 

förmånsläkemedel är något lägre än riket, för rekvisitionsläkemedel något högre än riket och 

för smittskydd i nivå med riket. Prognosen pekar på en positiv budgetavvikelse, vilket främst 

förklaras av höga återbäringar/rabatter samt lägre listpriser. 

Belopp i miljoner kronor Tertial 2 

2019 

Tertial 2 

2018 

Förändring % Prognos 

2019 

Diff mot 

budget 

Läkemedel* 823 801 2,7 1 223,0 +50,0 

Beredningar/abonnemang 

eget sjukhusapotek 

12 13 -10,2 20,0 0,0 

Summa 835 814 2,5 1 243,0 +50,0 

* Externa kostnader för läkemedel inom och utanför förmån (recept och rekvisition), inklusive rabatter/återbäringar 

  

Skatteintäkterna når inte budget 

Skatteintäkterna beräknas uppgå till 9 102 miljoner kronor 2019 vilket är 14 miljoner kronor 
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lägre än budget. Prognosen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning 

i augusti. Denna prognos är drygt 30 miljoner kronor bättre än prognosen i maj. 

 
Generella statsbidrag och utjämning lägre än väntat till följd av rabatter 
Tabell: Statsbidrag och utjämning 

Belopp i miljoner kronor Tertial 2 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

årsbudget 

Tertial 2 

2018 

Bokslut  

2018 

Inkomstutjämning 1 157 1 736 16 1 122 1 683 

Kostnadsutjämning -226 -339 1 -217 -325 

Regleringsbidrag/avgift -46 -70 -12 -72 -108 

Läkemedelsbidrag 667 999 -28 633 945 

Välfärdsmiljard flyktingar 29 44 0 44 65 

Livmoderhalsscreening 3 5 5 3 5 

Långtidsarbetslösa 0 0 0 1 2 

Summa 1 583 2 374 -18 1 515 2 267 

 

Avtalet avseende bidrag till läkemedelsförmånen för 2019 ger  knappt 1 047 miljoner kronor 

brutto. I avtalet ingår att 40 procent av erhållna läkemedelsrabatter inom förmånen kommer 

återbetalas till staten. Bedömningen är att återbetalningen motsvarar cirka 47 miljoner kronor 

för 2019 och 1 miljon kronor ytterligare för 2018 än vad som bedömdes i bokslutet. Totala 

läkemedelsbidraget 2019 beräknas därmed till knappt 999 miljoner, vilket är 28 miljoner 

kronor lägre än budget. Vi får behålla 60 procent av de erhållna rabatterna vilket påverkar 

nettokostnaden positivt och bidrar till budgetöverskottet inom läkemedelsområdet på 50 

miljoner kronor, vilket framgår av läkemedelsavsnittet ovan. 

Välfärdsmedlen 2019 är på totalt 2 500 miljoner kronor till regionerna. De består av 1 500 

miljoner kronor i generellt invånarbaserat stöd, vilket ger Region Jönköpings län 53 miljoner 

kronor inom regleringsbidraget/avgiften. Välfärdsmedlen innehåller även 1 000 miljoner 

kronor avseende flyktingbaserat stöd. Vi får cirka 44 miljoner kronor av dessa vilket 

särredovisats i tabellen ovan. 

Som en del i överenskommelsen om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors 

hälsa får regionerna 141 miljoner kronor som kompensation för uteblivna patientavgifter vid 

fri livmoderhalsscreening. Detta ger knappt 5 miljoner kronor, vilka hanteras som ett generellt 

bidrag då det 2019 egentligen skulle ingå i regleringsbidraget/avgiften. Det är därför inte 

budgeterat separat. 

 

Fortfarande stort överskott på finansnettot 

Som nämnts i inledningen av ekonomiavsnittet så är en stor förklaring till delårets positiva 

budgetavvikelse en ändrad redovisningsprincip i nya lagen om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR 2018:597) där finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt värde) vid 

varje månadsbokslut ska visas i resultatet.  

Till och med andra tertialet redovisas ett positivt finansnetto för tillgångar på 478 miljoner 

kronor, vilket är 311 miljoner kronor bättre än periodbudget. Till och med augusti ingår 
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orealiserade värdeökningar på 412 miljoner kronor i resultatet, vilket är 347 miljoner kronor 

mer än periodbudget. I övrigt visar finansnettot på tillgångssidan 36 miljoner kronor sämre än 

budget beroende på lägre ränteintäkter, lägre utdelning samt realiserade förluster. Finansiella 

kostnaderna på skuldsidan (pensioner) visar 9 miljoner kronor sämre än periodbudget.  

Utöver de orealiserade värdeökningarna ovan så har de finansiella tillgångarnas redovisade 

värde ökat med ytterligare 488 miljoner kronor, till följd av den ändrade redovisningslagen. 

Detta motsvarar det orealiserade värdet per 2018-12-31 och de ingår inte i periodens eller 

årets resultat utan har ökat det egna kapitalet.  

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 525 miljoner kronor, vilket är 290 

miljoner kronor bättre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och 

realiserade värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista augusti till skillnad från 

prognosen i delårsrapport 1 vilken var enligt budget. Som nämnts i inledningen ligger det 

ingen värdering i att utfallet kommer vara oförändrat då en sådan prognos är omöjlig att göra. 

Nästan hela finansavvikelsen utgörs av dessa poster då övriga finansposter som räntor, 

utdelning och bankkostnader beräknas bli 5 miljoner kronor sämre än budget. Kostnaden för 

värdesäkring av pensioner beräknas till 340 miljoner kronor vilket är 13 miljoner kronor 

sämre än budget. 

Avkastning på finansiella tillgångar tillsammans med orealiserade värdestegringar uppgår för 

åtta månader till 7,0 procent. Den prognostiserade årsavkastningen utgör 7,7 procent. 

Finanskostnaderna för skulder, det vill säga värdesäkring av pensioner, visar till och med 

andra tertialet en kostnad på 227 miljoner kronor. På helår beräknas kostnaden bli 340 

miljoner kronor. Det är 13 miljoner kronor högre kostnad än budget. 

 

Egenfinansiering av investeringar nås inte i år  

Årets prognostiserade resultat på 900 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 367 

miljoner kronor ger ett utrymme för investeringar på 1 267 miljoner kronor. Då 

nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 1 172 miljoner kronor innebär det att årets 

investeringar finansieras med egna medel enligt tidigare definition.  

De orealiserade värdeförändringarna på finansiella tillgångar, som i måttet ovan ingår med 

plus 412 miljoner kronor, kommer variera kraftigt mellan åren. De ska från 2019 ingå i 

resultatet enligt nya redovisningslagen. Då finansnettot för tillgångar enligt budgeten ska 

parera finanskostnaderna på skuldsidan (värdesäkring av pensioner) och inte är avsett för 

investeringar och att de orealiserade förändringarna är svåra att förutsäga för enskilda år, kan 

verksamhetens resultat, det vill säga resultatet före finansnetto, exklusive avskrivningar vara 

ett bättre mått att basera egenfinansieringen på framöver. 

Det prognosticerade verksamhetsresultatet exklusive avskrivningar är 1 082 miljoner kronor, 

vilket är 90 miljoner kronor lägre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 1 172 

miljoner kronor.  Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 92 procent, vilket är bättre än 

budgeten enligt denna definition på 65 procent.  
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Totalt för åren 2015-2019 beräknas investeringarna enligt denna definition inte ha finansierats 

med egna medel, saknas 159 miljoner kronor. Enligt budget 2018 beslutades att 200 miljoner 

kronor av placerade medel kunde ianspråktas för investeringar. Med hänsyn till detta ligger 

periodens egenfinansiering fortfarande inom ram. På grund av de höga investeringsplanerna 

var budgeten inte egenfinansierad utan investeringsbudgeten översteg det budgeterade 

verksamhetsresultatet exklusive avskrivningar med 466 miljoner kronor, vilket motsvarar 65 

procent enligt ny definition.  

Bruttoinvesteringarna på 1 173 miljoner kronor är 321 miljoner kronor lägre än budgeterat. 

Av de beräknade investeringarna utgörs 1 miljon kronor av immateriella tillgångar i form av 

programvaror, 747 miljoner kronor av byggnader inklusive bussdepån samt 269 miljoner 

kronor av övriga materiella tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier, 

bilar och tåg.  Utöver bruttoinvesteringarna så ingår försäljning av anläggningstillgångar samt 

ett erhållet investeringsbidrag på drygt 1 miljon kronor. 

Under årets två första tertial har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 634 miljoner kronor.  

Tabell: Beräknade större utbetalningar för fastighetsinvesteringar  

Byggprojekt 

Utbetalning 

2019,  

miljoner 

kronor 

Hus D1 Ryhov 340 

Hus 37 Eksjö 100 

Elkraftförsörjning Ryhov 55 

Komponentutbyten 45 

OP/IVA Värnamo 40 

Råslätts VC/FTV 30 

MR Värnamo 25 

Riddersbergs häststall 25 

Bussdepån, ägartillskott RJL Älghunden 4 AB 15 

Solpaneler 15 

Cykelparkeringar 8 

Segerstad svinhus/omklädningsrum 7 

 

Ekonomisk ställning – positiv soliditet som ökar 

Det egna kapitalet beräknas öka under året motsvarande överskottet på 900 miljoner kronor 

samt med ingående orealiserade värdeökningen på finansiella placeringar på 488 miljoner 

kronor. Det innebär att soliditeten beräknas öka till cirka 15 procent.  
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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 +839 miljoner kronor. Här 

ingår orealiserade vinster på värdepapper på 412 miljoner kronor, vilket inte ska inräknas i 

balanskravsresultatet som då blir +427 miljoner kronor. Då Region Jönköpings län inte har 

några balanskravsunderskott kvar sedan tidigare år finns inget underskott att återställa. 

Redovisningsprinciper 

Redovisningen påverkades tidigare mellan åren mycket ryckigt av basbeloppsförändringar 

och eventuell så kallad bromseffekt på pensionerna. För att utjämna detta redovisas 

pensionernas finansiella kostnader som ett rullande genomsnitt för tre år, i enlighet med beslut 

i budget sedan 2013. För 2019 beräknas detta medföra en minskad avsättning med 43 miljoner 

kronor och ackumulerat en ökad avsättning med 63 miljoner kronor jämfört med om 

genomsnittsmodell inte hade använts. 

Redovisning av finansiella pensionsplaceringar har ändrats från och med 2019. Nu ingår dessa 

placeringars verkliga värde på balansdagen i balansräkningen och förändringen av detta värde 

under året påverkar resultatet. Justering till verkligt värde per 181231 har ökat 

balansräkningens tillgångar och det egna kapitalet så det påverkar således inte årets resultat 

men har ökat soliditeten. Föregående års värden har inte omräknats enligt ny princip. 

I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2018. 
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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 2019 är cirka 315 miljoner kronor och verksamheten har cirka 

265 faktiska årsarbetare. Inom Regionledningskontoret och verksamhetsnära funktion pågår 

aktiviteter med utgångspunkt från budget och andra styrande dokument inom regional 

utveckling och hälso- och sjukvård för ett bra liv i en attraktiv region i syfte att vara bästa 

platsen att växa upp och åldras på. 

Inom regional utveckling förstärks verksamheten med fler chefer och medarbetare för att 

ytterligare utveckla arbetet med regional utveckling i länet och i enlighet med det nationella 

uppdraget. 

Arbetet i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter och utvecklas med 

uppdrag och aktiviteter utifrån Budget och verksamhetsplan 2019, samt olika statsbidrag. Den 

nationella kunskapsstyrningen utvecklas gemensamt i sydöstra sjukvårdsregionen och 

nationellt. Aktiviteter pågår tillsammans med länets kommuner avseende handlingsplanen för 

jämlik hälsa. Arbetet med invånartjänster och e-hälsa fortsätter för att nå målet att ha Sveriges 

bästa digitala vård. 

I arbetet med att förbättra tillgänglighet används kapacitets- och produktionsstyrning som 

verktyg, resurser inom Regionledningskontoret fungerar som viktigt stöd för verksamheterna. 

Arbetet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har under augusti lett fram till ett 

förslag som behandlas i nämnder och styrelse under september. Arbetet med 

handlingsplanerna knutna till RUS:en har påbörjats tillsammans med berörda aktörer. 

Inom ramen för Agenda 2030 pågår arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

liksom med mänskliga rättigheter. I januari förnyades miljöcertifieringen för Region 

Jönköpings län. Arbetet med att revidera program för hållbar utveckling har startat. 

Utveckling pågår av såväl regionens interna och externa webbplatser som 

informationsmaterial. 

Den decentraliserade läkarutbildningen startade enligt plan i januari och finns än så länge i 

tillfälliga lokaler på Ryhov. Planering pågår för fler studenter och för att ta de nybyggda 

lokalerna i hus D1/D2 i bruk. 

I maj arrangerades åter Utvecklingskraft, en konferens där förbättringsarbeten inom hälso- 

och sjukvård från hela Sverige presenteras och sprids. Utvecklingskraft arrangeras av 

Qulturum. 

Arbetet med kompetensförsörjning har stort fokus och kompetensförsörjningsplaner har tagits 

fram i verksamhetsområdena. Andelen bemanning med hyrpersonal fortsätter minska i 

enlighet med planering. 

Arbete med nätverk för engagerat ledarskap, chefers kommunikation och chefsprogram 

fortsätter. 

Inom Regionledningskontoret minskar sjukfrånvaron och ekonomin är i balans. Resfria möten 

och alternativ till transporter med bil är områden för utveckling och förbättring. 
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2019-08-31 Andel 2018-08-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

8 73 % 2 23 % 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

1 9% 3 33 % 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

2 18% 4 44 % 

Antal mätetal som 
mäts 

11 100 % 9 100 % 

Jämfört med föregående år har en klar förbättring skett av måluppfyllelsen. 

Enbart två av nyckeltalen påvisar i nuläget ett resultat som behöver förbättras. Resandet med 

egen bil är för högt. Nödvändiga åtgärder blir att informera om gällande resepolicy men även 

analysera varför detta resande ökar. I övrigt är andelen utförd nödvändig tandvård lägre än 

föregående år. 
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Perspektiv: 

Medborgare och kund 
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. 

Dialogträffar med patientföreningar fortsätter, liksom 
utvecklingen inom hälsocafé.  Verksamheten pågår med fler 
lärcaféer och levande bibliotek. 

Uppdrag/mål: 

Existentiell hälsa och andlig vård 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med WHO:s åtta existentiella 
dimensioner 

Inom Region Jönköpings län har en styrgrupp bildats. 
Existentiella samtalsgrupper för seniorer har startats upp, 
och hälso- och sjukvårdspersonal har deltagit i 
samtalsgrupp kring existentiella frågor. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta aktivt med etik och bemötande 

Aktiviteter Analys 

Höja den etiska kompetensen hos 
medarbetare och förtroendevalda 

Etikrådet arbetar för att höja den etiska kompetensen hos 
medarbetare och förtroendevalda genom återkommande 
utbildningar. 

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

Etikrådet främjar samtal och etisk reflektion genom 
återkommande utbildning, stöd till etikombuden, debatt i 
personaltidningen Pulsen och spridning av nyheter på 
webben. 

Ge vägledning och stöd kring etik och 
förhållningssätt 

Etikrådet ger vägledning och stöd kring etik och 
förhållningssätt via olika former av utbildning, men också 
genom att besvara inkomna frågor från verksamheten och 
via etiska riktlinjer. 

Arbete med prioriteringar i vården Lunchsamlingar för personal och förtroendevalda inbokade 
under hösten på samtliga tre sjukhus. 
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Uppdrag/mål: 

Förbättra tillgängligheten 

Aktiviteter Analys 

Tillgänglig vård Läkarrekrytering, kapacitets- och produktionsplanering, 
arbete med förändrade arbetsrutiner, utbildningsinsatser 
avseende registrerings- och dokumentationsrutiner är 
exempel på pågående aktiviteter för en förbättrad 
tillgänglighet. Andra exempel är framtagna handlingsplaner 
inom röntgen avseende områdena mammografi samt MR. 

En analys och handlingsplan för arbetet med den nya 
kömiljarden är påbörjad. 

Uppdrag/mål: 

Närakuter 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete med närakuter Säkerhetsrutin gällande hot och våld för Närakut Jönköping 
har tagits fram som en del av kravet från arbetsmiljöverket. 
Uppföljande inspektion kommer att hållas i oktober där 
genomgång av svar kommer att ske. Framtagen rutin 
kommer även att anpassas till Närakt Vmo och Närakut Eks. 

Uppföljning av samarbetet mellan ortopeden och Närakut 
Jkp är genomförd. Samverkan mellan ortoped och 
samordnare fungerar väl, god kommunikation. Månatlig 
uppföljning med länets tre samordnare och 
primärvårdsenheten är en del i arbetet för jämlik vård i 
länet. 

Närakut Jkp kommer att göra några få organisatoriska 
förändringar för att främja flödet på Närakut och underlätta 
för medarbetarna i deras arbetsmiljö. 

Riskanalys visade en betänklig hög oro för en kraftig ökning 
av besök till Närakut efter flytt till sjukhuset. Dock har 
ökningen uteblivit, statistiken visar ingen ökning jämfört 
med föregående år, motsvarande period. 

Uppdrag/mål: 

Fast vårdkontakt 

Aktiviteter Analys 

Erbjuda patienter en fast vårdkontakt Arbete pågår både inom patientkontraktsprojekt och i 
samband med utskrivning från slutenvård. 

Uppdrag/mål: 

Mobila närsjukvårdsteam 

Aktiviteter Analys 

Arbete med mobila tvärprofessionella 
närsjukvårdsteam 

Arbete med att utveckla det nära samverkansytorna 
tillsammans med vårdcentralerna, kommunerna och 
Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) pågår. 
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Uppdrag/mål: 

Sveriges bästa digitala vård 

Aktiviteter Analys 

Implementering av ehälsa (IT) ska ske på ett 
kostnadseffektivt sätt som leder till 
kvalitetsförbättringar inom vården 

Arbete pågår med fortsatt utveckling av vårdens IT-stöd och 
ehälsa i Region Jönköpings län, i samverkan i sydöstra 
sjukvårdsregion och i samverkan nationellt. Uppgraderingar 
av olika system genomförs kontinuerligt. Under våren har e-
frikort driftsatts och olika modeller för digitala vårdbesök 
testas, exempelvis via Cosmics evisit med goda resultat. 
Planering för införande av NOVA (mobila Cosmic) är startad. 

Ta fram en handlingsplan för att bli bäst i 
Sverige på digitala tjänster och stödsystem 

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att bli bäst i 
Sverige på digitala tjänster och stödsystem tas in i arbetet 
om framtidens hälso- och sjukvård. En workshop är 
genomförd där flera exempel togs upp på behov av 
digitalisering. Under året har flera olika tester genomförs 
för att utveckla t ex digitala vårdbesök. Planering för mobila 
lösningar pågår. 

Uppdrag/mål: 

Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling av lärcaféer Hälsocaféer med dess olika invånarstöd sprids och etableras 
med noder i Jönköping, Värnamo och Eksjö 

Uppdrag/mål: 

Plan för framtidens hälso- och sjukvård 

Aktiviteter Analys 

Utveckla den nära vården Arbete med att utveckla framtidens hälso- och sjukvård och 
den nära vården har påbörjats. Workshopar är genomförda 
i sjukvårdens ledningsgrupp, samt med politiker, 
patientrepresentanter, förtroende valda och tjänstemän i 
maj. Statliga utredningar och överenskommelsen om God 
och nära vård, samt andra överenskommelser används 
också som underlag till uppdraget. 

Planen ska omfatta hur tre akutsjukhus ska garanteras på 
lång sikt och hur omställningen till mer nära vård ska 
genomföras, inklusive kompetensförsörjning och 
investeringar. Digitaliseringen och ehälsans alla möjligheter 
blir en viktig del i arbetet. 

Ett projekt är format och en projektledare är tillsatt. 
Uppdraget innebär att genomföra en nuläges analys och ta 
fram en plan med en inriktning för framtidens hälso- och 
sjukvård utifrån Budget och verksamhetsplan 2019. 
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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 Diplomeringar genomförs kontinuerligt. Catch-up-
utbildnigar likaså. Utökat fokus genom 
hållbarhetsprogrammet/social hållbarhet 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med asyl och flyktingfrågor 

Aktiviteter Analys 

Hälsoundersökningar Rutiner efterföljs. Ligger i fas med behoven. 

Anpassad kommunikation kring hälsa och 
svensk sjukvård 

Hälsoskolor genomförs, utifrån de behov som finns. 
Diabetesskola framtagen och drivs i områden med särskilt 
behov. Projekt pågående med fyra kommuner med team 
familjehälsa. 

Fortsatt samverkan och samarbete 
tillsammans med kommuner 

Samordnade insatser genom ledningssystemet för 
samverkan. Projektet pågår under 2019 med Gislaveds, 
Jönköpings, Vetlanda och Nässjö kommun som 
samverkansparter. 

Framgångsfaktorer: 

Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: 

Barn och ungdomars hälsa 

Aktiviteter Analys 

Metodstöd för ungas psykiska hälsa. Vid uppföljning av utbildade DISA (Din inre styrka 
aktiveras)-handledare visar det sig att många använder 
materialet DISA-inspirerat och jobbar individuellt med 
eleverna medan vissa fortfarande arbetar med metoden i 
grupp.  För få anmälda till DISA-utbildning i augusti, vilket 
resulterade i inställd utbildning. Upplevelsen är att 
efterfrågan att utbildas i DISA-metoden är mättat. 

Dansa utan krav startar under ht i ett flertal kommuner. 

För närvarande kan Mindfulness endast erbjudas i form av 
inspirationsföreläsning med inslag av prova-på. 

More to life - samtalscafé planerar ett test på 
Familjecentralen i Bankeryd för att nå målgruppen unga 
föräldrar. 
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Uppdrag/mål: 

Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med inrättande av ett 
Barnskyddsteam 

Barnskyddsteam är inrättat. Arbetet med framtagande av 
rutiner och arbetssätt pågår. 

Uppdrag/mål: 

Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

Trygg och säker in och utskrivning från 
sjukhuset 

Fortsätter utveckla in- och utskrivningsprocessen under 
2019. Ingår i länsgrupp i samverkan under Strategigrupp 
Äldre. Rapport varje månad till Reko. 

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet Fortsatt utvecklingsarbete för att säkra samverkan mellan 
vårdcentarler och kommunal hälso- och sjukvård. 

Uppdrag/mål: 

Äldres psykiska hälsa 

Aktiviteter Analys 

Arbete för att förbättra äldres psykiska hälsa Arbete pågår tillsammans med kommunerna i strategigrupp 
äldre. Medel finns avsatta, men person på kommunal 
utveckling har slutat innan sommarn och man inväntar 
rekrytering. 

Strategiska mål: 

Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: 

Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå 

hälsoeffekter hos befolkningen 

Uppdrag/mål: 

Solidarisk finansiering av barn och ungdomar med stora tandvårdsbehov. 

Aktiviteter Analys 

Översyn  - solidarisk finansiering av barn och 
ungdomar 

En gemensam central budgetpost har inrättats. Utvärdering 
kommer att ske efter 2019 för eventuell justering till 2020. 

Framgångsfaktorer: 

God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Antalet berättigade personer till Nödvändig tandvård är 6 499, av dem har 3 083 fått 
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nödvändig tandvård utförd (47%). Tandvården utförs av både Folktandvården och privata 

aktörer. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Täckningsgrad för 
den uppsökande 
verksamheten 
(munhälsobedömni
ngar) 

70 % 71 % Av berättigade till den uppsökande verksamheten har 71 % 
fått munhälsobedömning till och med andra tertialet, vilket 
är en minskning jämfört med samma tid förra året (74 %). 

 
Andel berättigade 
till nödvändig 
tandvård som fått 
den utförd 

80 % 47 % Den nödvändiga tandvården utförs av både Folktandvård 
och privata vårdgivare. Till och med andra tertialet har 
47 % fått nödvändig tandvård utförd, vilket är en ökning 
jämfört med samma period förra året (43 %). Av de som 
fått nödvändig tandvård utförd har 62 % fått behandling 
hos Folktandvården och 38 % hos privata aktörer. Den 
förebyggande tandvården som privat aktör utför på länets 
vårdenheter fortgår. 

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 enligt Hållbar 
utvecklingsprogram. Handlingsplanen återstår att ta fram. 

Uppdrag/mål: 

Könsuppdelad statistik och uppföljning där så är möjligt. 

Uppdrag/mål: 

Mångfald och likabehandling - social hållbarhet 

Aktiviteter Analys 

Arbete med mänskliga rättigheter och målen i 
social hållbarhet inom ramen för Agenda 
2030. 

Styrgrupp för social hållbarhet har startats och leds av HR-
direktör och Folkhälsochef. En arbetsgrupp tar fram en 
handlingsplan. I arbetsgruppen finns kompetenser inom 
bl.a. jämställdhet, HBTQ, HR, integration och 
funktionsnedsättningar. 
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Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för implementering av Barnkonventionen -

 Barnbokslut 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en handlingsplan för arbetet med 
Barnbokslut 

Modell för Barnbokslut är framtagen. 

Uppdrag/mål: 

Samtliga verksamheter bidrar till att sluta ekonomiska och sociala 

klyftor och garantera framtida generationers rätt till en god 

levnadsmiljö. 

Uppdrag/mål: 

Ta ansvar för att hela tiden utvecklas som en demokratisk plattform 

Aktiviteter Analys 

Arbete med demokratifrågorna bedrivs 
utifrån uppdrag från regionstyrelsen 

Inga uppdrag har lämnats från regionstyrelsen inom 
området demokratifrågor. 
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Perspektiv: 

Process och produktion 
Strategiska mål: 

Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande Går enligt plan. Många av insatserna har knutits i 
samverkan med kommunerna via ledningssystemet för 
samverkan. 

Handlingsplan för jämlik hälsa. Aktuell status för aktiviteterna i handlingsplanen finns på 
utvecklingswebben. 

Utvärdering av hälsosamtal Etikansökan inskickad. Arbete med kravspecifikation för 12 
mån-uppföljning pågår, med planerat pilotgenomförande 
på ca 3 vårdcentraler och 1-2 barnhälsovårdscentraler 
under hösten. Fokusgrupper med utförare av hälsosamtal 
och Telefonintervjuer med verksamhetschefer planeras att 
genomföras under hösten. 

Uppdrag/mål: 

Bidrag inom folkhälsoområdet 

Aktiviteter Analys 

Uppföljningsbesök till föreningar genomförs Går enligt årshjul för bidragsgivning. 

Fördelning av bidrag inom folkhälsoarbetet Bidragsansökningar handläggs under hösten och beslut 
fattas i december. 

Uppdrag/mål: 

Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

Meny till invånare Meny för tobaksavvänjning klar och i drift där 
behandlingsplattformen Stöd och behandling ingår. Fysiska 
mötesplatser såsom hälsocafé och självhjälpsgrupper sprids 
i länet. 

Utveckling av fler mötesplatser och 
hälsocaféer likt hjärtats hus i länet 

Mötesplatsen Hjärtats hus finns nu i Jönköping, Eksjö och 
Värnamo. Planering för uppstart i Tranås december 
2019/januari 2020. Utvecklingssatsning pågår för att få fler 
ledare till lärcafé och självhjälpsgrupper. Just nu finns det 
ca 50 personer i levande bibliotek och peers (personer med 
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Aktiviteter Analys 

egen erfarenhet). 

Spridning av mötesplatser och hälsocaféer Spridning: Hjärtats hus har nu spridits till Jönköping, Eksjö, 
Värnamo. Öppning i Tranås under hösten 
Levande bibliotek/peer mer samverkan – Nationellt intresse 
från VGR och Norrbotten 

Utbildningssatsning Lärcafé har planerats in för tredje 
omgången hösten 2019. 
Nätverksträff för utbildade ledar och igångsättare den 3/10. 

Uppdrag/mål: 

Rehabilitering - återgång i arbete 

Aktiviteter Analys 

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) KUR finns upparbetat i 10 av länets 13 kommuner. Fråga 
om länssamordnare och ev tillsättning har lyfts till 
ledningen. 

Naturunderstödd grön rehabilitering Målsättning är att lansera en delvis ny verksamhet- med 
fokus på att kunna erbjuda Region Jönköpings läns chefer 
ett stöd i att förebygga psykisk ohälsa. Grundverksamheten 
rullar som planerat i övrigt. 

Uppdrag/mål: 

Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en handlingsplan för utveckling kring 
livsstilsutmaning 

Fångas inom uppdraget Hälsa för livet inom tillsammans-
arbetet. Aktuella koncept är spridning av modell för 
hälsocenter gemensamt med kommunerna, 
patientkontrakt, segmenteringsmodell för levnadsvanor 

Uppdrag/mål: 

Samordningsförbunden 

Aktiviteter Analys 

Översyn samordningsförbund Översyn har påbörjats i samverkan mellan Jönköpings 
kommun och Region Jönköpings län. Arbetet kommer att 
följas bland annat i kommundirektörsgruppen. Rapporten 
kommer slutligen att delges Kommunalt forum. 

Uppdrag/mål: 

Strategi för hälsa 

Aktiviteter Analys 

Gemensam handlingsplan för hälsa Workshops på chefsträffar med ledningssystemet för 
samverkan med kommunerna är genomförda. 

Ett flertal kommuner har gjort påverkansanslyser med 
prioriterade åtgärdsområden för barn och ungas hälsa. 
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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 Arbetet pågår enligt plan och revidering av pusselbitar sker 
under hösten. 

Genomföra patientsäkerhetsberättelser. Patientsäkerhetsberättelsen för 2018 är klar och 
publicerad, planeringen för 2019 års 
patientsäkerhetsberättelse kommer inledas under hösten. 

Genomför patientsäkerhetsronder Alla årets planerade patientsäkerhetsronder är 
genomförda. 

Patientsäkerhetsdialoger Alla höstens patientsäkerhetsdialogerna är planerade och 
börjar att genomföras i september. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten 

Detta görs i förhållande till det patientsäkerhetsarbete som sker nationellt inom 

kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvård. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt och uppföljning av 
strategiska fokusområden 

Inom flera områden pågår aktiviteter och mätningar inom 
de strategiska fokusområdena. Planering och arbete för att 
samla mätningar i Stratsys pågår. 

Strategiska mål: 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Kunskapsstyrning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Indikatorer i öppna 
jämförelser 

  Årsmått 

 

Aktiviteter Analys 
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Aktiviteter Analys 

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell 
och sjukvårdsregional modell 

En utveckling och anpassning av regionens 
kunskapsorganisation (medicinska programgrupper, Fakta-
grupper och processgrupper) till Nationellt system för 
kunskapsstyrning påbörjas hösten 2019. Anpassningen ska 
säkerställa Region Jönköping läns förmåga att komplettera 
och implementera nationella vårdprogram, vårdriktlinjer 
och standardiserade vårdförlopp. 

Följer den nationella utveckling och genomför 
lokala anpassningar vid behov 

Sjukvårdsregionerna ska revidera de nationella 
rekommendationerna i Nationellt kliniskt kunskapsstöd 
(NKK) senast 31 december 2019. Först därefter kan 
regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta ersättas. 
Nationella rekommendationer och regionens tillägg i NKK 
integreras i webbplatsen Folkhälsa och sjukvård. 

Praktisk användning av nationella 
kvalitetsregister. 

Kvalitetsregistren ska vara en integrerad del i 
kunskapsstyrning och uppföljning av hälso- och sjukvård. 
Register centrum sydost (RCSO) har som komplement till 
det nationella uppdraget fått ett uppdrag att stödja 
huvudmännen i kvalitetsutveckling och kunskapsstyrning i 
sjukvårdsregionen. 

Uppdrag/mål: 

Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Ta fram och implementera riktlinje för 
utredning och uppföljning vid 
demenssjukdomar 

Överenskommelse framtagen och fastställd i Reko. Lokal 
samverkan utformas utifrån de nya riktlinjerna och följs 
upp. Nationella indikatorer är under framtagning. 

Uppdrag/mål: 

Utreda lokala sjukhusledningar 

Aktiviteter Analys 

Utredning av lokala sjukhusledningar Arbetet har startat med samtal med verksamhetschefer på 
de tre sjukhusen. Samtalen har genomförts vid fyra tillfällen 
och en sammanställning av vad som kom fram pågår. 

Uppdrag/mål: 

Alternativ till våld (ATV) 

Aktiviteter Analys 

Planering för fortsatt arbete med ATV för 
våldsutsatta 

Utvärderingen har genomförts. Diskusison pågår kring 
fortsättningen. 

Uppdrag/mål: 

Funktionshinderområdet 

Aktiviteter Analys 

Skapa jämlika förutsättningar och en jämlik Fokus på samverkan med kommunerna - att få med som 
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Aktiviteter Analys 

vård/hälsa fokus i ledningssystemet för samverkan. 

Samverkan med länets kommuner och 
föreningsliv inom funktionshinderområdet. 

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF, sammanträder 4 
ggr/år. Utöver detta sker samverkan i olika så kallade 
brukarråd. 

Uppdrag/mål: 

Läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Åtgärder för att minska polyfarmaci. Utvärdering av läkemedelsgenomgångar i ett 
examensarbete. Dialog med Region Uppsala, som delar 
samma utmaning inom området,  avseende möjligheten att 
utnyttja Cosmic beträffande att följa upp vissa 
läkemedelsgrupper vad avser fortsatt indikation. 
Parametern antal läkemedel per patient är inte tillräckligt 
bra, och att driva den frågan alltför mycket kan leda till att 
även läkemedel som patienten har stor nytta av kan komma 
att ifrågasättas. Region Jönköping län har bra resultat vad 
avser undvikbar slutenvård, tillstånd som behöver 
medicinering. Grupper där särskild uppföljning skulle kunna 
ske är sömnmedicinering, antidepressiva, smärtlindring och 
protonpumpshämmare. Tillstånd där det kan bli en fortsatt 
medicinering, som då borde regelbundet följas upp. 

Läkemedelsbehandling på rätt indikation Kontakt med Region Uppsala, och dialog avseende 
möjligheten att utnyttja Cosmic för uppföljning. 

Uppdrag/mål: 

Smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av vaccinationstäckningen i länet Fortsatt mycket god anslutning till 
barnvaccinationsprogrammet i länet. 
Influensavaccinationstäckningen var för säsongen 
2018/2019 63 % bland personer över 65 år, vilket åter igen 
var bästa resultatet i landet. 

Samlat vaccinationspaket för länets 70-
åringar och äldre har beretts för beslut under 
2018 

Pilotprojekt genomfört under hösten 2018 föll väl ut och 
förberedelser för breddinförande är gjorda. Vi inväntar att 
det kunskapsunderlag som Folkhälsomyndigheten håller på 
att ta fram, och som innehåller hälsoekonomiska 
beräkningar för svenska förhållanden, skall bli klart, vilket 
det beräknas bli under hösten. 

Uppdrag/mål: 

Kris- och katastrofberedskap 

Aktiviteter Analys 

Planläggning, utbildning och övningar Planerade övningar är genomförda, en större 
samverkansövning genomfördes i Värnamo 13 maj. 

Risk och sårbarhetsanalyser Arbete pågår, rapportering enl lagen om extraordinär 
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Aktiviteter Analys 

händelse skall ske 31 oktober. 

Tjänsteman i beredskap Mellan januari och juni har TiB larmats vid 214 tillfällen. de 
fem vanligaste larmen är vårdplatsbrist, driftstörning, 
ambulansfrågor, kontakt av annan region eller myndighet 
samt trafikolycka. Särskild händelse har varit utlyst vid tre 
tillfällen. 

Civilt försvar Pågår enligt plan 

Uppdrag/mål: 

Idéburen offentligt partnerskap 

Förberedande arbete pågår inom regional utveckling och folkhälsa och sjukvård. 

Framgångsfaktorer: 

Samverkan med kommunerna 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan 

Genomförs genom Strategigrupp barn 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan 

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

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Äldre 

Under hösten prioriteras demensområdet, palliativ vård samt Trygg och säker vård och 

omsorg. Satsningar med hälsofrämjande insatser görs och äldres psykiska hälsa prioriteras. 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan 

Har haft möte och planering inför hösten. Vi behöver 
komplettera med några personer till framförallt från 
primnärvården. 

Kartläggning över länet pågår för att få en överblick vilka 
aktiviteter finns och vilka kan vi sprida till flera kommuner. 
Kommer medverka på en utbildningseftermiddag i 
november med tema hälsofrämjande arbete för seniorer. 
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Uppdrag/mål: 

Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för strategi för eHälsa En handlingsplan är framtagen tillsammans med 
kommunerna och godkänd i ehälsorådet. Under hösten 
påbörjas arbete i samverkan med strategigrupperna. 

Framgångsfaktorer: 

God cancervård 

Uppdrag/mål: 

Arbeta utifrån regionalt cancercentrum sydöst sex löften till invånarna 

Aktiviteter Analys 

Utveckling och uppföljning av löften för alla 
patienter 

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp, samt i 
arbetet med det nationella, regionala och lokala arbetet 
med kunskapsstyrning. 

Uppdrag/mål: 

Förebyggande arbete inom cancersjukvården 

Aktiviteter Analys 

Cancerpreventionsplan Arbete pågår inom respektive klinik. 

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) 

-20 % 31,2 % Värdena efter andra tertialet 2019 är fortsatt höga. 
Nödvändiga åtgärder blir att informera om gällande 
resepolicy men även analysera varför detta resande ökar. 

 
Tjänsteresor, antal 
km poolbil och 
hyrbil (korttid) 

-10 % -2,2 % Målsättningen att minska med 10 % kan bara uppnås om 
antal restillfällen minskar. De som i hög grad använder 
privat bil i tjänsten bör samtidigt minska sina resetillfällen 
eller använda poolbil. 

 
Tjänsteresor, antal 
km inrikesflyg 

-20 % -48 % Målet är uppnått. 

 
Tjänsteresor, antal 

-28 % -28 % Målet är uppnått. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

km utrikesflyg 

 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete med att i första hand använda 
poolbilar. Fortsatt omställning till digitala 
möten. 

Förekomsten av tjänsteresor i verksamheten är forsatt hög. 
Fortfarande är dock användandet av egen privat bil för hög 
inom vissa avdelningar. Information av gällande resepolicy 
samt analys av varför detta resande ökar planeras. 

Fortsatt omställning till högre andel digitala 
möten. 

Användandet av digitala möten ökar. Många medarbetare 
upplever dock att det är för "krångligt" och en viss tröskel 
att komma över. Här behövs riktade utbildningsinsatser. 

Undvika inrikes flygresor genom omställning 
till digitala möten samt välja tåg som 
transportmedel 

Målet är uppnått efter Tertial 2 2019. Resandet med inrikes 
flyg har nära nog halverats jmf motsvarande period 2019. 

Minska utrikes flygresor genom att pröva alla 
resor utomlands, höja andelen digitala möten 
samt om möjligt använda andra färdmedel. 

Målet (-28 % jmf med 2017) har uppnåtts efter Tertial 2 
2019. 

Vi ska arbeta med hållbart resande. Arbete pågår med att öka användning av webb- och 
videomöten och antalet resfria möten ökar, för fysiska 
möten används i första hand pool-bilar. 

Samordna mötestider och samåkning 
(handlingsplan reseanalys) 

Projektet ej så aktivt. Arbetet med virtuella möten 
prioriteras då detta ger en bättre effektivitet. 

Utreda subventionerat kollektivtrafikkort till 
medarbetare (handlingsplan reseanalys) 

Utredning genomförd 

Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan 
reseanalys) 

Pågår enligt plan. 

Öka kunskapsnivån kring virtuella möten 
(handlingsplan reseanalys) 

Under våren har information givits på IT-
kontakpersonträffarna. Nya informationssidor publicerade 
kopplat till resfria möten finns nu under serviceportalen på 
intranätet. Samverkansgrupp kring resfria möten träffas en 
gång i månaden för att driva frågan vidare (representanter 
från ITC, kommunikation, miljö och Qulturum). Under 
hösten kommer ett antal kampanjer genomföras kring 
resfria möten – samordnas med hjälp av energikontoret och 
kommunikationsavdelningen (bl.a. tävlingar och 
informationskampanjer mm). 

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 Beräkningar har gjorts i enstaka projekt, men inte som en 
integrerad del i verksamhetsplanering och inför 
förändringar i verksamheten 
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Uppdrag/mål: 

Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i 

organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av 

verksamheten 

Aktiviteter Analys 

Hållbar utvecklingsprogram och målen i 
Agenda 2030 ska genomsyra hela 
verksamheten 

Arbete med hållbarutvecklingsprogram pågår. Agenda 2030 
är en viktig del i den regionala utvecklingsstrategi som 
håller på att tas fram. Agenda 2030 har varit en del i 
Nätverk för engagerat ledarskap under våren samt lyftes på 
Chefsdagen som genomfördes för alla chefer i Region 
Jönköpings län på Spira i början av maj. 

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 med att ta fram en finansieringsstrategi som 
visar vilka framtida projekt utlysningar vi kommer ha för att 
stötta ett hållbar utveckling och tillväxt i länet. 

Det nya handläggninssystemet NYPS 2020 är igång. Nytt 
system ger, som en del, bra input till hur hela processen för 
projekthantering där nationella samt regionala indikatorer 
och horisontella kriterier finns. Dessa är obligatoriska att 
fylla i och bygga sitt projekt runt samt att uppföljning kan 
göras på ett bättre sätt för olika indikatorer där vi kan följa 
vårt nationella uppdrag samt vår regionala 
utvecklingsstrategi. 

Stötta länets näringsliv i insatser riktade mot 
hållbarhet 

Hållbarhet är i framtagandet av den nya Regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) ett genomgående perspektiv där 
alla tre dimensioner är implementerat i strategin. I RUS 
följer vi upp på Agenda 2030 alla mål med kopplade 
indikatorer inom varje område. Arbete pågår också med att 
koppla alla våra insatser och verktyg till mätbara mål och 
indikatorer för att tydligt genomföra utveckling i länet i 
enlighet med RUS 

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus på 
vad medarbetare kan göra 

Webbstöd har tagits fram avseende resfria möten, 
användande av Cisco meeting/videokonferens samt 
miljö/hållbarhet. Dessa utbildningsinsatser finns tillhanda 
på intranät och lärande kalender. 

Uppdrag/mål: 

Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald. 

Aktiviteter Analys 

Arbete i enlighet med program för hållbar Arbetsgrupp igång enligt plan och leds av HR-direktör och 



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport 2 22(32) 

 

 

Aktiviteter Analys 

utveckling - social hållbarhet både avseende 
dem vi är till för och medarbetare. 

Folkhälsochef. Underlag framtaget inför 
budgetberedningen. 

Uppdrag/mål: 

Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling 

Aktiviteter Analys 

Webb och informationsmaterial ska granskas 
årligen - mångfald och tillgänglighet 

Enligt plan 

Återkommande kompetensutveckling i 
jämlikhet, jämställdhet, mångfald och 
likabehandling 

Arbete pågår löpnade. 

Arbetar med CEMR-deklarationen Påbörjas i oktober månad. 

Alla politiska beslut prövas mot 
barnkonventionen. 

Olika aktiviteter pågår för implementering av 
barnkonventionen. Utbildning kan vara en aktivitet för hur 
beslut kan prövas utifrån barnkonventionen och barnets 
bästa. 

Uppdrag/mål: 

Integration 

Aktiviteter Analys 

Arbete i enlighet med program för social 
hållbarhet 

Arbetsgrupp etablerad med medarbetare från Folkhälsa, HR 
och Qulturum. Inventering och förslag på insatser har 
beskrivits i ett första skede och lyfts med i kommande 
workshopar med verksamheten vid revideringen av 
hållbarhetsprogrammet. 

Programgrupp för Agenda 2030 utgår ledning för arbetet. 

Framgångsfaktorer: 

Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Uppdrag/mål: 

Vi har en effektiv läkemedelsanvändning - när det gäller hälsoeffekter, 

miljöpåverkan och social påverkan. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Förskrivning av 
antibiotika i 
öppenvården 

260  
recept/10
00 inv 

 Årsmått. Antibiotikareceptförskrivningen minskade under 
2018. Målet justeras successivt nedåt för att på sikt nå det 
nationella målet på 250 recept per 1000 inv/år. 
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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 pågår ett arbete för att utforma 
aktivitetsbaserade arbetsplatser som ska underlätta och 
stimulera teamarbete. Regional utvecklingsavdelningen har 
nyligen flyttat in i nya lokaler som helt bygger på 
aktivitetsbaserat arbetssätt. 

Uppdrag/mål: 

Jämförelser med riket samt utvalda landsting/regioner avseende 

kostnad per invånare inom olika verksamheter. 

Aktiviteter Analys 

Följa upp nyckeltal med fokus på kr/invånare 
samt produktion via databasen Kolada. 

Jämförelser med 2018 års data har redovisats för de delar 
som finns publicerade. Produktionsdata finns ännu inte 
klart i nationella databaser. Materialet är använt i samband 
med budgetberedningen. Även produktionsdata används i 
jämförelserna allt eftersom dessa publiceras. 

Uppdrag/mål: 

Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse 

Aktiviteter Analys 

Kommunikation för ökad kunskap, insyn och 
delaktighet. 

Pågår enligt plan genom olika typer av 
kommunikationsinsatser som syftar till att berätta för 
invånare och omvärld t ex om vad Region Jönköpings län 
står för, invånarnas regler och rättigheter, demokratiska 
processer mm. 

Utveckling av ledarnas kommunikativa 
förmågor 

Pågår enligt plan 

Arbeta för att medarbetarna aktivt ska söka 
information 

Genom att erbjuda moderna och smidiga plattformar för 
information med ett relevant innehåll, ökar också 
medarbetarnas intresse för att aktivt söka information. 

Uppdrag/mål: 

Digitalisering av arbetsprocesser 

Aktiviteter Analys 

Översyn av processer som går att 
automatisera 

Arbete planeras hösten 2019. 
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Uppdrag/mål: 

Arbete med informationssäkerhet med fokus på ny 

dataskyddsförordning (GDPR). 

Aktiviteter Analys 

Införande och spridning av kunskap kring 
GDPR 

Införandeprojekt avslutat. Nya medarbetare hänvisas till 
introduktion och utbildning för GDPR via webben. Finns 
resterande frågor efter införandet som ska åtgärdas. 
Revisionsrapport med förslag till åtgärder behandlas i maj. 
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Perspektiv: 

Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 

Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 

Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: 

Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och 

resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden 

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. 

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. 

Framgångsfaktorer: 

Forskning och utveckling 

Uppdrag/mål: 

Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård 

Aktiviteter Analys 

Verksamhetsförlagd utbildning Futurums arbete med att koordinera och organisera VFU 
uppdragen inom RJL pågår som tidigare. Avtal som reglerar 
hur HHJs VFU uppdrag skall genomföras behöver förnyas. Vi 
har under sista halvåret avvaktat ett förslag från HHJ på 
avtal. Nuvarande går ut 20190630. 

Studierektorsorganisation Vakanser som ST-studierektorer har blivit tillsatta. 

Klinisk prövningsenhet Arbete med att stödja kliniska prövningar av medicinteknik 
behöver stärkas.  I enlighet med strategiplanen för 
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Aktiviteter Analys 

universitetsjukvården ska sjukvårdsregionen profilera sig 
inom Med tech vilket gör att nyrekrytering behöver göras. 
Finansiering ska ske framförallt via medel  via Forum 
Sydost. Finansieringsfrågan är dock inte helt utredd ännu 
varför rekryteringsarbetet inte har startat. 

Skapa en ledningsstruktur för samverkan 
mellan RJL, Jönköping University och 
Linköpings Universitet 

Diskussioner har pågått senaste året hur samverkan skall se 
ut. Ett förslag på avtal har arbetats fram och presenterats 
för RD och Rektor JU. Revision skall ske av JU. Dessutom 
skall ett övergripande avtal ske mellan JU och RJL samt en 
rad olika underavtal. Arbetet går framåt men sakta relativt 
pga olika uppfattningar hos parterna om hur samverkan 
skall ske på bästa sätt. 

AT-organisationen Arbete pågår. Planen nu är att de ekonomiska medel som 
hör till AT-organisationen skall föras över vid årsskiftet 
19/20. 

  

Läkarprogrammet LiU termin 6 till 11. Arbetet fortsätter enligt plan. 

Uppdrag/mål: 

Decentraliserad läkarutbildning 

Aktiviteter Analys 

Decentraliserad läkarutbildning i samverkan i 
sydöstra sjukvårdsregionen. 

Utbildningen startade i januari och sker under 2019 i 
temporära lokaler. Lärarstab finns på plats och ytterligare 
två adjungerade lektorer kommer rekryteras under året. 
Utbildning fungerar som planerat. 

Utveckling av universitetssjukvård inom RJL 
kopplat till RALF avtalet 

Arbete pågår med att utveckla universitetsjukvård i RJL. 

Uppdrag/mål: 

Inom forskning och utvecklingssektorn ska Sydöstra sjukvårdsregionen ta fram en 

Life Science-strategi samt att arbetet påbörjas nästkommande år och omfattas av 

ett antal vetenskapsgrenar såsom bland annat medicin- och bioteknik och 

hälsovård 

Life science strategin färdigställdes 2018 och nu pågår arbete med att omsätta denna i olika 

aktiviteter. 

Uppdrag/mål: 

Aktiv aktör för införandet av välfärdsteknik och genomföra detta i samverkan med 

kommunerna och andra aktörer. 

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka 

kvaliteten, få mer jämlik och tillgänglig vård samt använda våra resurser mer effektivt. 

I ehälsorådet sker en samverkan med kommunerna kring gemensam digital utveckling och 

ehälsotjänster. 
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Framgångsfaktorer: 

Vi arbetar med ständiga förbättringar 

Uppdrag/mål: 

Utveckling av Region Jönköpings läns webplats och intranät 

Aktiviteter Analys 

Utveckla Region Jönköpings läns intranät och 
vårdgivarwebb 

Utveckling av Intranätet pågår enligt plan. 
Vårdgivarwebben 1.0 är klar och går över i förvaltning 
under hösten 2019. 
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Perspektiv: 

Medarbetare 
Strategiska mål: 

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Uppdrag/mål: 

Försörjning av vårdpersonal 

Hela regionen är nu certifierade inom Vård- och omsorgscollege. Vård- och omsorgscollege 

sker i samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare. Vi erbjuder varje år 70 

sjuksköterskor att utbilda sig till specialistsjuksköterskor, vilket sker i samarbete med 

utbildningsanordnare. Varje termin startar nya grupper i det regiongemensamma 

introduktionsprogrammet för sjuksköterskor (RIU). Programmet genomförs för att 

sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin nya yrkesroll och är en viktig del i 

kompetensutvecklingen. 

Uppdrag/mål: 

Attrahera och rekrytera 

Utifrån identifierade kritiska målgrupper arbetas målgruppsplaner fram, syftet är att analysera 

vart respektive målgrupp finns och hur de bör tilltalas på bästa sätt för att uppfatta oss som en 

attraktiv arbetsgivare. 

Kompetensförsörjningsenheten arbetar med att samordna och utveckla rekryteringsarbetet. 

Enheten stöttar cheferna i rekrytering av medarbetare, matchar kompetens mot 

verksamheternas behov samt bidrar med att stärka arbetsgivarvarumärket. Enheten arbetar 

med search, kompetensbaserad rekrytering, utlandrekrytering och att stärka 

arbetsgivarvarumärket. 

Uppdrag/mål: 

Delaktiga och kompetenta medarbetare 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Medarbetarsamtal 

90 % 92 % Målet uppnått. 

 
Kompetensutveckli
ngsplan 

90 % 91 % Målet uppnått 

 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt kompetensutveckling Sker på respektive avdelning inom Regionledningskontoret 
utifrån individuella kompetensutvecklingsplaner som 
revideras årligen. 



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport 2 29(32) 

 

 

Aktiviteter Analys 

Regionledningskontoret: kompetensplan Kompetensförsörjningsplanering för 
Regionledningskontoret sker löpande. Vid varje vakans görs 
en prövning kring möjligheter att förändra 
arbetsuppgifter/arbetsfördelning samt vilken kompetens 
som behövs om rekrytering ska ske. 

Utveckla Nässjö utbildningscentrum Sker genom Vårdcentralerna Bra liv. 

Uppföljning av fördelning av 
utbildningsanställningar för sjuksköterskor. 

Fördelning av platser till utbildningsanställningar genomfört 
för vårens intag. Nytt intag i augusti där verksamheterna 
fått efterfrågat antal platser. 

Utreda utökat behov av karriärtjänster Utvärdering av pågående karriärtjänster genomförd. Viss 
förändring av förutsättningar behöver göras innan 
utökning/fördelning av resterande karriärtjänster görs. 

Utreda äldre medarbetares möjlighet att 
fortsätta arbete 

Satsning på pensionerade sjuksköterskelöner genomförs 
under året. Utredning av vissa modeller för nedtrappning 
med bibehållen lön har gjorts men bedöms svår att 
implementera både på grund av de kostnader och brist på 
arbetade timmar som de innebär. 

Uppdrag/mål: 

Arbetssätt och rätt använd kompetens 

Aktiviteter Analys 

Pröva/utreda nya arbetstidsmodeller Pilotprojekt för arbetstidsmodell 80-10-10 pågår vid 
verksamhetsområde Kirurgi och Medicin i Eksjö och 
Värnamo. Efter avslutad pilot sker utvärdering, eventuell 
bredare implementering samt en bedömning av behov av 
andra modeller. 

Uppdrag/mål: 

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

4,6 % 2,96 % Målet uppnått. Sjukfrånvaron hittills under 2019 har varit 
låg. 

 

Aktiviteter Analys 

Sjukfrånvaron ska minska Arbete pågår kontinuerligt 

Regionledningskontor: Hälsofrämjande 
arbetet och minskad sjukfrånvaro 

Arbete pågår inom respektive avdelning inom 
Regionledningskontoret. Varje avdelning anpassar arbetet 
utifrån behoven. 

Kartläggning av löneläget Kartläggning är genomförd. Behov för riktade satsningar för 
att nå målbild och en jämställd lönestruktur är identifierade 
och behandlas i budgetprocess för 2020. 
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Uppdrag/mål: 

Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av 

likabehandling 

Region Jönköpings län ska arbeta för en god arbetsmiljö, agera utifrån grundläggande 

värderingar och arbeta för att alla känner sig delaktiga och engagerade är angeläget och är 

även en konkurrensfördel. 

Att erbjuda en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. 

Nolltolerans råder vad gäller diskriminering, kränkningar, trakasserier och repressalier. 

Utifrån regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen finns ett stödmaterial för att 

organisationens verksamheter ska kunna arbeta främjande med likabehandling och 

förebyggande med diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder. Materialet uppmanar 

till diskussion om konkreta åtgärder. 

På övergripande nivå fortsätter arbetet med att säkerställa att övergripande processer 

motsvarar kraven utifrån likabehandling och att se till att dessa efterföljs. Ex. 

rekryteringsmetoden Kompetensbaserad rekrytering säkerställer att rätt kunskap och 

kompetens efterfrågas och bedöms likvärdigt mellan sökanden. 

Uppdrag/mål: 

Ett stärkt chef- och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

Översyn av chefers förväntningar och 
förutsättningar 

Arbete pågår b la genom engagerat ledarskap med 
kontinuerlig dialog och förbättringsåtgärder. 
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Perspektiv: 

Ekonomi 
Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Ekonomi i balans 

0 tkr 15 944 tkr Stora flertalet av verksamhetsområdets 
avdelningar/sektioner påvisar hittills under året  ett 
positivt resultat. Överskotten är störst inom  FS-projekt 
med finansiering av statsbidrag och Regional utveckling. 

 
Prognos 

0 tkr 17 500 tkr Det totala resultatutfallet till årets slut beräknas till 
+17,5 mkr. Huvuddelen av det positiva resultatet härrör 
från statsbidragsmedel  från tre FS projekt som 
förmodligen ej utnyttjas fullt ut. (+6,5 mnkr) och 
verksamheten under Regional utveckling (+7,7 mnkr) som 
har vakanta tjänster och högre projektintäkter. 

I övrigt beräknas positiva resultat inom 
Regionledningskontorets verksamhet (+3,0 mnkr) och 
övriga enheter inom Folkhälsa och Sjukvård (+2,3 mnkr). 
Här redovisas bl a  större återhållsamhet vad gäller köp av 
externa tjänster och i viss mån ökade intäkter av försålda 
personaltjänster mot i synnerhet SKL. 

Inom den nya AT-organisation under Futurum beräknas ett 
negativt resultat 2019 på 3,6 mnkr. Det oklart i nuläget hur 
detta kommer att budgetregleras mot sjukvården under 
2019. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i balans Regionledningskontoret har överskott mot budget, ingen 
handlingsplan upprättas. 

Uppdrag/mål: 

Regionsjukvård, rikssjukvård och EU-vård 

Aktiviteter Analys 

Se över den ekonomiska styrmodellen för 
köpt och såld vård 

Översynen startar i höst. 
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Uppdrag/mål: 

Översyn av ersättningssystemet inom vårdval primärvård 

Inför 2019 gjordes större förändringar i regelboken. Översyn av ersättningssystemet har 

påbörjats. En förändring av ersättningssystemet kan tidigast genomföras vid nästa 

avtalsperiod. 



 

 

 

 

Delårsrapport 2  
Tertial 2 2019 

IT-centrum 

  



IT-centrum, Delårsrapport 2 2(19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dnr 2019/178 

Helena Glemdal-Bergkvist, IT-direktör 

IT-centrum 

Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping 

© Region Jönköpings län, www.rjl.se 

 

  



IT-centrum, Delårsrapport 2 3(19) 

 

 

Innehållsförteckning 
Inledning ..................................................................................................................................................4 

Medborgare och kund ............................................................................................................................6 

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder ............................................................................................6 

IT som möjliggörare för verksamhet och medborgare .......................................................................6 

God förmåga att möta ändrade förutsättningar ..................................................................................8 

Process och produktion ..................................................................................................................... 10 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård..................................................................................... 10 

Kostnadseffektiv upphandling ......................................................................................................... 10 

Hållbar utveckling 2017-2020 .......................................................................................................... 11 

Samlat IT-ansvar ............................................................................................................................. 12 

Lärande och förnyelse ........................................................................................................................ 14 

Kontinuerlig utveckling mot Sveriges bästa IT-avdelning ................................................................ 14 

Medarbetare ......................................................................................................................................... 16 

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare ............................................................................... 16 

Ekonomi ................................................................................................................................................ 19 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt ................................................................ 19 

 

Bilagor 

Bilaga 1: E1903_Ekonomiblanketter_2019_2_rev_T2 

  



IT-centrum, Delårsrapport 2 4(19) 

 

 

Inledning 
IT-centrum har det samlade ansvaret för IT i Region Jönköpings Län. I ett nära samarbete 

med kunderna medverkar IT-centrum till att verksamheterna utvecklas och stöds med bra IT-

lösningar. IT-centrum finns i Jönköping, Eksjö och Värnamo, och har drygt 180 medarbetare. 

IT-centrum är sedan 2001 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. 

Verksamhetens efterfrågan på IT-centrums tjänster har ökat markant under de senaste åren. 

Den regionsgemensamma riktlinjen för styrning av utveckling och förvaltning av IT-lösningar 

har skapat och skapar successivt bättre förutsättningar till effektivt utvecklings- och 

digitaliseringsarbete utifrån programstyrgruppers och styrgruppers beslut. 

Ett 40-tal utvecklings- och förvaltningsprojekt pågår eller har slutförts under perioden. Här 

kan t ex nämnas införande av digitala frikort, digitala lösningar för den decentraliserade 

läkarutbildningen och en digital ungdomsmottagning. Flera värdeskapande uppgraderingar av 

befintliga system inom vården har genomförts såsom för Cosmic, system för scanning 

(Comprima), system för cytostatikahantering (Cytodose), samt system för bildhantering 

(Picsara). Projekt pågår för att under hösten införa stark autentisering i Cosmic. Flera 

utvecklingsprojekt pågår för att kunna införa viktiga IT-lösningar under 2020 såsom införande 

av Cosmics mobila plattform Nova, Cosmics beslutsstöd CDS och nödvändig uppgradering 

av operations- och intensivvårdens viktigaste system MetaVision. Flera stora projekt inom 

JLT pågår, vilka bl a syftar till att införa en ny biljett- och betallösning. IT-centrum arbetar 

med IT-lösningar kopplat till de ny- och ombyggnationer som pågår. Därutöver kan nämnas 

utvecklingsarbete med nya intranätet, med kopplingar till relevanta dokument och nationellt 

kliniskt kunskapsstöd. Flertalet projekt av mer teknisk karaktär pågår, där införande av 

Windows 10 och en förbättrad övervakningshantering kan nämnas. 

IT-centrums Kundcenter har under perioden haft god tillgänglighet. IT-centrum har hög 

leveransprecision på beställningar och den totala incidentkön håller sig på en rimlig nivå. 

Samarbetet inom Kundgrupp Cosmic har förstärkts, med anledning av den väsentliga 

utvecklingssatsning som samtliga kunder i kundgruppen ställt sig bakom. Även samverkan 

med kommunerna förstärks såväl nationellt som regionalt. 

Internt har IT-centrum fortsatt pågående förbättringsarbeten. Bland annat fortsätter införandet 

av arbetssätt som bygger på agila (”Lean”) principer. Förbättringsarbetet påvisar positiva 

effekter – mätbart högre leveransförmåga, ökad genomströmning av ärenden och nöjdare 

medarbetare. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har pågått enligt plan. Fortsatt fokus på arbete med 

Region Jönköping läns värdegrund. IT-centrum fortsätter arbetet med rekrytering med fokus 

på att rekrytera kompetenser med efterfrågad kompetens, och att konsultväxla där så bedöms 

möjligt och långsiktigt klokt. 

IT-centrum redovisar ett resultat i enlighet med budget på den totala nivån. 
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2019-08-31 Andel 2018-08-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

16 73% 14 70% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

1 5% 2 10% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

5 22% 4 20% 

Antal mätetal som 
mäts 

22  20  

IT-centrum har 22 mätetal fördelade över de fem perspektiven. 78% av målen är uppfyllda 

eller delvis uppfyllda, fem mål har inte nått måluppfyllelse. Det handlar om att antalet 

driftsavbrott på beredskapssystem med kundpåverkan varit över målvärdet, 

standardbeställningar som inte levererats inom utlovad tid, en något ökad sjukfrånvaro, 

tjänsteresor med poolbil som ökat då privatbil använts i mindre omfattning, samt att 

prognosen för helår bedöms till -4 mkr. 
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Perspektiv: 

Medborgare och kund 
Strategiska mål: 

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: 

Sveriges bästa digitala vård 

Aktiviteter Analys 

Genomföra projekt och förstudier utifrån 
eSPIRs prioriteringar. 

eSPIR är Sydöstra sjukvårdsregionens gemensamma 
program för samverkan inom eHälsoområdets IT-lösningar. 
Aktiviteter har pågått enligt plan. IT-centrum har t.ex. 
arbetat med följande leveranser: 

 Produktionsstart av e-remisser för öron-, näs- och 
halssjukvården samt neurologen 

 Start av projekt för breddinförande av e-remisser 
på övriga enheter 

 Start av projekt för automatisering av rapportering 
till kvalitetsregister 

Genomföra projekt och förstudier utifrån 
programstyrgrupp eHälsas och styrgruppers 
prioriteringar och planering 

Under perioden har ett flertal projekt och förstudier 
bedrivits kring vårdens IT-stöd. Bland dessa kan nämnas 
pågående projekt för införande av BoS, eBesök, elektroniskt 
högkostnadsskydd, uppgradering av Cytodose, Comprima 
och Obstetrix, ny version av MetaVision, säker inloggning 
till Cosmic, tekniska förberedelser för införande av Nova, 
samt Uppgradering av Cosmic till R8.2. Flera av 
aktiviteterna har ett nära beroende till pågående utrullning 
till Windows 10. 

Strategiska mål: 

IT som möjliggörare för verksamhet och medborgare 

Framgångsfaktorer: 

Bidra till verksamhetens måluppfyllnad 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Kvalitet i 
systemförvaltning 

3,8  Mätetalet följs upp årsvis 

 
Kvalitet i projekt 

3,8 4,5 IT-centrums kunder är generellt nöjda med genomförda 
projekt. Den tydligare styrning som skapats genom de 
styrgrupper som inrättats utifrån riktlinjen om styrning av 
utveckling och förvaltning av IT-lösningar förbättrar detta 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

ytterligare. Mätetalet är ett medel av skattningar som 
gjorts av projektbeställare efter genomfört projekt, och 
ligger inom skalan 1-5. Varje projektbeställare avgör själv 
vid projektstart vilka kriterier projektet ska utvärderas från. 

 

Aktiviteter Analys 

Stödja satsningar på innovation och 
återanvändning av redan framtagna lösningar 

Återanvändning är en grundbult i arbetet med arkitektur 
och återanvändningsaspekten analyseras alltid vid 
framtagandet av nya tjänster. Satsningar på innovation 
följer beslut i enlighet med fastställd riktlinje för styrning av 
utveckling och förvaltning av IT-lösningar. 

Framgångsfaktorer: 

Möjliggöra styrning och uppföljning av verksamheten 

Aktiviteter Analys 

Medverka i arbetet med plan för att möta 
verksamhetens analysbehov (BI-strategi). 

Denna aktivitet genomförs tillsammans med delar av 
Regionledningskontoret. I dialog med dem kommer detta 
arbete att påbörjas under vinter 2019/vår 2020. 

Bidra till god effekthemtagning i 
verksamheten vid införande och förbättring 
av IT-lösningar 

Riktlinjen för Styrning av utveckling och förvaltning av IT-
lösningar pekar tydligt på IT-styrgruppernas ansvar för 
effekthemtagning vid införande av nya IT-lösningar. IT-
centrum arbetar kontinuerligt med frågan om 
effekthemtagning inom ramen för arbetet i IT-
styrgrupperna. 

Framgångsfaktorer: 

Ändamålsenliga och säkra IT-tjänster med hög tillgänglighet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Antal oplanerade 
driftsavbrott med 
kundpåverkan på 
beredskapssystem 

11 18 IT-centrum har haft 18 driftsavbrott med kundpåverkan på 
beredskapssystem under perioden, vilket är över 
målvärdet. Varje störning har analyserats i en 
händelseanalys och förbättringsåtgärder vidtagits. 

 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med minskade 
inloggningstider 

Arbetet med att minska inloggningstiderna pågår 
kontinuerligt. 

Inloggningstider påverkas bland annat av åldern på 
hårdvara i datorer, samt på nätverkskapacitet och annan 
infrastruktur. Utbyte till modernare utrustning parallellt 
med övergång till Windows 10 förbättrar 
inloggningstiderna, vilket säkras med tekniska analyser och 
mätningar. 

Kontinuerlig utveckling av IT-säkerheten Ett flertal arbeten inom IT-säkerhetsområdet pågår under 
perioden. Bland annat pågår projekt för att förbättra 
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Aktiviteter Analys 

hanteringen av priviligierad åtkomst till IT-system, projekt 
för införande av central behörighetsstyrning och nya 
etapper inom projektet för införande av automatiserad 
övervakning av system och IT-miljöer. En förstudie har 
startats för att skapa en bättre hantering av operativa IT-
säkerhetsfrågor genom best-practicekonceptet "SOC" -
 Security Operating Center. 

Införande av en framtidsinriktad arbetsplats 
med Windows 10 

Inom Region Jönköpings Län och IT-centrum pågår 
införande av ett nytt operativsystem, Windows 10, sedan 
2017 som förväntas slutföras till våren 2020. Projektet 
befinner sig i ett ansträngt läge med risk för försenad 
tidplan och därmed risk för fördyrningar i form av ökade 
supportkostnader och ökade förvaltningskostnader, om IT-
centrum inte kan avveckla Windows7-plattformen enligt 
plan. IT-centrum arbetar hårt tillsammans med berörda 
verksamheter för att mitigera denna risk. 

Genomföra projekt och förstudier utifrån 
programstyrgrupp Stödsystem och teknisk 
plattforms samt styrgruppers prioriteringar 
och planering 

IT-centrum har under perioden genomfört/arbetat bland 
annat med följande leveranser: 

 Utveckling av nytt intranät 

 Centraliserad behörighetshantering 

 Övergång till Windows 10 

 IT-komponenter till decentraliserad läkarutbildning 

 Digital möteshantering för politiken 

 Införande av ny beslutsstödsplattform (Diver 
Spectre) 

 Framtagande av kvalitetsindikatorer till SKL 

 Etablering plattform för lärande och kompetens 
(LMS) 

 Uppgradering av Synergi och Raindance 

 Avveckling av CallPilot 

 Hantering av fakturaunderlag för 
utomlänsfakturering 

Införande av nationell eID för offentlig sektor (eFOS) har 
stoppats nationellt. Utredning pågår kring hur denna fråga 
ska hanteras framöver. 

Strategiska mål: 

God förmåga att möta ändrade förutsättningar 

Framgångsfaktorer: 

God strategisk utblick 

Aktiviteter Analys 

Aktivt delta i strategiska samverkansforum 
nationellt, regionalt och lokalt 

De viktigaste samverkansforumen, där IT-centrum 
prioriterat deltagande, är: 

 Ineras programråd 

 Ineras nationella arkitekturråd 
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Aktiviteter Analys 

 Kundgrupp Cosmic och dess beredningsråd 

 SLIT (Forum för Sveriges regioners IT-direktörer) 

 eSPIR (program i Sydöstra sjukvårdsregionen för 
samverkan inom eHälsa) 

 eHälsorådet (samverkan med de 13 
länskommunerna inom eHälsoområdet) 

Ökad samverkan med Inera för att främja god 
strategisk och taktisk utveckling nationellt 

IT-direktören är ordförande för Ineras programråd. Lokalt 
bereds frågor till/från Inera i styrgrupp Gemensamma 
eHälsotjänster, alternativt i Programstyrgrupp eHälsa. 
Införande av Ineras tjänster har pågått enligt plan. 
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Perspektiv: 

Process och produktion 
Strategiska mål: 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 

Samverkan med kommunerna 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

Verka för god samverkan med länets 
kommuner 

IT-centrum deltar via IT-direktör i eHälsorådet, och bedriver 
aktiviteter i enlighet med de beslut som fattas där. Bland de 
pågående aktiviteterna kan nämnas framtagandet av en 
gemensam handlingsplan inom eHälsa, samt planering för 
införande av Journalen via nätet för kommunerna. 

Strategiska mål: 

Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: 

Rätt beteende - avtal 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Avtalstrohet inköp 

90 % 98 % IT-centrum följer Region Jönköpings Läns process för köp 
av varor och tjänster, vilket ger hög måluppfyllelse. 

 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete med framtagande av 
regiongemensamma, IT-relaterade avtal 
(upphandling) 

Flera upphandlingar har pågått och avslutats inom perioden 
för såväl varor som tjänster, ex audio/video, 
kommunikation, mobiltelefoner, skrivare och 
dikteringsutrustning. 
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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) 

-20 % -53,7 % Ett systematiskt arbete med information kring resepolicy 
på APT och uppföljning i respektive fall har påverkat 
tjänsteresor med egen bil positivt. 

 
Tjänsteresor, antal 
km poolbil och 
hyrbil (korttid) 

-10 % 3,7 % IT-centrums verksamhet ökar, vilket påverkar behovet av 
tjänsteresor. Ett aktivt arbete med att minska 
användningen av privat bil vid tjänsteresor påverkar 
behovet av användning av poolbilar. 

 
Koldioxidutsläpp 
(koldioxidekvivalent
er) 

6,6 4,7 Under perioden har en gas- och bensinhybrid samt en 
bensin- och elhybrid bytts ut till två rena elbilar vilket gör 
att bensinförbrukningen minskar. IT-centrum jobbar 
kontinuerligt med att följa upp att bilarna tankas med det 
mest miljövänliga bränslet (ex etanol i stället för bensin), 
vilket ger resultat. 

 
Tjänsteresor, antal 
km inrikesflyg 

0 % -70 % Tjänsteresor med flyg inom IT-centrum sker mycket 
restriktivt och prövning görs i varje enskilt fall. 

 
Tjänsteresor, antal 
km utrikesflyg 

0 % -100 % Resor med flyg sker mycket restriktivt på IT-centrum. 
Under perioden har inga utrikesresor med flyg skett. 

 

Aktiviteter Analys 

Vi ska arbeta med hållbart resande. IT-centrum fortsätter arbeta aktivt med videomöten som 
alternativ till resande, både för nationella, regionala och 
lokala samarbeten. En kort utbildning i våra videotjänster 
har erbjudits IT-centrums medarbetare. Tjänsteresor har 
företrädesvis gjorts med tåg eller IT-centrums långleasade 
tjänstebilar. På Datorgatan arbetas det löpande med 
praktiska frågor för att gynna cyklande såväl i tjänsten som 
till/från arbetet. 

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

Arbete pågår tillsammans med systemägare och 
systemförvaltare med att förtydliga användarinformation 
och fånga problemsituationer. En del tekniska problem har 
identifierats. Arbete pågår för att identifiera orsaker och 
finna lösningar. 

Livscykelhantering av videoutrustning i konferensrum pågår 
under året. Användarna upplever den nya utrustningen som 
enklare att använda. 
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Strategiska mål: 

Samlat IT-ansvar 

Framgångsfaktorer: 

All IT i Regionen Jönköpings län ska hanteras av IT-centrum 

Aktiviteter Analys 

Verka för god styrning av IT-utveckling, 
förvaltning och drift i enlighet med 
verksamhetens krav 

För att skapa en god transparens för verksamheten i 
innehållet i de tjänster som levereras har IT-centrum en 
tjänsteorienterad styrning av leverans och ekonomi. Ett 
kontinuerligt arbete pågår med att tydliggöra innehållet i 
varje tjänst. 

I syfte att skapa en översikt över den utveckling och 
förvaltning, som på kort och lång sikt ska levereras av IT-
centrum till samtliga verksamhetsområden inom regionen, 
har en masterplan tagits fram. 

IT-centrum deltar aktivt i arbetet i styrgrupperna i enlighet 
med riktlinjen för styrning av utveckling och förvaltning av 
IT-lösningar. 

Framgångsfaktorer: 

Rätt leveranser genom effektiva processer och klokt resurstänkande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Samlat kundindex 

4 4 IT-centrums samlade kundindex sammanfattar de 
kundnöjdhetsmätningar som gjorts i olika delar av 
organisationen de senaste 12 månaderna. Det handlar t ex 
om utvärdering av ett antal levererade projekt, 
förvaltningsinsatser, kundservicemätningar, utbildningar 
mm som viktas och sammanvägs till ett resultat mellan 1-5. 

Utvärdering av förvaltningen genomförs årsvis. Detta 
mätetal tas då fram genom utvalda systemförvaltares 
skattning (större system) av den förvaltning som IT-
centrum levererat under året. 

IT-centrum konstaterar att kunderna generellt är nöjda 
med insatserna, så långt fångat i olika typer av mätningar. 
Det finns dock en medvetenhet om att efterfrågan på IT-
centrums tjänster är långt större än vad leveransförmågan 
är i flera delar, vilket ibland medför en längre väntan på en 
IT-lösning än vad kunden skulle önska. IT-centrum har 
arbetat strukturerat och fokuserat med att kontinuerligt 
förbättra leveranskapaciteten, bland annat genom 
förbättrade arbetssätt och rekrytering i enlighet med 
budget. 

 
Incidenter 
påbörjade inom 
avtalad tid 

95 % 99 % En fortsatt strukturerad uppföljning av incidenthanteringen 
gör att IT-centrum når målet. Det finns resursutmaningar i 
vissa grupper som hanteras löpande. 

 
Incidenter 
avslutade i rimlig tid 

23 23 IT-centrum jobbar strukturerat med uppföljning av 
incidenter för att incidenter ska avslutas i tid. Ett ansträngt 
resursläge i delar av organisationen skapar utmaningar, 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

men har lösts genom omprioritering och andra åtgärder 
respektive grupp. 

 
Incidenter totalt 
antal öppna 

200 175 Systematiskt arbete med incidenter inom IT-centrum gör 
att det totala antalet öppna incidenter håller sig stabilt 
grönt. 

 
Svarstider i 
kundcenter 

90 % 84 % Svarstider i kundcenter påverkas av såväl frisknärvaro som 
antalet samtidigt inkommande samtal. Kundservice IT-
vårdtjänster har varit underbemannad under augusti, vilket 
påverkar resultatet. Bemanningen korrigeras på olika sätt 
från september. 

 
Standardbeställning
ar leveransprecision 

98 % 99 % Ett systematiskt uppföljningsarbete gör att IT-centrum har 
en hög måluppfyllelse kopplat till leveransprecisionen av 
standardbeställningar. Inför 2019 justerades målet till 98%. 

 
Antal 
standardbeställning
ar som ej är 
levererade inom 
avtalad tid 

86 400 IT-centrum mottar ca 60 000 beställningar per år och 
andelen beställningar som levereras inom utlovad tid är 
hög (se leveransprecision ovan). I syfte att ytterligare öka 
kundnöjdheten har detta mål tillkommit, som sätter fokus 
på att även de ärenden som inte levereras inom utlovad tid 
blir hanterade. Målbilden på årsbasis är satt till 86, vilket är 
ett medvetet högt ställt mål. 

Ett intensivt och systematiskt arbete med uppföljning av 
beställningar har genomförts under perioden, samtidigt 
har resursbrist på Kundservice IT-vårdtjänster och högt 
tryck på skrivarleveranser påverkat siffrorna negativt. 
Resursfrågan hanteras med extra förstärkning och 
skrivarleveranserna taktas med Windows 10-utrullningen. 
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Perspektiv: 

Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 

Kontinuerlig utveckling mot Sveriges bästa IT-avdelning 

Framgångsfaktorer: 

Ständiga förbättringar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Kontinuerlig 
verksamhetsutveckl
ing 

8     8 IT-centrum genomför ständiga förbättringar i arbetssätt 
och processer, vilket avspeglas i ett grönt mätetal. 
Mätetalet är en sammanvägning av skattningar som görs 
av de processgrupper inom IT-centrum som ansvarar för 
processernas utveckling. Exempel på parametrar som 
utvärderas är processens etableringsgrad, kvaliteten hos 
styrande och redovisande dokument och 
avvikelsehantering. Skalan är 0-10. 

 
Hantering av 
synergiärenden 

90 % 85 % Synergiärenden hanteras i flera delar av organisationen. 
Analyser har visat att många av de ärenden IT-centrum 
hanterar i Synergi antingen ska hanteras av andra 
enheter/roller i Region Jönköpings Län (ofta systemägare) 
eller hanteras dubbelt i andra system (incidenter och 
problem). Arbete med rutiner för att hänföra ärenden till 
rätt enheter/roller eller andra processer på IT-centrum har 
genomförts och har givit resultat. 

 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt förbättringsarbete kopplat till det 
införda arbetssättet inom förvaltning (agil 
metodik) 

Det agila arbetssättet (Lean) inom förvaltningen utvecklas 
fortlöpande. Bland annat arbetar förvaltningsgrupperna 
inom IT-centrum kontinuerligt med kompetensspridning för 
att i möjligaste mån undvika nyckelpersonsberoende. 
Arbete med att koppla varje förvaltningsgrupps arbete till 
IT-centrums strategiska mål i styrkortet pågår, med 
målbilden att medarbetare ska kunna se en naturlig 
koppling mellan de långsiktiga målen och det egna arbetet i 
vardagen. 

Förändringsarbetet med det nya arbetssättet påvisar 
fortsatt positiva effekter – mätbart högre leveransförmåga, 
ökad genomströmning av antalet ärenden och nöjdare 
medarbetare. 

Upprätthålla IT-centrums ISO-certifikat IT-centrum genomförde planenligt, med hjälp av extern 
revisor, en uppföljande revision enligt ISO9001 under 
början av året. Utfallet var generellt sett mycket bra. 
Fortsatt systematiskt kvalitetsarbete pågår enligt plan och 
en omrevision planeras till september. 
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Framgångsfaktorer: 

Professionell kunskapsorganisation med framtidssäkrad kompetens 

Aktiviteter Analys 

Genomföra strategisk analys av framtida 
kompetensbehov 

Strategisk analys av kompetensbehovet i nu och på flera års 
sikt är genomförd och dokumenterad i en 
Kompetensförsörjningsplan som också är inlämnad till HR-
direktören. Kompetensförsörjningsplanen ligger till grund 
för det fortsatta arbetet med rekrytering, 
kompetensutveckling och bemanningsplanering. 
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Perspektiv: 

Medarbetare 
Strategiska mål: 

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Uppdrag/mål: 

Attrahera och rekrytera 

Aktiviteter Analys 

Rekrytering i enlighet med budget IT-centrum arbetar fokuserat med rekryteringar enligt plan 
och budget för 2019. Att rekrytera god kompetens, främst 
senior, är en av IT-centrums största utmaningar. Det 
handlar om såväl ny- som ersättningsrekryteringar, samt 
konsultväxlingar där så bedöms möjligt och långsiktigt klokt. 
Trots att IT-centrum har ett gott rykte lokalt i branschen, 
hålls inte den rekryteringstakt som kunder har behov av och 
som IT-centrum har bemanningsbudget för. Detta beror på 
flera saker, men de huvudsakliga är att IT-branschen är 
mycket het lokalt, att hög teknisk kompetens på högskole-
/universitetsnivå generellt sett är en bristvara lokalt, samt 
att det råder ett utmanande löneläge inom vissa roller. 

Hittills i år är 23 st rekryteringsärenden klara och ytterligare 
18 rekryteringsärenden pågår. 

Fokuserade åtgärder för att attrahera IT-
kompetens. 

IT-centrum bedriver ett fokuserat rekryteringsarbete för att 
möta stora rekryteringsbehov inom flera roller. Syftet är att 
kunna öka leveranskapaciteten ytterligare utifrån behov 
och budget, men även att kunna hantera den ökande 
komplexiteten i IT-lösningarna. Rekryteringsarbetet är 
tidskrävande och kräver nytänkande, eftersom 
arbetsmarknaden för IT-kompetenser är väldigt het i 
samhället i stort. 

IT-centrum arbetar därför intensivt med att hitta nya vägar 
för att marknadsföra och locka fler intressanta och 
kompetenta kandidater. En sådan aktivitet var en artikel om 
IT-centrum i tidningen Ny Teknik med utgivning under 
våren med fokus på karriär inom offentlig sektor. En film 
har också tagits fram på samma tema, en sk QBM (question 
based movie), som bland annat delas på Linkedin där 
bedömningen är att potentiella sökanden finns. Filmen har 
också publicerats på Region Jönköpings läns hemsida. 

Uppdrag/mål: 

Delaktiga och kompetenta medarbetare 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Medarbetarsamtal 

90 % 96 % Samtliga medarbetare erbjuds medarbetarsamtal och 
uppföljande medarbetarsamtal. Enligt IT-centrums årshjul 
hålls medarbetarsamtal på hösten och lönesamtal och 
uppföljande medarbetarsamtal på våren. 

 
Kompetensutveckli
ngsplan 

90 % 94 % De flesta medarbetarna på IT-centrum har, i linje med 
årsplaneringen, tagit fram sin kompetensutvecklingsplan i 
samband med det längre medarbetarsamtalet som hölls 
under hösten 2018. 

Några långtidssjukskrivna och nyanställda har ännu inte 
tagit fram någon kompetensutvecklingsplan. 

 
Uppföljande 
medarbetarsamtal 

90 %  Mätetalet följs upp årsvis 

 
Utvärdering av 
medarbetarsamtal 

3,5  Mätetalet följs upp årsvis 

Uppdrag/mål: 

Arbetssätt och rätt använd kompetens 

Aktiviteter Analys 

Nyttjande av olika IT-kompetenser Som en följd av svårigheterna med att rekrytera tillräckligt 
många erfarna medarbetare arbetar IT-centrum löpande 
med att nyttja befintliga kompetenser rätt. Ett exempel är 
avlastning i Windows 10-projektet i arbetet med att 
sammanställa korrekta systemlistor från IT-styrgrupperna, 
där ett huvudsakligen tekniskt team har kompletterats med 
goda administratörer. 

Uppdrag/mål: 

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

3,8 % 4,42 % Sjukfrånvaron har ökat något för både kvinnor och män, 
men ligger fortfarande stabilt. Sjukfrånvaron följs löpande 
upp på individnivå. 

 

Aktiviteter Analys 

Löpande uppföljning av personalhälsa IT-centrums ledningsgrupp följer upp personalhälsa och 
sjukfrånvaro månadsvis på ledningsgruppsmötet. 
Respektive personalansvarig chef följer noggrant upp 
personalhälsa på individnivå. 

Fortsätta arbetet med värdegrund Under perioden har IT-centrums medarbetare arbetat med 
Region Jönköpings Läns värdegrund på APT:er. Resultatet 
från dessa övningar har publicerats på intranätet. 

Lönekriterierna har setts över och uppdaterats utifrån 
värdegrunden. Viktiga mål i detta arbete är att 
lönekriterierna ska bygga på aktuella förhållningssätt, Ditt 
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Aktiviteter Analys 

och Mitt ansvar samt det agila arbetssättet. 

Inom Region Jönköpings läns verksamheter är 
heltid norm. 

Samtliga tjänster som IT-centrum utannonserar är 
heltidsanställningar. Medarbetare som önskar deltid 
beviljas detta utifrån Region Jönköpings Läns riktlinjer. 

Fortsätta systematiskt arbetsmiljöarbete 
enligt fastlagda planer 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter enligt 
tidigare analys och plan. Medarbetarsamtal, enhetsmöten 
(APT), arbetsmiljö- och brandskyddsronder följer en 
årsplan. IT-centrum har arbetat igenom alla de 13 
blombladen i värdegrunden på APT. Höstens fokusområde 
är arbete med Balans i livet. 

Uppdrag/mål: 

Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av 

likabehandling 

Aktiviteter Analys 

Förebyggande åtgärder för ökad kunskap och 
förståelse 

IT-centrum arbetar kontinuerligt med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, i vilket värdegrunden och Ditt och Mitt 
ansvar är viktiga hörnstenar. Vid medarbetarsamtal följs 
frågan om diskriminering upp särskilt. I allt 
rekryteringsarbete används kompetensbaserad rekrytering 
för att bland annat säkerställa likabehandling och förebygga 
diskriminering. 

IT-centrum arbetar också fokuserat på närvarande 
ledarskap och god kommunikation, vilket främjar god dialog 
och möjlighet att fånga eventuella oegentligheter i ett tidigt 
stadium. 

Uppdrag/mål: 

Ett stärkt chef- och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

Kontinuerlig vidareutveckling av chef- och 
ledarskap 

IT-centrums chefer har med stort engagemang deltagit i 
nätverk för engagerat ledarskap. Mötena i nätverken följs 
regelbundet upp med diskussioner i ledningsgruppen. 
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Perspektiv: 

Ekonomi 
Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt ökad systematik i licenshanteringen 
(SAM) 

Kostnaderna för mjukvarulicenser är omfattande inom IT-
centrum och Region Jönköpings län som helhet. En 
strukturerad hantering och uppföljning av 
licensanvändningen gör att gjorda investeringar används 
optimalt och att behov av nya inköp kan förutses göras 
klokt. IT-centrum fortsätter jobba med ökad systematik för 
ökad effekt. SAM står för Software Asset Management. 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Ekonomi i balans 

0 tkr 217 tkr Kostnaderna följer budget på total nivå. Det finns två 
större avvikelser inom området. 

Kostnaden för inköp inom nätverk beräknas bli högre än 
budget på grund av den ändrade redovisningsprincipen för 
när inköpen ska betraktas som en anläggningstillgång. 
2019 är sista året som det blir en budgetavvikelse på grund 
av den förändrade redovisningsprincipen. 

Kostnaden för övriga inköp är lägre jämfört med budget 
men IT-centrum bedömer att kostnaden kommer att vara i 
nivå med budget vid årets slut. 

 
Prognos 

0 tkr -4 000 tkr Budgetavvikelsen för helår 2019 beräknas bli -4 miljoner 
kronor. Det beror på att kostnaden för inköp inom nätverk 
beräknas bli högre än budgeterat på grund av den ändrade 
redovisningsprincipen för när inköpen ska betraktas som 
en anläggningstillgång. 2019 är sista året som det blir en 
budgetavvikelse på grund av den förändrade 
redovisningsprincipen. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i balans Budgetavvikelsen beror på förändrad redovisningsprincip. 
Ordinarie verksamhet är i balans och därför har inget 
åtgärdsplan upprättats. 
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Inledning 
Verksamhetsstöd och service ger stöd och service till Region Jönköpings läns verksamheter 

och länets invånare inom 14 olika områden; 

 

Budgeterade intäkter och anslag uppgår till 1 764 miljoner kronor. Budgetavvikelsen uppgår 

efter andra tertialet till plus 14,6 miljoner kronor och prognosen visar att en positiv 

budgetavvikelse kan förväntas med 12,5 miljoner kronor vid året slut. Jämfört med 

motsvarande period föregående år har antalet faktiska årsarbetare ökat med 20 och uppgår i 

snitt till 881 årsarbetare. Sjukfrånvaron fortsätter att minska. De största ökningarna av antalet 

årsarbetare finns inom område närservice som ökat med 6,7 och inom Hjälpmedelscentralen 

som ökat med 6,9. Ökningarna beror i båda fallen på utökade uppdrag. Övriga områden har 

endast mindre förändringar i antalet årsarbetare. 

Inom Verksamhetsstöd och service pågår ständiga förbättringar för att förverkliga idén om att 

”Vara en trygg och nära samarbetspartner som ger kundnytta genom samverkan, tillgänglighet 

och kompetens.” Stort engagemang läggs på att skapa enhetlig service, enhetlig prissättning 

och lika villkor över länets alla delar. 

Några områden har större utmaningar än andra. Område invånarservice – med enheten 1177 

Vårdguiden på telefon - har svårt att nå full bemanning på grund av svårigheter att rekrytera 

sjuksköterskor. Till följd av bemanningsproblemen finns ett budgetöverskott med 3,0 miljoner 

kronor. Antalet faktiska årsarbetare har i snitt ökat med en jämfört med motsvarande period 

föregående år och uppgår nu till 24 årsarbetare. I 2019 års budget förstärktes området med 5,0 

miljoner kronor. För att underlätta rekrytering av sjuksköterskor fick verksamheten under 

senhösten 2018 tillgång till nya lokaler i Jönköping. De nya lokalerna är ett komplement till 

Nässjö där huvuddelen av verksamheten finns. Upplevelsen är att det är något lättare att 

rekrytera till Jönköping. 

Det andra området med stora utmaningar är område måltid. Att komma till rätta med den 

negativa budgetavvikelsen inom området har varit, och är, fortfarande en stor utmaning. Trots 

stort fokus på genomförandet av kostnadsbegränsande åtgärder finns en negativ 

budgetavvikelsen med 8,9 miljoner kronor. En del i underskottet förklaras av högre andel 

ekologiska livsmedel jämfört med tidigare år. Extra kostnaden för ekologiska livsmedel är vid 

andra tertialet 2,4 miljoner kronor. 

Regionfastigheter har en positiv budgetavvikelse med 4,0 miljoner kronor. I resultatet ingår 

kostnader för byggnadsrelaterad ohälsa med 2,5 miljoner kronor. Inom 
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fastighetsverksamheten finns stort fokus på att genomföra det omfattande 

investeringsprogrammet. De pågående fastighetsinvesteringarna har en total budgetram på 2,9 

miljarder kronor. De största projekten är nybyggnation av hus D1/D2 vid Länssjukhuset 

Ryhov samt hus 37 på Höglandssjukhuset Eksjö. Årets utbetalningar i mark- och byggnader 

beräknas uppgå till ca 730 miljoner kronor. 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2019-08-31 Andel 2018-08-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

10 46% 8 38% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

8 36% 7 33% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

4 18% 6 29% 

Antal mätetal som 
mäts 

22 100% 21 100% 

 



Verksamhetsstöd och service, Delårsrapport 2 6(30) 

 

 

Perspektiv: 

Medborgare och kund 
Inom Verksamhetsstöd och service arbetar vi aktivt med kundfokus. Av Region Jönköpings 

läns 13 grundläggande värderingar fokuserar vi särskilt på kundorientering, snabba reaktioner 

och samverkan. Dessa tre ingår i våra 4V-Vision, värderingar, verksamhetsidé och 

verksamhetsmål. En viktig framgångsfaktor för att lyckas är att det finns etablerade forum för 

dialog med kund. 

Strategiska mål: 

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: 

Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Uppföljningsmått -
 Nationell mätning 
(antal samverkande 
regioner /landsting) 

11 11 Fem regioner/landsting samverkar dygnet runt. Övriga 12 
regioner/landsting är med i samverkan vardagar kl.07-
16 och alla nätter kl.22-07. Kalmar har gått med i dygnet 
runt samverkan från september 2019. 
 

  

 
Invånarservice 1177 
- Besvarade samtal 
inom 9 minuter 

75 % 19 % Ett målvärde som i nuvarande samverkanskluster är 
ouppnåeligt då alla våra samverkanspartners behöver höja 
sin bemanning för att det ska få effekt.  Ännu har vi inte 
uppnått full bemanning. Arbete pågår i de regioner som 
samverkar dygnet runt för att få till förbättringar. 

 

Aktiviteter Analys 

Aktivt arbete för att förbättra tillgängligheten 
på 1177 Vårdguiden på telefon och nå de mål 
som sätts nationellt och i vår egen 
verksamhet 

Arbete med rekrytering pågår. Ett satelitkontor i Jönköping 
har startat för att underlätta rekrytering för vissa 
arbetspass. Rekryteringsstöd har sökts från centrala 
rekryteringsenheten. 
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Strategiska mål: 

Vi skapar värde för kunden 

Framgångsfaktorer: 

Kunden har förtroende för våra produkter och tjänster 

Uppdrag/mål: 

Vi har infört vårdnära service i större utsträckning. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Antal uppdrag i 
jämförelse med 
föregående år 

1 0 Inga utökade uppdrag avseende vårdnära service. 

 

Aktiviteter Analys 

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

Aktivitet ej påbörjad. 

Uppdrag/mål: 

Vi möjliggör för kunden en lägre möbelkostnad genom att nyttja tillgängliga 

möbelförråd för regionen 

Aktiviteter Analys 

Servicecenter och kommunikatör utvecklar 
sida för möbelförråd i serviceportalen 

Kommunikationsplan med budskap och aktiviteter har 
upprättats. Flera kommunikationsåtgärder har genomförts 
och det är nu dags för nyheter i flera steg som berättar om 
hur vi gjort utbudet av begagnade möbler tillgängligt. 

Framgångsfaktorer: 

Vi arbetar i nära samverkan med kunden 

Uppdrag/mål: 

Samtliga områden har forum för dialog med kunden. 

Aktiviteter Analys 

Genomföra kunddialoger regelbundet Kunddialoger sker på olika sätt i våra områden, exempelvis 
på planeringsmöten, husmöten mm. 

De områden som idag inte har forum för 
dialog med kund ska skapa detta 

Tolv av våra områden har etablerade kundforum och två 
områden arbetar med frågan. 
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Framgångsfaktorer: 

Vi har gott bemötande, god service och hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: 

Vi reagerar snabbt på kundens behov och frågor 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Andel områden som 
stämt av sin 
kundnöjdhet i sina 
forum 

100 % 72 % Alla områden arbetar och planerar för detta. 

 

Aktiviteter Analys 

Vidareutveckla och marknadsföra en väg in 
för kund via vår kundservice 

Ny planering och vidareutveckling pågår för en väg in via 
telefon till Verksamhetsstöd och service med start under 
2020. 
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Perspektiv: 

Process och produktion 
Välfungerande processer är en förutsättning för att Verksamhetsstöd och service ska lyckas i 

sitt uppdrag. Produkter och tjänster som vi levererar ska hålla god kvalitet. Vi arbetar med 

ständiga förbättringar, sätter tydliga mål med handlingsplaner och genomför regelbundna 

uppföljningar av våra nyckelmått. Två av våra områden är certifierade enligt ISO9001:2015. 

Strategiska mål: 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Välfungerande hjälpmedelsverksamhet 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt kvalitetscertifiering med goda 
omdömen 

Arbetet med att upprätthålla kvalitetscertifieringen pågår 
alltjämt. 

Arbeta för ett gemensamt arbetssätt inom 
samtliga produktområden 

Processförvaltarna är inbjudna till en genomgång där vi bl a 
ska beakta att läkemedelsnära produkter(LMN) området 
följer enhetens rutiner. 

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

Tas löpande upp vid kunddialogerna och kundrådet. 

Fortsätta utdelning av kostnadsfria 
broddar/halkskydd 

Uppföljning av distributionen 2018 har skett tillsammans 
med Folkhälsa och sjukvård, länsförsörjning och inköp. Vi 
kommer att tillämpa samma rutin som förra året. HMC 
ansvarar för distribution till kommunerna. 

Framgångsfaktorer: 

Samverkan med kommunerna 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i styrgrupp för hjälpmedelsverksamheten 

Aktiviteter Analys 

Genomföra möten med styrgrupp, kundråd, 
kunddialoger och rehabiliteringschefer enligt 
plan 

Dokumenterade möten med styrgrupp, kundråd och 
kunddialog hos respektive kund sker löpande under året. 
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Strategiska mål: 

Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: 

Rätt beteende - avtal 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Avtalstrohet inköp 

90 % 96 % Fortsatt god måluppfyllelse. 

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. 

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 

Kravet på personalövertagande och sysselsättningskrav tas 
med i kommande upphandlingar där det är relevant. 

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. 

Ingår i avtalsuppföljning 2019. 

Genomföra analys av hur Region Jönköpings 
läns verksamheter behöver förbereda sig för 
ett förändrat klimat 

Workshops med olika intressenter pågår för att identifiera 
och bedöma risker. 
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Uppdrag/mål: 

Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i vår verksamhet ökar 

under programperioden. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Andel levererad 
energi från 
förnyelsebara 
energikällor 

90 %  Årsmått. 

Uppdrag/mål: 

Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Levererad energi 
elförbrukning 

77 
kWh/m2 

78,7 
kWh/m2 

Prognosen för den totala energianvändningen för regionen 
är 164,3 kWh och vi uppfyller inte målvärdet på 162,5 
kWh. Elförbrukningen har dock sänkts från 80,6 kWh till 
78,7 kWh jämfört med bokslutsvärdet 2018. Solceller som 
under hösten kommer att monteras upp ger ytterligare 
positiv effekt för mängden köpt energi. 

 
Levererad energi 
värmeförbrukning 

85,5 
kWh/m2 

85,6 
kWh/m2 

Prognosen för den totala energianvändningen för Region 
Jönköpings län är 164,3 kWh och vi uppfyller inte 
målvärdet på 162,5 kWh. Värmeförbrukningen har ökat 
främst på Länssjukhuset Ryhov där det bland annat pågått 
större ombyggnadsprojekt som påverkar förbrukningen. 

 

Aktiviteter Analys 

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

En rutin med tillhörande checklista är framtagen och 
godkänd av miljöchefen. Den gäller från och med 1 januari 
2019. Kommunikationsavdelningen ska nu hjälpa till med 
att kommunicera ut den till chefer och personal. 

Nya byggnader, med utförd förstudie och 
kostnadsberäkning från 2017, ska vara nära-
noll-energihus för levererad energi. 

I nybyggnation/ombyggnationer så projekteras det för nära-
noll-energihus. 

Uppdrag/mål: 

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Koldioxidutsläpp 
från arbetspendling 

0,96 
ton/anstäl
ld 

 Ingen resvaneundersökning kommer att genomföras under 
2019. 

 
Tjänsteresor, antal 
km egen bil 
(privatbil) 

-20 % 7,9 % Antal km med egen bil har ökat. I vissa områden är orsaken 
oklar och analys pågår. I andra områden är orsaken att 
man bor mitt emellan bostadsort och förrättningsort och 
då kör med egen bil och på så sätt belastar miljön minsta 
möjliga. 

 -10 % 4,4 % Olika faktorer påverkar att vi under andra tertialet ökat 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Tjänsteresor, antal 
km poolbil och 
hyrbil (korttid) 

resandet med poolbil. Det kan röra sig om fler 
miljörevisioner på olika orter, nyanställda chefer som 
behöver introduktion av områdeschefer mm. Arbetet med 
att nyttja resfria mötesformer fortlöper alltjämt. 

 
Andel fordon som 
lever upp till Region 
Jönköpings läns 
drivmedelsstrategi 

75 % 60 % Vid inköp av nya bilar följs Region Jönköpings läns 
drivmedelsstrategi. Bilarna byts ut successivt. 

 
Tjänsteresor, antal 
km inrikesflyg 

0 % -88 % Enbart enstaka flygresor under tertialet. Målet uppnås. 

 
Tjänsteresor, antal 
km utrikesflyg 

0 % -50 % Enbart enstaka flygresor under tertialet. Målet uppnås. 

 

Aktiviteter Analys 

Fordon ska köpas in i enlighet med 
drivmedelsstrategin och tankning ska i första 
hand ske av det drivmedel som är prioriterat i 
denna strategi. 

Upphandling av fordon sker i enlighet med fastställd 
drivmedelsstrategi. 

Laddstolpar till elbilar för besökande och 
personal ska i samarbete med el-nätägaren 
byggas ut vid våra fastigheter. År 2018 bör 
huvuddelen av våra motorvärmare vara 
bortplockade efter en behovsanalys och dess 
ledningar frigjorda till förmån för elbilar. 

Framtaget förslag är återremitterat från regionstyrelsen. 

Vi ska arbeta med hållbart resande. Aktivt arbete på flera håll för att främja resfria möten och 
för att kommunicera nya riktlinjerna för möten och resor. 

Översyn av parkeringsavgifter (handlingsplan 
reseanalys) 

Beslutsunderlag för avgiftsparkering för personal finns i 
Trafikplan över Länssjukhuset Ryhov. Denna har 
presenterats i regionstyrelsens arbetsutskott. Beslut 
planeras under våren 2020. 

Styra mot val av 
miljöbilar/supermiljöbilar/laddfordon genom 
utveckling av p-platser (handlingsplan 
reseanalys) 

Sker i enlighet med fastställd drivmedelspolicy. 

Säkra cykelförvaringsplats med cykelservice 
(handlingsplan reseanalys) 

Byggnation/utveckling av cykelparkeringar har påbörjats. 

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

Beslutsunderlag med bedömd investeringskostnad för 
uppbyggnad av laddinfrastruktur och ladd-P-platser är 
framtaget. Beslutsunderlaget omfattar ca 50% av Region 
Jönköpings läns verksamhetsbilar, poolbilar samt ett mindre 
antal platser för besökare och personal på våra egenägda 
fastigheter. 

Genomföra informationskampanjer 
(handlingsplan reseanalys) 

Under 2019 kommer en kampanj kring tjänstecyklar 
genomföras. Eventuellt kommer även en kampanj kring 
vintercykling att genomföras i höst. 
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Aktiviteter Analys 

Företagsportalen vid Jönköpings Länstrafik för laddning av 
reskassakort är försenad. 

Fysiska åtgärder för ökad cykling 
(handlingsplan reseanalys) 

Investeringsbeslut finns gällande utbyggnad/utveckling av 
säkra cykelparkeringar inom hela länet. Information om 
placering och utformning har skickats ut till berörda 
verksamheter i början av 2019. Byggnation/utveckling av 
cykelparkeringar har påbörjats och förväntas bli klart under 
hösten 2019. 
Under 2018 har avtal för tjänstecyklar tecknats för Värnamo 
och Jönköping. Avtal i Eksjö kring tjänstecyklar är ännu ej 
klart. 

Erbjuda hälsotest (handlingsplan reseanalys) Ej aktuellt i dagsläget. 

Översyn av bilbokningssystem (handlingsplan 
reseanalys) 

Under våren 2019 har träffar genomförts med fyra 
leverantörer av bilbokningssystem. Arbetet fortsätter under 
hösten med referenstagningar och studiebesök. Målet är 
att upphandla ett nytt system till våren 2020. Det nya 
systemet bör innehålla en effektivare nyckelhantering, 
samåkningsfunktion, elektronisk körjournal och effektiv 
administration av fordon med tillhörande statistikfunktion. 

Framgångsfaktorer: 

Vi använder våra resurser klokt 

Uppdrag/mål: 

Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Matsvinn per 
restaurangportion 

-8 % 1,3 % Under andra tertialet har matsvinnet minskat men det 
ackumulerade resultatet ännu inte i nivå med mål. 

 
Matsvinn per 
patientportion 

-8 % 24,6 % Arbete pågår med att förbättra mätmetoderna för mätning 
av matsvinn. Samarbete mellan kostombud, enhetschefer 
och produktionskök är viktigt för att uppnå minskat 
matsvinn. Under andra tertialet är matsvinnet lägre 
jämfört med första tertialet. 

 

Aktiviteter Analys 

Systematiskt mäta matavfall i köken, sätta 
upp en målsättning för att minska matsvinnet 
samt ge förslag på åtgärder för att minska 
detta. 

Mätningar genomförs på avdelningsnivå och information till 
enhetschefer och kostombud ges. 

Vår användning av engångsmaterial ska 
utredas i syfte att minska användningen och 
främja förnyelsebara material. 

Arbete pågår med handbok för klokare materialval där 
information ska samlas om miljö, hygien och ekonomi för 
att verksamheterna enkelt ska kunna veta vad som fungerar 
bäst för dem. Handboken kommer att vara klar till 
november 2019. 

Vi ska utveckla metoder och arbetssätt för 
uppföljning av de miljömässiga krav som ställs 

Rutin finns för uppföljning av hållbarhetskrav för avtalade 
produkter (utvalda kategorier). Tillsammans med område 
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Aktiviteter Analys 

på upphandlade leverantörer. miljö genomförs förbättringsarbete. 

Vi är aktiva och medverkar i utvecklingen av 
det nationella samarbetet (CSR) 

Arbetet pågår enligt handlingsplan, med gemensam 
uppföljning av sociala hållbarhetskrav i upphandling. 
Riskbedömning av operationsartiklar samt revisioner av 
handskar har genomförts, i samverkan med Region 
Östergötland och Region Kalmar. 

Vi ska utreda möjligheten att använda de 
livsmedel som produceras i våra 
naturbruksgymnasier i vår egen verksamhet. 

Investeringsärende har registrerats avseende ett minimejeri 
vid Tenhults naturbruksgymnasium. Område miljö 
fortsätter att bevaka ärendet. 

Minska användningen av buteljerat vatten. Buteljerat kolsyrat mineralvatten används vid behandling i 
vården. 

Uppdrag/mål: 

Ta fram en kostpolicy 

Aktiviteter Analys 

Område Måltid och Miljö ska gemensamt 
arbeta fram en kostpolicy för regionen 

Ett förslag till kostpolicy är framtaget och kommer att 
redovisas för regionens ledningsgrupp den 19 september. 

  

Framgångsfaktorer: 

Vi är socialt hållbara 

Aktiviteter Analys 

Grönstrukturplanen Grönstrukturplan för Länssjukhuset Ryhov finns. 

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 80 % av alla anställda inom Region Jönköpings län 
genomförde utbildningen under 2017. Från och med 2018 
ska den genomföras av alla nyanställda. 

Arbeta vidare med våra 4V och aktiva 
kunddialoger 

Arbete med våra 4V (vision, värderingar, verksamhetsidé 
och verksamhetsmål) fortsätter. Dialog med kund sker på 
olika sätt. 

Uppdrag/mål: 

Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald. 

Aktiviteter Analys 

Inga hinder läggs för mångfald, kompetens är 
styrande. 

Alla områden arbetar utifrån detta, chef ansvarar. 
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Uppdrag/mål: 

Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling 

Aktiviteter Analys 

Verksamheten och arbetsplatsen ska präglas 
av likabehandling. 

Alla områden arbetar utifrån detta, chef ansvarar. 

Uppdrag/mål: 

Integration 

Aktiviteter Analys 

Sociala aspekter beaktas i samtliga 
omfattande byggprojekt 

Detta arbete måste ske i samverkan med HR. Tid och 
resurser har inte funnits för att kunna göra en lösning för de 
som står utanför arbetsmarknaden. 

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 % 72,6 % Resultatet på andel A+B klassade produkter är 72,6%. 
Trenden är positiv, jämfört med tertial 2 föregående år har 
resultatet förbättrats med 7,3 procentenheter. 

Ibland finns inte möjlighet att välja A+B klassade produkter 
och i dessa fall har Region Jönköpings län godkänt vissa C-
klassade produkter. Om dessa tas med skulle utfallet öka 
till 85%. 

 

Aktiviteter Analys 

Vi ska utveckla strategier, mål och påbörja 
arbetet med att minimera mängden 
hormonstörande ämnen i varor som 
upphandlas. 

Strategier för hormonstörande ämnen integreras i vår 
kemikaliestrategi. 

Under programperioden genomförs projektet 
giftfri sjukvård för barn för att säkerställa en 
kemikaliesäkrad miljö i enlighet med 
riktlinjerna för ”Operation giftfri förskola”[3]. 

Del 1 – Leksaker 

 Upphandling av leksaker och belöningsleksaker är 
klar och redo att avropas från avtalen. 

 Guiden för rensning av leksaker uppdateras med 
den nya informationen. 

Del 2 - Sjukvårdsmaterial 

 Arbete med att bestämma vilka produkter som 
skall skickas på analys pågår. Vi väntar på svar från 
Region Östergötland och Region Kalmar i detta 
som vi samarbetar med i projektet. 

 Översyn har gjorts av de produkter som skulle 
kunna innehålla farliga ämnen och plan har tagits 
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Aktiviteter Analys 

fram kring hur dessa ska hanteras. 

Vi ska ha bra kännedom om de mjukgörare 
som ingår i plastprodukter som används inom 
sjukvård och som är avsedda att vara i 
kontakt med kroppen. 

Vi inhämtar information om mjukgörare från leverantörer. 

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 

93 % 97,2 % Målet uppfyllt. 

 
Andel svenskodlad 
frukt och grönt 

18 % 42,7 % Målet uppfyllt. 

 
Andel MSC-märkt 
fisk och skaldjur 

68 % 86,3 % Målet för inköp av MSC märkt fisk är uppnått. 

 
Andel ekologiska 
livsmedel 

55 % 53,8 % En nedgång på 1,4 procentenheter jämfört med tertial ett. 
Arbetsgruppen för eko och krav arbetar ständigt med att 
byta ut produkter och anpassa menyer för att nå målet på 
55 %. Aktuell nedgång beror troligtvis på förändrade 
förhållanden och förutsättningar under sommaren. 

 
Andel kaffe, te och 
kakao med sociala 
och etiska krav 

95 % 90,7 % Ökat inköpen marginellt mot tertial 1, te-sortimentet ska 
ses över. 

 

Aktiviteter Analys 

Inköpen av livsmedel bör anpassas efter 
säsong 

Ständigt pågående arbete. 

Arbeta för att uppnå ställda mål i 
Hållbarhetsprogrammet 

Arbete har genomförts i våra områden med gott resultat. 

Uppdrag/mål: 

Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma val i våra 

restauranger och caféer. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Andel 

20 % 27 % Utbud klart men utveckling krävs ständigt för att vinna 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

hälsofrämjande 
fikautbud för 
möten/konferens 

kundens intresse för produkterna. 

 
Andel vegetariska 
portioner i 
regionens 
restauranger 

19 % 19,1 % En positiv utveckling med ökad andel serverade 
vegetariska luncher. Under september lanseras nya 
vegetariska maträtter. Arbete pågår för att anpassa de 
vegetariska maträtterna efter kundernas behov och 
önskemål. 

 

Aktiviteter Analys 

Säkerställa att utbud finns avseende hälsofika 
och vegetariska rätter för att underlätta för 
våra kunder att göra hälsosamma val. 

Arbetar med att uppdatera utbudet av hälsofika. 

Uppdrag/mål: 

Vi har en effektiv läkemedelsanvändning - när det gäller hälsoeffekter, 

miljöpåverkan och social påverkan. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Andel förskrivna 
läkemedel med 
fastställd 
miljöpåverkan. 

  Uppföljning ännu ej påbörjad. 

 

Aktiviteter Analys 

Kartläggning av tillgängliga system och 
metodik för läkemedels miljöpåverkan ska 
genomföras i samverkan med 
läkemedelskommittén 

Två föreläsningar på Regionens FAKTA-dagar har hållits med 
fokus på läkemedels miljöpåverkan. Utvärdering från 
dagarna visar på ett intresse från läkarna, men att de 
önskar mer konkretisering av vad de kan göra. 
Artikel i invånartidningen med fokus på vad man kan göra 
för val som konsument, samt vad vi inom Region Jönköpings 
län arbetar med. 
Uppdatering av sida om läkemedel och miljö på 
miljöportalen. Framöver kommer även information på 
sidorna om läkemedel på plus.rjl.se uppdateras med 
konkreta förslag på åtgärder som förskrivare kan arbeta 
med. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta fram ett nytt program för hållbar utveckling (2021-2025) 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med att ta fram ett nytt program för 
hållbar utveckling 2021- 

Under hösten 2019 hålls träffar med den politiska 
referensgruppen samt workshops med verksamheter kring 
mål och åtgärder i nya hållbarhetsprogrammet. 
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Strategiska mål: 

Processorienterad effektiv verksamhet 

Framgångsfaktorer: 

Uppföljning av nyckelmått inom varje område 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Hjälpmedelsförsörjn
ing -
Leveranssäkerhet % 

96 % 94 % Målet nås inte helt men leveranssäkerheten av 
högprioriterade artiklar är mycket god. 

 
Hjälpmedelsförsörjn
ing -
 Tillgänglighet % 

80 % 74,1 % Arbete pågår kontinuerligt i konsulentgruppen på 
hjälpmedelscentralen med att implementera olika 
förbättringar för att nå målet att till 80% kunna erbjuda en 
första tid inom 30 dagar från att remiss inkommit. 

 
Inköp - Effekt % 

-5 % -9 % Glasprogram och synsvagoptik -778 000 kronor, 
förbrukningsartiklar andningsvård: -1 075 000 kronor och 
patienthotell -218 000 kronor. 
Avser lägre upphandlingspriser. 

  

 
Inköp -
  uppföljningsmått 
upphandlingsvolym 
kr ackumulerat 

 1 333 337 
tkr 

Trend mot högre volymer jämfört med 2018. 

 
Invånarservice 1177 
- medelväntetid på 
besvarade samtal 

9 min 15,11 min Medelväntetiden är fortfarande en bit ifrån målet. Fler 
medarbetare behöver anställas. 

 
Invånarservice 1177 
- medelväntetid på 
besvarade samtal 
ackumulerat 

9 min 17,7 min Bemanningsschemat tar inte stor hänsyn till årstider och 
samtalspåverkan, förutom under semesterperioderna. Det 
påverkar det ackumulerade värdet. Vi är också beroende 
av övrig vårds tillgänglighet och samverkande regioners 
bemanning. 

  

 
Invånarservice 1177 
Besvarade samtal 
totalt % 

75 % 78 % Tillgängligheten i augusti ökade i förhållande till juli trots 
sjukfrånvaro och semester. Tillgängligheten är något högre 
på helg än vardag eftersom vi prioriterar helgdagar då 
övrig vård är stängd. 

 
Invånarservice 
kontaktcenter -
 Besvarade samtal 
inom antal sek 

20 sek 15 sek Fortsatt god tillgänglighet. 

 
Läkemedelsförsörjni
ng - Kostnad/ 
orderrad i kr 
ackumulerat 

120 kr 125,23 kr Anpassningar i Jeeves för att klara kravet på e-verifikation 
har medfört felaktigheter i redovisningsfil vilket innebär för 
lågt antal orderrader. Utredning pågår. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Läkemedelsförsörjni
ng- 
Uppföljningsmått 
gällande antal 
läkemedels-
genomgångar 
ackumulerat 

 1 247 st Uppföljningsmått 

 
Materialförsörjning 
-
 Distributionskostna
d % ackumulerat 

13 % 10,17 % I samband med starten av projektet Sesam/Jeeves har det 
skett en ökad försäljning inom produktområdet för 
diabetes- och stomihjälpmedel vilket har påverkat 
resultatet positivt. Samtidigt har vi ökade driftkostnader i 
form av ökade IT-kostnader. 

  

 
Materialförsörjning 
- Kostnad per 
orderrad i kr 
ackumulerat 

45 kr 43,68 kr Uppnår målet trots minskad försäljning och orderingång 
under sommarmånaderna. 

 
Materialförsörjning-
Medelservicegrad % 

96 % 97,33 % Arbete med uppföljning av leveranser pågår ständigt och 
nu klarar vi det uppsatta målet för perioden. 

 
Medicinsk teknik -
 Kundfaktor %. 

60 % 58 % Nedgång senaste månaden, men vi arbetar för att nå målet 
på årsbasis. 

 
Medicinsk teknik -
 Andel utförda FU% 
inom utsatt tid. 

100 % 91 % Ökande resultat till följd av fokuserade insatser i detta 
arbete. 

 
HR- antal 
lönespecifikationer 
per 
löneadministratör 

640 st 600 st En person ska gå på föräldraledighet och vikarien är under 
introduktion, vilket gör att vi för tillfället är 
dubbelbemannade på en tjänst. 

 
Miljö -
 Beläggningsgrad % 

80 % 91 % Vi överträffar vårt mål avseende kundfaktorn. 

 
Ekonomi - andel e-
fakturor % 

100 % 71 % Utvecklingen av andel e-fakturor går stadigt uppåt och 
kommer enligt prognosen nå 80% vid årets slut. 

 
Säkerhet -
 Uppföljningsmått 
avseende antal 
akuta utryckningar 
av 
ordningsvakt/väktar
e 

 894 Uppföljningsmått 

 
Säkerhet -

 93 Uppföljningsmått 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Uppföljningsmått 
avseende antal 
polisanmälda brott 
per sjukhus 

 
Måltid - Antal 
gäster per arbetad 
timma 

11 st 5,9 Resultatet per ort varierar, på områdesnivå nås inte målet 
under sommaren. Arbete pågår med översyn av antal 
arbetade timmar och utnyttjande av timvikarier för att 
påverka utfallet i positiv riktning och anpassa 
personalstyrkan efter volym. 

  

 
Måltid- Total intäkt 
per arbetade 
timmar 

660 kr 607,31 kr Respektive enhet sänker sin bemanning under sommaren 
eftersom volymen går ner på antal patienter och gäster. 
Volymnedgången har varit lite lägre än väntat och vårdens 
prognos fås i ett för sent skede. Till nästa sommar kan man 
hålla en lägre bemanning i Värnamo och Eksjö. 
Utvecklingen går i rätt riktning och enheterna arbetar med 
att se över nyttjandet av arbetade timmar. 

 
Närservice -
 Godkända 
Kvalitetskontroller 

90 % 97 % Arbetet har kommit igång och kommer öka succesivt. I 
samband med kontrollerna genomförs också kunddialog. 

 
Invånarservice 1177 
- Besvarade samtal 
totalt % - Vardagar 

75 % 78 % Högre tillgänglighet i augusti under vardagar än helgdagar. 
Trots reducerad bemanning på grund av semester och 
oförutsedda sjukskrivningar har tillgängligheten ökat. 

 
1177 invånarsevice 
-  Besvarade samtal 
totalt % - Helg 

75 % 79 % Under augusti månad var det semesterperiod med 
reducerad bemanning, trots detta nådde vi 78 %. Vi 
arbetar med att skapa högre tillgänglighet på helgdag än 
vardag. 

 

Aktiviteter Analys 

Varje område ska arbeta fram förslag till 
effektiviseringar för oss eller kund med 
fastställda nyckelmått som utgångsläge 

Alla områden arbetar med effektiviseringar, till exempel 
inom område ekonomi, redovisning, där man tagit över 
arbetsuppgifter från Regionledningskontoret för att frigöra 
tid för strategiskt arbete där. Arbete pågår också för att 
förbättra tillgängligheten av möbelförråd samt inrättande 
av flyttjänst där huvudfokus just nu är pågående byggen av 
hus D1 på Länssjukhuset Ryhov, hus 37 på 
Höglandssjukhuset i Eksjö samt Råslätts vårdcentral. 

Alla områden ska utföra 
brandskyddskontroller och dokumentera det 
på intranätet 

Pågår inom alla områden som är berörda. 
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Strategiska mål: 

Vi erbjuder rätt produkter och tjänster 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva, ändamålsenliga, kommunicerade och väl dokumenterade 

processer 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Andel områden som 
har dokumenterat i 
ledningssystemet 
AM och 
kommunicerat sina 
processer (kan vara 
både inom området 
och med kunder) 

100 % 87 % Vi närmar oss målet och många områden är klara. 

Uppdrag/mål: 

Alla produkter och tjänster som vi levererar har god kvalitet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Antal försenade 
avtalsuppgifter 

  Mätmetod och rutiner tas fram i september och oktober 
månad och mätningen startar i november månad. 

 

Aktiviteter Analys 

Alla områden ska redovisa mål och eventuella 
handlingsplaner för god kvalitet 

Alla områden arbetar med mål och handlingsplaner utifrån 
sin verksamhet. De redovisas på tertialgenomgångar inom 
Verksamhetsstöd och service. 

Uppdrag/mål: 

Vi har en väl fungerande samverkan kring kris och beredskapsfrågor med tydlig 

ansvarsfördelning 

Aktiviteter Analys 

Fastställa ansvar och uppdrag i samband med 
kris och beredskapsfrågor 

Under hösten 2019 planeras fortsatt arbete med 
kontinuitetsplaner inom varje område inom 
Verksamhetsstöd och service. Detta efter att risk- och 
sårbarhetsanalyser genomförts för varje område för 2019. 

Uppdrag/mål: 

Arealen hårdgjord yta i samband med exempelvis planering av trafik, byggnation 

och parkeringsplatser minimeras 

Aktiviteter Analys 

Översyn av fastighetsplaner samt byggplaner Översyn har genomförts av de hårdgjorda ytorna på 
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Aktiviteter Analys 

ska genomföras avseende hårdgjord yta. Länssjukhuset Ryhov. 

Uppdrag/mål: 

En kraftfull satsning på solenergi görs på Regions Jönköpings läns fastigheter. 

Aktiviteter Analys 

Arbeta vidare utifrån framtagen plan för 
solenergi 

Upphandling är klar för solceller och arbetet att installera 
solceller startar under hösten 2019. 

Uppdrag/mål: 

Användning av plaster minskas genom att byta ut plastartiklar mot produkter som 

är biologiskt nedbrytbara samt undvika engångsmaterial när detta är möjligt. 

Aktiviteter Analys 

Analys över vilka plastprodukter som kan 
ersättas av annat material genomförs inför 
varje upphandling 

Genomförs av område miljö. Arbete med att registrera 
analysen i upphandlingsstrategin pågår. 
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Perspektiv: 

Lärande och förnyelse 
I verksamheter inom Verksamhetsstöd och service finns medarbetare från olika länder och 

kulturer. För att stärka chefernas kunskaper anordnades den 27 augusti en chefsdag i ämnet 

”interkulturell kommunikation och interkulturellt ledarskap”. I höst fortsätter arbetet med att 

stärka samtliga medarbetarnas kompetens i ämnet. Detta görs genom ”workshops” som leds 

av HR, utvecklingsledare och kommunikation. 

Omställningsfonden har beviljat medel för att bedriva språkutbildning inom flera 

verksamhetsområden. Omställningsfonden har också beviljat medel för att anordna 

ledarskapsutbildningar. Följande utbildningar planeras: Leda utan att vara chef, Framtida 

ledare och Ny som chef. 

Strategiska mål: 

Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 

Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: 

Vi arbetar i varje område med aktiv omvärldsbevakning/ benchmarking 

Aktiviteter Analys 

Analys kopplat till våra förutsättningar ska 
genomföras utifrån utförd 
omvärldsbevakning/benchmarking 

Verksamhetsstöd och service deltar i ett flertal nätverk och 
benchmarking har skett inom vissa serviceprocesser till 
exempel kost och städ. 
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Perspektiv: 

Medarbetare 
Sjukfrånvaron inom Verksamhetsstöd- och service fortsätter att minska. 2018 års 

handlingsplan och aktiviteterna i den kan vara en del av förklaringen till det. Arbetet med att 

minska sjukfrånvaron fortsätter under 2019 för att förebygga sjukskrivning och för att 

snabbare nå avslut i rehabiliteringsprocesser. 

Målet gällande medarbetarsamtal och individuella kompetensplaner nås ej vilket kan förklaras 

av den ökning av årsarbetare som skett. Kompetensförsörjningsplaner för samtliga 

verksamheter har tagits fram och sammanställts i en gemensam kompetensförsörjningsplan 

för Verksamhetsstöd och service. Denna ska informeras i samverkansgruppen i september. 

Arbetet fortsätter därefter inom respektive område med stöd av HR där det efterfrågas. 

Arbetet med att erbjuda medarbetare heltidsanställning pågår och bedömningen är att målet 

med att deltidsarbete ska vara frivilligt nås. 

Strategiska mål: 

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Uppdrag/mål: 

Attrahera och rekrytera 

Aktiviteter Analys 

Aktivt arbete med Hälsofrämjande 
arbetsplatser (HFA) 

Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser är ett gemensamt 
ansvar. Det ansvaret tar vi genom att ha särskilt fokus på 
HFA vid utvecklingsdag inom respektive enhet, genomföra 
arbetsmiljöronder, se över organisation och 
arbetsbelastning mm. på ett systematiskt sätt. 

Marknadsföring genom deltagande på 
jobbmässor (t ex teknikmässa, lokala 
jobbmässor på orten - eller tillsammans med 
regionen vid större event som t ex Dream-
hack.) 

HR-partners bidrar i sin yrkesroll till att stärka 
arbetsgivarvarumärket. 

Aktiv marknadsföring av våra arbetsplatser (t 
ex reportage om verksamhet i Pulsen, JP, 
facktidningar etc.) 

Arbete pågår. 

Samtliga rekryteringsprocesser ska ha sin 
utgångspunkt i kompetensbaserad 
rekrytering 

Område HR arbetar med kompetensbaserad rekrytering 
och utbildar chefer i ämnet. 

Uppdrag/mål: 

Delaktiga och kompetenta medarbetare 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Medarbetarsamtal 

90 % 88 % Vårt resultat har försämrats och analys pågår. 

 
Kompetensutveckli
ngsplan 

90 % 83 % Når inte målet, analys pågår. 

Uppdrag/mål: 

Arbetssätt och rätt använd kompetens 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för att vårdnära service 
implementeras i Region Jönköpings län 

Ej påbörjad. 

Uppdrag/mål: 

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

7,1 % 5,48 % God måluppfyllelse. 

 

Aktiviteter Analys 

Varje område ska analysera och vid behov 
redovisa åtgärder för att minska 
sjukfrånvaron 

Alla områden arbetar med det utifrån behov. 

Varje chef ansvarar för att skapa 
hälsofrämjande arbetsplats för sin 
verksamhet 

Våra områden arbetar med det på olika sätt. På APT, 
utvecklingsdagar, uppföljningsmöten mm. Något område 
har utsett hälsoinspiratörer. 

Inom Region Jönköpings läns verksamheter är 
heltid norm. 

En projektgrupp är tillsatt med chefer från område måltid 
och närservice, representanter från HR och ekonomi samt 
fackliga representanter. Projektets uppdrag är att arbeta för 
att tillgodose önskemål om heltidsarbete. Arbetsgruppen 
utreder t.ex. möjligheter att samarbeta mellan 
verksamheter, schemaplanering, tjänstledighetshantering 
samt att skapa attraktiva heltidstjänster för att få 
medarbetare att vilja arbeta heltid. 

Uppdrag/mål: 

Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av 

likabehandling 

Aktiviteter Analys 

Chefsdag med fokus på interkulturellt 
ledarskap och integration på arbetsplatsen 

Chefsdag genomförd och planering av workshops som 
fortsättning på ämnet inom alla enheter pågår. 

Utbildning för anställda som är utrikesfödda 
med inriktning på språk och kultur på 
arbetsplatsen 

Språkutbildning har genomförts inom område närservice. 



Verksamhetsstöd och service, Delårsrapport 2 26(30) 

 

 

Aktiviteter Analys 

Föräldralediga och sjukskrivna medarbetare 
bjuds in till APT och andra aktiviteter under 
sin frånvaro 

Genomförs när det är aktuellt. 

Uppdrag/mål: 

Ett stärkt chef- och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

Utvecklande aktiviteter såsom t.ex temadagar 
för våra chefer ska tas fram 

Kommande temadagar för chefer ska planeras för 2020. 

Uppdrag/mål: 

Våra medarbetare känner till och arbetar utifrån vår vision, verksamhetsidé, 

värderingar och mål 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Andel områden/ 
enheter har 
framtagna 
handlingsplaner 
gällande våra 4V 

100 % 97 % De flesta områden har genomfört detta och i några pågår 
arbete med handlingsplaner. 

4V är vår vision, värderingar, verksamhetsidé och 
verksamhetsmål. 

 

Aktiviteter Analys 

Varje chef ansvarar för att omsätta våra 4V 
(Vision, värderingar, verksamhetsidé och 
verksamhetsmål) 

Nästan alla områden är klara med arbeten gällande våra 4V 
(vision, värderingar, verksamhetsidé och verksamhetsmål). 
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Perspektiv: 

Ekonomi 
Verksamhetsstöd och service har plus 14,6 miljoner kronor jämfört med budget. 

Helårsprognosen visar plus med 12,5 miljoner kronor vilket är betydligt bättre än den prognos 

som gjordes efter första tertialet. 

Det enda område med en reell underskottsproblematik är måltidsservice som har minus 8,9 

miljoner kronor efter andra tertialet. Helårsprognosen ligger på minus 14,0 miljoner kronor 

varav 3,6 miljoner kronor avser merkostnader för ekologiska livsmedel som inte ingår i 

prissättning/budget. 

Regionfastigheter har plus 4,0 miljoner kronor. I resultatet ingår extra kostnader för 

byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) med 2,5 miljoner kronor. Kostnader för BRO har tidigare 

varit centralt finansierat och ingår inte i Regionfastigheters ersättning/budget. 

Helårsprognosen för Regionfastigheter visar plus 1,5 miljoner kronor. 

Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Ekonomi i balans 

0 tkr 14 572 tkr Verksamhetsområdets budgetavvikelse uppgår till plus 
14,6 mnkr vilket är 2,0 mnkr högre än vid förra månaden. 
Område måltid har negativ avvikelse, med 8,9 mnkr och 
följer samma negativa trend som tidigare. Övriga områden 
har balans eller positiva avvikelser i ekonomin. 

Regionfastigheter har plus 4,0 mnkr vilket är lite högre än 
förväntat. Större delen beror på nya vakanser och viss 
förskjutning i aktivering av anläggningstillgångar och 
upphandling av projekt. Regionfastigheters resultat 
inkluderar extra kostnader för byggnadsrelaterad ohälsa 
med 2,5 mnkr vilket inte ersätts i styrmodellen. Försäljning 
av skog i Herrestad har gett 0,7 mnkr mer än budgeterat. 
Regionfastigheters budget har justerats med 4,2 mnkr för 
ändrad hyresnivå för naturbruksgymnasierna. 

Fortsatt stort fokus på åtgärder för att rätta upp ekonomin 
för måltidsservice. Restaurangerna och Café Linnea har 
tillsammans minus 2,9 mnkr, köken har minus 7,1 mnkr, 
avdelningsköken plus 0,7 mnkr och övriga gemensamma 
kostnader plus 0,4 mnkr. Kostnaderna för livsmedel 
överstiger budget med 1,8 mnkr. Kostnadsökningar för 
högre andel ekologiska livsmedel har inte kompenserats i 
prissättning/budget. (Helår 3,6 mnkr) 

Inom område invånarservice har 1177 Vårdguide på 
telefon ett plus med 3,0 mnkr. I 2019 års budget har 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

verksamheten förstärkts med 5,0 mnkr, helår, vilket 
motsvarar ca 3,3 mnkr för perioden januari till och med 
augusti. 

Område läkemedelsförsörjning har plus med 2,0 mnkr. 
Närservice har plus 4,3 mnkr inom vaktmästeri, städ, 
sängverksamhet och bårhus. I överskottet ingår beställda 
ej levererade sängar med ca 1,3 mnkr. 
Hjälpmedelsverksamheten har minus 0,4 mnkr men 
förväntas vara i balans vid årets slut. Sjukresebussarna har 
plus med 1,6 mnkr. 

 
Prognos 

0 tkr 12 500 tkr Helårsprognosen för Verksamhetsstöd och service visar 
plus 12,5 mnkr. 

Det  enda område som förväntas få minusresultat är 
område måltid, minus 14,0 mnkr. Resultatet följer tidigare 
negativa trend. Antalet beställda patientportioner 
fortsätter att sjunka vilket leder till lägre interna intäkter. 
Kostnaderna för ekologiska livsmedel förväntas öka med 
ytterligare 3,6 mnkr under 2019 vilket inte kompenserats 
för i prissättningen. Enligt hållbarhetsprogrammet ska 
andelen ekologiska livsmedel uppgå till 50% vilket sannolikt 
kommer att uppnås under året. 

Prognosen för regionfastigheter har förbättrats betydligt 
och nu förväntas ett plusresultat med 1,5 mnkr vilket är en 
förbättring med 6,5 mnkr jämfört med föregående 
prognos. I prognosen för regionfastigheter ingår kostnader 
för byggnadsrelaterad ohälsa med 5,0 mnkr. Osäkerhet 
finns i prognosen för rivningsprojekt 
(operation/intensivvård i Värnamo), samt kostnader för 
byggnadsrelaterad ohälsa. 

Prognosen för invånarservice följer trenden och förväntas 
uppgå till plus 5,6 mnkr varav större delen avser 1177 
Vårdguiden på telefon. Länstransporters prognos visar plus 
4,3 mnkr varav ca 2,3 mnkr avser sjukresebussarna. 

För närservice visar helårsprognosen plus med 4,3 mnkr 
vilket är i nivå med utfallet för andra tertialet. Kostnader 
som påverkar prognosen är bland annat inköp av sängar 
(1,3 mnkr) och  kostnader för  fönsterputs som inte har 
belastat resultatet vid andra tertialet utan kommer längre 
fram. Tillsättning av vakanta tjänster påverkar också 
kostnaderna framöver. 

  

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i balans Strukturella åtgärder vad gäller område måltid. 

Uppdrag/mål: 

Lokalförsörjning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 2 % 1,7 % Vakansgraden uppfyller målsättning. Tomställda ytor finns 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Regionfastigheter -
 Vakansgrad, andel 
tomställda lokaler % 

främst i Nässjö, Tranås samt Gislaved. 

 

Aktiviteter Analys 

Aktivt arbete med fastighetsutvecklingsplaner 
som stäms av varje tertial 

Arbete pågår med fastighetsutvecklingsplan i Värnamo. 
Trafikplan för Länssjukhuset Ryhov som ingår i 
fastighetsutvecklingsplanen för Ryhov är klar. 

Aktivt arbete med lokalförsörjningsplaner 
som stäms av varje tertial 

Lokalförsörjningsplaner som är vårdens plan för framtida  
lokalbehov bedrivs med projektledning från 
regionfastigheter. Arbetet pågår parallellt för de tre 
sjukhusen. Sammanställningar för sjukhusen beräknas 
kunna presenteras framåt årsskiftet för Eksjö och Värnamo. 

UE: Vårdbyggnadsforskning som skapar 
evidens för lokalutformning utförs enligt plan 

Under år 2019 pågår följande forskningsprojekt i samverkan 
med universitet och högskolor; 

 Högteknologiska vårdmiljöer - uppdatering: 
Vården utvecklas snabbt och därmed förändras 
behovet av lokaler och hur dessa ska utformas 
kontinuerligt. Sverige är decentraliserat och 
mycket av utvecklingen sker i de nya 
investeringsprojekten i de olika regionerna. Det är 
därför viktigt att konceptprogrammen uppdateras 
kontinuerligt så att inaktuella råd och riktlinjer 
fasas ut och nya goda lösningar sprids och kommer 
alla till godo. Projektet görs i samarbete med 
Centrum för vårdens arkitektur (CVA) på Chalmers 
tekniska högskola och påbörjades juni 2019 och 
planeras avslutas i januari 2020. 

 Digital Occupancy Assessment for Lab Evaluation 
(DOAL): Projektets målsättning är att beskriva en 
digitaliseringsprocess för belysningsbedömningar 
(Scan-to-BIM process). Fas 1 av projektet görs i 
samarbete med Jönköpings University (Tekniska 
högskolan) och genomförs under november 2019. 
Studien syftar till:   

o att fånga och validera mänskliga 
fysiologiska och psykologiska reaktioner i 
den verkliga kontra den virtuella miljön, 

o att förbereda för kunskapsöverföring från 
den virtuella lab-miljön till 
fastighetsägaren, 

o att involvera studenter i forskning och 
stärka deras kunskaper kring 
digitalisering. 

  

Framgångsfaktorer: 

Utrymme för utveckling 

Aktiviteter Analys 
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Aktiviteter Analys 

Varje område genomför SWOT- analys av sin 
verksamhet 

Våra områden arbetar med eller är klara med SWOT-analys 
förutom några som planeras under hösten. 

Framgångsfaktorer: 

Väl utvecklad finansieringsmodell 

Aktiviteter Analys 

Konsekvensbedömning av lagd 
finansieringsmodell 

Konsekvensbedömning sker löpande för varje område. Inför 
varje budgetår analyseras modeller för prissättning där 
målet är att verksamheterna inom givna uppdrag ska kunna 
ha en ekonomi i balans, leverera det som kunderna 
förväntar samt ha ett utrymme för att kunna vidareutveckla 
sina processer. Anpassningar av bemanning och övriga 
kostnader görs löpande för att säkra en kostnadseffektiv 
verksamhet. 

 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 38-43
Tid: 2019-10-23, kl 13.30-14.40

Plats: Sal B, Regionens hus

§ 40 Regionrevisionens budget 2020
Diarienummer: RJL 2019/2446

Beslut
Regionfullmäktiges presidium

 godkänner en budgetram på 7 991 000 kronor för 
regionrevisionens verksamhet för 2020.

Sammanfattning
Regionens revisorer föreslår i skrivelse, daterad 2019-08-30, att 
regionfullmäktiges presidium tillstyrker en budgetram på 7 991 000 
kronor för regionrevisionens verksamhet år 2020. Regionfullmäktiges 
presidium tillstyrker regionrevisionens framställan om en budgetram 
på 7 991 000 kronor för år 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-14
Skrivelse från regionrevisionen 2019-08-30

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
Regionrevisionen

Vid protokollet

Lena Strand
Justeras

Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand









PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§170-192
Tid: 2019-10-22 11:00-15:25

Plats: Regionens hus, sal A

§ 180 Budget och verksamhetsplan 2020 med 
flerårsplan 2021 – 2022
Diarienummer: RJL 2019/169

Beslut
Regionstyrelsen 

 Överlämnar Budget och verksamhetsplan 2020 med 
flerårsplan 2021-2022 med bilagor till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Fastställa skattesatsen för 2020 till 11:76.
2. Godkänna föreliggande Budget och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan 2021 – 2022 med bilagor.

Reservation
Malin Wengholm och Thomas Bäuml, (M) reserverar sig till 
förmån för eget förslag.
Samuel Godrén och Håkan Nyborg, (SD) reserverar sig till 
förmån för eget förslag. 
Mikael Ekvall, (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning
Förslag till Budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 
2021 - 2022 inklusive bilagor överlämnas.
Vid dagens sammanträde finns även budgetförslag från 
Moderaterna, Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet.

Beslutsunderlag 
 Förslag till Budget och verksamhetsplan 2020 med 

flerårsplan 2021-2022 inkl bilagor
 Budgetförslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna 

samt Vänsterpartiet
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2019-10-08
 Protokollsutdrag från nämnderna FS, TIM och ANA 

Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträde
Moderaterna, Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet yrkar 
bifall till egna budgetförslag.



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§170-192
Tid: 2019-10-22 11:00-15:25

Beslutsgång
På ordförandes fråga bifalles föreliggande förslag till Budget och 
verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021-2022 med bilagor 
från Koalitionen, d v s Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, 
Centerpartiet, Bevara akutsjukhusen, Liberalerna och 
Miljöpartiet.

På ordförandes fråga avslås 
 Budgetförslag från Moderaterna  
 Budgetförslag från Sverigedemokraterna  
 Budgetförslag från Vänsterpartiet   

På ordförandes fråga bifaller styrelsen enhälligt förslag om 
skattesats för 2020 till 11:76. 

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande

Or

Rune Backlund (C) Mikael Ekvall (V)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



MISSIV 1(2)

2019-10-15 RJL 2019/169

Regionfullmäktige

Förslag till Budget och 
verksamhetsplan2020 med flerårsplan 
2021 - 2022
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 överlämnar Budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021-2022
med bilagor till Regionfullmäktige.

Regionfullmäktige
1. fastställer skattesatsen för 2020 till 11:76.
2. godkänner föreliggande Budget och verksamhetsplan 2020 med

flerårsplan 2021 – 2022 med bilagor.

Sammanfattning
Förslag till Budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021 - 2022 
inklusive bilagor överlämnas.

Information i ärendet
Regionstyrelsen fastställde 2019-03-05 och 2019-03-26 direktiv för arbete med
budget med verksamhetsplan 2020 samt flerårsplan 2021 - 2022.
I del 1 presenterades tidplan för vårens budgetprocess samt hur nämndernas
budgetförslag ska utformas. Del 2 omfattade bland annat finansiella 
förutsättningar med ekonomiska ramar för 2020, resultat av dialog mellan 
budgetberedning och nämndernas presidier samt tidplan för höstens arbete. 
Nämnderna överlämnade sina förslag i juni. Efter budgetberedning i september 
har partierna arbetat med budgetförslag, Koalition för Region Jönköpings län 
överlämnade förslag till budget 2020 med verksamhetsplan samt flerårsplan 2021 
– 2022 till regionstyrelsens arbetsutskott den 8 oktober 2019.

Budgetförslaget består av följande delar
 Inledning
 För ett bra liv i ett attraktivt län
 Planeringsförutsättningar och regiongemensamma inriktningar
 Regional utveckling
 Folkhälsa och sjukvård inklusive tandvård
 Medarbetare



MISSIV 2(2)

RJL 2019/169

 Stöd och service
 Finansiella rapporter
 Regionfullmäktiges direktiv till styrelse och nämnder avseende budget

2020

Bilagor som behandlats i nämnderna:
 Patientavgifter i hälso- och sjukvården
 Tandvårdstaxa folktandvården
 Egenavgifter och bidrag hjälpmedel
 Regelbok – Primärvård inom vårdval i Jönköpings län
 Regelbok – Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län
 Kollektivtrafikpriser
 Regelverk sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst
 Principer för prissättning vid Kulturhuset Spira

Slutlig, tryckt version kompletteras med några inlagor; Befolkningsbeskrivning 
och hälsotal, styrprocess för planering, genomförande och uppföljning samt en 
organisationsbild för Region Jönköpings län.

Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2019-10-15
 Budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021 – 2022 med 

tillhörande bilagor. 

Beslut skickas till
Regionledningskontoret

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Maria Frisk
Regionstyrelsens ordförande

Jane Ydman 
Tf regiondirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§200-218
Tid: 2019-10-08, kl 09:00-11:40

Plats: Regionens hus, sal A

§ 212 Budget 2020 med flerårsplan för 2021-2022
Diarienummer: RJL 2019/169

Vid dagens sammanträde lämnas Kristdemokraterna, 
Socialdemokraterna, Centern, Bevara akutsjukhusen, Liberalerna 
samt Miljöpartiets förslag till budget. 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Ord

O

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 103-
117
Tid: 2019-06-25 kl. 13:00-15:30

Plats: Regionens hus, sal A

§116 Budget 2020 med flerårsplan för 2021-2022 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Diarienummer: RJL 2019/170

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2020 
med flerårsplan för 2021-2022 till regionstyrelsen.

Reservationer 
Samtliga ledamöter för Moderaterna, Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
förslag.

Sammanfattning 
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget 
och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021-2022. Förslaget 
överlämnas till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2019-06-25
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Missiv daterat 2019-06-04
 Koalitionens budgetförslag och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan för 2021-2022
 Sverigedemokraternas budgetförslag och verksamhetsplan 

2020 med flerårsplan för 2021-2022
 Moderaternas budgetförslag och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan för 2021-2022
 Vänsterpartiets budgetförslag och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan för 2021-2022

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar bifall till Koalition för Region Jönköpings läns 
budgetförslag.

Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till Moderaternas budgetförslag.



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 103-
117
Tid: 2019-06-25 kl. 13:00-15:30

Anne Karlsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
budgetförslag.

Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden bifaller Koalition för Region Jönköpings läns förslag till 
budget.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Sibylla Jämting Lisbeth Andersson

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 74-83
Tid: 2019-06-12 kl. 08:30-10:40

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§79 Budget 2020 med flerårsplan för 2021-2022 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Diarienummer: RJL 2019/170

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Överlämna förslag till Budget 2020 med flerårsplan 2021-
2022 till regionstyrelsen.

Sammanfattning 
Förslag till Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022 för nämndens 
verksamhetsområde överlämnas till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag 
 Koalition för Jönköpings läns förslag till Budget 2020 

med flerårsplan 2021-2022

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 74-83
Tid: 2019-06-12 kl. 08:30-10:40

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30

Plats: Regionens hus, sal A

§98 Budget och verksamhetsplan 2020 med 
flerårsplan för 2021-2022
Diarienummer: RJL 2019/172

Beslut 
Nämnden

1. Godkänner nedanstående förtydliganden och 
justeringar i koalitionens budgetförslag.

2. De delar som avser systemmätetal och mått bordläggs 
till nästkommande sammanträde.

3. Avsnittet på sid 14, kompetensförsörjning och 
utbildning, samt avsnittet på sid 19 kultur och 
utveckling bryts ur budgetförslaget och remitteras till 
presidiet för justering.

4. I övrigt antas koalitionens förslag till budget och 
verksamhetsplan 2020 med flerårsplan för 2021-2022 
och överlämnas till regionstyrelsen.

Reservation
Moderaterna, Sverigedemokraterna, och Vänsterpartiet reserverar 
sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Sammanfattning 
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget 
och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021-2022. Förslaget 
överlämnas till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2019-06-19
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-10
 Missiv daterad 2019-06-05
 Koalitionens budgetförslag och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan för 2021-2022
 Vänsterpartiets budgetförslag och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan för 2021-2022
 Sverigedemokraternas budgetförslag och verksamhetsplan 

2020 med flerårsplan för 2021-2022



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30

 Moderaternas budgetförslag och verksamhetsplan 2020 
med flerårsplan för 2021-2022

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden redogör för några mindre justeringar och 
redaktionella ändringar i koalitionens budgetförslag.

Sidan 18 tredje stycket sista meningen
Länt byts till länet

Sidan 19 första stycket, andra meningen
Ny lydelse: Genom sin teaterensemble och orkester, Jönköpings 
sinfonietta, är Smålands Musik och teater den största 
arbetsgivaren av konstnärlig personal i länet.

Fjärde stycket första meningen
Ny lydelse: Ett särskilt riktad uppdrag finns gällande länets barn 
och unga, en så kallad kulturtrappa. Det innebär att Smålands 
Musik och teater ska ……………

Fjärde stycket sista meningen
Ny lydelse: Det förutsätts att skolorna själva arragerar och 
finansierar eventuella transporter.

Sidan 21 meningen överst på sidan
Flyttas till sidan 22 och ansluter till meningen i stycket under 
rutan som slutar klara de….

Justeringarna noteras och bifalls av nämnden.

Utöver budgetförslaget föreslår ordföranden att de delar som 
avser systemmätetal och mått bordläggs och tas upp för beslut i 
nämnden i september.

Förslaget bifalls av nämnden.

Dan Sylvebo (M) yrkar bifall till moderaternas budgetförslag.

Kristina Nero (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till 
budget.



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30

Olle Moln-Teike (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
förslag till budget.

Ordföranden föreslår att avsnittet på sid 14, kompetensförsörjning 
och utbildning, samt avsnittet på sid 19 kultur och utveckling i 
koalitionens förslag, bryts ur budgetförslaget och remitteras till 
presidiet för justering.

Förslaget bifalls av nämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden bifaller koalitionens förslag till budget.

Beslutet skickas till 
Presidiet för nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Regionledningskontoret
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Gun Lusth (M) Per Eriksson (C)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 88-100
Tid: 2019-06-10 kl:13.00-14.50

Plats: Regionens hus, sal B

§93 Budget 2020 med flerårsplan för 2021-2022 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet
Diarienummer: RJL 2019/172

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Överlämna förslag till budget 2020 med flerårsplan 2021-
2022 till regionstyrelsen.

Sammanfattning 
förslag till budget 2020 med flerårsplan 2021-2022 för nämndens 
verksamhetsområde överlämnas till regionstyresen.

Beslutsunderlag 
 Koalition för Jönköpings läns förslag till budget 2020 med 

flerårsplan 2021-2022

Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 98-109
Tid: 2019-06-25 kl.09.00-11.55

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§105 Budget 2020 med flerårsplan för 2021-2022 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 
Diarienummer: RJL 2019/171

Beslut 
Nämnden

 Överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2020 
med flerårsplan för 2021-2022 till regionstyrelsen.

Reservationer 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, och Vänsterpartiet reserverar 
sig mot beslutet till förmån för egna förslag.
Sammanfattning 
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget 
och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021-2022. Förslaget 
överlämnas till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2019-06-25
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-12
 Missiv daterad 2019-06-04
 Koalition för Jönköpings läns budgetförslag och 

verksamhetsplan 2020 med flerårsplan för 2021-2022
 Vänsterpartiets budgetförslag och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan för 2021-2022
 Sverigedemokraternas budgetförslag och verksamhetsplan 

2020 med flerårsplan för 2021-2022
 Moderaternas budgetförslag och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan för 2021-2022

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Tommy Bengtsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till 
budget.

Eva Nilsson (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 98-109
Tid: 2019-06-25 kl.09.00-11.55

Leif Andersson (C), Arnold Carlzon (KD), Simon Johansson (S) 
och Carl Fridolfsson (BA) yrkar bifall till koalitionens förslag till 
budget.

Anders Gustafsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
förslag till budget.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner Koalition 
för Jönköpings läns förslag till budget antaget.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Marcus Eskdahl 
Ordförande

Carl-Johan Lundberg (M) Carl Fridolfsson (BA)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 92 -101
Tid: 2019-06-12 kl.08.30-11.35

Plats: Regionens hus, sal B

§98 Budget 2020 med flerårsplan för 2021-2022 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Diarienummer: RJL 2019/171

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Överlämna förslag till budget 2020 med flerårsplan 2021-
2022 till regionstyrelsen.

Sammanfattning 
Förslag till budget 2020 med flerårsplan 2021-2022 för nämndens 
verksamhetsområde överlämnas till regionstyresen.

Beslutsunderlag 
 Koalition för Jönköpings läns förslag till budget 2020 med 

flerårsplan 2021-2022.

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Marcus Eskdahl 
Ordförande

OrdföRätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



MISSIV

2019-10-07 RJL2019/169

Förvaltningsnamn
Avsändare

Regionstyrelsens arbetsutskott

Förslag till budget och 
verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 
2021-2022
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, 
Liberalerna samt Miljöpartiet överlämnar förslag till budget och verksamhetsplan 
2020 med flerårsplan 2021-2022.

Koalition för Region Jönköpings län

Marcus Eskdahl Maria Frisk Rune Backlund 

Martin Nedergaard-Hansen Jimmy Ekström Sibylla Jämting 



Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022

HÅLLBART ÖVER TID 
– idag, imorgon och för kommande generationer
I Region Jönköpings län har vi en unik situation jämfört med Sveriges övriga 20 regioner, 
med ett positivt ekonomisk resultat och balans i hälso- och sjukvårdsekonomin. Det är ett 
resultat av ett långsiktigt, strategiskt arbete med ständiga förbättringar och ansvarsfull 
ekonomi. 

Region Jönköpings län står bättre rustat än övriga regioner att möta den stora 
välfärdsutmaningen med färre i arbetsför ålder som ska försörja en allt större och åldrande 
befolkning.

När Koalition för Region Jönköpings län tog över det politiska styret av Region Jönköping län 
efter valet 2018 gjorde vi det med ett tydligt mål att genom en stark majoritet ha kraften att ta 
beslut som ska skapa tillväxt och utveckling som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
långsiktigt hållbar. För att nå snabb minskning av våra klimatutsläpp och omställningen till ett 
hållbart samhälle krävs det kraftfulla åtgärder. Vårt ansvar är inte bara att kunna erbjuda ett 
bra liv i en attraktiv region idag, utan också imorgon och för kommande generationer. 

Hållbar ekonomi. En långsiktigt hållbar ekonomi är av avgörande betydelse. Utgångspunkten 
är att verksamheten inte ska kosta mer än vad som kan finansieras genom intäkter. Målet om 
egenfinansiering av investeringar över tidsperioden 2015-2025 är viktig att värna för att inte 
belasta kommande generationer för de beslut vi tar. Grunden till en långsiktigt hållbar 
ekonomi är det strategiska arbetet med ständiga förbättringar.

Hållbar hälso- och sjukvård. För att möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård 
behövs ett större fokus på verksamheter utanför sjukhusvården, i den nära vården. Det 
förutsätter ett nära och tillitsfullt samarbete med både kommunerna och civilsamhället. Målet 
med hälso- och sjukvården inom Region Jönköpings län är att den ska vara jämlik, med hög 
patientsäkerhet, hög tillgänglighet och kliniska resultat i toppnivå. Hållbar hälso- och 
sjukvård ser och möter hela människan. 

Hållbart resande. Målet är att allt fler ska välja ett hållbart resande. Väl fungerande 
kollektivtrafik är i högsta grad avgörande för att nå målet. Smidiga resor där man kan lita på 
tåg och bussars punktlighet gör att fler väljer kollektivtrafik. Nya stambanor för 
höghastighetståg är den viktigaste samhällsbyggnadsfrågan för att bygga ihop stad och 
landsbygd i Sverige.

Hållbart arbetsliv. Vårt mål är att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. 
Kompetensförsörjning och en god personalpolitik är och kommer att fortsätta vara en av de 
strategiskt viktigaste frågorna för Region Jönköpings län. Ett hållbart arbetsliv bygger på ett 
ständigt förbättringsarbete, lyhördhet och öppenhet för förändringar.

Hållbar regional utveckling. År 2020 får den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS:en) 
börja verka för en sammanhållen hållbar utveckling för hela Jönköpings län. Förmågan att 
attrahera, behålla och utveckla de kompetenser, företag och kapital som finns i vårt län är 



avgörande för att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig region. Att människor har ett 
arbete de trivs och utvecklas med, en rik och varierad fritid och ett socialt sammanhang som 
möjliggör växande är de starkaste förebyggande och hälsofrämjande faktorerna ett samhälle 
kan erbjuda.

Med budget 2020 och flerårsplan för 2021-2022 skapar vi hållbarhet över tid – tillsammans i 
partnerskap med länets kommuner, högskolan, näringslivet och civilsamhället.

Koalition för Region Jönköpings län

Marcus Eskdahl (S) Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C)

Martin Nedergaard-Hansen (BA) Jimmy Ekström (L) Sibylla Jämting (Mp)
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Grundläggande 
värderingar
Kundorientering 
En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga 
att skapa värde för dem som den finns till för – kunderna. De 
externa och interna kundernas uttalade och underförstådda 
behov, krav, önskemål och förväntningar ska vara vägledande 
för organisationen, dess medarbetare och verksamhet.

Engagerat ledarskap 
För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet 
krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang från varje 
ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange riktning-
en för verksamheten, ta till vara potentialen i individers olikhe-
ter och erfarenheter, skapa förutsättningar för medarbetarna 
samt att i dialog med dem definiera och följa upp målen.

Allas delaktighet 
En förutsättning för en framgångsrik organisation är att 
varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och 
utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se 
sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt 
kunskap om de resultat som ska uppnås.

Kompetensutveckling 
Den samlade kompetensen är avgörande för organisationens 
framgång och konkurrenskraft. Därför måste kompetensut-
vecklingen ses både ur ett organisatoriskt och ett individuellt 
perspektiv, för att därmed utveckla och tillföra kompetens på ett 
sätt som stärker såväl individen som organisationen i sin helhet.

Långsiktighet 
Organisationens verksamhet måste värderas med tanke 
på utveckling och konkurrenskraft över tiden. Ett uthålligt 
förbättringsarbete leder till ökande produktivitet och effekti-
vitet, bättre miljö, nöjdare kunder och varaktig lönsamhet på 
lång sikt.

Samhällsansvar 
Varje organisation har ett samhällsansvar utöver lagar och 
förordningar. Organisationen och dess medarbetare måste 
se sina processer, varor och tjänster som delar i en större 
helhet och aktivt medverka till förbättringar i både samhälle 
och miljö.

Processorientering 
Organisationens verksamhet ska ses som processer som 
skapar värde för kunderna. Processorientering stimulerar 
till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbets-
organisation, och lägger grunden för kundorienterad verk-
samhetsutveckling.
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Samverkan

Förebyggande åtgärder 
Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i processer, 
varor och tjänster. Framsynthet, förutseende och planering är 
nyckelord i förbättringsarbetet där även kunder och leveran-
törer ska engageras.

Ständiga förbättringar 
Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och för-
nyelse av alla verksamhetens delar. Förutsättningen för 
detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar 
organisationen och en kultur som stimulerar till ständigt 
lärande, kreativitet och nya idéer.

Lära av andra 
För att kunna vidareutvecklas måste organisationen och 
dess medarbetare på alla områden skaffa sig ny kunskap 
om vad som är möjligt att uppnå och hur detta kan upp-
nås. Detta kräver jämförelser med dem som är bäst på en 
viss process, oavsett vilken bransch eller sektor de tillhör.

Snabbare reaktioner 
I alla verksamheter är kortare svarstider, kortare ledtider och 
snabbare reaktioner på kundernas behov av avgörande bety-
delse. Det gäller såväl för utveckling, produktion och leverans 
av varor och tjänster, som för administrativa processer.

Faktabaserade beslut 
Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga 
fakta. Varje medarbetare måste inom sitt arbetsområde få 
möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för att 
uppfylla sina mål och för att tillfredställa sina kunder.

Samverkan 
Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation. 
Det är väsentligt att genom samverkan på flera plan och i 
olika avseenden ta till vara kompetenser och erfarenheter 
hos såväl medarbetare som hos kunder, leverantörer, part-
ners, ägare och huvudmän.



FÖR ETT BRA LIV I EN ATTRAKTIV REGION

1

För ett bra liv i en attraktiv region
Budget och flerårsplan har inriktningen att förverkliga visionen För ett bra liv i en attraktiv region. 
Visionen förverkligas genom engagemang i att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård, 
folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov av god 
infrastruktur och kompetensförsörjning. Befolkningsutvecklingen fram till 2035, med större andel barn 
och äldre, ställer krav på förnyade arbetssätt som kan underlättas av digitalisering och ny teknik. För 
att uppnå en hållbar utveckling ställs på samma sätt krav på bland annat kollektivtrafiken men också 
på nya arbetssätt för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Genom en väl fungerande 
verksamhet blir Region Jönköpings län som organisation attraktiv och utvecklas vidare. Inom hela 
Region Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt ständigt förbättras 
och förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov. Samverkan med länets kommuner är av största 
vikt inom både hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Region Jönköpings län arbetar med frågor som är avgörande för människors liv och hälsa och för länets tillväxt 
och utveckling. Sambanden är starka. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2020-2035 är en viktig 
utgångspunkt i länet där samarbete och samverkan är nyckelbegrepp. Det handlar bland annat om att samordna 
utvecklingsinsatser inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och utbildning. Region 
Jönköpings län stödjer aktivt projekt och organisationer som bidrar till länets tillväxt. RUS för åren 2020-2035 
antogs under 2019.  Region Jönköpings län arbetar för bättre hälsa och säkrare vård. För att främja folkhälsan, 
krävs insatser inom områden som ligger utanför regionens direkta verksamhet. De satsningarna görs i samverkan 
med länets kommuner, statliga myndigheter, organisationer och civilsamhället. Invånarna erbjuds en hälso- och 
sjukvård med bästa möjliga värde och kvalitet och med samma förutsättningar i hela länet. Hälsofrämjande 
insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling.

Behov av och efterfrågan på hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer. Nya diagnostekniker, 
behandlingsmetoder och läkemedel skapar ökad efterfrågan. Nya grupper kan få behandling och det leder till 
större behov av resurser, även i de fall kostnaden för själva behandlingen minskar.

Allt fler människor blir allt äldre, vilket kan öka kostnaderna för vård och omsorg. Samtidigt kan digitalisering, 
förebyggande åtgärder och minskning av vårdskador förbättra hälsan, minska behov av vård och därmed frigöra 
resurser. Därför finns det starka skäl att arbeta för ett effektivare omhändertagande, med hjälp av nya arbetssätt 
och metoder i vården. En förutsättning för att lyckas är att vården ges i partnerskap med patienten och 
närstående. 

Samverkan fortsätter utvecklas i såväl sjukvårdsregionen med Östergötland och Kalmar som i Regionsamverkan 
Syd med regionerna Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg samt Kalmar län. 

Budget med verksamhetsplan och flerårsplan
Budget 2020 och flerårsplan för åren 2021–2022 har inriktningen att förverkliga visionen För ett bra liv i en 
attraktiv region. Visionen förverkligas genom engagemang i att tillgodose invånarnas behov av hälso- och 
sjukvård, folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov av god 
infrastruktur och kompetensförsörjning. Genom samverkan med olika aktörer i länet och en väl fungerande 
verksamhet blir Region Jönköpings län attraktiv som organisation och utvecklas vidare. En djup förankring i 
befolkningen skapas genom att verksamheten leds av folkvalda politiker. Inom hela Region Jönköpings län 
arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt ständigt förbättras och förnyas med utgångspunkt i 
invånarnas behov och delaktighet.

Övergripande ledningssystem
Budget med verksamhetsplan och flerårsplan är Region Jönköpings läns viktigaste styrdokument. Den regionala 
utvecklingsstrategin med handlingsplaner konkretiserar arbetet med att skapa attraktivitet och tillväxt 
tillsammans med andra aktörer. Arbetet leds och följs upp genom regelbunden dialog och återkoppling mellan 
verksamhet, förvaltning och politik. Som stöd i arbetet används mätetal och intern kontroll.
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Utgångspunkten för styrningen av verksamheten är att genom god hushållning förverkliga visionen. Det innebär 
att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt 
garanterar verksamheten. Genom god hushållning med offentliga medel skapas värde för länets invånare.

Vision, värderingar och Målbild 2030, är grunden för arbetet med att formulera mål, framgångsfaktorer och 
mätetal, samt handlingsplaner för förbättring och utveckling inom regionens olika verksamhetsområden. Målen 
ska vara så konkreta att de kan brytas ned till den nivå där de ska genomföras.

Budgeten för 2020 och flerårsplanen för 2021–2022 redovisas enligt styrmodellen Balanced Scorecard (BSC). 
Modellen fokuserar på det som är strategiskt viktigt och innebär att verksamheten beskrivs, planeras och följs ur 
fem perspektiv: medborgare och kund, process och produktion, lärande och förnyelse, medarbetare samt 
ekonomi. Bilden Region Jönköpings län som system (figur x, sida xx) visar att viktiga delar i ledning, 
samordning och utveckling förutom beslut och ledning är invånarinflytande, omvärldsbevakning, systematiskt 
förbättringsarbete och resultatuppföljning.

Målbild 2030
Målbild 2030 har formulerats inom sju områden som är viktiga för att Region Jönköpings län ska ge 
förutsättningar för ett bra liv i en attraktiv region. 

Denna målbild är utgångspunkt för budget och verksamhetsplan, regional utvecklingsstrategi, program för 
hållbar utveckling och andra program och handlingsplaner inom regionens egen verksamhet och för andra 
program och planer som regionen är med och tar fram.

Dessa områden ligger också till grund för strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål inom 
verksamheternas olika perspektiv liksom indikatorer för det gemensamma arbetet i länet. Målen för 
systemmätetalen sätts vanligen högt för att stimulera till förnyelse och förbättring av arbetssätt. Måluppfyllelsen 
följs noga, avvikelser analyseras och vid behov görs handlingsplaner. Omvärldsjämförelser görs för resultat 
avseende verksamhet och ekonomi. Utveckling i länet följs genom indikatorer. Verksamhetens effektivitet 
värderas utifrån hur väl strategiska mål och systemmätetal nås, det vill säga det värde som skapas för 
medborgarna i förhållande till insatta resurser. Jämförelser görs också av hur resultaten står sig i förhållande till 
andra.

Bra folkhälsa
Länets invånare lever ett hälsosamt liv i ett socialt sammanhang. De känner att de har möjlighet att påverka sina 
liv och skattar hälsa och livskvalitet högt.

Länet är känt som bästa platsen att växa upp och åldras på. Region Jönköpings län arbetar hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande genom regional utveckling och hälso- och sjukvård. Tillsammans med invånarna och 
andra aktörer som kommuner, civilsamhället, föreningar, företag, länsstyrelse och högskola bedriver vi ett aktivt 
folkhälsoarbete.

God vård
Region Jönköpings län erbjuder en hälso- och sjukvård och tandvård som är bland de bästa i landet både vad 
gäller medicinska/kliniska resultat och i utveckling av arbetssätt och vårdformer. Vården bygger på egenvård, en 
stark primärvård och tre akutsjukhus.

Vården ges med god tillgänglighet, ett gott bemötande och med rätt kompetens. Den är säker, jämlik och 
personcentrerad. 

Genom samskapande med patienter, närstående och invånare ges rätt behandling på rätt vårdnivå samtidigt som 
ständig förbättring sker.

Regional utveckling
2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion. God hållbar tillväxt genom bra miljö, 
goda möjligheter till arbete, kollektivtrafik, utbildning och utveckling gör oss till en attraktiv region. Näringslivet 
har goda förutsättningar, infrastrukturen är utbyggd och kulturlivet är rikt.

Medarbetare
Region Jönköpings län landets mest attraktiva offentliga arbetsgivare. Våra medarbetare har viktiga arbeten i 
välfärden, med meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en hälsofrämjande arbetsmiljö. 
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Samverkan och engagemang i ständiga förbättringar, innovation, utveckling och forskning är kännetecken för 
våra chefer och medarbetare.

Kostnadseffektivitet
Förbättrad hälsa och höjd livskvalitet är det värde vi, med lägsta möjliga resursinsats, ska skapa för invånarna. 
Det innebär att vi vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder eftersträvar en rimlig relation mellan effekt 
och kostnader. Detta i enlighet med riksdagens beslut om en kostnadseffektivitetsprincip och de riktlinjer för 
prioriteringar inom hälso- och sjukvården som riksdagen har beslutat.

Systemsyn och förbättring/förnyelse
I en allt mer komplex verksamhet är hållbar utveckling och en gemensam systemförståelse viktiga 
utgångspunkter i vår verksamhetsutveckling för att uppnå bästa möjliga resultat. För att utveckla vår verksamhet 
involverar och lär vi av dem vi är till för.

Arbetet med innovationer, förbättring och förnyelse av processer och arbetssätt stimuleras för en effektiv och 
uthållig verksamhet. 

Hållbar utveckling och långsiktig finansiering
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling inom områdena social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet. Förverkligandet av länets klimat- och energistrategi är en viktig del i hållbarhetsarbetet. 

För att trygga verksamhetens finansiering på lång sikt ska vi ha ett ekonomiskt resultat som innebär att 
nödvändiga investeringar finansieras med egna medel.
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Planeringsförutsättningar och 
regiongemensamma inriktningar 
Regional tillväxt är en viktig förutsättning för att visionen För ett bra liv i en attraktiv region ska 
förverkligas. Region Jönköpings län verkar inom områden som är avgörande för människors liv och 
hälsa, men också inom områden som ger länet förutsättningar för tillväxt och utveckling. Sambanden 
mellan dessa områden är starka. 

Perspektiv: Medborgare och kund

Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald
Utgångspunkterna för Region Jönköpings läns verksamhet är visionen För ett bra liv i en attraktiv region samt 
individens behov, vilja och möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa. Region Jönköpings län arbetar med 
mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa och jämlik verksamhet. Alla ska erbjudas 
likvärdig vård och medborgarservice och omotiverade skillnader ska utjämnas. All verksamhet följer upp data 
med könsuppdelad statistik som analyseras. Analys av statistik kan även ske utifrån andra parametrar som 
socioekonomi, utbildningsnivå och geografi. Systemmätetalen för 2020 kommer, i de fall de är individbaserade, 
att redovisas könsuppdelade i årsredovisningen. I Program för hållbar utveckling 2017–2020 finns mål för 
mångfald och likabehandling som en del i social hållbarhet och sedan tidigare finns en handlingsplan för 
funktionshinderpolitiken. Sedan 2019 har arbetet med mänskliga rättigheter och FN:s hållbarhetsmål, Agenda 
2030 att intensifierats. 

Jämställdhet
Jämställdhet är en demokratifråga och handlar i grunden om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser 
samt om att värdera kvinnor och män lika. Jämställdhetsintegrering är den politiska strategi som valts i Sverige 
för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt 
beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i 
beslutsfattandet. För att nå jämställdhet krävs stora insatser och förflyttning av perspektiv. 
Jämställdhetsintegrering ska börja tillämpas på allvar i Region Jönköping län och dess verksamheter. Om 
regionen är ett föredöme i dessa frågor kommer fler kommuner, föreningar, företag och privatpersoner att följa 
efter. Möjligheten att ta del av regionfullmäktiges sammanträden ska utvecklas, ett exempel är att under 2020 
införa teckenspråks- och skrivtolkning.

För att tydliggöra den politiska ambitionen ska jämställdhetspolicyn fastställas av regionfullmäktige. Region 
Jönköpings län behöver konkretisera mer hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i regionens 
samtliga verksamheter. Jämställdhetsarbetet behöver synliggöras i verksamhetsplanerna. Företag eller 
institutioner som utövar sin verksamhet på uppdrag av Region Jönköpings län ska arbeta för jämställdhet på sin 
arbetsplats. 
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Inom Region Jönköpings län ska jämställdhetsaspekter alltid beaktas innan beslut fattas. För att arbetet med 
jämställdhetsintegrering ska bli verklighet tas en handlingsplan med tydliga åtgärder och uppdrag fram under 
2020. Handlingsplanen ska innefatta tillämpning av forskning samt stöd och utbildning av personal inom den 
egna organisationen. Jämställdhetsarbetet ska vara aktivt inom alla de områden där Region Jönköpings län är 
verksam. Inom området regional utveckling innebär det bland annat fortsatt fokus på jämställd tillväxt. Arbetet i 
riktning mot en mindre könssegregerad arbetsmarknad är ett strategiskt viktigt arbete för ett attraktivt län som 
kan rekrytera nödvändig kompetens. Inom såväl regional utveckling som inom folkhälsa och sjukvård ska 
kunskapen kring och arbetet mot våld i nära relationer förstärkas. Det innefattar även ökad beredskap för att 
upptäcka och motverka så kallat hedersrelaterat våld och förtryck.

Region Jönköpings län ska aktivt stötta jämställdhets- och demokratiarbetet inom ideell sektor/civilsamhället, 
samtidigt som ekonomiskt stöd till verksamheter tydligt ska följas upp och dras tillbaka när verksamheter inte 
harmoniserar med Region Jönköpings läns egna policys och riktlinjer.

Omotiverade eller godtyckliga skillnader i förhållande till kön inom folkhälsa och sjukvård ska identifieras och 
åtgärdas. Hälso- och sjukvården ska vara såväl jämlik som jämställd.

Barnkonventionen
Kunskap om barn och ungas rättigheter ska hållas levande och utvecklas inom alla delar i Region Jönköpings 
län. Barn måste få vara barn och samtidigt tas på allvar. Barnperspektivet ska genomsyra alla politikområden. 
Politiska beslut ska föregås av barnkonsekvensanalys, eftersom barn ofta har andra behov och förutsättningar 
jämfört med vuxenvärlden. Vi har ansvar för att skapa bra förutsättningar för våra barn och unga så att de får ett 
framtida bra liv, och vi har också ansvar för att lyssna på dem och ge dem ett bra liv här och nu när de är barn 
och unga. Vårt län ska vara den bästa platsen att växa upp på. 

Därför arbetar Region Jönköpings län efter FN:s barnkonvention. Det övergripande målet för vårt barnrättsarbete 
är att barns och ungas mänskliga rättigheter ska beaktas. De ska bemötas med respekt, ges möjlighet till 
utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Förutsättningen är att kunskapen om barnets rättigheter 
hålls levande och utvecklas inom alla delar i vår verksamhet. Handlingsplanen har speciellt fokus på:

 utbildning och fortbildning för personal 
 barnrättsombud i varje enskild verksamhet
 barn och ungas delaktighet
 barn som anhöriga.

Genom ett årligt Barnbokslut ges alla verksamheter möjlighet att på ett övergripande sätt redovisa 
barnrättsarbetet inom den egna verksamheten. I Barnbokslut ska särskilt belysas hur barn får stöd vid anhörigs 
sjukdom. Syftet är att barnsäkra Region Jönköpings län.

Befolkningsbeskrivning
Region Jönköpings län sammanfaller geografiskt med länsindelningen som omfattar 13 kommuner. Den 31 
december 2018 hade länet 360 825 invånare – en ökning med 3588 invånare jämfört med 2017. Under 2018 
ökande befolkningen i 12 av länets kommuner. Under de senaste fem åren har länets befolkning ökat med 19 590 
personer. Uppdelat på kommungrupper så har befolkningen i den nordvästra länsdelen ökat med 9874 personer, 
den östra länsdelen med 6158 personer och den södra länsdelen med 3558 personer.

Fördelningen mellan kvinnor (49,4 procent) och män (50,6 procent) varierar mellan länets kommuner. Andelen 
kvinnor varierar mellan 48,1 (Gnosjö) och 49,9 (Mullsjö och Jönköping). Andelen kvinnor är något lägre och 
andelen män något högre i Jönköpings län jämfört med riket. Den förväntade medellivslängden är något högre i 
länet än i riket, för både kvinnor och män. 

Högst förväntad medellivslängd har kvinnor i Aneby kommun (85,5 år) och lägst medellivslängd har män i 
Nässjö kommun (80,5 år). Andelen barn under fem år och andelen 65 år och äldre av befolkningen är högre i 
länet än i riket. 

Av länets befolkning har 23,1 procent utländsk bakgrund (utrikes födda samt inrikes födda vars båda föräldrar är 
utrikes födda). Genomsnittet för riket är 24,9 procent. Spridningen i länet är relativt stor. Habo har lägst andel 
med utländsk bakgrund (9,9 procent) medan Gnosjö har högst andel (33,4 procent).
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I åldersgruppen 25-64 år har 14 procent av länets befolkning kort utbildning, det vill säga högst 
grundskoleutbildning. Motsvarande siffra för riket är 12 procent. Spridningen är stor i länet – den nordvästra 
länsdelen har lägst andel med kort utbildning och södra länsdelen högst.

Andel öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd är lägre i länet (5,8 procent i augusti 2019) än i 
riket (6,9 procent) i åldersgruppen 16-64 år. Nässjö kommun har högst arbetslöshet och Habo kommun lägst. 
Ungdomsarbetslösheten är också något lägre i länet än i riket. I gruppen 18-24 år är siffran 7,2 procent i länet 
och 8,9 procent i riket (augusti 2019). Högst ungdomsarbetslöshet har Nässjö kommun och lägst har Gnosjö 
kommun. (Se figur 2 sida 11.)

Prognos över befolkningsutvecklingen
Befolkningsprognosen för Jönköpings län innebär att folkmängden under prognosperioden 2018-2030 ökar med 
nästan 38 000 personer, från 357 237 år 2017 till drygt 395 000 år 2030.

Befolkningstillväxten väntas vara som starkast under åren 2020-2025, med en årlig befolkningsökning på över 3 
000 personer. Framför allt är det en hög inflyttning som ligger bakom denna ökning. Mot slutet av 
prognosperioden förväntas tillväxten ligga omkring 2 500 personer per år.

Prognosen för perioden 2018-2030 innebär:
 folkmängden ökar med nästan 38 000 
 personer från 357 237 till drygt 395 000
 antalet barn i åldrarna 0-5 år ökar med 1 630
 antalet barn i grundskoleåldern 6-15 år ökar med 6 950
 antalet ungdomar i gymnasieåldern 16-18 år ökar med 3 100
 antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar (19-64 år) ökar med 14 400 personer
 antalet yngre pensionärer (65-79 år) ökar med 2 300.
 De äldre pensionärerna (80 år och äldre) ökar med 9 500.

Figur 2: Arbetslöshet - andel av den registrerade arbetskraften 16–64 år samt andel av den 
registrerade arbetskraften 18–24 år

Källor: Arbetsförmedlingens årsstatistik 2008-2018 samt Arbetsförmedlingens månadsstatistik aug 2019.

Befolkningens hälsa
För att kunna planera och prioritera verksamheten i Region Jönköpings län och i länets kommuner behövs 
kunskap om hälsoläget. Befolkningen i Jönköpings län mår generellt bra jämfört med riket. Dödstalen för både 
män och kvinnor ligger sedan 20 år tillbaka något lägre än i riket. Insjuknandet i ischemisk hjärtsjukdom (främst 
kärlkramp i hjärtat och hjärtinfarkt) minskar, medan antalet som insjuknar i cancer ökar något (Socialstyrelsen).
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I juni 2018 antog riksdagen ett nytt folkhälsopolitiskt mål med tydligare fokus på jämlikhet i hälsa. Det nya 
nationella folkhälsomålet är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Det nya målet har åtta målområden.

Med utgångspunkt i det nationella folkhälsomålet och de åtta målområdena presenteras lokala hälsotal. 
Utgångspunkt tas även i regionens strategi Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län. 
Hälsotalen utgörs av både mått på riskfaktorer för sjukdom och mått på hälsoutfall och är hämtade från 
Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan, Skolverket, Brottsförebyggande rådet, Socialstyrelsen, 
Folkhälsomyndigheten, Regionens Folkhälsoenkät Ung samt Region Jönköpings läns statistik över övervikt och 
fetma bland länets barn. I bilagorna visas diagram för länets kommuner samt statistik som ligger till grund för 
diagrammen. I bilagan ”Hälsotal i Jönköpings län” presenteras också hälsotal uppdelat på kön, åldersgrupper 
samt socioekonomiska grupper i jämförelse med riket. Statistik som ligger till grund för alla diagram finns också 
i bilagan.

Perspektiv: Process och produktion
All verksamhet ska skapa värde och Region Jönköpings läns mål ska nås med lägsta möjliga resursinsats. Vi 
fortsätter vårt intensiva förbättrings- och utvecklingsarbete genom en kontinuerlig utveckling av processer och 
arbetssätt. För att skapa bästa möjliga resultat, behöver det finnas en gemensam bild av hur systemet fungerar.

Bilden Region Jönköpings län som system (figur x, sida xx) visar sambandet mellan de olika delarna i systemet. 
I mitten beskrivs de processer som direkt möter invånarnas behov. Processerna utgår från att skapa värde för 
invånarna. Överst finns pådrivande ledningsprocesser, som påverkar arbetssätt och prioriteringar. Nertill finns 
processer som behövs för att utveckla och stödja verksamheten. Gränsdragningen mellan de tre olika delarna är 
inte självklar; verksamheter kan anses höra hemma i olika delar av bilden. Regiongemensamma inriktningar för 
stödprocesserna beskrivs nedan.
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Mål och tillitsbaserad styrning
Region Jönköpings läns målstyrning ses över. Att leda och styra en komplex organisation förutsätter att ledning 
och medarbetare vet vad uppgiften är och åt vilket håll de ska gå. Det förutsätter en gemensam verklighetsbild 
och förståelse för de mål som beslutas. Medarbetare ska få mer att säga till om och ges möjlighet att ta större 
ansvar.

Region Jönköpings län ska initiera en process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning genom delaktighet av 
medarbetare och i dialog med länets kommuner för att utveckla Region Jönköpings läns målstyrning på 
fullmäktige- och nämndnivå.

Processorientering
En förutsättning för långsiktigt hållbar verksamhet är utveckling och förbättring av arbetssätt genom ständiga 
förbättringar. Att kunna arbeta med ständiga förbättringar förutsätter ett system med väl definierade processer 
och tydliga mål. Så snart en process är känd av medarbetarna och har ett visualiserat mål, finns möjligheter att 
göra den allt bättre med hjälp av ständiga förbättringar. Genom en tydlig systematik i form av mål, mätningar 
och upprepade PGSA-cykler (planera, göra, studera, agera) med alla medarbetare involverade kommer vi allt 
närmare målet. 
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Figur 4 Mål, mätningar och PGSA-cykler

Ju högre takten är för genomförda dokumenterade förbättringar enligt modellen ovan, desto snabbare når vi 
målen och därmed visionen. 

Många av Region Jönköpings läns processer upprepas på flera håll i organisationen. För bästa möjliga resultat 
krävs att dessa processer är lika i sin utformning och leder till likartade resultat. Först då kan vi förenkla och 
förbättra för såväl externa som interna kunder som processen är till för. Att arbeta processorienterat med ständiga 
förbättringar ställer krav på tydligt ledarskap som är i ständig utveckling och utgår ifrån förändringsledning samt 
att de medarbetare som berörs är involverade i processen i alla led.

För att nå likartade länsövergripande processer behöver vi samverka över organisatoriska gränser. En process 
spänner många gånger över flera organisatoriska gränser och kräver därmed att alla involverade gemensamt gör 
PGSA-cyklerna. En förbättring som genomförts på ett ställe i organisationen har inte nått sin fulla potential 
förrän den också genomförts på andra ställen i organisationen där samma arbete utförs. Modeller för 
länsövergripande processförbättring och spridning är en nödvändighet för att vi ska kunna hålla jämna steg med 
omvärlden vad gäller kundnöjdhet, kvalitet och resursförbrukning.

Digitalisering
Region Jönköpings läns förmåga att digitalisera arbetsprocesser och utveckla enkla och användbara tjänster är 
avgörande för att kunna möta de förväntningar som såväl invånare som medarbetare har på effektiva, säkra och 
moderna arbetssätt och servicenivåer.

Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse
Med kommunikation som strategiskt verktyg arbetar vi tillsammans för att förverkliga Region Jönköpings läns 
strategiska mål och visionen om ett bra liv i en attraktiv region.

God kommunikation bygger på vår förmåga att förstå vad länsinvånare, medarbetare, samarbets-partners och 
andra intressenter behöver och vill veta. Vår kommunikation ska vara målgrupps-anpassad och tillgänglig och 
Region Jönköpings län ska uppfattas som en kommunikativ organisation. I dialogen med våra målgrupper ska vi 
hela tiden säkerställa att deras behov styr valet av innehåll och kanal. Kommunikationen ska öka invånarnas 
kunskap om Region Jönköpings län och ge möjlighet till insyn och delaktighet.

Medarbetarna ska uppleva att cheferna är kommunikativa; att de engagerar och involverar medarbetarna. Alla 
medarbetare har ett eget ansvar att söka upp och ta del av information som är relevant för verksamheten, men 
också att dela med sig och underlätta för andra att göra ett bra jobb.

Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka varumärket Region Jönköpings län.
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Risk och säkerhet
Region Jönköpings läns risk- och säkerhetsarbete utvecklas kontinuerligt under planperioden.

Region Jönköpings län arbetar systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet för att skydda 
informationen. Ett aktivt arbete med informationssäkerhet är viktigt för förtroendet bland invånare och patienter. 
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och EU:s NIS-direktiv ställer höga krav på informationssäkerheten. En 
robust IT-infrastruktur är den grund som behövs för att informationen ska kunna spridas på ett lättillgängligt och 
säkert sätt.

Hållbar utveckling
Region Jönköpings län har höga ambitioner för hållbar utveckling, och det präglar målen i vårt program för 
hållbar utveckling 2017–2020. Vi ska bidra till ett bra liv i en attraktiv region för dagens och framtidens 
generationer. Därför är det självklart för oss att våra verksamheter bidrar till att minimera miljöpåverkan och 
utjämna orättvisa livsvillkor. Vi vill skapa tillväxt och utveckling som är långsiktigt hållbar både socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt – både för våra medarbetare i organisationen och för länets invånare. 

Agenda 2030 är framtagen av FN och innehåller sjutton globala mål för hållbar utveckling. De övergripande 
områdena är att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa 
klimatkrisen. Utmaningen för varje individ, varje organisation, varje samhälle och varje nation är att se vad var 
och en kan göra för att hjälpa till att uppfylla målen. Inom Region Jönköpings län har arbetet påbörjats genom att 
en arbetsgrupp har kartlagt hur olika verksamheters arbete passar ihop med målen i Agenda 2030. Detta är ett 
arbete som kommer att utvecklas under de närmaste åren och integreras i det vi redan gör.

Program för hållbar utveckling
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling som är hälsofrämjande och jämlik med barnens bästa i 
centrum. En hållbar utveckling innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina. Arbetet med hållbar utveckling styrs av Program för hållbar 
utveckling 2017–2020. Programmet syftar till att visa hur vi ska arbeta för att på ett långsiktigt hållbart sätt nå 
vår vision För ett bra liv i en attraktiv region.

Programmet har som mål att Region Jönköpings län till 2020 ska ha tagit betydande steg för att säkerställa att 
verksamheten bedrivs i linje med en hållbar utveckling. Till 2020 ska också arbetssätt ha utvecklats och kunskap 
tagits fram så att åtgärder vidtas för att på längre sikt uppnå en hållbar utveckling. 30 miljoner kronor avsätts för 
2017-2020 till investeringar för att regionens fastigheter ska producera 3 GWh förnybar energi. Region 
Jönköpings län bidrar också i det regionala utvecklingsuppdraget till att de nationella miljökvalitetsmålen nås 
samt verkar för skydd av ändliga resurser som åkermark och grundvatten. Vi arbetar aktivt för att skydda Vättern 
som dricksvattenstäkt och naturområde, och motsätter oss därmed miljöskadliga åtgärder såsom gasborrning, 
gruvbrytning och utökade skjutningar i området.

Program för hållbar utveckling 2017-2020 omfattar fyra framgångsfaktorer: 
 vi är klimatsmarta
 vi använder våra resurser klokt
 vi är socialt hållbara
 vi bidrar till en sund livsmiljö.

Utöver de mål som framgår under respektive framgångsfaktor finns tillhörande inriktningsmål samt beslutade 
aktiviteter i form av prioriterade åtgärder. De prioriterade åtgärderna revideras vid behov en gång per år.

Under 2020 arbetas ett nytt program för hållbar utveckling fram, som tar vid när nuvarande program går ut och 
som omfattar perioden 2021-2025.

Det nya programmet ska förutom hållbarhetsarbetet i den egna organisationen även beskriva hur Region 
Jönköpings län som finansiär, delägare i bolag och som samhällsaktör ska verka för att hållbarhetsmålen nås. I 
arbetet med det nya programmet ska en koldioxidbudget och en klimatstrategi tas fram som ligger till grund för 
vilka åtgärder som Region Jönköpings län behöver genomföra för att åstadkomma årliga minskningar av de 
klimatpåverkande utsläppen för att nå målen i Parisavtalet om högst 1,5 graders global uppvärmning.
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Framgångsfaktor Vi är klimatsmarta
Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är fossilbränslefria, har negativa utsläpp av koldioxid 
och är klimatanpassade.

Att vara klimatsmart innebär att vi bidrar till en minskad klimatpåverkan och tar vårt ansvar för att jorden ska nå 
det internationella målet med en temperaturökning på maximalt 1,5 grader. Vi behöver klimatanpassa vår 
verksamhet och minska vår klimatpåverkan. Det finns en tydlig koppling mellan ökad medeltemperatur på 
jorden och negativa sociala konsekvenser. Därför är det viktigt att vi arbetar med klimatfrågor även ur ett socialt 
perspektiv. Region Jönköpings läns finanspolicy innehåller denna inriktning.

Grundorsaken till klimatpåverkan är att vi tar upp kol, olja och naturgas från berggrunden och då bryter mot 
hållbarhetsprincipen om att inte systematiskt öka förekomsten av ämnen från berggrunden. Den klimatpåverkan 
som vår verksamhet ger upphov till kommer från många olika håll. Vi har stor klimatpåverkan från till exempel 
arbetspendling, vår energianvändning, kollektivtrafiken och tjänsteresor. Utöver dessa har vi påverkan från vår 
materialanvändning av till exempel engångsmaterial, livsmedel, jordbruk och varutransporter. 

Klimatanpassning innebär till exempel att sjukvårdens kunskap om värmeslag och nya sjukdomar behöver öka, 
att vi klarar problem med dricksvattenförsörjningen och att våra sjukhusområden och övriga områden kan 
hantera mycket häftiga så kallade hundraårsregn som bedöms öka.

Mål år 2020
1. Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i Region Jönköpings läns verksamheter ska öka 

under programperioden.
2. Energieffektiviteten ska öka i vår verksamhet. Klimatpåverkan från våra egna transporter ska minska.

Framgångsfaktor Vi använder våra resurser klokt
Klok resursanvändning innebär att våra verksamheters utveckling inte tar resurser från kommande generationer 
utan istället verkar för cirkulär ekonomi när det gäller varor och tjänster. Kretsloppen ska vara resurseffektiva 
och fria från farliga ämnen.

Klokt resurstänkande handlar om att använda resurser på ett effektivt och hållbart sätt. Med resurser menas både 
ekonomiska resurser såväl som naturens resurser. Vissa resurser är förnyelsebara medan andra inte är det. Om vi 
ska använda icke förnyelsebara resurser ska dessa hanteras i slutna kretslopp så att kommande generationer 
också kan använda dem. Här finns två av hållbarhetsprinciperna med att inte systematiskt tillföra ämnen från 
samhällets produktion eller systematisk undanträngning av naturen med fysiska metoder. Resursanvändningen 
ska inte bryta mot dessa villkor. Resursanvändningen ska ske på ett effektivt sätt och är en viktig fråga för våra 
verksamheter. Väl använda resurser inom vår verksamhet ger en minskad miljöpåverkan, god ekonomi och ökad 
nytta för våra uppdragsgivare.

Mål 2020
1. Vi ska ha utvecklat långsiktigheten i våra beslut samt ha fokuserat på livscykelkostnaden vid investeringar 

och upphandlingar.
2. Vår material- och livsmedelsförsörjning ska bidra till ett hållbart samhälle.
3. Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i organisationen, ska främja ett totalt 

hållbarhetsperspektiv vid styrning av verksamheten.

Framgångsfaktor Vi är socialt hållbara
Som en socialt hållbar organisation agerar och samverkar vi med vår omvärld på ett sådant sätt att vi har en 
positiv påverkan på människor, både i vår närhet och på andra håll i världen.

Social hållbarhet är en av de fyra hållbarhetsprinciperna och handlar om mångfald och tillit i samhället och alla 
människors möjlighet till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening. Det omfattar mänskliga 
rättigheter, likabehandling, tillgång till sjukvård, skäliga arbetsvillkor, möjlighet att engagera sig i samhället, 
möjlighet till kompetensutveckling och en mening med att finnas. Vår utgångspunkt är att människor med olika 
bakgrund, färdigheter och livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap och nya insikter. 
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Region Jönköpings län arbetar efter FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 

Vi som region har en direkt påverkan på invånarnas möjlighet till hälsa genom vårt ansvar för folkhälsa och 
sjukvård, regional utveckling genom arbetet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS), 
kompetensutveckling genom våra folkhögskolor och naturbruksgymnasier, existentiella frågor genom vår 
kulturverksamhet och genom skäliga arbetsvillkor hos de som tillverkar de varor och tjänster vi köper in. Allt 
detta utifrån att människors lika rättigheter och värde erkänns och respekteras. 

Som organisation har vi flera grundläggande värderingar som leder till en hållbar organisation och hållbar 
utveckling. Kundorientering medför att vi ska skapa värde för de som vi finns till för – våra kunder. För att göra 
detta behöver vi ett engagerat ledarskap, allas delaktighet och mångfald. Här framstår även samverkan både 
internt och externt som avgörande för att nå framgång i detta arbete. För att vara långsiktigt framgångsrik i detta 
arbete har vi som arbetsgivare en viktig roll i att skapa de rätta förutsättningarna för både dem vi är till för, våra 
medarbetare och samverkanspartner.

Mål 2020
1. Vi ska arbeta för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom organisationen. Det innebär 

till exempel att vi arbetar med vision, värderingar, mål, policyer och riktlinjer, att det finns en ”vi-känsla” i 
organisationen och goda och stödjande relationer med samarbetspartners och mellan olika enheter och 
nivåer.

2. Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen ska präglas av mångfald. 
3. Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen ska präglas av likabehandling med samma rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

4. Integration; verksamheten och arbetsplatsen ska aktivt främja integration inom ramen för strategier, planer, 
program och dylikt. Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, jämställdhet och ett normmedvetet 
förhållningssätt och bemötande.

Framgångsfaktor Vi bidrar till en sund livsmiljö 
En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljö- och hälsoeffekter. 
Verksamheterna bidrar till en frisk befolkning genom ett framgångsrikt arbete med folkhälsan.

En sund livsmiljö är en miljö fri från ämnen som är negativa för vår hälsa och för de naturliga kretsloppen. Det 
handlar också om biologisk mångfald och en miljö som bidrar till en god psykisk hälsa. Det innefattar alla de tre 
hållbarhetsperspektiven; sociala förhållanden, ekonomiska villkor och miljöhänsyn. Här finns tre av 
hållbarhetsprinciperna med att inte systematiskt tillföra ämnen från samhällets produktion, systematisk 
undanträngning med fysiska metoder och den sociala hållbarhetsprincipen utifrån hälsa.

Folkhälsa och sjukvård är en stor del av vår verksamhet och ligger i linje med att arbeta för en sund livsmiljö. 
Det handlar om det vi kan påverka själva, som hur vi använder kemiska produkter, hur vi förskriver läkemedel, 
hur vi transporterar personer och varor samt hur vi anlägger grönytor. Men det handlar också om att skapa en 
sund livsmiljö där de varor tillverkas som vi använder i vår verksamhet, till exempel läkemedel, livsmedel, IT-
utrustning, sjukvårdsmaterial och textilier.

Mål 2020
1. Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i produkter och varor utifrån en 

tydlig kemikaliestrategi. 
2. Inriktningen är att vi i första hand ska välja ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende 

djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand ska vi välja livsmedel som uppfyller svenska krav 
avseende djurhållning och övriga livsmedelskrav. I tredje hand ska vi välja ekologiska livsmedel. 

3. Vi ska genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuda hälsosamma val i våra restauranger och caféer.
4. Vi ska ha en effektiv läkemedelsanvändning. Kunskapen om läkemedelsanvändning i vår organisation ska 

vara god när det gäller hälsoeffekter, miljöpåverkan och social påverkan, både här i länet där läkemedel 
används och där de produceras.
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Hållbart resande
För att bidra till en minskad klimatpåverkan på grund av arbetspendling från Region Jönköpings läns 
medarbetare ska möjligheten att cykla alternativt resa kollektivt till och från arbetsplatsen stimuleras. Sedan 
2016 erbjuds medarbetare i Region Jönköpings län så kallad förmånscykel, ett erbjudande som många tar del av. 

För att stimulera till ett ökat resande med kollektivtrafiken genomförs ett projekt där medarbetare i Region 
Jönköpings län erbjuds möjlighet att köpa månadskort hos Jönköpings Länstrafik som arbetsgivaren 
subventionerar med 20 procent i maximalt sex månader. Projektet utvärderas efter genomförandet.
På Ryhovsområdet kommer gång- och cykelvägar att förbättras och kollektivtrafiken till och från området 
utökas. Under 2020 kommer parkeringsavgifter för personal att införas på Ryhovsområdet.

För att bidra till ett hållbart resande till och från vården ska underlag tas fram för införande av möjligheten att 
åka allmän kollektivtrafik till sjukhus med kallelsen som biljett/färdbevis. Målsättningen är att kunna införa detta 
i samband med att länstrafikens nya biljettsystem tas i drift under 2020. Satsningen ska utvärderas efter tre år.

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Närmare 30 års arbete med organisatoriskt lärande visar betydelsen av lärande och ständiga förbättringar i 
service och processer. Innovationer och nya arbetssätt växer fram genom att många är motiverade för, och 
engagerade i, ett ständigt pågående förbättringsarbete. Detta är möjligt när alla medarbetare och chefer ges 
förutsättningar att bidra med, och utveckla, sitt engagemang och sin kompetens. Grundläggande i chef- och 
ledarskap är att för bästa möjliga verksamhet utifrån behov skapa förutsättningar för lärande, utveckling och 
delaktighet. Därför engageras alla medarbetare i lärande och systematiskt förbättringsarbete inom sina 
verksamhetsnära arbetslag/mikrosystem och i att förnya sina arbetsprocesser och sin egen kompetens. Förnyelse 
och innovationer uppmärksammas särskilt. Patienters och invånares kompetens och synpunkter blir allt viktigare 
delar i förbättringsarbetet. 

Ett väl fungerande ledningssystem innebär effektiv ledning och styrning samt att erfarenheter från olika lokala 
förbättringsarbeten stimuleras och tas tillvara i hela organisationen. För att utveckla det övergripande 
ledningssystemet arbetar vi med kriterierna i Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Lärande och innovation
Region Jönköpings läns utvecklingsstrategi baseras på fyra principer: 
 lärande är nyckeln till utveckling och förbättring
 förbättring går på bredden och djupet
 förbättringar görs av både ledningen och enskilda medarbetare
 genom nya angreppssätt och förbättrade arbetsprocesser höjs värdet på Region Jönköpings läns tjänster.

Lärande- och förnyelsearbetet skapar förutsättningar för att 
 behålla det som fungerar bra i nuet och säkradess uthållighet
 förbättra det som kan förbättras i nuet – ständiga förbättringar
 finna nya sätt att förändra nuet på – förnyelse.

Ständiga förbättringar – kraftsamling
I takt med de förändringar som sker i omvärlden ska Region Jönköpings län stärka och förnya verksamheten för 
attraktivitet och tillväxt och för att nå bättre folkhälsa och bättre vård. Utgångspunkten är att arbeta med det som 
skapar värde för invånarna inom hälso- och sjukvård och regional utveckling, för bättre hälsa, bättre vård till 
lägre kostnader. Detta är en del av ständiga förbättringar.

Kraftsamlingen är både ett förhållningssätt och ett riktat arbete inom avgränsade områden i hela verksamheten. 
Inom hälso- och sjukvård görs översyn av olika specialistområden för att skapa en jämlik vård. Utgångspunkten 
för arbetet är folkhälsa och partnerskap med patienten. Arbetet har sitt fokus på kostnadseffektivitet och nya 
arbetssätt med bibehållen eller förbättrad kvalitet. Utveckling av nya arbetssätt, fokus på hälsa och egenvård 
liksom Rätt använd kompetens (RAK) och digitalisering är viktiga delar i planerna. 
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Behovet av fortsatt kraftsamling i hälso- och sjukvården förstärks av välfärdsutmaningen, den demografiska 
utvecklingen under kommande decennier, samt att kostnaderna överstiger budgeten. Vår nettokostnad ligger 
dock lägre än riksgenomsnittet jämfört med andra landsting/regioner. 

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

Kostnadseffektiv verksamhet
Verksamhetsmål inom hälso- och sjukvård och regional utveckling ska uppnås med lägsta möjliga resursinsats. 
För en bra styrprocess krävs att olika verksamhetsnivåers mål, resurstilldelning och resultat är tydliga, i såväl 
planering som genomförande och uppföljning. En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnås 
genom god måluppfyllelse där tjänsten producerats med en hög produktivitet (se figur 5, sida 19).

Finansiellt mål
Region Jönköpings län har en stark och stabil ekonomisk grund som skapats genom ett långsiktigt 
ansvarstagande. Kostnadsutvecklingen inom framförallt hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken kommer att 
ställa krav på finansiering och kostnadskontroll för en ekonomi i balans. Nya satsningar och reformer samt 
investeringar i verksamheten ska därför ske med långsiktig stabilitet i fokus. Varje generation bör bära 
kostnaderna för den service som den beslutar om och själv konsumerar. För att säkerställa en hälso- och sjukvård 
med god tillgänglighet och hög kvalitet krävs en fortsatt tydlig prioritering av välfärdens verksamheter.

Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att vi över tid ska finansiera investeringarna med egna 
medel. Utgångspunkten är att Region Jönköpings läns verksamheter inte kostar mer än vad som kan finansieras 
genom skatteintäkter och statsbidrag. Region Jönköpings läns ekonomiska resultat ska vara på en nivå där såväl 
konjunktursvängningar som framtida åtaganden kan klaras. Det handlar om att klara pensionsåtaganden 
gentemot personalen, investering och finansiering i all verksamhet som Region Jönköpings län ansvarar för.

Det övergripande finansiella målet innebär:
 skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska räcka till verksamhetens nettokostnader och 

investeringsutgifter 
 finansiella intäkter från pensionsmedels- och rörelsekapitalförvaltningen ska täcka finansiella kostnader 

avseende pensionsskulden
 det övergripande finansiella målet om egenfinansiering utvärderas över tidsperioden 2015-2025.

Av skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska över tid verksamhetens nettokostnader utgöra 98 
procent, finansnetto 0 procent och investeringsutgifter utöver avskrivningar utgöra 0-2 procent av skatteintäker 
och statsbidrag/kommunal utjämning.

Inom den kommunala sektorn är den allmänna definitionen av egenfinansiering av investeringar att 
investeringsutgifterna ska täckas av årets resultat och avskrivningar. Den 1 januari 2019 förändrades den 
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kommunala redovisningslagen så att finansiella tillgångar ska värderas till marknadsvärdet. Det innebär att 
orealiserade värdeuppgångar och värdenedgångar på finansiella tillgångar blir resultatpåverkande och att årets 
resultat ett enskilt år kan vara mycket högt alternativt lågt i förhållande till budget beroende på att orealiserade 
värdeförändringar påverkat resultatet. För att den förändrade redovisningsprincipen inte ska påverka hur Region 
Jönköpings läns mål om egenfinansiering av investeringar bedöms är scenariot för perioden 2015-2015 beräknat 
utifrån resultatmåttet verksamhetens resultat före finansnetto och avskrivningar. På så vis får finansnettot ingen 
påverkan på det finansiella målet. 

Pensionsskuld
Den 31 december 2018 uppgick Region Jönköpings läns pensionsåtagande till 8,8 miljarder kronor. 
Pensionsåtagandet regleras i huvudsak genom tre avtal: PA-KL, KAP-KL och AKAP-KL. Avkastningen på de 
samlade finansiella tillgångarna på 6,8 miljarder kronor (marknadsvärde 181231) täcker inte fullt ut kostnaden 
för att värdesäkra pensionsåtagandet vilket innebär en årlig finansiell kostnad.  Kostnaden för den 
förmånsbaserade pensionen kommer att variera mellan åren under planperioden beroende på att prognosen för 
inkomstbasbeloppets ökning är olika men ökar marginellt till 2022.

Finansiella förutsättningar
Region Jönköpings läns finansiella förutsättningar för att tillgodose medborgarnas behov beror i huvudsak på:
 befolkningsutvecklingen i länet relaterad till ökningen i riket 
 samhällsekonomins utveckling och dess påverkan på skatteunderlag 
 statens transfereringar 
 avgiftsnivåer 
 skattesats.

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning augusti 2019 av samhällsekonomin
SKL bedömer att en svagare arbetsmarknadskonjunktur står för dörren. Statistiska utfall och indikatorer pekar 
överlag på en försvagad svensk konjunktur. Sysselsättningen är ännu hög, men nu syns tecken på en försvagad 
arbetsmarknadskonjunktur. SKL förväntar en låg BNP-tillväxt samt vikande sysselsättning 2019-2021. En 
nedväxling i underliggande och real tillväxt för det kommunala skatteunderlaget dröjer dock till nästa år, 2020. 

SKL beskriver arbetsmarknaden som stark, men antalet sysselsatta minskade i både första och andra kvartalet 
2019 enligt nationalräkenskaperna. Tillväxten i såväl antal sysselsatta som arbetade timmar har under det första 
halvåret 2019 sjunkit snabbt i både privat och offentlig sektor. Samtidigt som den relativa arbetslösheten (enligt 
Arbetskraftsundersökningarna, AKU) under det andra kvartalet låg kvar på låga 6,3 procent

Trots att konjunkturuppgången medförde en mindre ökning av arbetade timmar 2018 jämfört med 2017, skedde 
en tydlig inbromsning av skatteunderlagstillväxten. Vilket till viss del förklaras av att löneökningarna avtog, men 
främst av en teknikalitet där grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjdes.
SKL räknar med fortsatt inbromsning skatteunderlaget i både den faktiska och underliggande ökningstakten i år. 
Orsaken är att sysselsättningen ökar långsammare. En långsammare tillväxt av antalet arbetade timmar 
motverkas till en mindre del av stigande löneökningstakt samt större inkomstökningar från pensioner och 
arbetsmarknadsersättningar. Dessutom höjs grundavdragen åter för personer som fyllt 65 år (och kompenseras 
ånyo via en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning). 

När SKL blickar framåt räknar de med att högkonjunkturen går mot sitt slut, med en minskning av arbetade 
timmar för 2020 som följd. Men effekten på skatteunderlaget dämpas bland annat av att löneökningarna blir 
något högre och att grundavdragen endast ökar svagt. Det betyder att skatteunderlaget växer i samma takt 2020 
som 2019.

Generella statsbidrag och utjämning  
Statens bidrag till landstingssektorn består i allt väsentligt av bidraget för kommunalekonomisk utjämning och 
bidraget avseende läkemedelsförmånen. Syftet med kommunal utjämning är att skapa likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar för alla landsting och regioner att kunna tillhandhålla likvärdig service oberoende av 
länsinvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Systemet för kommunalekonomisk utjämning 
omfattar:
 Inkomstutjämningsbidrag (staten garanterar medelskattekraft på 115 procent)
 Mellankommunal kostnadsutjämning (hälso- och sjukvård, glesbygd, befolkningsförändringar, 

kollektivtrafik, strukturella löneskillnader)
 Regleringsavgift (staten reglerar här den totala nivån på transferering).
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Sedan 2017 fördelas 10 miljarder kronor till kommuner och landsting, dessa kallas välfärdsmiljarderna. De 
fördelas i två delar; en generell del utifrån antal invånare, en modellberäknad del utifrån antal asylsökande och 
nyanlända. Andelen som fördelas i den modellberäknade delen kommer successivt att minska under perioden 
2018–2020, till att allt fördelas generellt utifrån antal invånare från och med 2021. För Region Jönköpings län 
innebär det 26 miljoner kronor 2020. Kostnadsfri tandvård för barn och unga till och med 23 år, är utifrån 
finansieringsprincipen kompenserad i regleringsavgiften/bidraget.

Tabell 2 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag

miljoner kronor Utfall 2018 Prognos 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Inkomstutjämning 1 683 1 736 1 788 1 843 1 912

Kostnadsutjämning -325 -339 -358 -364 -375

Regleringsavgift/bidrag 1) -108 -69,7 -72 -76 -122

Läkemedelsbidrag 945 998,5 1 049 1 101 1 156

Välfärdsmiljard flyktingvariabler resp inv. 65,3 44 26 0 0

Summa 2 260 2 370 2 433 2 504 2 571

Kostnadsutjämning
För 2020 beräknas Region Jönköpings läns bidrag till kostnadsutjämningen bli 358 miljoner kronor för gynnsam 
struktur. Region Jönköpings läns bidrag till kostnadsutjämning innebär för hälso- och sjukvård att våra 
nettokostnader utifrån strukturella förhållanden förväntas ligga en halv procent under genomsnittlig kostnad i 
riket (index 99,5 procent). Regeringen har föreslaget riksdagen att fatta beslut om förändringar i 
kostnadsutjämningen inför 2020. Effekter av detta har inte tagit i beaktande.

Statsbidrag för läkemedel
Genom överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting har landstingen ersatts med ett 
särskilt statsbidrag för kostnaden för läkemedelsförmånerna. Statsbidraget fördelas till landstingen enligt en 
behovsmodell som är baserad på befolkningsstruktur och socioekonomi. Mycket kostsam läkemedelsbehandling 
för vissa sjukdomar, som är ojämnt fördelade mellan landstingen, finansieras solidariskt av landstingen. Statens 
ersättning till landstingen för läkemedelsförmånerna är ett specialdestinerat statsbidrag. Region Jönköpings läns 
bidrag för läkemedel beräknas för 2020 uppgå till 1 049 miljoner kronor (tabell 2, sida 21).

Riktade statsbidrag till hälso- och sjukvården
Utöver generella statsbidrag förekommer ett flertal riktade statsbidrag/projektbidrag. De riktade statsbidragen 
inom hälso- och sjukvård är i de flesta fall knutna till en överenskommelse som tecknas mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I överenskommelsen regleras vilka insatser landsting och regioner 
ska göra för att erhålla bidragen samt hur insatserna ska återredovisas. 

De riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvård utökades kraftigt inför 2018 och satsningarna har fortsatt under 
2019. Under 2019 har ytterligare riktade statsbidrag tillkommit och reviderade överenskommelser har tecknats 
mellan staten och SKL. En bedömning av vilka medel som Region Jönköpings län kan räkna med för 2020 har 
gjorts och dessa finns inräknade i budgeten för 2020.  Utgångspunkten i planeringen för Region Jönköpings län 
är att det arbete som påbörjades under 2018 och i allt väsentligt har fortsatt under 2019 kommer att fortgå även 
2020 vilket innebär att den för fördelning av medel inom Region Jönköpings län som beslutats för 2019 ligger 
fast även 2020. De överenskommelser som tecknas inför 2020 kan dock innebära att vissa justeringar kan behöva 
göras. I 2020 års budget finns 389 miljoner med bland verksamhetens intäkter som avser förväntade riktade 
statsbidrag, av dessa har 52,3 miljoner kronor fördelats som permanenta förstärkningar sedan tidigare och 74,5 
miljoner finns fördelade för pågående arbeten i verksamheten.  

I tabellen x sida xx redovisas hur de statsbidrag som beräknas för 2020 fördelas.

Tabell 3 Riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvård
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Överenskommelse mellan SKL och staten/ 
fördelat 2019 till:

Preliminär 
fördelning 

2019

Nya ÖK 
juni 2019

Diff Bedömt 
bidrag 
2020 Kommentar

Patientmiljard 34,6 85,0 50,4 85,0 God och nära vård 2019 års ÖK
- vårdval primärvård 15,0 15,0 15,0 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten
- specialiserad vård/verksamhetsområden 9,0 9,0 9,0 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten
- folkhälsa sjukvård, gemensamt arbete 5,2 5,2 5,2 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten
- specialiserad vård/verksamhetsområde 7,0 Koloncancer screening 
- specialiserad vård/verksamhetsområde 3,5 Våld i nära relationer
- primärvård 10,0 Digitalisering projektmedel, finansiering med statsbidrag

- primärvård 10,0
Omställning till nära vård projektmedel, finansiering med 
statsbidrag

- ej fördelat 2019 5,4 55,8 25,3 Finansiering tillsvidare, hanteras av FS nämndens presidium

Barnhälsovård med mera 4,9 5,2 0,3 5,2 Ingen förändring mot planering inför 2019
- primärvård/verksamhetsområde 3,7 3,3 3,3 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten
- Folktandvården 0,4 0,4 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten
- folkhälsa sjukvård, gemensamt arbete 0,2 0,2 0,2 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten
- folkhälsa sjukvård, civilförsvarsplanering 1,0 1,3 1,3 Enligt krav från MSB

Psykisk hälsa 48,7 37,3 -11,4 37,3 Ingen förändring mot planering inför 2019
- vårdval primärvård 5,0 10,0 10,0 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten
- specialiserad vård/verksamhetsområden 13,5 13,5 13,5 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten
- folkhälsa sjukvård, gemensamt arbete 0,4 0,4 0,4 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten
- specialiserad vård/verksamhetsområden 12,3 12,3 12,3 Utlagt i budgetram permanent
- höjt statsbidrag från 2019 17,5 1,1 1,1 Finansiering tillsvidare, hanteras av FS nämndens presidium

Goda arbetsvillkor för vårdens medarbetare 69,7 114 44,3 114 Inklusive professionsmiljarden
- vårdval primärvård 10 10 10 Höjd grundbemanning, permanent förstärkning
- specialiserad vård/verksamhetsområden 19,5 19,5 19,5 Attraktivitet nattjänster, teamsjuksköterskor, permanent förstärkning
- folkhälsa sjukvård, gemensamt arbete 3,2 3,2 1,5 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten
- specialiserad vård/verksamhetsområde 2,0 2,0 2 Kompetensutveckling palliativ vård RO30
- regiongemensam resurs specialiserad vård 7,0 7,0 7 Kompetensförsörjningsarbete i gemensam enhet
- specialiserad vård/verksamhetsområde 5,0 5,0 5 5 ytterligare PTP-psykologer
- regiongemensam resurs 50 Lönebildning, finansiering med statsbidrag
- regiongemensam resurs 14 Fler utbildningstjänster 
- ej fördelat 2019 18 62,3 0
- regiongemensam resurs 5,0 5,0 5 Fler utbildningstjänster specialistssk, spec vård samt primärvård

Jämlik vård effektiva vårdförlopp 0 2,1 2,1 2,1 Helt ny 2019

Kortare väntetider cancervård 0 12,0 12,0 12,0 Helt ny 2019

Ny kömiljard 0 11,0 11,0 56,0 Helt ny 2019, upp till cirka 56 miljoner kronor

Aktiv sjukskrivning 0 42,9 42,9 42,9 Återkom 2019

Förlossning, kvinnors hälsa 49,0 51,1 2,1 34,7
- specialiserad vård/verksamhetsområde 17,7 17,7 17,7 Förlossningsvård, permanent förstärkning bemanning/utveckling
- specialiserad vård/verksamhetsområde 18,5 18,5 18,5 Förlossningsvård, permanent förstärkning bemanning/utveckling
- primärvård/verksamhetsområde 4,4 4,4 4,4 Kvinnohälsovård, permanent förstärkning bemanning/utveckling
- specialiserad vård/verksamhetsområde 1,2 1,2 1,2 Neonatalvård, permanent förstärkning bemanning/utveckling
- folkhälsa sjukvård, gemensamt arbete 0,3 0,3 0,3 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten
- ej fördelat 2019 6,9 9,0 -7,4 Permanent i budgetram

RIKTADE STATSBIDRAG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 206,9 360,6 153,7 389,2

Regionskatten
Region Jönköpings läns utdebitering 2020 är 11,76 kronor. Om hänsyn tas till landstingens olika kostnadsansvar 
för hemsjukvård, kollektivtrafik, färdtjänst med mera (den så kallade skattesatsen), var justerade skattesats 2019 
för Region Jönköpings län 11,57 kronor, vilket är samma nivå som genomsnittet för riket.

En viktig förutsättning för fortsatt god samhällsekonomisk tillväxt är att skatten hålls på en långsiktigt hållbar 
nivå.

Tabell 4 Genomförda skatteförändringar sedan 2011
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År Förändring  Skattesats
2019 Höjd utdebitering 0,50 11,76
2015 ”Skatteväxling” region med mera 0,05 11,26
2014 Skatteväxling av färdtjänst 0,15 11,21

Höjd utdebitering 0,40
2013 Skatteväxling av hemsjukvård -0,34 10,66
2012 Skatteväxling av trafik 0,33 11,00
2011   10,67

Finansiella intäkter/kostnader
Årsavkastningen för de finansiella tillgångarna åren 2020-2022 beräknas uppgå till cirka 4,75 procent. vilket 
motsvarar cirka 250 miljoner kronor per år. Pensionsskulden vid 2019 års utgång beräknas uppgå till 9,1 
miljarder kronor och beräknas öka till 9,8 miljarder kronor 2022. Kostnad för värdesäkringen av 
pensionsskulden beräknas minska från 340 miljoner kronor 2019 till 304 miljoner kronor 2022.

FINANSIELL BEDÖMNING 2020–2022
För en långsiktig och finansiell hållbar utveckling är Region Jönköpings läns finansiella målsättning att över tid 
uppnå ett finansiellt resultat som ger förutsättning för egenfinansiering av investeringar. Föreliggande 
resultatbedömning och bedömning kring möjlighet av egenfinansiering av investeringar baseras på följande 
förutsättningar: 
 Verksamhetens nettokostnad för 2020-2022 är en uppräkning av 2019 års budget utifrån av SKL bedömd 

pris- och löneförändring. 
 Skatteintäkter och kommunal utjämning/statsbidrag utifrån SKL:s bedömning augusti 2019.
 Oförändrad skattesats 2020 11,76
 Utgiftsramar för 2020-2022 har utökats vilket redovisas i tabell x, sida xx.

Investeringar
Erfarenheten visar att utfallet av investeringarna sällan når upp till målen i budget och flerårsplan. 
Högkonjunkturen och de pågående byggnationerna gör det realistiskt att investeringarna uppgår till 85 % procent 
av den beräknade investeringskalkylen under 2020 och 2021, resterande år beräknas de till 100 % av 
investeringskalkylen. 

Utifrån bedömningen av resultat, investeringsnivå och därmed egenfinansiering saknas utrymme för 
utgiftsökningar och restriktivitet i beslut om nya investeringar kommer att vara nödvändig såväl under 
planperioden 2020-2022 som resterande år i perioden för det finansiella målet om egenfinansiering, 2015-2025. 

Inom ramen för målet om egenfinansieringsperioden 2015-2025 (tabell x, sida xx) hanteras de investeringar som 
avser köp av tåg som tidigare leasats (2019) samt byggnation av tågdepå (2021, 2022) utanför målet om 
egenfinansiering. För resterande period innebär det att investeringsnivån inte får överstiga 750 miljoner kronor år 
2023, 470 miljoner kronor år 2024 och 440 miljoner kronor år 2025. Skulle investeringsbehovet överstiga nivån 
något år krävs särskilt beslut om hur den överskjutande delen ska finansieras.

Finansiell utblick mot 2030
De senaste tjugo åren har det varit en förhållandevis god balans i den demografiska utvecklingen. De 
åldersgrupper som är i arbete och därmed bidrar till finansiering av välfärden har växt i ungefär samma takt som 
de behov som den demografiska utvecklingen har gett. Trots det har välfärdssektorn haft stora utmaningar att 
klara en verksamhet och ekonomi i balans. Region Jönköpings län har sedan början av 2000-talet varje år ökat 
kostnadsmassan utöver pris- och löneökningar, det vill säga en volymökning. 

Den demografiska utvecklingen de kommande 20 åren kommer däremot att innebära en mycket stor utmaning 
för välfärdssektorn i hela Sverige. Enligt befolkningsprognosen kommer Jönköpings län att ha cirka 390 000 
invånare år 2030, en ökning med nästan 40 000 invånare. Det som kommer att utmana välfärdssektorn är att de 
åldersgrupper som ökar mest är de yngre och de äldre. Åldersgrupperna som vi idag räknar till de som arbetar, 
20–64 år, ökar visserligen också men inte alls lika mycket. 
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Staten, kommuner och regioner påverkas på olika sätt av den demografiska utvecklingen fram till 2030. För att 
konkretisera hur Region Jönköpings läns verksamhet och därmed intäkter och kostnader påverkas har en 
långtidsprognos tagits fram. 

I nettokostnadsprognosen ligger befolkningsprognosen som bas, till denna har lagts dagens 
verksamhetskostnader utifrån hur dagens invånare konsumerar Region Jönköpings läns tjänster beroende på 
ålder och kön. Detta ger en framskrivning av nettokostnaderna utifrån att all verksamhet bedrivs och konsumeras 
på samma sätt som idag, det vill säga demografiutvecklingen får fullt genomslag.

Även för prognosen över skatteintäkter och statsbidrag ligger befolkningsprognosen som bas för hur 
skatteintäkter med mera utvecklas under perioden. Utöver detta har en del schablonmässiga bedömningar gjorts 
för att skapa en komplett kalkyl. 

Långtidsprognosen visar tydligt att Region Jönköpings län inte kan låta nettokostnadsutvecklingen följa den 
demografiska utvecklingen och fortsätta att öka i volym. Det som kommer att behövas är en omställning i 
verksamheten som gör att Region Jönköpings län klarar att leverera verksamhet inom hälso- och sjukvård och 
regional utveckling till ett större invånarantal. En av inriktningarna för att klara utmaningen är att göra en 
omställning från specialiserad vård till primärvård och därifrån till att mera stödja invånarna i hälsofrämjande 
insatser och fortsatt arbete för en bättre hälsa hos invånarna minska behoven av hälso- och sjukvård. Arbetet med 
den regionala utvecklingen är av stor betydelse för att säkra tillgång till arbetskraft och en god tillväxt i länets 
skatteunderlag. 

Hela välfärdssektorn står inför samma utmaning och faktorer som också kommer att bidra till lösningar är 
sannolikt digitalisering, ett längre arbetsliv och invandring.

Tabell 5 Förändring jämfört med Budget 2019

Förändring jämfört med budget 2019 Beskrivning 2020 2021 2022
miljoner kronor

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet (ANA)     
Allmän regional utveckling     
Regionala utvecklingsmedel sid -3,0 -6,0 -9,0

Summa ANA nämnden  -3,0 -6,0 -9,0
     

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)     
Trafik     
Serviceresor, kostnadsökning sid -17,5 -17,5 -17,5
Kollektivtrafik - utbyggnad sid -25,0 -50,0 -75,0

Summa TIM nämnden  -42,5 -67,5 -92,5
     

Nämnden för folkhälsa och sjukvård     
Primärvård     
Utvecklingsprojekt, digitala verktyg sid, stb -10,0 -10,0 -10,0
Omställning till nära vård projektmedel sid, stb -10,0 -10,0 -10,0
Specialiserad somatisk vård     
Våld i nära relationer sid, stb -3,5 -3,5 -3,5
Koloncancer screening sid, stb -7,0 -7,0 -7,0
Övrig hälso- och sjukvård     
SMS livräddare sid -1,5 -1,0 -1,0

Summa FS nämnden  -32,0 -31,5 -31,5
     

Regionstyrelsen     
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Gemensamma kostnader     
Byggprojektledning sid 0,0 2,0 2,0
Rivningskostnader sid 2,0 2,0 2,0
Halkskyddsfinansiering sid 0,0 1,0 1,0
Cosmic, utvecklingssatsning inom kundgruppen sid -5,6 -12,6 -12,6
RS oförutsedda sid 1,0 1,0 1,0
Utökning utbildningstjänster sid, stb -14,0 -14,0 -14,0
Lönebildning, finansiering med statsbidrag sid, stb -50,0 -50,0 -50,0
Åka kollektivt till sjukhus med kallelse som biljett sid -2,5 -2,5 -2,5
Höglandets samordningsförbund sid -0,4 -0,4 -0,4
Södra Vätterbygden sid -0,2 -0,2 -0,2
Ekologiska livsmedel sid -4,0 -4,0 -4,0

Summa Regionstyrelsen  -73,7 -77,7 -77,7
     

SUMMA FÖRÄNDRING JÄMFÖRT MED 2019  -151,2 -182,7 -210,7

Tabell 6 Egenfinansiering av investeringar 2015-2025

mnkr 2015 2016 2017 2018 Prognos 
2019

Budget 
2020

Plan 
2021

Scenario 
2022

Scenario 
2023

Scenario 
2024

Scenario 
2025

Summa    
2015-
2025

Verksamhetens resultat 
(före finansnetto)

235 213 313 251 715 336 216 257 200 200 250 3 184

Avskrivningar 369 386 398 374 367 420 470 510 527 537 547 4 905

Egna medel 604 599 711 625 1 082 756 686 767 727 737 797 8 089

Investeringar detaljer -337 -613 -837 -819 -1 173 -1 322 -814 -946 -753 -469 -442 -8 526

Framskjutna 
investeringar/reducering 
investeringar

    158  200 100    458

Egenfinansiering 267 -15 -127 -195 67 -566 72 -79 -26 268 355 21

Ianspråktagande 
placerade medel    200        200

Egenfinansiering efter 
ianspråktagna medel 267 -15 -127 5 67 -566 72 -79 -26 268 355 221
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Regional utveckling
I nära samverkan med länets kommuner, näringslivet, Länsstyrelsen och civilsamhället 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 attraktivit och konkurrenskraftigt län. 

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla en 
attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och 
investerar. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med arbete, service, omsorg och 
fritid. Vårt län ska erbjuda bra möjligheter till att bo, verka och ta del av samhällets tjänster i hela länet. Att 
människor har ett arbete de trivs och utvecklas med, en rik och varierad fritid och ett socialt sammanhang som 
möjliggör växande är de starkaste förebyggande och hälsofrämjande faktorerna ett samhälle kan erbjuda. 
Kulturen och föreningslivet är viktiga delar i denna helhet.  
 
Utmaningar ska vändas till möjligheter och styrkor. Genom att skapa bra förutsättningar för samverkan mellan 
utbildning, arbetsmarknad och näringsliv kan kompetensförsörjningen stärkas och bidra till näringslivets och 
regionens utveckling. Region Jönköpings län ska arbeta för att möjligheterna att studera ökar i hela länet. Antalet 
utbildningsplatser behöver bli fler både inom yrkeshögskolan och på Jönköping University samt spridas i länet. 
 
I länet finns många små och medelstora företag, både inom tillverkningsindustrin och inom övriga branscher. 
Traditionen av entreprenörskap och företagande är stark. För att behålla och utveckla denna behöver 
förutsättningarna att nå framgång med innovativa idéer förbättras. Nya affärsmöjligheter behöver tas tillvara och 
utveckling stödjas i växande näringar som exempelvis besöksnäringen. Arbete och sysselsättning är avgörande 
för individens utveckling. Tanken att eget företagande är ett reellt alternativ till anställning behöver planteras 
tidigt hos länets barn och ungdomar.  
 
Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet med att nå de nationella målen för utbyggnad av bredband 
så att man i hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Särskild uppmärksamhet ska riktas på 
landsbygdens utveckling. Viktiga delar i det här arbetet är strategierna för bredband, livsmedel, skog och 
digitalisering.   
 
Det strategiska läget i Sverige ger Jönköpings län goda förutsättningar som attraktiv mötesplats och starkt 
logistikcentrum. Fortsatta satsningar på infrastruktur behövs såväl på järnvägs- som vägsidan. Andelen som reser 
med kollektivtrafiken ska öka. Region Jönköpings län ska vara en aktiv part i arbetet med att förverkliga 
planerna på nya stambanor som binder samman regionen med kringliggande regioner och storstadsområden och 
erbjuder möjlighet till effektivt resande. 
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Smidig kollektivtrafik
Väl fungerande kollektivtrafik är i högsta grad avgörande för den regionala utvecklingen. En god tillgång till tåg 
och bussar möjliggör att alla människor kan ta sig från hemmet till arbete, studier, kultur-, fritidsaktiviteter och 
samhällets tjänster. Smidiga resor med kollektivtrafik är en förutsättning för att bo och verka i hela Jönköpings 
län. Människor ska kunna lita på att tåg och bussar avgår och kommer i tid. Kollektivtrafiken behöver ha 
prisvärda taxor som stimulerar till ökat resande.

Hållbar utveckling
Region Jönköpings län har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. Miljö- och klimatfrågorna ska 
prägla verksamheten. Hållbar regional utveckling kräver samverkan med kommunerna och andra berörda 
aktörer. I det arbetet har Region Jönköpings län ett särskilt ansvar för att samla och leda arbetet. Om en större 
andel väljer att resa kollektivt är det bättre för miljön än om var och en åker ensamma. Därför behöver tåg och 
bussar vara ett attraktivt alternativ till att ta den egna bilen. Kollektivtrafiken ska bidra till klimatomställningen 
och senast år 2025 köras helt med förnybara drivmedel.

Nya stambanor
Järnvägens betydelse för en hållbar tillväxt och utveckling är avgörande för Sverige som helhet och för 
Jönköpings län. För att kunna öka kapaciteten med järnväg för såväl person- som godstransporter behöver 
Sverige och Jönköpings län bygga nya stambanor. Det är den viktigaste samhällsbyggnadsfrågan för Sverige i 
modern tid. Nya stambanor för höghastighetståg ska byggas i ett sammanhållet system och kommer att bygga 
ihop stad och landsbygd. Det kommer generera fler arbetstillfällen, nya bostäder och bättre förutsättningar för 
omställningen till ett hållbart samhälle.

LEDA REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING
Målet för det regionala utvecklingsarbetet är att Jönköpings län ska vara Sveriges mest hållbara, attraktiva och 
tillgängliga region. Tillsammans med länets kommuner, högskolan, näringslivet, civilsamhället, Länsstyrelsen 
och övriga myndigheter arbetar Region Jönköpings län strategiskt för regional tillväxt och utveckling. 

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 blir, tillsammans 
med de handlingsplaner som finns för den regionala utvecklingsstrategins genomförande, det viktigaste 
styrdokumentet för den regionala utvecklingsstrategins genomförande.
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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.

UTMANINGAR
De utmaningar som beskrivs i det nationella uppdraget sammanfaller väl med länets utmaningar och de kräver 
riktade åtgärder för att säkerställa länets tillväxt och utveckling över tid.

Demografisk utveckling
Som beskrivs i kapitlet planeringsförutsättningar genomgår Jönköpings län en demografisk utveckling som drivs 
av en åldrande befolkning och en stark urbanisering. Pensionsavgångarna är större än tillträdet av unga på 
arbetsmarknaden vilket leder till en förväntad brist på arbetskraft under kommande år jämte en ökande 
försörjningskvot. Sysselsättningstillväxten drivs av utrikes födda, den del av befolkningen i arbetsför ålder som 
ökar och därmed bidrar till större delen av arbetskraftstillskottet. 

Urbaniseringen är dels utomregional genom att en hög andel av de unga flyttar till större städer utanför länet och 
dels inomregional då tätorterna (kommunernas huvudorter) växer mest.

Småorterna har börjat växa i samband med flyktinginvandringen. Landsbygden har tappat befolkning under 
senare år. 

Tabell x Folkmängd efter bakgrund i Jönköpings län 2018

Tabell x Åldersfördelning efter boende i Jönköpings län 2017 
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Tabell x Utbildningsnivå i Jönköpings län 2018

Andel förvärvsarbetande i åldern  20-64 i respektive kommun 2017

Globalisering
Kommunikation, handel och tillgänglighet till andra länder ökar, inte minst genom digitaliseringen, vilket gör att 
gränsernas betydelse minskar och arbetsmarknader och ekonomier integreras allt mer. Arbetskraften blir mer 
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rörlig och det sker ett allt tätare utbyte av information och teknologi. Digitaliseringen möjliggör för företag och 
offentliga aktörer att hämta spetskompetens på en global marknad och länets företag får tillgång till nya import- 
och exportmarknader. Globaliseringens möjligheter är stora samtidigt som förutsättningarna för företag och 
branscher snabbt kan förändras. Företagens konkurrenskraft är till stor del beroende av hur de kan ta till sig ny 
information och kunskap och därefter omsätta detta i nya varor och tjänster på marknader som i allt högre grad är 
globala. Globaliseringen påverkar också hur kultur, livsåskådningar och värderingar formas. Denna utveckling 
skapar möjligheter men kräver en stark samordning mellan olika internationaliserings- och exportfrämjande 
aktörers insatser för att positionera länet och dess företag på den globala kartan.

Jönköpings län har många ekonomiskt viktiga branscher som i hög grad påverkas av globaliseringens effekter, 
exempelvis underleverantörer till fordonsindustrin, sysselsatta med råvaruutvinning ur skogen samt transport och 
logistik. Regioner som idag präglas av ekonomisk tillväxt kännetecknas av ett näringsliv med ett högt kunskaps- 
och teknologiinnehåll i produkter, processer och tjänster samt klusterbildningar, innovationsmiljöer och en 
hållbarhetsdriven näringslivsutveckling. 

Klimat, miljö och energi
Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar och uppdraget till regionerna är att Sverige ska vara 
ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling internationellt, samt att målen i Agenda 2030 ska nås.

Jönköpings län har, förutom det nationella målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2050, målsättningen 
att vara ett ”Plusenergi län” 2050. För att nå dessa mål krävs ett aktivt och långsiktigt arbete på alla politiska 
nivåer och regionerna har ett stort ansvar att aktivt bidra till en grön resurseffektiv ekonomi vilket utgör en viktig 
del av arbetet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Arbetet med att nå miljömålen är viktigt för 
att nå en långsiktigt hållbar regional tillväxt samtidigt som utmaningen innebär möjligheter genom den 
samhällsomställning som krävs för att nå målen.

Socialt sammanhållning
För att länet ska hålla samman krävs att välfärden kommer alla till del, att alla känner sig delaktiga, kan delta i 
samhällslivet, har möjlighet att påverka sin livsmiljö och forma sina liv efter sina förutsättningar. För att skapa 
en konkurrenskraftig region och för att möta den demografiska utmaningen krävs att alla länets invånares 
kompetens, kreativitet och erfarenheter tas tillvara. Inte minst den resurs som står utanför arbetslivet som 
människor med en kort utbildningsbakgrund, utrikes födda kvinnor och personer med funktionsnedsättning med 
en nedsatt arbetsförmåga behöver synliggöras. Åtgärder behöver även vidtas för att öka den sociala 
sammanhållningen. I en stark urbanisering behöver också perspektivet stad och land lyftas fram för att 
människor i hela länet ska känna delaktighet och hela länet ska kunna utvecklas. 

PRIORITERINGAR 
De nationella prioriteringarna ska förutom för det egna regionala utvecklings- och tillväxtarbetet också ligga till 
grund för de statliga myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Prioriteringarna stämmer väl 
överens med de långsiktigt identifierade fokusområdena för den regionala utvecklingsstrategin. Utöver den 
nationella strategin ska det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet genomsyras av Agenda 2030 och hållbarhet 
ur de tre hållbarhetsperspektiven. 

Hållbar utveckling
Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan identifierar 17 globala mål för 
hållbar utveckling som Sverige förbundit sig att nå. De flesta målen ska vara uppnådda just 2030, men det finns 
också delar som ska vara uppnådda redan 2020. Utifrån en genomförd GAP-analys av Jönköpings län i 
förhållande till Agenda 2030 har de 17 målen integrerats i mål och indikatorer i den regionala 
utvecklingsstrategin.

För det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet ska det finnas en handlingsplan för att integrera hållbarhets-, 
miljö-, energi- och klimatfrågorna i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Denna handlingsplan ska 
också utgöra underlag för klimatstrategin som Länsstyrelsen ansvarar för. 

I den regionala utvecklingsstrategin är målet att Jönköpings län ska vara den bästa platsen att besöka, växa upp, 
leva, verka och åldras på för alla. För att uppnå det behöver målen i Agenda 2030 nås och den hållbara 
utvecklingen inom samhällets alla områden leda till att länet blir ett plus-energi-län, att fossila råvaror fasas ut 
och att länet aktivt bidrar till 1,5 graders-målet. Resursanvändningen behöver minska och vi behöver verka för 
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en hållbar konsumtion och produktion. Satsningar behöver göras på länets natur och miljö. Inte minst 
vattenförsörjningen behöver säkras över tid och omsorg behöver visas ändliga resurser som jordbruksmark.

För att möta klimatutmaningen behövs fler gröna företag och gröna jobb. Det sätter fingret på vikten av en väl 
fungerande kompetensutveckling i hela länet. Regionen behöver öka ansträngningen att attrahera och rekrytera 
högutbildad spetskompetens inom de gröna näringarna. Härtill utgör Jönköping University en viktig aktör för 
ökad forskning och innovation kring hållbar utveckling. Region Jönköping läns båda naturbruksskolor är också 
viktiga kunskapscentra. Regionen ska på ett aktivt sätt arbeta med frågor kring ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet i linje med Agenda 2030.

I Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling utgör närodlade livsmedel jämte ekologiska produkter 
en prioriterad satsning för de egna restaurangerna. De egna naturbruksskolorna producerar volymer av både kött 
och mjölk som skulle kunna försörja regionen via återtag och/eller egen förädling och användas i de egna 
verksamheterna. 
 
Prioriterat 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. 

Biologisk mångfald
Region Jönköpings län ska bidra till att öka den biologiska mångfalden och ta fram en skötselplan för den egna 
verksamheten. Det behöver göras en inventering om vilka av de egna fastigheterna och grönområdena som kan 
vara lämpliga för att ge bättre förutsättningar som bidrar till ökad biologisk mångfald.

Ekologiskt naturbruk
Stora Segerstad naturbruksgymnasium ska kunna erbjuda utbildning inom både ekologisk och konventionell 
jord- och skogsbruk. Under planperioden ska både Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstad 
naturbruksgymnasium kunna producera ekologiska varor.

Riktade miljöprojekt
Region Jönköpings län ska ansöka om medel från EU för att kunna genomföra riktade projekt mot miljö- och 
klimatsatsningar. Ett huvudmål är att i samverkan med en eller ett par kommuner kunna initiera ett projekt runt 
hur det går att minska andelen läkemedelsrester i vatten.

Energiförsörjning
Region Jönköpings län har goda förutsättningar för produktion av förnybar energi som solceller, bioenergi och 
vind. Det är viktigt att ta tillvara denna möjlighet i omställningsarbetet och vid övergripande samhällsplanering. 
Länets klimat- och energistrategi har som vision att år 2050 ska Jönköpings län vara ett Plusenergi län. 
Möjligheten att ta del av förnyelsebara drivmedel behöver öka. 

Prioriterat 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.

Livsmedelsförsörjning
Region Jönköpings län ska ta sin del av ansvaret för livsmedelsförsörjningen i Sverige och arbeta för att öka 
produktionen av mat i länet, bland annat av beredskaps- och klimatskäl. Region Jönköpings län kan ta hänsyn till 
åkermark och stödja jord- och skogsbruk genom upphandling av lokalproducerade varor. Det finns även stor 
anledning att öka självförsörjningsgraden. 

Prioriterat 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.

Företagande och innovation
Ett stimulerande och stödjande näringslivs- och innovationsklimat underlättar och ökar intresset för att starta, 
driva och utveckla framgångsrika företag, vilket är av avgörande betydelse för jobb, välfärd och en hållbar 
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regional tillväxt och attraktionskraft. Det är också avgörande för näringslivets konkurrenskraft och för en 
miljödriven näringslivsutveckling inom alla branscher.

Jönköpings län är en av Sveriges ledande industriregioner, med många små- och medelstora företag i hela länet. 
Den ökade efterfrågan på exportmarknaden, i kombination med en fortsatt relativt stark byggkonjunktur samt 
god offentlig och privat konsumtion bidrar till ett fortsatt starkt konjunkturläge i Jönköpings län även om vissa 
tecken på avmattning kan ses.

Arbetslösheten är relativt låg samtidigt som allt tyder på att mer fördjupade kompetenser och högre 
utbildningsnivåer kommer att behövas framöver. Behovet av att anställa är stort eller mycket stort både i privat 
och i offentlig verksamhet, samtidigt som bristen på arbetskraft bedöms som största hindret för utvecklingen av 
länets företag. Matchningen mellan behovet av kompetens och tillgången till denna bland personer som står till 
arbetsmarknadens förfogande är låg. Därför måste kopplingen mellan utbildning och arbetsliv stärkas. Det 
handlar om att få fler ungdomar att välja ett yrkesprogram i gymnasieskolan, att stärka utbudet av yrkesvux- och 
yrkeshögskoleutbildningar samt att Jönköping University ges förutsättningar att erbjuda adekvata utbildningar 
anpassade efter arbetsmarknadens behov, även runt om i länet. Generellt sett måste vi arbeta för att andelen 
högutbildade i länet ökar. Länet har haft en stor flyktinginvandring med relativt sett låg utbildningsbakgrund 
vilket ställer krav på en offensiv matchning mot arbetsmarknadens behov.

Nyföretagandet är för lågt samtidigt som fler företag behövs. Företagarna har en hög medelålder och många 
företag har utmaningar med generationsväxling. Klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör en drivkraft för 
teknik-, varu- och tjänsteutvecklingen i alla branscher och därmed en miljödriven näringslivsutveckling. 
Affärsmöjligheter skapas för länets företag i och med den växande globala efterfrågan på hållbara och 
resurseffektiva varor och tjänster samt på förnybar energi och produktion med låga utsläpp till luft, mark och 
vatten. 

Samtidigt som innovation är en framgångsfaktor för att uppnå de övergripande målen i den regionala 
utvecklingsstrategin är länets näringslivs investeringsgrad inom forskning och utveckling låg, under snittet för 
riket. Ett gott innovationsklimat förutsätter en nära samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och 
civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar och lösningar.

För att styra mot en hållbar ekonomi krävs affärsmodeller, system och metoder som främjar förändrad och 
förbättrad teknik och ekosystemförvaltning, förnybara energikällor och förbättrade kretsloppsflöden. 
Konsumtionsmönstren av varor och tjänster måste påverkas för att dessa ska orsaka så små miljö- och 
hälsoproblem som möjligt över tid.

De båda delstrategierna till den regionala utvecklingsstrategin, strategin för smart specialisering och 
innovationsstrategin visar vägen för hur länets näringsliv ska kunna utvecklas och hur förutsättningarna för detta 
ständigt ska förbättras.   

Näringsliv
Jönköpings län har störst andel förvärvsarbetande inom industrin i landet. Även transport och logistik är en stark 
och växande bransch och även inom denna har länet Sveriges högsta andel förvärvsarbetande. Samtidigt är 
andelen förvärvsarbetande inom bygg, finansiell verksamhet och företagstjänster, personliga och kulturella 
tjänster och utbildning lägst i landet. Även hotell- och restaurang samt offentlig förvaltning är förhållandevis 
små branscher

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i länets ekonomi och har stor betydelse för 
länets välstånd och välfärd. Länet har förutsättningar att vara världsledande inom modern och hållbar industriell 
produktion – en produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv och samtidigt erbjuder attraktiva arbetsplatser. 
Nya hållbara material, molntjänster, robotik och additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher och 
är en förutsättning för att klara konkurrenskraften i länet. Dessutom är nya hållbara material och avancerad 
miljö- och klimatteknik nyckeln för att uppnå en mer effektiv, giftfri och hållbar produktion. Industrin har haft 
kraft att strukturomvandla sig och möta nya utmaningar historiskt sett och den fjärde industriella revolutionen  
kommer inte att innebära något undantag. Tillverkningsindustrin går mot mer tjänstebaserade affärsmodeller, 
”smarta fabriker” som hanterar både massproduktion och skräddarsydda beställningar i liten upplaga och Internet 
of Things (IoT) som kopplar samman maskiner, människor och system genom sensorer vilket innebär en 
fullständig transformation inom en närliggande framtid.
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För att länet ska nå klimatmålen behöver produktions- och energisystemet utvecklas så att beroendet av fossil 
energi minskar, andelen förnybar energi ökar, den negativa miljöpåverkan av transportsektorn minskas och en 
energieffektiv samhällsutveckling främjas. Den biologiska mångfalden är också av stor vikt för att säkerställa 
fungerande ekosystem och därmed de ekosystemtjänster som kan bidra till en hållbar tillväxt. 

Länets industritäta struktur medför att många företag är beroende av export. Totalt exporterar länets företag 
tillsammans för drygt 40 miljarder kronor årligen. Det innebär att länets utveckling och tillväxt är starkt 
beroende av de globala värdekedjorna.

E-handel och logistik är starka näringar i en snabb utveckling med stor potential. Jönköpings län har utvecklats 
till ett logistikcentrum tack vare en framgångsrik strategisk satsning från flera kommuner utifrån länets unika 
läge.

I länet, i synnerhet på höglandet, finns många företag inom den spårbundna trafikbranschen med ett stort behov 
av fler medarbetare med olika kompetenser. I framförallt Nässjö finns många utbildningar inom 
järnvägsnäringen. Inom fem år kommer det, enligt beräkningar, att saknas cirka 2200 järnvägs- och tågtekniker i 
landet. Även behovet av lokförare, administratörer, projektledare och ingenjörer är stort. För att kunna rusta upp 
och bygga nya stambanor krävs förutom arbetskraft och kompetens också ett omfattande samarbete. Nässjö har 
goda förutsättningar att stärka järnvägsbranschen. 

Prioriterat uppdrag: 
 Stödja utvecklingsarbetet i Nässjö och genom analyser och påverkansprocesser bidra till att göra Nässjö till 

ett nationellt centrum för järnvägsutbildningar och järnvägsutveckling. 

Skogsnäringen och dess förädlingsindustri är fortsatt stark och förutsättningarna för utveckling i enlighet med 
strategin för smart industri samt för att bidra till en biobaserad ekonomi är stora. Skogen erbjuder också 
mervärden i form av en unik besöksmiljö med rika naturvärden på rimligt avstånd från norra Europa, varifrån 
många turister som besöker Sverige kommer. 

Besöksnäringen är en växande näringsgren som bedöms ha en stark fortsatt potential då många av de värden som 
turister efterfrågar finns i eller inom en relativ närhet av länet. Satsningar på upplevelse- och besöksnäringen 
bidrar till livskvalitet och attraktivitet även för boende i länet. Ett ökat fokus på matturism innebär en möjlighet 
för landsbygds- och livsmedelsproducerande företag.

Livsmedelsproduktionen behöver öka dramatiskt inom ett tiotal år för att säkra den svenska 
självförsörjningsgraden, kompensera för minskade importvolymer från länder med en växande medelklass och 
länder med negativ klimatpåverkan samt för att nå regeringens mål med en dubblerad livsmedelsexport. Detta 
behöver ske på ett hållbart sätt för att säkra den framtida livsmedelsproduktionen och den biologiska 
mångfalden. Länet har en omfattande mjölk- och köttproduktion och förutsättningarna för att utveckla 
frilandsodlingen är goda. Att utveckla konsumentmönstren mot att handla och konsumera mer närproducerat är 
angeläget. Genomförande av länets livsmedelsstrategi ska säkerställa att näringen utvecklas. En hög medelålder 
hos landsbygdsföretagare i länet ställer krav på insatser för att utveckla länets entreprenörskap och attrahera 
nyetableringar. Här kan naturbruksskolorna bidra med kompetens och kunnande. Här bidrar naturbruksskolorna 
med kompetens och kunnande.

Med kulturella och kreativa näringar avses branscherna arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, mode, 
litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande. 
Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och kreativitet representerar viktiga näringar. 
Genom sin koppling till det kulturella fältet bidrar dessa aktörer starkt till länets attraktivitet, livsmiljö, hållbar 
tillväxt samt ett län i balans. Det är också viktigt att beakta de konstnärliga utbildningarnas roll i utvecklingen av 
kulturella och kreativa näringar. Här är bland annat länets folkhögskolor viktiga aktörer.

Utmaningar som skapar nya möjligheter
Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor är nödvändiga fokusområden. För att möta klimat-, miljö- 
och energiutmaningarna och samtidigt främja ett konkurrenskraftigt näringsliv krävs det förändringar i 
näringslivet, både strukturella och en övergång till förnyelsebara resurser. Genom att hållbart nyttja 
landsbygdens biologiska resurser kan en biobaserad samhällsekonomi utvecklas som alternativ till en 
fossilbaserad ekonomi.
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Den åldrande befolkningen skapar också möjligheter i form av att nya produkter, tjänster och innovationer krävs 
och efterfrågas. Digitalisering och robotisering skapar nya sätt att möta medborgare och patienter vilket skapar 
förutsättningar för tjänsteutveckling inom vård- och välfärdstjänster. Bredband i hemmen erbjuder också nya sätt 
att stödja och serva invånarna. Region Jönköpings län ligger i framkant inom tjänsteutvecklingen inom vård- och 
välfärdstjänster och har potential att ytterligare stärka och utveckla området från en stark position.

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. För att lyckas 
behöver länet vara med i täten av både den digitala omvandlingen för att dra nytta av möjligheterna som kommer 
med den fjärde industriella revolutionen  och den globala gröna omställningen. Uppkopplad industri och nya 
material ska bidra till att påskynda arbetet med att digitalisera industrin och säkerställa att länet bättre tar vara på 
kompetens och det världsledande kunnandet kring material. Den fjärde industriella revolutionen möjliggör 
digitaliserad produktion, nya sätt att bemöta kunder och förändrade affärsmodeller. Kompetens och 
innovationskraft är avgörande för att lyckas. För att stödja denna utveckling fokuseras det regionala tillväxt- och 
utvecklingsarbetet på digitalisering, smart industri, e-handel och logistik samt en cirkulär och biobaserad 
ekonomi.

Företagsklimat
Fem av länets kommuner ligger på topp 50 i Svenskt Näringslivs rankning och ytterligare fem ligger på topp 100 
när det gäller näringslivsklimat. För att hela länet ska utvecklas över tid behöver företagsklimatet vara starkt i 
hela länet. Andelen nystartade företag är lägre än i landet i övrigt och andelen kvinnor som startar företag är låg. 
Detta är en trend som behöver vändas. För att uppnå ett breddat näringsliv måste förutsättningar skapas för att 
företagsutveckling kan ske på jämlika grunder. Jämställdhet behöver främjas och mångfalden måste tas tillvara. 
Alla entreprenörer och företagare ska ha samma rättigheter och möjligheter att utveckla sina idéer och sina 
företag.

Socialt företagande behöver främjas genom uppmaning till socialt ansvarfull upphandling, underlättande av 
socialt företagande samt genom att stärka arbetsmarknadspolitiska insatser på området. Ett arbetsintegrerat 
socialt företag har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv. Även 
ungdomar behöver tidigt få vetskap om att också det sociala området erbjuder möjlighet till entreprenörskap och 
eget företagande.  

Företags- och innovationsfrämjande verksamheter
För att stärka företagsklimatet och näringslivsutvecklingen i länet ges verksamhetsbidrag till ett antal insatser 
som tydligt bidrar till att skapa tillväxt i länet. Region Jönköpings län bidrar också till det samlade 
främjandesystemet som ägare eller bidragsgivare till centrala aktörer som Almi företagspartner AB, Science 
Park-systemet, Företagsjouren, Ung företagsamhet, Coompanion och Smålands Turism AB. Verksamhets- och 
ägarbidrag ska bidra till att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin. 

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.

 Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling
 Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom offentlig verksamhet och näringslivet
 Region Jönköpings län ska främja socialt företagande

Prioriterad aktivitet  
Genomföra branschvisa framtidsanalyser tillsammans med näringslivet i länet som underlag för 
 handlingsplaner som stärker företagens långsiktiga konkurrenskraft  
 en översyn av verksamhetsbidragen ska ske med syftet att koppla dessa till genomförandet av 

handlingsplanerna i den regionala utvecklingsstrategin

Kompetensförsörjning och utbildning
Den demografiska utvecklingen gör att tillgången till arbetskraft i länet riskerar att minska under överskådlig tid 
samtidigt som tillgången till kunskap och kompetens i bred bemärkelse är en central konkurrensfaktor för länet i 
den globala kunskapsekonomin. För att vända denna utmaning till en styrka behöver alla invånares kompetens 
ses, tillvaratas och utvecklas för att kunna främja företagande, entreprenörskap, utveckla nya varor, tjänster, 
affärssystem och tekniska lösningar. Tillgång till relevant kompetens är en förutsättning för fortsatt utveckling av 
näringsliv och offentlig verksamhet.
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Efterfrågan på arbetskraft inom nya yrkeskategorier kommer att uppstå, vilket ytterligare betonar individers 
behov av kompetensutveckling, livslångt lärande och förmåga till omställning. Det ställer också krav på 
utbildningssektorn att kunna möta snabbt skiftande utbildningsbehov och anpassa insatser individuellt för att 
länet ska kunna nyttja dels den potential som står utanför arbetsmarknaden men också digitaliseringens 
möjligheter. Förmågan att ta tillvara på hela arbetskraftens kompetens, kreativitet och erfarenhet oavsett 
bakgrund, kön, härkomst, ålder eller boendeort kommer vara helt avgörande för länets långsiktiga tillväxt och 
utveckling. Det är också avgörande för att säkra välfärden och den sociala sammanhållningen i hela länet. 
Arbetet med matchning utifrån det utbud och den efterfrågan som finns i länet kommer bli centralt.

Näringslivet i länet kännetecknas av små- och medelstora producerande företag ofta underleverantörer inom för 
vårt land viktiga exportbranscher. Utmaningen för många av dessa företag är att höja sitt förädlingsvärde och 
”vässa” teknikinnehållet i produktionen. Kompetensförsörjning i form av fler välutbildade ingenjörer och 
tekniker är avgörande för framtida överlevnad och tillväxt. Regionen har här ett stort ansvar att stimulera och 
öka intresset för naturvetenskap och teknik bland länets ungdomar samt viljan att söka sig till utbildningar inom 
dessa områden. Det handlar om att redan i de yngre årskurserna göra undervisningen intressant och lockande och 
sedan behålla intresset under högstadiet. För att på så sätt få fler att välja naturvetenskapliga och tekniska 
program i gymnasiet och sedan fortsätta på högskolenivå. Kunniga och engagerade lärare inom dessa ämnen är 
nyckeln. Upptech, som har byggts upp av Jönköpings kommun, driver verksamheter som med fördel kan växlas 
upp till regional nivå i samverkan mellan länets kommuner. Det handlar om kompetenshöjande insatser och 
aktiviteter riktade till lärare och samverkan kring pedagogiska hjälpmedel.

Prioriterade uppdrag:
 Region Jönköpings län ska verka för en utveckling av arbetsmiljön på länets arbetsplatser. 
 Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd regional tillväxt. 

Yrkesutbildningar på gymnasial och yrkeshögskolenivå har en särskilt stor betydelse för kompetensförsörjningen 
i länet för att säkra den direkta kopplingen till näringslivets behov av arbetskraft. En generell höjning av länets 
relativt sett låga formella kompetensnivå är också av central betydelse för en långsiktigt hållbar tillväxt och 
utveckling. Det är också viktigt att fler av länets ungdomar väljer ett yrkesprogram, samt att fler bryter 
traditionella programval utifrån kön. Region Jönköpings län vill stödja en ökad samverkan mellan skolhuvudmän 
för att möjliggöra att ungdomar kan välja det yrkesprogram man helst vill studera på.

Folkbildningen som består av studieförbund och folkhögskolor är en resurs för länet ur flera perspektiv. De kan 
bidra med kurser till anställda med utländsk bakgrund med behov av att stärka det svenska språket och av att få 
bättre insikt i svensk (arbets-) kultur. Därmed också en resurs för att förbättra integrationen och för att försörja 
regionen med personal. Folkhögskolor och studieförbund arbetar också aktivt med att utjämna 
utbildningsklyftorna och verkar för ett livslångt lärande.   

Samverkan med Jönköping University har en strategisk roll för att skapa förutsättningar för forskning, 
innovation, utveckling och kompetens i hela länet. Tillsammans arbetar Region Jönköpings län och Jönköping 
University för att stärka forskningsfinansieringen för högskolan. Att Jönköping University får tillräckligt med 
utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden är av stor betydelse för att långsiktigt försörja länet med 
relevant arbetskraft – både inom offentliga och privata näringar – och för att höja den formella kompetensnivån i 
länet. För regionens utveckling är det också angeläget att verka för att Jönköping University får 
universitetsstatus. 

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.
 Ett länsövergripande system för livslångt lärande i syfte att stärka matchningen på arbetsmarknaden ska 

utvecklas

Prioriterade aktiviteter: 
 Samla aktörerna och ta fram en gemensam plattform för arbetet med kompetensförsörjningen för 

näringslivets och offentlig sektors behov. 
 Arbeta för att öka antalet utbildningsplatser vid JU och YH-utbildningar  



REGIONAL UTVECKLING

11

En akut utmaning är att arbetsmarknadens kompetensbehov och kompetensen hos de som står till 
arbetsmarknadens förfogande inte matchar. Arbetsförmedlingen talar idag om full sysselsättning hos gruppen 
inrikes födda och utanför arbetsmarknaden står idag människor med kort utbildningsbakgrund och personer med 
funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan negativt. Arbetslösheten är också högre i gruppen utrikes 
födda än i gruppen inrikes födda. Grupperna som idag står utanför arbetsmarknaden, utgör tillsammans med 
invandringen, ett nödvändigt tillskott till arbetsmarknaden då arbetskraftsbristen fortsätter stiga i de flesta 
branscher i länet. 

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. 
 Region Jönköpings län ska stärka stödet till nyföretagande bland utrikesfödda. 
 Den språkliga och etnokulturella kompetensen inom de regionala innovationssystemen och de 

företagsstödjande aktörerna behöver förbättras. 
 Region Jönköpings län ska även stötta etableringar av mindre traditionella företagsformer såsom 

kooperationer och sociala företag.

För ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av största vikt att de fullföljer utbildningen på ett nationellt 
program i gymnasieskolan och tidigt erbjuds möjlighet att prova på företagande och entreprenörskap i olika 
former. 

Utbildningsverksamhet
Region Jönköpings län driver folkhögskoleutbildningar och är, på uppdrag av länets kommuner, huvudman för 
gymnasieskolans naturbruksprogram.

Naturbruksskolorna
På uppdrag av länets kommuner genomför Region Jönköpings län naturbruksutbildning inom ramen för 
gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal med kommunerna gäller till 31 december 2022. Avtalet har 
kompletterats med en överenskommelse om fortsatt samverkan fram till 2023
Naturbruksskolorna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom utvecklingsrådet för 
naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har representanter. Naturbruksprogrammet ska 
erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar.

För att uppnå målsättning i samverkansavtalet med länets kommuner om att naturbruksgymnasierna ska vara 
ledande inom sina områden och att det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete, har en branschanalys och en 
bedömning gjorts om förutsättningar och framtida inriktning för perioden fram till och med 2022. 

Utöver gymnasieutbildning ska även utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar 
på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov erbjudas. Naturbruksskolorna ska utvecklas till 
kunskapscentra för naturbrukets aktörer. Förutom utbildning är naturbruksskolorna också en regional mötesplats 
för forskning, näringsliv, organisationer och andra som söker kunskap inom naturbruk och utveckling av 
landsbygdsföretagande.

Prioriterade uppdrag:
 Naturbruksgymnasierna ska utvecklas mot att bli kunskapscentra för naturbrukets aktörer.
 Bedriva vuxenutbildning inom den gröna sektorn på uppdrag av olika aktörer i samhället
 Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i regionen/för regionen
 Utveckla Naturunderstödd rehabilitering till att vara en resurs för Region Jönköpings läns 

medarbetare/chefer

Prioriterade aktiviteter: 
 En ny branschanalys av de gröna näringarna ska tas fram inför 2020 och ny samverkansperiod med 

kommunerna 
 En skolplan för Naturbruksskolorna uppdrag, både det kommunala och det regionala, tas fram. 

Folkhögskolorna
I det livslånga lärandet och för att stärka demokratin har folkbildningen genom folkhögskolorna en viktig roll att 
fylla. Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom den långa bildningstraditionen och att den enskilda 
skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Den har också 
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möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos deltagare. Basen för 
folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar 
grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med kort 
utbildning, deltagare med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer. Folkhögskoleutbildningen 
finansieras huvudsakligen av statliga medel och bidrag från regionerna. 

För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts fast 2013 och som innebär 
kultur för Sörängens folkhögskola och hälsa för Värnamo folkhögskola. Folkhögskolorna är också en resurs för 
regionens kompetensförsörjning, i sig själva eller i samverkan med övriga delar av regional utveckling.
Finansiering av folkhögskolor sker i huvudsak genom ersättning baserad på deltagarvecka. Ersättningsnivån och 
maximalt finansierade veckor på egna och rörelsedrivna folkhögskolor i länet fastställs inför varje budgetår. Ett 
särskilt ägarstöd som tar hänsyn till skolornas lokalmässiga förutsättningar utgår till egna folkhögskolor.
Ersättningsnivån för folkhögskolor utanför länet ska följa rekommendation från Sveriges Kommuner och 
Landsting.

Prioriterad aktivitet: 
 En skolplan för de egna Folkhögskolornas uppdrag inklusive det regionala uppdraget tas fram

Attraktivitet och livsmiljö 
Förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla ett 
attraktivt och konkurrenskraftigt län. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och som 
investerar kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med bland annat arbete, 
service, omsorg och fritid.

För att vara ett attraktivt län behöver arbete tillsammans med kommunerna, omkringliggande regioner och 
nationella aktörer ske gemensamt och systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som både kvinnor och män 
vill leva, bo, besöka och driva företag i. Näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer och det är bara när 
arbetet sker tillsammans människor och företag kan erbjudas attraktiva miljöer. God tillgänglighet till 
arbetsmarknad, kommersiell- och offentlig service, kultur och naturupplevelser samt fritidsaktiviteter är viktiga 
delar i en attraktiv miljö.

Genom ett rikt och varierat kulturliv, som erbjuder invånare och besökare mångfacetterade kulturupplevelser, 
odlar regionens skolor och kulturaktörer demokrati och attraktivitet men också förutsättning för ökad turism, 
arbetstillfällen och ett bra liv i en region som är attraktiv för människor och företag. Utifrån ett 
attraktivitetsperspektiv är det därför av stor betydelse att Region Jönköpings län på alla sätt bidrar till en hållbar 
utveckling både i städerna och på landsbygden. 

Stad och land
I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta 
samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer för människor att 
leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt 
för smarta städer.

Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den demografiska 
utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring frågor som hälsa och 
omsorg. Samtidigt finns det i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt – till 
exempel genom effektiva infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart sätt 
och delas av många. Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att 
ta vara på innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga.

Landsbygden har långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar. Det finns areella näringar, som kan erbjuda hållbar 
tillväxt och som kommer att ha en avgörande betydelse för samhällets omställning till en biobaserad och 
klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer stora naturresurser och kulturvärden som erbjuder miljöer för 
attraktiva permanent- och deltidsboenden, friluftsliv och rekreation. Landsbygden behöver ses som en värdefull 
tillgång med många utvecklingspotentialer. Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre 
grad än tätortens på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella insatser. Insatser behöver göras för att 
utöka möjligheten till gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta tillvara, tillgängliggöra och utveckla 
värdefulla natur- och kulturmiljöer.
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Region Jönköpings läns naturbruksskolor är kompetenscentra som kan fungera som öppna testbäddar och 
mötesplatser för olika typer av landsbygdsutveckling. Skolorna är också själva aktörer och genom sin 
verksamhet en påverkansfaktor på utvecklingen inom landsbygden.

Besöksnäringen bedöms ha en stor potential i länet både när det gäller turism, konferenser och olika event. Det 
finns ett stort intresse för att besöka länet som turist, inte minst på landsbygden. För att potentialen ska tas 
tillvara krävs framförallt satsningar på den småskaliga infrastrukturen för besöksnäringen som cykel-, vandrings- 
och ridleder. 

Prioriterad aktivitet 
 En branschanalys  tas fram som underlag för prioritering av investeringar i småskalig infrastruktur för 

besöksnäringens utveckling  

Attraktiva miljöer och upplevelser
För att över tid kunna säkerställa välfärden i form av vård, utbildning och omsorg är det av största vikt att 
skatteunderlaget säkras på en tillräckligt hög nivå. Att lyckas behålla länsinvånarna och att attrahera människor 
till länet är därför en stor utmaning som det är av avgörande betydelse att länet lyckas med.

Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det handlar om 
faktorer som ett rikt och varierat kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter. Undersökningar visar att för 
både gruppen landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av avgörande betydelse om det finns tillgång till 
konserter och andra typer av kulturevenemang i närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta till en landsort 
(mindre tätort eller landsbygd). Ett rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt för att länets nuvarande 
befolkning ska uppleva länet som attraktivt, det är också av central betydelse för att länet över tid ska upplevas 
som attraktivt för unga människor, både de som bor här idag och de som bor i större städer, för att fler ska vilja 
flytta till länet.

Kulturen och föreningslivet betyder också mycket för utvecklingen av den sociala sammanhållningen och kultur, 
kulturarv och naturmiljöer har betydande roller för individers utveckling. Kultur och fritidsaktiviteter främjar 
människors kreativitet vilket är av stor betydelse för förnyelse- och innovationsförmåga. Kulturens och fritidens 
betydelse för en hållbar samhällsutveckling och en långsiktig regional tillväxt och utveckling är alltså stor.

Kultur
Regionen ska värna och främja ett rikt kulturutbud med en mångfald av uttryck med fokus på geografisk och 
fysisk tillgänglighet. Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och för samhällets och 
enskilda invånares möjlighet att skapa en identitet, känna tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur skapar 
sammanhang och mening och kan få människor att se världen och sig själva genom andras ögon. Yttrandefrihet, 
konstnärlig frihet och varje människas rätt till kultur är kulturpolitikens grund. En mångfald av uttryck, 
verksamheter och aktörer är basen för ett rikt kulturliv som måste värnas, lyftas fram och utvecklas.

Kultur tillför en viktig dimension till andra samhällsområden och kan i samverkan med andra politikområden 
fungera som motor för regional utveckling och tillväxt. Insatser inom kulturområdet har betydelse för att stärka 
människors kreativitet, stärka den lokala identiteten, bidra till ett öppet och kreativt klimat i en region och inte 
minst demokratin. Möjligheten att ta del av, och aktivt delta i, ett rikt kulturutbud är viktigt för individens välfärd 
och välbefinnande. Kultur är hälsofrämjande och rehabiliterande, men bygger även broar mellan människor och 
verksamheter. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till att en bygd, region eller landsdel är 
attraktiv vid företagsetableringar. Det skapar nya arbetstillfällen och påverkar hur människor väljer 
bosättningsort. Väl marknadsförda kulturmiljöer och kulturminnen bidrar till ökad turism och fler jobb.

Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet och ska kunna göra det utifrån sina egna önskemål och 
möjligheter i olika skeden av livet. Det här är något som framhålls i både de kulturpolitiska målen och i den av 
Sverige ratificerade FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Arbetet 
med att stärka tillgänglighet till konst och kultur gentemot enskilda målgrupper, och utifrån en fördjupad analys 
på stad och land-perspektivet, skapar möjligheter för medborgarnas tillgång till kultur utifrån de förutsättningar 
som kommunerna verkar i. Detta kan också uppnås genom samverkan med andra delar av Region Jönköpings 
läns verksamheter, kommunerna, den idéburna sektorn, professionella kulturaktörer samt universitet och 
högskola. Det är också centralt att underlätta för barn och unga i hela länet att ta del av kulturlivet.

En ökad användning av digitaliseringens möjligheter bör vara en strategisk inriktning. Med det menas att skapa 
bättre förutsättningar för länets kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur. För 
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invånarna i länet ska tillgången till ett kvalitativt digitalt kulturutbud öka, liksom möjligheterna och förmågan att 
ta del av utbudet. Genom olika initiativ vill Region Jönköpings län ge invånarna tillgång till ett brett och varierat 
digitaliserat kulturutbud, med olika kulturformer och olika uttryck. Även här spelar civilsamhället en viktig roll. 
Ökat fokus ska läggas på det fria kulturlivet. Regionens kulturbidrag ska inte användas för regionens egna 
kulturprojekt utan riktas till fristående kulturarbetare och det ideella kulturlivet.

Regional kulturplan
Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet med modellen 
är att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län ansvarar 
för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den regionala kulturplanen ligger till grund för 
fördelningen. Kulturplanen är ett kultur- och konstpolitiskt dokument som beskriver inriktningen för det 
regionala konst- och kulturlivet. Kulturplanen för 2018–2020 har tagits fram i samråd med länets kommuner och 
andra regionala aktörer och anger inriktning för kulturpolitiken och därmed i första hand hur befintliga resurser 
ska disponeras. Samtliga verksamheter inom kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara 
uppdragsbeskrivningar. De satsningar och prioriteringar som beskrivs i den regionala kulturplanen har 
uppföljningsbara handlingsplaner. 

För den aktuella planperioden är följande övergripande mål satta:

 kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet
 möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser
 ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets.

Prioriterad aktivitet
 Under 2020 inleds arbetet med att uppdatera kulturplanen för planperioden 2022-2025.
 Arbeta för ökad tilldelning av nationella medel till länets kultur inom ramen för  samverkansmodellen  

Smålands Musik och Teater 
Smålands Musik och Teater har ett länsuppdrag inom musik, teater och dans och ska, som nav för länets 
scenkonst, verka i länets samtliga kommuner. Genom sin teaterensemble och orkester, Jönköpings sinfonietta, är 
Smålands Musik och teater den största arbetsgivaren av konstnärlig personal i länet. Samverkan ska ske med det 
fria professionella kulturlivet, ideella krafter och civilsamhället. Smålands Musik och Teater ska bidra till att 
bredda intresset och engagemanget för kulturen i allmänhet och scenkonsten i synnerhet. Genom teaterensemble 
och orkester, Jönköpings Sinfonietta, är Smålands Musik och Teater den största arbetsgivaren för de 
professionella aktörerna i länet inom scenkonst. 
 
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar framtagandet och uppsättandet av egna produktioner 
inom musik, teater och dans med verksamhetens egna resurser som grund. Verksamhet ska bedrivas både i 
Kulturhuset Spira och ute i länet. För att främja och säkerställa sin regionala närvaro ska Smålands Musik och 
Teater verka för att utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med kommuner och lokala aktörer. 
Samverkan med andra professionella scenkonstverksamheter ska eftersträvas.  
 
Smålands Musik och teaters verksamhet utgår ifrån kulturhuset Spira i Jönköping. I den ingår att ansvara för 
utbuden på Spiras fyra scener som ska ha ett brett utbud. Detta säkerställs genom egna produktioner, samarbeten, 
inköpta produktioner samt uthyrningar. Man anordnar också konferenser med kulturinslag. 
  
Ett särskilt riktad uppdrag finns gällande länets barn och unga, en så kallad kulturtrappa. Det innebär att 
Smålands Musik och Teater ska prioritera möjligheterna för skolor att få kulturupplevelser både i kulturhuset 
Spira och i sina hemkommuner. Region Jönköpings län erbjuder länets kommuner att barn i både låg- och 
högstadieålder ges möjlighet att få en kulturupplevelse utan biljettkostnad. Det förutsätts att skolorna själva 
arrangerar och finansierar eventuella transporter.
 
Smålands Musik och Teater verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen. 
 
Prioriterade uppdrag: 

• Ökad närvaro i länets samtliga kommuner 
• Ökad samverkan med det fria kulturlivet  
• Verka för ett brett utbud i länets samtliga kommuner  
• Barn och unga  
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Prioriterad aktivitet: 
 Upprätta samverkansavtal om det lokala utbudet av scenkonst med länets kommuner avseende såväl 

barn och unga som för en vuxen publik.  

Kultur och utveckling  
Kultur och utveckling är en verksamhet som, med den regionala kulturplanen som grund, arbetar strategisk för 
att stödja länets aktörer inom musik, teater, dans, film, bild och form, bild och form gestaltning, hemslöjd samt 
litteratur och regional biblioteksverksamhet 

Med sin kompetens ska verksamheten förbättra förutsättningarna för ett rikt kulturliv och stimulera utvecklingen 
av densamma. Verksamheten sker i dialog med och mellan civilsamhället och länets kulturaktörer. 
Verksamheten har i uppdrag att vara främjande, kunskapsbärande och bildande. Kultur och utveckling ansvarar 
för att utveckla de stöd som utgår till kulturlivet. 

I verksamheten kultur och utvecklings uppdrag ingår att svara för forum och möten för dialog mellan 
kulturaktörerna och Region Jönköpings län. Samråd och samverkan med länets kommuner, civilsamhället, 
studieförbund, fria kulturutövare och institutioner är en central del av verksamheten. Ökat fokus ska läggas på 
det fria kulturlivet. Regionens kulturbidrag ska inte användas för regionens egna kulturprojekt utan riktas till 
fristående kulturarbetare och det ideella kulturlivet.

Genom den konstnärliga gestaltningen bidrar verksamheten till stimulerande miljöer i Region Jönköpings läns 
lokaler. Konstnärer, nationella såsom internationella, ges möjlighet till arbete och länets invånare får tillfälle att 
möta samtidskonst i sin närmiljö. Kultur och utveckling verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen. 
 
Prioriterade uppdrag: 

• Utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet 
• Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell utövare i länet 
• Skapa bättre förutsättningar för ideella kulturaktörerna i länet  
• Fokus på barn och ungas kultur  

Prioriterad aktivitet: 
 Genomföra en översyn av verksamhetsbidragen inom kulturstöden med målet om en övergång till 

flerårig bidragsgivning 

Stiftelsen Jönköpings läns museum 
Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings 
läns museum. Verksamheten är baserad på statens kulturpolitiska mål (resultatet av SOU2009:16). Särskilt 
centralt är det mål som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. Museet 
ska arbete för att människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett 
särskilt ansvar finns för att utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån 
de nationella målen för kulturmiljöarbetet.  
 
Region Jönköpings län ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för att 
tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten 
möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid. Jönköpings läns museum verkar utifrån den beslutade 
uppdragsbeskrivningen. 

Prioriterad aktivitet 
 Fortsatt utveckling och säkerställande av museets pedagogiska verksamhet med särskild satsning för barn 

och unga  

Samhällsplanering och tillgänglighet 
Samhällsplanering och tillgänglighet handlar om allt från regional översiktsplanering, bostadsplanering och 
dimensionering, infrastrukturplanering, kollektivtrafik och bredband – men även frågor som vattenförsörjning 
och en resilient planering av samhället ur ett klimat, kris och katastrofperspektiv.
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En god tillgång till fysisk och digital infrastruktur är en förutsättning för att länet ska kunna tillhandahålla 
möjlighet till utbildning och kompetensutveckling i hela länet. Genom digitaliseringens möjligheter kan det 
livslånga lärandet stärkas i form av distansutbildning och högskolors olika MOOC-kurser (Massive Open Online 
Courses).

Arkitektur, form och designområdet är en central fråga kopplad till samhällsutvecklingen. Området gestaltad 
livsmiljö tar vara på insikten om att människors liv påverkar och påverkas av sin omgivning. Detta 
förhållningssätt bygger på en helhetssyn, där det är människans behov som bildar utgångspunkt i formandet av 
livsmiljön och därmed länsinvånarnas vardag. 

Arkitektur, form och design omfattar alla av människan skapade miljöer – offentliga rum, byggnader, landskap, 
anläggningar, interiörer, tjänster, produkter och processer. Inte bara tätortsmiljöer utan även landsbygden är idag 
starkt präglad av människans verksamheter och fysiska påverkan. Ett medvetet arbete med arkitektur, form och 
design är en grundläggande förutsättning för att åstadkomma hållbara och attraktiva livsmiljöer av god kvalitet 
med människan som utgångspunkt. 

Samhälls- och bostadsplanering
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden 
inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en sektorsövergripande samverkan och samplanering 
mellan Region Jönköpings län och kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara 
perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala tillväxtarbetet. 
Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och konkurrenskraft som 
för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer.

Bostadsbyggandet är primärt ett kommunalt ansvar. Samtidigt behöver enhetligheten mellan olika kommuner 
förbättras för att korta tiden från idé till färdigt hus. I dag ligger byggplaneringsansvaret på olika nivåer: 
kommunernas planmonopol och ansvar för bostadsförsörjning, samt regionernas ansvar för utvecklingsfrågor, 
infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Genom bättre samverkan mellan nivåerna och genom att koppla 
samman den regionala planeringen med de kommunala, stärks de enskilda kommunernas utveckling och 
regionen som helhet. Genom regional översiktsplanering går det bättre tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny 
bebyggelse och infrastruktur. I mer glesbefolkade områden kan planeringen användas som verktyg för att 
långsiktigt stärka underlaget för olika typer av service och tjänster. 

Transportsystem
Jönköpings län är det sjätte största länet i Sverige sett till folkmängd och Jönköpings kommun är den tionde 
största kommunen i Sverige, med Jönköping som länets största stad. Länet har en unik strategisk position i 
Sverige och i Skandinavien och är en naturlig nod i stråken mellan storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen, 
Malmö/Öresund och Göteborg.

Jönköpings län har alltid varit en mötesplats och ett centrum för kreativitet och skaparkraft. Duktiga 
entreprenörer och driftiga företagsledare har gjort att länet har utvecklats till en av landets mest dynamiska 
småföretagarregioner.

En god tillgänglighet skapas genom bland annat effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. Dessa är en 
förutsättning för att utvidga och knyta ihop arbetsmarknadsregioner och att stärka kopplingen mellan stad och 
land. Även när det gäller tillgänglighet och attraktiva miljöer är digitaliseringen och infrastruktur för denna 
central. Framgångsfaktorer när det gäller attraktiva miljöer är helhetssyn och sektorsövergripande samordning. 
Samordningen mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, transport, informationsteknik, klimat, miljö 
och energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, innovationer, bostadsbyggande, kultur 
och kulturmiljöer samt servicefrågor behöver därmed stärkas i länet. Nuvarande plan för 2018-2029 togs av 
regionfullmäktige 2018 och arbetet med kommande regional och nationell plan behöver komma igång under året 
för att vara klart inför kommande beslut 2022. 

Prioriterat 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.

 Under våren 2020 ska arbetet med en kommande nationell och regional transportplan påbörjas. 
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Transportsystemets utformning, funktion och användning ska bidra till att ge alla en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela länet. Infrastruktur 
knyter ihop länet och är en central förutsättning för en växande ekonomi, ökad befolkning, förbättrade 
möjligheter till pendling, besök och ökad sysselsättning. Infrastruktur i form av vägar, järnvägar, flyg såväl som 
bredband är förutsättningar för att företag ska kunna verka i hela länet och för att hela länet ska kunna utvecklas.
För att invånarnas resor ska kunna förbättras krävs också förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik – också över 
länsgränserna för att knyta samman de funktionella arbetsmarknadsregionerna. Men utvecklingen av 
transportsystemet måste även möta andra behov än arbetspendling. Människor behöver få tillgång till service, 
omsorg och fritidsaktiviteter. Näringslivet behöver godstransporter för tillverkningsindustrin, och 
persontransporter för tjänstenäringar som besöksnäringen. För ett hållbart transportsystem behövs också ett 
utökat nät av cykelvägar längs läns- och riksvägarna. Detta skapar också förutsättningar för besöksnäringen. För 
en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala spårtrafiken 
byggas ut, bland annat med stambanor för höghastighetståg.

En utmaning är att minska den klimatpåverkan som resor och transporter innebär och att utveckla ett hållbart 
transportsystem. Det innebär bland annat att insatserna för att få en fordonsflotta som är fri från fossila bränslen 
behöver intensifieras, att förutsättningarna för gång, cykling och kollektivtrafik behöver stärkas och att 
godstransporter i större utsträckning behöver ske på järnväg och till sjöss i stället för på väg.

Underhållet av järnvägssystemet behöver stärkas så att tågtrafiken kan bli mer tillförlitlig och arbetet med en 
hållbar stadsutveckling måste omfatta åtgärder för att säkerställa en effektiv kollektivtrafik. Samhällsplaneringen 
måste främja en hållbar och transportsnål samhällsutveckling, vilket i sin tur innebär en möjlighet att utveckla 
innovationer som kan leda till regionförstoring och regionintegrering med bland annat stöd av digitalisering och 
en utvecklad kollektivtrafik. Något som särskilt kan gynna kommuner belägna i länets ytterkanter.

För transportsystemet finns en nationell plan för tiden 2018-2029. I januari 2018 togs beslut om en ny regional 
transportplan för samma period och arbetet har påbörjats för planperioden 2022-2033. Sverigeförhandlingarna 
kring höghastighetståg, som bland annat har föreslagit tre stationslägen i Jönköpings län, lämnade sin slutrapport 
i december 2017. Det nationella beslutet kring höghastighetståg och dess infrastruktur har dock dröjt. 

Flygplatsen och flygtrafiken är av stor betydelse för länets långsiktiga utveckling och behovet av flygtrafik måste 
ses i ett större sammanhang. För att bidra till en hållbar regional tillväxt behöver dock, både flygplatsen och 
flygresorna, en strategi för att bli fossilfria och därmed bidra till länets hållbara utveckling.

Tillgänglighet genom informations- och kommunikationsteknik
Tillgång till bredband är en förutsättning för digitalisering och att öka IT-användningen i samhället och därmed 
för att kunna bo och driva företag i hela länet. Bredband bidrar till nya möjligheter till kompetensutveckling och 
kompetensförsörjning och är avgörande för att tillhandahålla och ta del av god samhällsservice samt hantera 
samhällsutmaningarna. Bredband skapa också förutsättningar för en attraktiv och levande landsbygd. Framtida 
välfärdstjänster kommer att vara beroende av ett väl utbyggt bredbandsnät och dess kapacitet är avgörande för att 
arbetsmetoder ska kunna effektiviseras och tjänster och affärsmodeller utvecklas.

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.

 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.

Tillgång till kommersiell service
Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa tjänster kan med 
fördel skötas på distans med stöd av en väl fungerande digitalisering, post- och paketservice. Andra 
serviceformer kräver fysiska besök på serviceställen. Avgörande för serviceställets funktion är dess lokalisering 
och hur transportsystemet fungerar. För en attraktiv boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, drivmedel, post, 
grundläggande betaltjänster och apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna på landsbygden har en stor 
potential att utvecklas för att bidra till attraktiva miljöer och förutsättningar på landsbygden.
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Internationellt samarbete
För att möta de samhällsutmaningar som länet står inför, ökad global konkurrens, den demografiska 
utvecklingen, samt klimat-, miljö- och energifrågorna, krävs det internationellt samarbete. Företagen och 
arbetskraften rör sig på en global marknad och därför behöver det finnas ett internationellt perspektiv på det 
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Strategiska samarbeten och partnerskap behöver etableras inom 
Sverige och i andra länder för att stödja näringslivet utveckling. EU-samarbetet sätter ramarna för många 
utvecklingsfrågor och påverkar också förutsättningarna genom de fonder och program som möjliggör och skapar 
incitament för projekt, företagsutveckling och innovation.

Länet behöver också i än högre grad dra nytta av globaliseringens möjligheter genom en starkare delaktighet i de 
globala värdekedjorna. Förutsättningarna för direktinvesteringar behöver ständigt utvecklas och företagens 
exportmöjligheter behöver stärkas. De globala värdekedjorna skapar nya förutsättningar för små och medelstora 
företag att delta i de globala marknaderna exempelvis som underleverantörer eller som leverantör av 
specialiserade insatsvaror. Värdet av tillverkade produkter blir alltmer beroende av de tjänster som säljs 
tillsammans med varorna. Kunskapsbaserat kapital och innovation blir allt viktigare. Globaliseringen ställer 
därmed nya krav på näringslivet och samhällets förmåga att utvecklas och möta de utmaningar som finns – vilket 
också innebär möjligheter.

I ett ökat internationellt samarbetet ges det livslånga lärandet och kompetensutvecklingen nya möjligheter. 
Genom Erasmusprogram och utbyte på högre utbildning- och forskarnivå kan ny kompetens tillföras länet.

Det regionala utvecklingsarbetet behöver i högre grad stödja de offentliga aktörerna och företagen i länet genom 
en större internationell utblick som kan främja utveckling, lärande, gränsöverskridande samarbeten samt frigöra 
utvecklingspotentialen hos de små och medelstora företagen och bidra till fler affärsmöjligheter. 

Region Jönköpings län är medlem i Assembly of European Regions (AER) där Region Jönköpings län har en 
politisk representation och tillsammans med övriga Smålands län, Blekinge och Halland och lärosätena i länen 
driver ett Brysselkontor. För medborgarna finns Europa Direktkontoret som arrangerar aktiviteter på skolor, 
arbetsplatser och offentliga arenor i syfte att höja kunskapen om EU och internationaliseringen för allmänheten. 

Naturbruksskolorna har sedan många år ett utbyte med flera länder i Europa. Skolornas elever kan göra delar av 
sin praktik på företag inom gröna sektorn i ett antal länder som regionen samverkar med. Samverkan sker inom 
ramen för Erasmus och finansieras därigenom. Även folkhögskolorna har internationellt utbyte vilket bidrar till 
Agenda 2030:s genomförande i andra länder. 

Verktyg för att leda regional tillväxt och utveckling

Rollen som ansvarig för tillväxt och utveckling i länet
Det nationella uppdraget tydliggör att det regionala utvecklingsansvaret innefattar ansvar för det regionala 
tillväxtarbetet, den regionala utvecklingsstrategin och transportinfrastrukturplanering. Roller och 
ansvarsfördelning ska vara tydliga och organiseringen ska leda till att den regionala utvecklingsansvarige leder 
och utvecklar det regionala arbetet för en hållbar tillväxt och utveckling i länet. Regeringen trycker på att 
förutsättningarna för ett mer resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken måste utvecklas och 
stärkas. I uppdraget ingår att ansvara för företagsstöd, medel för projektverksamhet samt stöd till anläggning av 
kanalisation. Inom kompetensförsörjningsområdet har den regionalt utvecklingsansvariga ett uppdrag att inom 
ramen för kompetensplattformar utveckla samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på 
kort och lång sikt. Samverkan med de statliga myndigheterna behöver vara omfattande då dessa inom sina 
verksamheter ska verka för att målen i den regionala utvecklingsstrategin uppnås. Samverkan behöver vara extra 
nära länsstyrelsen, näringslivet och det civila samhällets organisationer, i synnerhet kommunerna. Ett starkt 
regionalt ledarskap är enligt regeringen en viktig framgångsfaktor för regional tillväxt och utveckling. Ett ökat 
regionalt ansvar och inflytande över det regionala tillväxtarbetet ställer höga krav på ett stärkt regionalt 
ledarskap med förmåga att göra prioriteringar på kort och lång sikt.

Detta ansvar handlar om att företräda regionala intressen, samla aktörer från lokal, regional och nationell nivå, 
däribland näringsliv, akademi samt det civila samhället, skapa samarbeten och erfarenhetsutbyten med andra 
länder, göra prioriteringar på kort och lång sikt, utifrån analyser och ett kontinuerligt lärande ta fram en 
långsiktig och strategisk planering för att uppnå regionala långsiktiga mål och visioner, ta initiativ till och kunna 
fatta strategiska och snabba beslut samt leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser i länet.
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För att lyckas med detta krävs både legitimitet och mandat för att samla aktörer och att utveckla och driva det 
regionala tillväxtarbetet. Ett framgångsrikt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete skapar förutsättningar för det 
goda livet exempelvis genom att invånarna kan säkra sin försörjning genom arbete, att det motverkar socialt 
utanförskap, ger större möjligheter till jämlika förutsättningar och bidrar till en meningsfull fritid. Det är faktorer 
som både är hälsofrämjande för invånarna och skapar ett stabilt skatteunderlag över tid. 

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.

Prioriterad aktivitet 
 Ta fram en finansieringsstrategi för Regionala utvecklingsstrategins genomförande  

Projektmedel för utveckling
Region Jönköpings län disponerar årligen statliga utvecklingsmedel, så kallade 1:1 medel. Dessa pengar fördelas 
mellan projektstöd, företagsstöd och kommersiell service. Den årliga bemyndiganderamen 2020 beräknas till 56 
miljoner kronor och anslaget som kan utbetalas till 24  miljoner kronor. Bidrag som kräver minst 50 procents 
medfinansiering ges till projekt som stimulerar näringslivsutveckling och innovation, kompetensförsörjning och 
internationellt samarbete.

Region Jönköpings län avsätter därutöver 19,5 miljoner kronor till stöd för olika former av projekt och 
verksamheter som bidrar till regional tillväxt varav 8,4 miljoner kronor kan ges i projektstöd under 2020.
Utöver ovanstående har Region Jönköpings län möjlighet att tillsammans med andra aktörer eller själv söka EU- 
eller statliga medel från insatser och utlysningar som ytterligare kan stärka det regionala utvecklingsarbetet. Det 
finns en förväntan från övriga aktörer i det företagsfrämjande systemet att regional utveckling i högre grad ska ta 
på sig ledartröjan för kritiska projekt så att de dels blir av och dels genomförs med hög kvalitet och samordning. 
För att detta ska vara möjligt behöver det finnas medel tillgängliga för medfinansiering av dessa projekt. 

EU:s strukturfonder är viktiga verktyg för att genomföra EU:s gemensamma sammanhållningspolitik. 
Jönköpings län tillför i dessa sammanhang NUTS II-området Småland och Öarna.

Prioriterad aktivitet 
 Arbeta för ökad tilldelning av 1:1 medel och andra nationella utvecklingsmedel till länet  
 Förbereda nästa programperiod för EU:s samhållningspolitik  

Analys av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet
Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet 
av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I denna analys ska särskild hänsyn tas till 
funktionella regionala samband inom som över läns- och landsgränserna samt olika typer av landsbygder och 
tätorter. Analysen ska göras utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande 
indelningsgrund. Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande 
samhällsplaneringen förflyttas stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges att de regionala 
utvecklingsaktörerna ska stärka och utveckla analyskapacitet och kompetens avseende såväl kvalitativa som 
kvantitativa regionala analyser. Detta är ett arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara de 
nationella redovisningarna och för att utveckla den sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med 
kommunerna.

Kollektivtrafiken
Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” förutsätter bland annat goda möjligheter att 
resa i det dagliga livet. Det innebär att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda 
resenärerna en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter. Kollektivtrafiken 
ska ses som ”Det naturliga resvalet” och bedrivas med omtanke om resenärer och omvärld.

God tillgång till kollektivtrafik är inget mål i sig utan ett verktyg för att möjliggöra människors resor till arbete, 
studier, kultur- och fritidsaktiviteter, för att vidga arbetsmarknadsområdena inom länet men också utanför. Det 
skapar utveckling och attraktivitet.
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Kollektivtrafikmyndighet
Region Jönköpings läns uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065). 
Lagen innebär bland annat att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssegment får etablera 
kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som 
beskriver den trafik som kan bli föremål för offentlig finansiering.

Trafikförsörjningsprogram till 2025
En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk där förutsättning för 
ökat resande är goda. Stråken måste samtidigt balanseras med en grundläggande trafikförsörjning för hela länet. 
Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge förutsättningar för en samhällsservice i hela länet. 
Områden som inte har förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till 
hållplatser där stråk utvecklas, kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar bil- och 
kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden:

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

Väl fungerande kollektivtrafik är också en av förutsättningarna för att nå miljömålen och en långsiktig och 
hållbar utveckling.

Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs 2012 och gäller till 2025. En mindre revidering 
gjordes hösten 2016 och arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram påbörjades under 2019 och beräknas vara 
klart för beslut i början av 2021. Programmet, som är en viktig del i den regionala utvecklingsplaneringen, anger 
långsiktiga och strategiska mål för hur kollektivtrafiken kan bidra till regional utveckling och ett hållbart 
samhälle.

Programmet bygger på de samråd med kommuner, kollektivtrafikföretag och organisationer som har genomförts 
i länet samt även på de samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter, 
myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag och näringsliv. Det regionala trafikförsörjningsprogrammets 
långsiktiga målsättningar är utgångspunkt för de årliga målen i budget.

I trafikförsörjningsprogrammet anges följande långsiktiga mål
Målområde Mål till 2025
Resande 25 miljoner resor per år inklusive 

skolkortsresor
60-procentig resandeökning exklusive 
skolkortsresor jämfört med 2011

Kundnöjdhet 
(andel nöjda)

Allmän trafik alla länsbor 65 procent 
Allmän trafik resenärer 80 procent 
Serviceresor 85 procent

Tillgänglighet Fler ska kunna resa med den allmänna 
kollektivtrafiken genom 
tillgänglighetshöjande åtgärder

Den allmänna kollektivtrafiken ska över 
tid ha en skattesubventionsgrad på 
cirka 50 procent

Skattesubventions-
grad 

Miljö
All allmän kollektivtrafik ska drivas med 
förnyelsebara drivmedel Trafikens 
totala energiförbrukning/km ska minska 
med minst 25 procent

Prioriterade uppdrag:
 Gällande trafikförsörjningsprogram sträcker sig fram till år 2025. En rad förändringar har skett i 

samhället sedan programmet antogs 2012 och som påverkar resandet. Bland annat förstoras 
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arbetsmarknadsregionerna och resande över länsgränser ökar. Nya former för vårt resande håller på att 
växa fram genom ökad samverkan mellan kollektivtrafik och andra transportslag. Klimatmålen för 
trafikens utsläpp ska uppnås. Arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram färdigställs och omfattar 
tiden fram till 2035.

 I detta behöver förutsättningarna ses över för hur kollektivtrafiken kan nå målet med att restiden mellan 
närliggande kommunala huvudorter ska vara som längst 60 minuter.

Sedan målet om skattesubventioneringsgrad inom kollektivtrafiken sattes till 50 procent har de ekonomiska 
förutsättningarna förändrats. I dag följs inte det uttalade målet. Region Jönköpings län behöver se över måltalet 
för subventioneringsgraden av taxorna inom Länstrafiken till det kommande trafikförsörjningsprogrammet.

Prioriterade uppdrag:
 Under 2020 ska Region Jönköpings län utreda förutsättningarna för ett koncept som syftar till att öka 

andelen som reser med kollektivtrafik i förhållande till biltrafiken. Konceptet ska rikta sig till både de 
egna medarbetarna och till länets företag, kommuner och organisationer. Målet ska vara att anställda 
ska kunna erbjudas personalrabatt inom Länstrafikens kollektivtrafik. Anställda ska kunna erbjudas att 
köpa reseprodukter till ett subventionerat värde av arbetsgivaren. 

 För att bidra till ett hållbart resande till och från vården ska underlag tas fram för införande av 
möjligheten att åka allmän kollektivtrafik till sjukhus med kallelsen som biljett/färdbevis. 
Målsättningen är att kunna införa detta i samband med att länstrafikens nya biljettsystem tas i drift 
under 2020. Satsningen ska utvärderas efter tre år.

 Region Jönköpings län ska utreda resvanor hos studenter för att undersöka vilka resekort eller produkter 
som används inom kollektivtrafiken. Kartläggningen ska ligga till grund för Länstrafikens kommande 
utbud.

 Taxorna för ungdomskortet och seniorkortet ska vara kvar på 200 kronor oavsett indexuppräkning för 
övrig prissättning inom Länstrafiken.

Tillgänglighet för alla 
Personer med synskador eller andra funktionsvariationer ska ha goda möjligheter att resa med kollektivtrafiken. 
Länstrafiken behöver ta hänsyn till människors olika behov både för att öka tillgängligheten generellt och för att 
uppmana till ett mer hållbart resande. 

Prioriterat uppdrag:
 För att möta behoven i länets alla delar ska Region Jönköpings län utreda förutsättningarna för att 

vidareutveckla konceptet med anropsstyrd trafik. En förstudie ska genomföras. Framförallt är 
förutsättningarna för att resa med kollektivtrafiken på landsbygden begränsad i en jämförelse med mer 
tätbebyggt område. Boende på landsbygden och i glesbygdsområden ska ha mer likvärdiga möjligheter 
att kunna bo och verka som i övriga länet. Om konceptet faller väl ut och förbättrar tillgängligheten kan 
det innebära att anropsstyrd trafik kommer att ersätta linjelagd trafik som har minskande reseunderlag. 

Tåg
På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region Jönköpings läns ambitioner samt av 
banornas tekniska standard och planerna på upprustning och utveckling. Eftersom regionaltågstrafiken har en 
långsiktigt strukturerande effekt i samhället är det mycket viktigt att planeringen av de framtida regionala 
tågtrafikeringsuppläggen och järnvägsinvesteringarna synkroniseras. 2022-2023 behöver Länstrafiken förnya sin 
fordonsflotta inom Krösatågen och ett projekt om fordonsanskaffning pågår tillsammans med länen inom 
Regionsamverkan Sydsverige och Transitio AB. De nya fordonen kan ej underhållas i nuvarande depå och 
planering för ny depå i Nässjö pågår tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket.

Behov av underhåll på järnvägslinjerna i Jönköpings län är stort, södra stambanan behöver hålla hög kvalitet och 
de regionala tågbanorna behöver rustas upp. Det är prioriterat att i samverkan med Trafikverket driva frågan om 
ett järnvägsnät med hög kvalitet. 

Järnvägslinjen mellan Nässjö och Vetlanda behöver elektrifieras. Trafikverket har påbörjat en åtgärdsvalstudie 
för elektrifieringen och berörda kommunerna är involverade.

Prioriterat uppdrag:
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 Tåglinjen mellan Värnamo och Halmstad har ett värde som en del av ett sammanhängande järnvägsnät i 
södra Sverige. Region Jönköpings län ska ta initiativ till ett samarbete med Region Halland med syftet 
att göra en utvärdering av sträckan Värnamo-Halmstad.

Serviceresor
Region Jönköpings län genom Länstrafiken ansvarar för Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) och det 
finns ett standardiserat koncept för hela länet. Detta gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur 
trafiken ska integreras med och komplettera linjetrafiken. För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att, 
inom ramen för ett kollektivt resande, ta hänsyn till de speciella behov som finns bland sjuka och personer 
med funktionsnedsättning. För att täcka de senaste årens kraftiga kostnadsökning inom serviceresor tillförs 
17,5 miljoner kronor i budget. Under 2020 kommer regelverket att ses över.

Kollektivtrafikövergripande
Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor påverkan på trafikkostnaderna. Aktiv 
marknadsföring, effektiva försäljningskanaler, till exempel till arbetsgivare och företag och bra information till 
resenärer och länsinvånare är viktigt för att öka resandet och därmed intäkterna.

En överenskommelse om samverkan för biogas i Jönköpings län har tecknats med länets kommuner. Inför 
kommande trafikupphandlingar är det viktigt att noggrant utreda vilka alternativ som finns vad gäller drivmedel 
till våra fordon.

Inriktningar 2020
 Inom Regionsamverkan Sydsverige införa ett nytt biljett- och betalsystem. Målsättningen är att ha ett nytt 

system med möjlighet till länsöverskridande resor i full drift senast vid årsskiftet 19/20. Arbetet utgår ifrån 
den nationella standard som arbetats fram inom Samtrafikens biljett- och betalsystemsprojekt. Vid 
lansering av det nya systemet införs samtidigt delvis ett nytt biljettsortiment. Det nuvarande biljettsystemet 
kommer att avvecklas under 2020.

 Samarbetet inom Sydtaxan och med övriga grannlän. Region Jönköpings län ingår i Sydtaxan som är ett 
samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige med syfte att förenkla resandet över länsgräns i Sydsverige. 
För att göra resandet så enkelt som möjligt är det viktigt att fortsätta arbetet med att ta fram gemensamma 
reseprodukter över alla länsgränser, även till Östergötland. Ett nytt dokument ”Sydtaxan 2.0” har antagits 
av respektive län under 2019 och börjar gälla senast vid införandet av det nya biljett- och betalsystemet.

Stadstrafik
En avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har tecknats avseende stadstrafiken 
i Jönköping. Avsiktsförklaringen innebär bland annat införande av elbussar på stomlinjerna, en helt ny stomlinje 
samt åtgärder som Jönköpings kommun behöver vidta för att förbättra framkomligheten i trafiken. För att 
genomföra satsningarna uppförs en ny bussdepå i Jönköping.

Nuvarande trafikavtal är förlängt till juni 2021 vilket medför ökade kostnader under 2020. 

Inriktningar 2020
 Införa den första elbusslinjen i Jönköping. Vid årsskiftet 2019/2020 beräknas den nya elbusslinjen 17 starta 

med sträckningen Strandängen – A6.
 Fortsätta etableringen inför nytt stadsbussavtal i Jönköping med avtalsstart i juni 2021.
 Medverka i arbetet för ny bussdepå i Jönköping med inflyttning i juni 2021.

Regiontrafik

Inriktningar 2020
 Etablera ny regionbusstrafik inför avtalsstart juni 2020.
 Planera för fler turer Jönköping – Falköping – Skövde/Göteborg från december 2020 i enlighet med Västra 

Götalandsregionens Målbild Tåg 2035.
 Anskaffa nya tågfordon inom Krösatågsystemet som ersättning för och utökning av befintlig fordonsflotta i 

enlighet med målen i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Fordonen kommer att börja levereras 2022-
2023.

 Medverka i arbetet för ny tågdepå i Nässjö tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket.



REGIONAL UTVECKLING

23

Serviceresor
En översyn av regelverket för sjukresor för att anpassa det efter dagens behov och förändringarna inom hälso- 
och sjukvården har slutförts. För 2020 föreslås en höjning av egenavgiften för sjukresor med fem kronor till 125 
kronor för enkel resa, vilket även medför en justering av högkostnadsskyddet. Ersättningen för resa med egen bil 
samt boende föreslås vara oförändrade. Regler för sjukresor och färdtjänst framgår av bilaga. Mellan åren 2015 
till 2018 ökade resandet inom serviceresor med 7.5 procent vilket medfört ökade kostnader.
I arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram ska hänsyn tas till hur närtrafiken och anropsstyrd trafik kan 
utvecklas och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. 

Antal resor(tusental) Plan 
2020

Resultat 
2017

Resultat 
2018

Sjukresor 120 165 133
Färdtjänstresor 577 491 536
Närtrafik 25 25 23

Totalt antal serviceresor 722 681 692

Inriktningar 2020
 Etablering inför trafikstart september 2020.

Ambitionen är att hela sjukvårdsregionen ska ha en samsyn runt sjukresor. Merparten av Sveriges regioner har 
redan digitala intyg. Ett digitalt intyg som ersätter dagens transportkvitton på papper skulle underlätta både för 
kunder och vårdpersonalen samt är bra för miljön. Samtidigt som digitala intyg införs är det ett första steg för 
vården att boka och följa upp en resa. För att införa digitala intyg kommer det krävas utveckling av systemen 
både inom Region Jönköpings län gentemot HSA-katalogen och gentemot andra system såväl som från 
systemleverantören.
Beräknad årlig kostnad: Till att börja med kostnad för systemutveckling och eventuellt konsulter. Kostnaden för 
digitala intyg får beräknas i projektet (blir även en besparing).
Idag beställs en hemresa från sjukvården genom telefonsamtal och hämtningen sker i normalfallet inom en 
timme. Ibland blir väntan lite längre då många patienter vill resa vid samma tidpunkt. Det är utifrån ett 
kundperspektiv önskvärt att kunna avtala om tid för hemresa så att kunden kan gå och äta eller göra något annat 
innan hemresan ska ske. Detta innebär trygghet för patienten som inte behöver känna oro för att missa hemresan. 
Beräknad årlig kostnad: 1,8 miljoner kronor.

Prioriterade uppdrag:
 Genomföra ett utvecklingsprojekt för att införa digitala intyg
 Införa en regeländring som innebär att resenären kan avtala tid för hemresa.

Resursförstärkning
Trafikförsörjningsprogrammets mål om ett ökat resande kommer att kräva betydande resursförstärkningar men 
också omdisponering av resurser från trafikutbud med lågt underlag. En utbyggnad av närtrafik i hela länet ger 
förutsättningar för att disponera om resurser från områden med svagt resandeunderlag samtidigt som behov av 
kollektivtrafik kan tillgodoses.

Planeringsförutsättningar för trafikförändringar sträcker sig över en längre period än enbart kommande budgetår. 
Sedan trafikförsörjningsprogrammet trädde ikraft har till och med 2019 resursförstärkningar på drygt 125 
miljoner kronor tillförts kollektivtrafiken. Resursutökningar möjliggör olika åtgärder som exempelvis 
trafikutbyggnad, marknadsföring och en prissättning som gör kollektivtrafiken attraktiv. Utökningar kan innebära 
svårighet att nå målet skattesubventionsgrad på 50 % i trafikförsörjningsprogrammet. Målet för 2020 är 60%.

I samband med att de nya trafikavtalen inom både allmän kollektivtrafik och serviceresor träder i kraft kommer 
sannolikt nya resurser att behövas för att täcka i dag okända kostnadsökningar. Förlängningen av trafikavtalet i 
Jönköpings stadstrafik från och med juni 2019 kommer i och med helårseffekten att kräva utökade resurser från 
och med 2020. 

För att nå målet i trafikförsörjningsprogrammet om en 60-procentig resandeökning till 2025 krävs en fortsatt 
utbyggnad av kollektivtrafiken i länet. För att finansiera de beslutade satsningarna inom stadstrafiken i 
Jönköping, samt anskaffningen av nya Krösatåg tillförs en årlig resursförstärkning 2020-2023 om 25 mnkr per 
år. Se sidan xx. De senaste åren har färdtjänstresorna ökat, vilket resulterat i högre kostnadsökningar än beräknat. 
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Resandeökningen beror bland annat på att regelverket har ändrats så att det nu är möjligt att åka färdtjänst till 
vården. 

2019 års ekonomiska prognos och förväntade kostnadsökningar 2020 och framåt för den allmänna 
kollektivtrafiken ger vid handen att en genomsnittlig uppräkning av biljettpriserna motsvarande minst 
indexutveckling behöver göras vid tidtabellsskiftet i december 2019. Prishöjningarna är enförutsättning för att 
bibehålla en budget i balans. Inför 2020 föreslås även tilläggsavgiften som tas ut vid resa utan giltig biljett att 
höjas.

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har möjlighet att under året besluta om tillfälliga prisförändringar.

PRIORITERINGAR, INDIKATORER OCH SYSTEMMÄTETAL REGIONAL UTVECKLING 
Regional utveckling hanteras av nämnderna för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA), samt Trafik, 
infrastruktur och miljö (TIM). Indikatorer för regional utveckling anges nedan. Därefter anges strategiska mål, 
framgångsfaktorer och systemmätetal för verksamhetsområdena Utbildning och kultur och Länstrafiken.

Hållbar utveckling 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. 

 Ökad måluppfyllelse i BRP+
 Utsläpp av 

koldioxidekvivalenter minskar 
i länet

Innovation och 
företagande

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.

 Ökat företagande bland 
kvinnor och utrikes födda

 Ökat antal nya företag per 
1000 invånare

 Förbättrat företagsklimat i 
länet

Kompetensförsörjning Region Jönköpings län bidrar till att alla människor i 
länet 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.

 Höjd formell utbildningsnivå i 
länet

 Sänkt långtidsarbetslöshet
 Sjunkande ohälsotal

Attraktiva miljöer och 
tillgänglighet

Region Jönköpings län verkar för att: alla människor i 
länet har likvärdiga möjligheter att delta och bidra i ett 
tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande 
samhälle som präglas av jämlikhet, jämställdhet och 
mångfald; alla ska ha möjlighet att vara en del av det 
framväxande e-samhället; utveckla tillgänglighet och 
implementering av offentliga digitala tjänster och ett ökat 
serviceutbud på landsbygden; främja utvecklingen av 
koldioxidsnåla och energieffektiva infrastrukturer och 
transporter, samt förbättra förutsättningarna för turism, 
rekreation, kultur och fritid.

 Klimatutsläppen från 
fossilbränsle i Jönköpings län 
minskar

 Andelen nöjda resenärer med 
kollektivtrafiken ökar i hela 
länet                

 Deltagandet i kulturlivet ökar i 
hela länet

 Länsbefolkningen ökar
 Länet når det nationella 

bredbandsmålet 2020

Internationellt samarbete 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.

 Antalet direktinvesteringar 
ökar

 Andelen exporterande 
företag ökar

Verktyg för regional 
utveckling

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.

 Ett ledningssystem för 
strategisk samordning 
etableras

 Analysarbetet utvecklas
 Riktade projektutlysningar 

genomförs
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STRATEGISKA MÅL, FRAMGÅNGSFAKTORER OCH SYSTEMMÄTETAL

Utbildning

Perspektiv: Medborgare och kund

Strategiskt mål 

 Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud på naturbruksprogrammet och folkhögskolor 
med hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov.

Framgångsfaktor Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas 
dimensionering och inriktning.
Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018
Antal antagna i förhållande till antal elever som slutar Statistik nytt mått
årskurs 9 i länet (Naturbruksskolorna)

Sökande per utbildningsplats (Folkhögskolorna) Statistik ≥ 2,0 2,8 2,0
(folkhögskolan) – könsuppdelas (kvinnor/män/övriga)

Perspektiv: Process och produktion

Strategiska mål 
 Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med godkänd examen inom tre 

år. 
 Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser.

Framgångsfaktor Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov.
Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018
Andel elever på naturbruksprogrammet som slutför Statistik 90 % 78 % 76 %
sin utbildning med godkänd examen
Andel deltagare som slutför kurs inom folkhögskolan Statistik 85 % 81 % 94 %
- könsuppdelas (kvinnor/män/övriga)

Kultur

Perspektiv: 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 skapa engagerade och 
kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i 
Jönköpings län.

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 
Betalande Publik Smålands Musik och Teater  Statistik ≥ 70 000 75 335 70 121 
– Kulturhuset Spira/Jönköpings kommun  Nytt mått 
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—Övriga länet   

 

Nytt mått    

Publik Smålands Musik och Teater övriga länet Nytt mått
Publik vid föreställningar för barn och ungdom Statistik ≥ 25 000 31 651 24 968 

-Kulturhuset Spira/Jönköpings kommun  

 

Nya mått 

- Övriga länet  

 

 

 

Nytt mått 

SMOT Antal samverkansavtal med kommun  13   

Perspektiv: Ekonomi

Strategiskt mål God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet. 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 
Ekonomi i balans ANA nämnden Ekonomisystem Inte överstiga budget 

 
- 1,2 mnkr +13,2 mnkr 

LÄNSTRAFIKEN

Perspektiv: Medborgare och kund

Strategiskt mål:
Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor – för hållbar utveckling

Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet, Prisvärt, Nöjda kunder

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018
Andel nöjda kvinnor och 
män index (NKI)l

Kollektivtrafik 
barometern

Allmän trafik   
- alla länsbor 55 % 49 %  

 52 %*

- resenärer 65 % 59 %  
    

63 %*
- prisvärdhet 50 % 48 %  

 
44 %*  

Serviceresor ANBARO 85 % 81 %  
 

81 %  

Andel tåg som går 
enligt tidtabell

nytt mått

* Ny mätmetod för Kollektivtrafikbarometern från och med 2017

Perspektiv: Process och produktion

Strategiskt mål:
Kostnadseffektiv upphandling, Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik

Framgångsfaktorer: Rätt beteende – avtal, Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018
Antal resor Biljettsystem Resandeökning 1,0 % 

exklusive skolresor = 
22,4 miljoner 

 
22,6 miljoner 
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Antal påstigande/mil 
(regional trafik)

Biljettsystem

22,8 miljoner totalt*

9,2 9,2 
 

9,2 
 

* för att uppnå det långsiktiga målet enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet är de årliga målen linjärt fördelade:
  År      Miljoner resor 
  2020: 22,1
  2021: 22,7
  2022: 23,3
  2023: 23,8
  2024: 24,4
  2025: 25,0

Perspektiv: Ekonomi

Strategiskt mål:
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet. Högt resandeunderlag.

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018
Ekonomi i balans 

Kostnad/per resenär- 
km (serviceresor)

Skattesubventions- 
grad allmän trafik

Ekonomisystem

Planeringssystem

Ekonomisystem

Inte överstiga budget

Inte öka mer än index

60 %

-33,2 miljoner kr  
 

16:42 kr  
 

64 %   
 

+0,6 miljoner kr  

17:15 kr  
 

61,2 %   
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Folkhälsa och sjukvård
Hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är en av Sveriges bästa, med topplaceringar när det 
gäller både kvalitet och tillgänglighet. Målet är bästa möjliga hälsa hos hela befolkningen och en bättre 
och jämlik vård. Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag behöver.

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 
Målet med hälso- och sjukvården inom Region Jönköpings län är att den ska vara jämlik, med hög 
patientsäkerhet, hög tillgänglighet och kliniska resultat i toppnivå. Detta kräver tillgång till medarbetare och 
ställer krav på att regionen är en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att patienten känner tillit till vården när 
behov finns. Vården ska finansieras gemensamt av alla invånare, där människor bidrar efter förmåga och får vård 
efter behov. Vi vill uppnå en jämlik hälso- och sjukvård som prioriterar de med störst behov. Därför behöver 
arbetet med patienter med stora vårdbehov eller kroniska sjukdomar prioriteras och det preventiva 
folkhälsoarbetet behöver systematiseras för att utjämna folkhälsoskillnader. 

För att möta framtidens utmaning inom hälso- och sjukvård finns behov av ett större fokus på verksamheter 
utanför sjukhusvården, i den nära vården. Detta inbegriper verksamheter i hela samhället; inom både Region 
Jönköpings län, kommunerna och civilsamhället. Region Jönköpings län ska stödja det förebyggande arbetet. En 
mer personcentrerad vård som skapar förutsättningar och tar tillvara patienters och närståendes förmåga är en 
mycket viktig del. Genom att skapa förutsättningar för bättre hälsa, i ett system, kan resurser användas mer 
effektivt. Förflyttning från slutenvård till öppenvård, från sjukhus till vårdcentral och från vård till 
hälsofrämjande insatser är påbörjat.

Välfärdsutmaningen innebär att betydligt fler invånare ska dela på samma resurser som hälso- och sjukvården 
har idag. För att klara av välfärdsutmaningen krävs förändrade arbetssätt för att få 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 
resursförbrukningen. Detta för att kunna ge hälso- och sjukvård till fler länsinvånare med mindre resurser per 
invånare. Implementeringen av förändrade arbetssätt och förflyttningen behöver ske successivt. En plan för 
Framtidens hälso- och sjukvård är framtagen under 2019. I denna beskrivs en strategi för hur den nära vården har 
en inriktning att stå för en större del av den totala hälso- och sjukvården år 2030. 

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 en bättre folkhälsa ska Region 
Jönköpings län 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 ökad välbefinnande och i 
kombination med ökad utbildningsnivå kan skillnader i ohälsa utjämnas. Arbetet med SKL:s Strategi för hälsa 
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ska fortsätta och utvecklas. 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. Ofrivillig ensamhet är ett av våra stora samhällsproblem med 
höga mänskliga och samhällsekonomiska kostnader. Det behövs ett brett gemensamt arbete mellan det offentliga 
och civilsamhället.

Bild: Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård Region Jönköpings län ska vara bästa plats att växa 
upp, leva och åldras på. 

Kvalitet är vår strategi
Hälso- och sjukvårdens budget för 2020 motsvarar cirka 9,7 miljarder kronor. Den stora resursen för utveckling 
uppstår genom att förbättra och effektivisera nuvarande verksamhet. På detta sätt frigörs arbetstid och andra 
resurser som kan satsas på nya områden och åtaganden. 

Det finns fortfarande trösklar inom hälso- och sjukvården, både mellan kommun och Region Jönköpings län och 
mellan olika delar av verksamheten. Dessa trösklar måste arbetas bort så att hälso- och sjukvården blir sömlös. 
Frågan: Vad är bäst för ”Esther”1 ska genomsyra all verksamhet.

Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv
En stor utmaning är de stora ojämlikheterna i 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 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. Handlingsplanen ska revideras under 2020.  
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 

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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2. Medborgarmedverkan
3. Hälsoekonomi 
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

Strategi för hälsa
Tillsammas - varje dag lite bättre
Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter: skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- 
och 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 Landsting (SKL). 

Det finns tre målområden för genomförandet av strategin: 
 En god och jämlik hälsa. Det övergripande nationella målet är en god och jämlik hälsa för alla. Samtliga 

verksamheters arbete och konkreta delmål värderas utifrån detta
 God kvalitet. Alla välfärdstjänster ska ha en god kvalitet. God kvalitet avgörs bland annat av elever, 

brukare och patienter men också av förmågan att förnya befintlig service utifrån sammanhang och 
målgrupp

 Hållbart och uthålligt. När vi arbetar rätt för att nå en god och jämlik hälsa och utför välfärdsarbetet 
med god kvalitet kommer resultatet bli hållbart och uthålligt. Det vill säga att hälsan kommer att 
förbättras inom alla områden och skillnader mellan olika grupper kommer att minska.

Livsstilsutmaningen 
Att främja folkhälsa är ett arbete inte bara för vården utan för hela samhället. Den nära vården har dock ett 
särskilt ansvar för att stötta personer med hög risk för sjukdom till livsstilsförändring. Det finns goda exempel 
som bygger på samverkan mellan vårdcentraler och kommuner. Arbetet med att stödja livsstilsförändring bör 
utvecklas och spridas till hela den nära vården i Region Jönköpings län och gärna i samverkan med 
kommunerna. 

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 
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Den nära vården

     

Källa: Sir John Oldham Källa: Emma Spak
Bild: Vårdens aktörer som skapar värdet tillsammans med patienter och närstående 

Den nära vården är basen i hälso- och sjukvårdssystemet. 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 
 är att vården skapas tillsammans mellan patient och vårdgivare               
 arbetar preventivt och proaktivt och möter problemen uppströms 
 är det stöd kommuner, landsting 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 
 är att delar av den vård som idag ges i slutenvård kan ges i annan form nära patienten

För att omställningen till nära vård ska ske ordnat, till exempel om nya arbetsformer måste tillskansas samtidigt 
som patienter och verksamheten har behov av att säkra kvalitet i nuvarande, så kommer omställningsmedel att 
vara tillgängliga för projekt. Under planperioden kommer det i projektform genomföras utvecklingsprojekt där 
verksamheter får större frihet och utökat mandat att driva och utveckla sin verksamhet för en nära vård och god 
bemanning. Syftet är att transformera arbetssätt för att ställa om till nära vård, skapa god arbetsmiljö och där 
digitala verktyg utvecklas. Inom ramen för riktade statsbidrag God och nära vård ges möjlighet till 
utvecklingsprojekt för digitala verktyg, 10 miljoner kronor samt projektmedel för omställning till nära vård, 10 
miljoner kronor. 

Under 2020 arbetas det fram en plan för hur dietister kan organiseras som en del av den nära vården.

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 



FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD

5

 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 personer

Vårdcentralen ska erbjuda ett patientkontrakt för patienter med stora vårdbehov och täta kontakter med vårdens 
olika aktörer och även erbjuda fast vårdkontakt samt särskilda kontaktvägar samt 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.

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. 

Samverkan inom primärvården och specialistvården behöver stärkas. En möjlighet är utökade digitala 
kommunikationsvägar.

Läkarstödet till de särskilda boendena och den kommunala hemsjukvården ses över under 2020. 

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. 

Utgångspunkter i organiseringen av specialiserad vård: 
 den nära vården är bas för länets hälso- och sjukvård
 tre välfungerande akutsjukhus 
 länssjukvården fördelas på tre sjukhus 
 särskild hänsyn ska tas till fungerande vårdkedjor
 säkerställa resurser i form av personal, kompetens, utrustning och lokaler
 främja god samverkan i hela systemet
 vårdplatser ska utgå från vårdbehov
 vara en lärande organisation

Det är viktigt med ett närvarande ledarskap för att ta tillvara personalens kunskap och engagemang samt möta de 
anpassningar som behövs lokalt. 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. 
Ledare som är närvarande i verksamheten kan bättre möta de olika förutsättningar som finns lokalt. Det 
underlättar också personalinflytande och samverkan mellan olika verksamhetsområden. Arbetet med att utreda 
nya lokala sjukhusledningar som påbörjades 2019 fortsätter och under planperioden implementeras utredningens 
förslag.

Region Jönköpings län ska sträva efter att vanligt förekommande operationer, undersökningar och behandlingar 
ska erbjudas nära patienten så länge det kan göras med högsta kvalitet och med god ekonomisk hänsyn. 
Verksamheten ska balanseras så att inte länsdelssjukhusen missgynnas. Grundläggande är att akutsjukhusens 
uppdrag och kompetens inte får äventyras. 

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.
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Delar av ögonsjukvården bedrivs i vårdval. I förfrågningsunderlaget Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings 
län beskrivs Region Jönköpings läns mål, uppdrag och ersättningsvillkor. 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. 

Region Jönköpings län ligger i topp vad gäller kariesfrihet hos 19-åringar (2017). Arbetet för god tandhälsa ska 
fortsätta och ambitionsnivåerna ska vara fortsatt höga inom barntandvården. 

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. 

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 
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”?

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.

Utöver dessa finns samrådsgrupper inom; folkhälsa, funktionsnedsättning och e-hälsa. Ökad samverkan inom 
rehabiliteringsområdet planeras i ny samrådsgrupp. 

Tillsammans med kommunerna utvecklas ett sätt att kontinuerligt analysera och följa upp verksamheten. 

Arbetet som sker i samverkan med kommunerna är omfattande. Strategi för hälsa inom folkhälsoområdet, 
familjecentraler, barn och ungdomshälsan, barnahus och ungdomsmottagningar inklusive ungdomsmottagning 
online inom strategigrupp barn och unga är exempel på områden där samverkan sker. 
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Region Jönköpings län kommer 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.

Beroendevård med tillnyktringsenhet, beroendemottagning under utredning, sprutbytesmottagning och arbete 
kring våld i nära relationer är ytterligare områden där finns ett nära samarbete med kommunerna, som leds av 
strategigrupp psykiatri och missbruk. 

I samband med vårdvalsinförandet inom primärvården avvecklades de socialmedicinska mottagningarna. Idag 
finns en risk att personer med beroendeproblematik hamnar mellan stolarna mellan kommun och region. Det är 
viktigt att utveckla arbetsformer och samarbeten som erbjuder denna patientgrupp optimal vård. Inte minst är det 
viktigt att inte förbise patientgruppen med läkemedelsberoende i denna process.

Arbetet kring hemsjukvården sker i nära samarbete med sjukhus, den nära vården och kommuner ihop med 
patienter och närstående. Trygg och säker hemgång är ett tydligt exempel på hur alla parter arbetar för att 
patienten ska få den bästa vården. Den palliativa vården är en viktig del som sker i samverkan. 

Region Jönköpings län avser att under mandatperioden intensifiera samarbetet ytterligare för att med 
kommunerna utarbeta högre målsättningar inom flera områden och söka ett utökat samarbete. Områden som 
särskilt kan vara aktuella är vilka åldersgrupper som ungdomsmottagningarna ska omfatta behovet av 
utvecklandet av palliativa gästhem i länet, gemensamma fortbildningssatsningar för hemsjukvårds- och 
sjukvårdspersonal och på ett bättre sätt kunna möta och ge vård och omvårdnad för multisjuka och de mest sjuka 
äldre.

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.

Som patient i Sydöstra sjukvårdsregionen ska du 
 erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök 
 erbjudas diagnostik och behandling samt uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte 
 vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan 
 få tillgång till jämlik vård 
 erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram 
 få tillgång till patientsäker vård 
 erbjudas kostnadseffektiv vård 
I Sydöstra sjukvårdsregionen prioriteras patientnära forskning.
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Perspektiv: Medborgare och kund

STRATEGISKT MÅL Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

FRAMGÅNGSFAKTOR Personcentrerad vård med hög tillgänglighet  

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018
Kundtillfredsställelse Nationell 

patientenkät 
Högre genomsnittligt 
resultat för 
dimensionerna i 
jämförelse med 
föregående 
undersökning 

Jämförelser med 
tidigare års mätning 
kan ej göras eftersom 
konceptet för nationell 
patientenkät har 
förändrats.

Andel nöjda patienter 
80 % i samtliga 
dimensioner och alla 
verksamheter där 
mätningen skett 

Jag har tillgång till den 
hälso- och sjukvård 
jag behöver – 
instämmer helt/delvis

Hälso- och sjukvårds-
barometern

90 % 90 % varav 
kvinnor 91,5 % och 
män 88,1 %

87 % varav 
kvinnor x % och män x 
%

Andel i befolkningen 
som har stort/mycket 
stort förtroende för 
hälso- och sjukvården 
i sin helhet i sitt sin 
region

Hälso- och sjukvårds-
barometern

75 % 72 % varav 
kvinnor 74,2 % och 
män 70,5 %

74 % varav 
kvinnor x % och män x 
%

Medicinsk bedömning 
inom 3 dagar

Nationella väntetids-
databasen

90 % Nytt mått Nytt mått

Faktisk väntetid till 
första besök i 
specialiserad vård 
– andel kvinnor och 
män som fick komma 
inom 60 dagar 
(somatisk och 
psykiatrisk vård)

Nationella 
väntetids-
databasen

80 % 75 % varav 
kvinnor 76,3 % och 
män 72,3 %

Totalt 70%, varav 
kvinnor 71,6% och 
män 67,9 %

Faktisk väntetid till 
operation/åtgärd inom 
specialiserad vård – 
andel kvinnor och män 
som fick en operation 
eller åtgärd inom 60 
dagar

Nationella 
väntetids-
databasen

80 % 75 % varav 
kvinnor 74,9 % och 
män 74,8 %

Totalt 72%, varav 
kvinnor 72,3% och 
män 72,4%

Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt måldatum

Diver 90 % 68 % varav 
kvinnor 70,9 % och 
män 64,6 %

Totalt 69%, varav 
kvinnor 71,6% och 
män 64,6%

Tid till ambulans – 
andel prio 1 larm inom 
20 minuter

80% Nytt mätetal 2019 74 %

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.
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Även anhöriga och närståendes hälsa och delaktighet ska finnas med och ha en tydligare roll vid varje kontakt 
med vårdgivare. Den personcentrerade vården ska utvecklas och inkludera patientföreningarna och brukarråd i 
arbetet.

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. 
Lärcaféer i Jönköpings län bör utvecklas genom ett antal prioriterade diagnoser. En särskilt utsatt grupp inom 
vården är personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras anhöriga. Lärcaféernas verksamhet ska vara 
regelbundet återkommande och anordnas i alla tre länsdelar. 

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. 

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.

På gruppnivå erbjuds även fortsättningsvis samtal kring livsfrågor inom psykiatrin och i primärvården. Samtalen 
utgår från åtta existentiella teman, inspirerade av WHO:s internationella folkhälsoundersökningar. Gemensamt 
för insatser inom området är ett lösningsfokuserat och salutogent förhållningssätt som stödjer ”friskfaktorer” som 
främjar nyorientering och upprätthåller hälsan. Även självhjälpsgrupper och lärcaféer utgör mötesplatser för 
bearbetning av livsfrågor. I Region Jönköpings län finns också samtalsgrupper för medarbetare i vården, där 
tanken är att egen bearbetning av livsfrågorna ökar förutsättningarna att möta patienters behov. 

Etik och bemötande 
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
 ge vägledning och stöd kring etik och förhållningssätt

Etikrådet har också tilldelats ansvar för samordning av den andliga vården och för att främja arbetet med 
existentiell hälsa. 

Tillgänglig vård 
Tillgängligheten till vården är en central förtroendefråga för hälso- och sjukvården och avgörande för patienters 
tillfredsställelse med vården. Utgångspunkten är att vården ska vara lätt att nå och ges i rimlig tid. Det är viktigt 
att patienter kan känna tillit till vården och en trygghet i att man får vård när man behöver den. Det finns en lång 
tradition av arbete för att förbättra tillgängligheten inom respektive specialitet och verksamhetsområde. Från 1 
januari 2019 ska man som patient bli medicinskt bedömd av en sjuksköterska, läkare eller fysioterapeut inom 3 
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dagar. Den nära vården är basen i hälso- och sjukvården och vårdcentralen ska vara det självklara valet för 
invånarna när de har behov av hälso- och sjukvård. 

1177 Vårdguiden via webb eller på telefon ska vara dörren in till vården och stöd i individens kontakt med 
vården och som en integrerad del i hälso-, sjuk-, tandvårds- och omsorgsstrukturen. För att öka tillgängligheten 
till 1177 Vårdguiden på telefon utvecklas nationell samverkan samt att skapandet av delade tjänster inom Region 
Jönköpings län undersöks. 1177 ska ha en tydlig koppling till den nära vården och en målsättning under 
planperioden är att avsevärt förbättra tillgängligheten.

Som ett led i arbetet för en bättre och mer tillgänglig nära vård i Region Jönköpings län behöver vårdcentralerna 
anpassa sina öppettider utifrån patienternas behov. Ett flexibelt öppethållande kan skapa en bättre tillgänglighet 
för patienterna. Det förutsätter en god bemanning på vårdcentralerna. Den nära vården ska vara första linjens 
hälso- och sjukvård där flertalet patienter ska söka sig för att få sitt vårdbehov tillgodosett och tillgängligheten 
behöver bli bättre utifrån patientens behov.

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. 

Den nära vården behöver utveckla sitt omhändertagande för att möta multisjukas och äldres behov. Patienter 
med stora vårdbehov, exempelvis multisjuka och äldre, ska erbjudas vårdsamordnare, kontaktsjuksköterska och 
fast läkarkontakt. Patienten ska även erbjudas ett patientkontrakt med bland annat en samlad tidsplan över alla 
inplanerade vårdinsatser.

Utvecklingen går mot att allt fler sjukvårdsinsatser görs i hemmet och allt svårare sjuka får möjligheta att vårdas 
i hemmet. För att möta behoven bör den nära vården i samverkan med den kommunala sjukvården fortsätta att 
stärka de tvärprofessionella närsjukvårdsteamen.

Invånarnas behov av psykiatrisk öppenvård har ökat. Vården som är nära patienten ska förstärkas för att 
tillgodose detta behov. För detta behöver teamarbetet fortsätta att utvecklas. 

Sveriges bästa digitala vård
Region Jönköpings län ska utifrån det nationella målet fortsätta investera i e-hälsa och ska ha som mål att bli bäst 
i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem, enligt den plan för framtidens hälso- och sjukvård framtagen 
under 2019. 

Välfärdsteknik och e-hälsa är ett expanderande område med stora kvalitetsvinster för den enskilda patienten. Den 
kan också ge möjlighet till att effektivisera sjukvården. Region Jönköpings län är aktiv i implementerandet av 
olika välfärdstekniska lösningar och i utveckling av e-hälsområden. Implementering av e-hälsa (IT) ska ske på 
ett kostnadseffektivt sätt som leder till kvalitetsförbättringar inom vården. 

Regeringens och SKL: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
 utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet

Region Jönköping län arbetar mot den nationella visionen och arbetet innefattar utveckling, samordning och 
införande av e-hälsostöd i form av nya vårdtjänster och invånartjänster. Nyttoeffekter ska skapas för att:
 invånare, patient och närstående ska ha tillgång till lättillgänglig och kvalitetssäkrad information, åtkomst 

till dokumentation från insatser och behandlingar, samt individuellt anpassad service och e-tjänster
 vårdpersonal ska ha tillgång till välfungerande och samverkande verksamhets- och beslutsstödsystem som 

säkerställer hög kvalitet och säkerhet
 beslutsfattare ska ha ändamålsenliga verktyg för uppföljning av kvalitet och säkerhet samt få relevanta 

beslutsunderlag för planering, styrning och resursfördelning.

För att vården ska kunna dra full nytta av och använda e-hälsotjänster optimalt, krävs kontinuerlig utveckling 
och förbättring av vårdens processer och arbetsflöden. Genom nationell och regional 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 
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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 besök.

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 
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.

Asyl och flyktingar
För personer med utländsk bakgrund finns behov av anpassad kommunikation kring hälsa och svensk sjukvård. 
En långsiktig modell för fortsatt stöd till målgruppen är framtagen 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. Även ett fortsatt stöd för ensamkommande barn i vård, skola och hem 
behövs. 

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 kunskaper kring folkhälsa. 

FRAMGÅNGSFAKTOR Bästa plats att växa upp och åldras på 

Barn och ungdomars hälsa 
Psykisk ohälsa hos barn och unga ökar. Region Jönköpings län tar ett krafttag för att förbättra den psykiska 
hälsan hos länets barn och unga. Under 2019 intensifierades detta arbete med att skapa en triagering, ”En dörr 
in”. Ett ökat samarbete mellan elevhälsan, barn och ungdomshälsan, ungdomsmottagningarna är en förutsättning 
för att detta ska bli framgångsrikt. Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och barn och 
ungdomshälsan. En tydlig och lättkommunicerad väg in för barn och unga med psykisk ohälsa ska utarbetas. För 
att få bra förebyggande arbete mot psykisk ohälsa hos barn och ungdomar behövs en bättre samverkan mellan 
skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin och ungdomsmottagningarna. 

FN:s barnkonvention är ett verktyg att använda för att få ett tydligt barnperspektiv i alla frågor som rör barn i 
deras vardag.

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.
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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. Alla familjecentraler ska genomföra 
föräldrakurser samt särskilt erbjuda pappautbildning. Kvinno- och barnhälsovården ska identifiera ohälsosamma 
levnadsvanor och motivera till goda levnadsvanor. 

Arbetet med familjecentralerna i länet behöver utvecklas och svara för de behov som barnen och föräldrarna 
uppvisar. Under 2020 kommer en ny familjecentral att invigas i Mullsjö och förberedelser för en ny 
familjecentral i Gnosjö pågår. När dessa är igång har varje kommun i länet minst en familjecentral aktiv. 

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 översyn görs tillsammans med kommunerna när 
det gäller vilka åldrar som ska inkluderas samt eventuella justeringar av personalbehov på 
ungdomsmottagningarna. 

Staten lyfter ungdomsmottagningarnas roll för den psykiska hälsan och fördelar statsbidrag för att stärka den 
psykosociala verksamheten vid länets ungdomsmottagningar. En uppbyggnad av olika digitala tjänster till 
exempel virtuell ungdomsmottagning och andra e-tjänster pågår. 

Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa 
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. Den 
psykiska ohälsan ökar och insatserna via barn- och ungdomshälsan behöver fortsatt utvecklas för att möta detta. 

Ett länsövergripande barnskyddsteam i projektform pågår. Teamet bedriver utbildning och verka för att en 
generell kunskapsnivå inom samtliga hälso- och sjukvårdsinstanser upprätthålls, bedriva uppföljning och 
kvalitetssäkring och formulera rutiner för handläggning av barn som far illa. Dessutom ska teamet konsultativt 
bistå 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.

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) 
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 BUP, 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. Detta måste ske i samverkan med kommunerna. 
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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.

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. 

Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom
Under planperioden genomförs förbättringsarbeten i samverkan mellan den specialiserade psykiatriska vården, 
den nära vården och kommunen. Syftet är att förbättra resultaten för somatisk samsjuklighet, upprättade 
hälsoplaner, hälsofrämjande insatser, samordnade vårdplaneringar och patientnöjdhet. Äldres psykiska hälsa är 
ett viktigt område att satsa på. 

Strategiskt mål Bra munhälsa och god tandvård  
Tandvårdens mål är bra munhälsa på lika villkor för länets befolkning. Sambandet mellan tandhälsa och allmän 
hälsa blir allt tydligare. Därför är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet viktigt för alla patientgrupper. 
Allt fler äldre har egna tänder kvar högt upp i åren, vilket ställer stora krav på samverkan mellan omsorg, vård 
och 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 internt 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. 

FRAMGÅNGSFAKTOR Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå hälsoeffekter 
hos befolkningen  

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018
Andel kariesfria 19-åringar Resultaten 
kommer att redovisas i andel kvinnor 
och andel män.

IT-systemet T4 45 % 42 % 
varav kvinnor 43,0 % 
och män 41,4 %

Totalt 41%, varav 
kvinnor 44% och    
män 39%

FRAMGÅNGSFAKTOR God tillgänglighet och bra bemötande 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018
Andel 
revisionspatienter i tid 
till undersökning och 
behandling – 
Folktandvården totalt

T4/Diver 90 % Nytt mått 2019

Specialisttandvården – 
antal remisspatienter 
som väntat mer än 60 
dagar 

T4/Diver 0 587 986

Täckningsgrad för den 
uppsökande 

Statistik 90% 95 % 93 %
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verksamheten 

Andel berättigande till 
nödvändig tandvård 
som fått den utförd 

Statistik Bättre än föregående 
år

50 % varav 
kvinnor 47 % och män 
54 %

Totalt 54%, varav 
kvinnor 53% och      
män 56%

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 2019 arbetat fram en 
handlingsplan för att arbeta på nya sätt och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare.  

Perspektiv: Process och produktion 
I huvuduppdraget ingår att medverka till god folkhälsa samt ge kunskapsbaserad, ändamålsenlig och säker vård. 
Verksamheterna ska kännetecknas av kund- och processorientering och ledas med utgångspunkt från vad som är 
bäst för invånarna, patienterna och deras närstående. 

STRATEGISKT MÅL: Bra folkhälsoarbete  

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018
?

Handlingsplanen för jämlik hälsa är reviderad för perioden 2018-2020. Exempel på aktiviteter som fått 
genomslag är kompetenslyft inom socioekonomisk metodik och medborgarmedverkan, utvecklade av stöd för 
ungas psykiska hälsa, insatser för nyanländas hälsa samt digitalisering av hälsosamtalen som genomförs av 
barnhälsovården, elevhälsan och den nära vården. Samverkan kring idrottsskolor för äldre, språkutveckling för 
barn och koncept för samtalsgrupper har prövats och sprids i hela länet. 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser
Vårdenheten 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. Digital process för barnhälsovårdens och den nära vårdens hälsosamtal infördes under 2018. Under 2019 
utvärderas effekterna av hälsosamtal för att finna de bästa arbetssätten som införs under 2020.

I delprojektet Meny till invånarna etableras ett samlat stöd som underlättar för invånarna att hantera sin egen 
hälsa. Den nära vården ska använda och hänvisa till utbudet av digitala invånartjänster och aktiviteter. Digitala 
tjänster är förstahandsvalet för egenvård. 

Invånarprogram för tobaksavvänjning 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.

Arbetet med att främja och stödja livsstilsförändringar i samarbete med kommunerna och föreningslivet 
fortsätter. Konceptet för hälsocentraler i hela länet likt det som finns i Värnamo utarbetas under 2020.

Det suicidpreventiva arbetet inom Region Jönköpings län utgår från den handlingsplan och de nio mål som 
regeringen, via Folkhälsomyndigheten, har antagit; Struktur för kunskapsbaserad suicidprevention samt Ett 
nationellt handlingsprogram för Suicidprevention. Region Jönköpings län har utsett en funktion som ansvarar 
för att samordna suicidprevention på regional nivå, stödja genomförandet av det nationella handlingsprogrammet 
för suicidprevention, stödja utvecklingen av ett långsiktigt, tvärsektoriellt kunskapsbaserat regionalt och lokalt 
arbete och stödja utbildning och kompetensutveckling inom området. Projekt ska utvärderas efter avslut. 
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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. 

Rehabilitering
Rehabiliteringsverksamheterna omfattar många olika professioner och kompetenser som erbjuder mångskiftande 
insatser och aktiviteter. En fortsatt utveckling sker för en samlad och strukturerad kunskapsbas för rehabilitering.  
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. 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. En hållbar och finanseringsmodell behöver då skapas. 

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. 

En länsövergripande organisation med processledare och rehabkoordinatorer finns. Rehabkoordinatorer finns på 
alla vårdcentraler och kliniker med hög sjukskrivningsfrekvens. 

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.

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 ska verksamheten ses över. 

STRATEGISKT MÅL Säker hälso- och sjukvård   

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer   

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018
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Vårdprevention - Andel av patienter som 
bedömts ha risk inom område fall, undernäring, 
trycksår som fått åtgärd insatt (riskpatienter)

Senior alert 90 %     79 %      76 %

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. 

Viktiga framgångsfaktorer är att hälso- och sjukvården är person-
centrerad, 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 använd arbetssätt för riskhantering.  
 Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, anpassning och 

reaktion i den dynamiska vården.
 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. Detta 
kommer göras i förhållande också till det patientsäkerhetsarbete som sker i ett nationellt perspektiv, där den 
nationella kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvård kommer organiseras på ett likartat sätt samt, med 
Socialstyrelsens arbete med en nationell handlingsplan för patientsäkerhet. 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.

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.

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.

STRATEGISKT MÅL Kunskapsbaserad och ändmålsenlig vård 

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018
Indikatorer i Öppna 
jämförelser

Vården i siffror Förbättring 63 % förbättring   63 % förbättring

Standardiserade 
vårdförlopp – andel 
patienter i SVF

70 %

Standardiserade 
vårdförlopp – andel 

 80 %
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inom max ledtid 

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. 

Kunskapsstyrning - Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa 
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan vårdpersonal och 
patient. 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. Det är där det avgörs hur effektiv och ändamålsenligt 
kunskapsstyrningssystemet, på alla nivåer, är.

Genom Nationellt system för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård skapas förutsättningar för en 
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. 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 och samverkansgrupper. 
Sjukvårdsregionen har dessutom värdskap med ansvar för processtödet i tre nationella programområden:
 Barn och ungdomars hälsa
 Kvinnosjukdomar och förlossning
 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.

Region Jönköpings län använder och utvecklar kliniska kunskapsstöd för den nära vården och den specialiserade 
vården. Syftet är att säkra att bästa möjliga resultat nås med så liten variation som möjligt.
Nivåstruktureringen ställer krav på att patienter som behandlas på sjukhus på längre avstånd från hemmet ska 
erbjudas kontakt och omhändertagande av den nära vården.

Standardiserade vårdförlopp (SVF) finns sedan tidigare inom cancervården och under 2020 utökas SVF-
metodiken att omfatta diagnoser inom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska 
sjukdomar samt astma och kol. Viktigt att beakta att undanträngningseffekter inte sker vid införandet. 

Stöd eller vårdprogram ska vid behov tas fram för att stärka ett likvärdigt och gott bemötande av patienter med 
symtomdiagnoser eller sällsynta 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 skapas 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)
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 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.

Sedan 2015 har Region Jönköpings län arbetat intensivt med att införa standardiserade vårdförlopp (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 pågår med att få ett högt deltagande i mammografiscreeningen och cellprovtagning för 
livmoderhalscancer. 

Screening av tjock- och ändtarmcancer påbörjas under 2021. Under 2020 påbörjas uppbyggnad av verksamheten. 
För verksamhet i full drift avsätts 7 miljoner kronor.  Sedan 2014 finns en rekommendation från Socialstyrelsen 
att nationellt införa tjock- och 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 undersöker i samarbete med sydöstra sjukvårdsregionen hur ett införande av organiserad 
prostatacancertestning kan ske. Under 2019 genomfördes en gemensam förstudie för alla tre regioner 
(Jönköping, Östergötland och Kalmar). Syftet är att tillsammans arbeta fram förslag på arbetssätt och 
organisation för att bättre organisera PSA testningen i hela sydöstra sjukvårdsregionen för att på sikt minska 
dödligheten i prostatacancer samt minska överdiagnostik och överbehandling av cancer utan klinisk betydelse. 

Rehabiliteringskedjan efter cancersjukdom ska stärkas. Cancerrehabilitering är en viktig del som 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.

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. En god palliativ vård utgår från de fyra hörnstenarna symtomlindring, multi-
professionellt samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående, som samtliga är väsentliga delar 
för livskvaliteten och för en god vård i livets slutskede. Den palliativa vården i livets slutskede omfattar fler 
diagnoser än cancer och ska integreras i vården av kroniska sjukdomar. 

Allmän palliativ vård ska kunna erbjudas där personen befinner sig i hemmet, på sjukhus eller i kommunens 
särskilda boenden. Kompetensutveckling, teamarbete samt strukturer som stödjer ständiga förbättringar är 
grunden för en förbättrad palliativ vård utanför sjukhusen. Det är viktigt att patienter och anhöriga känner sig 
trygga med vården som ges i hemmet. Ett processarbete pågår för att synliggöra och genomföra de områden som 
behöver utvecklas i samverkan.

Specialiserad palliativ vård ska erbjudas när det behövs. En länsgemensam enhet som innefattar palliativa 
vårdenheter och mobila geriatriska team är bildad i länet. En kontinuerlig kompetensutveckling inom området 
palliativmedicin sker för berörd personal inom såväl slutenvård, specialiserad palliativ vård, primärvård och 
annan öppenvård där även kommunernas hemsjukvård innefattas.

. För en liten grupp av de palliativa patienterna är en vårdplats på ett specialiserat gästhem det allra bästa 
alternativet den sista tiden. Region Jönköpings län ska därför initiera en dialog med kommunerna i syfte att 
undersöka behov av införande av ”Ekhagen-koncept gästhem” i övriga länsdelar. Dessa gästhem kan med fördel 
fungera som palliativa kunskapsnav och vara stöd dygnet runt för såväl primärvård som kommunernas 
hemsjukvård. 
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Kvinnors hälsa och förlossning 
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. Arbetet med kvinnors hälsa och att 
förebygga våld i nära relation behöver intensifieras. Sjukvården ska ha en aktiv roll i att fånga upp och hantera 
frågor om våld. 

Våld i nära relationer
Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, könstympning och våld i nära relationer orsakar stort lidande för 
många. Region Jönköpings län arbetar med insatser som ska motverka att detta uppstår eller upprepas. Arbetet 
för att bemöta och omhänderta våldsutsatta personer ska fortsätta och utvecklas. 

En metod som erbjuds är verksamheten Alternativ till våld (ATV) där psykologisk behandling till de som utövar 
våld i nära relationer ges. ATV erbjuder även psykologisk behandling till personer som utvecklat en psykisk 
ohälsa till följd av utsatthet av våld i nära relationer. Verksamheten har genomförts som ett tvåårigt projekt och 
har under 2019 utvärderats. Utvärderingen är positiv och med hjälp av statliga medel utvigdas projektet till att 
omfatta hela länet. 3,5 miljoner kronor tillförs verksamheten.

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. 

Tidiga adekvata insatser i livet har bästa effekt och sparar lidande för den enskilde och dess omgivning. Behovet 
av habiliteringsinsatser till barn har ökat markant under senare år. Inte minst inom neuro-psykiatriområdet, men 
också för barn med grava fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. En ny grupp inom habiliteringssektorn är 
de barn som överlever tack vare en bättre hälso- och sjukvård, men med omfattande 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. Andra exempel är döva barn med cochlea-
implantat och barn med autism. Även nyanlända till Sverige med behov av specialisthabilitering ökar. 

Under planperioden höjs standarden på habiliteringens lokaler i Värnamo så att habilitering kan bedrivas jämlikt 
i hela länet.

Funktionsvariation
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:
 principen om universell utformning
 befintliga brister i tillgängligheten
 individuella stöd och lösningar för individens självständighet
 förebygga och motverka diskriminering

Insatser ska göras som stödjer att patienter med funktionsnedsättningar får vård på lika villkor. Region 
Jönköpings län har ansvar för rådgivning och annat stöd, enligt § 9 i LSS.

Hjälpmedelsverksamhet 
Området omfattar övergripande funktionshinder- och hjälpmedelsfrågor, verksamhet vid hjälpmedelscentral, 
audionommottagning och syncentral samt ortopedtekniska hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen ansvarar för 
hjälpmedels-försörjning 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.
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Psykiatri
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. Den som söker psykiatrisk öppenvård ska ha 
rätt till utredning och behandling från personal med specialistkompetens inom sitt område. Teambaserat arbete 
som är specialiserat på olika typer av diagnosgrupper ger goda förutsättningar att möta behoven hos patienten. 
För att klara det krävs 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).

Arbete pågår för att uppnå jämlik psykiatrisk vård i länet och där vården är bland den bästa i landet, inom 
följande utvecklingsområden: 
 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
 fortsätta 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

Tillgängligheten till vuxenpsykiatrin i länet måste bli bättre och rekrytering personal är avgörande för att bygga 
upp stabil grundbemanning för att kunna svara upp till uppdraget. Vidare ska projekt för att minska 
sjukskrivningarna inom psykisk ohälsa och problem i rörelseapparaten utvecklas och spridas i hela länet.

Rättspsykiatri
Köp av rättspsykiatriska vårdplatser regleras i Överenskommelse om Samverkan och vård i Sydöstra 
sjukvårdsregionen samt Vård vid US 2019. Sedan 2016 råder det brist på rättspsykiatriska vårdplatser i Sverige. 
Utöver de avtalade platserna i Vadstena, köps platser i andra regioner för rättspsykiatrisk vård och häktade som 
är i behov av vård. Rättspsykiatriska kliniken i Jönköping har en nära samverkan med övriga kliniker framförallt 
kring patienter i utskrivningsfas. 

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. 

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. Region Jönköpings län har en 
handlingsplan för äldre och läkemedel. 

Arbetet med att undvika olämpliga läkemedel fortsätter då tidigare granskningar visat att det finns mer arbete att 
göra för att minska riskerna för patienter. Därför behöver Region Jönköpings län fortsätta att arbeta med 
läkemedelsgenomgångar med fokus på olämpliga läkemedel. 

Arbetet med läkemedel förstärks inom ramen för Läkemedelskommittén. Här finns även möjligheter till 
motsvarande arbetssätt vad gäller medicintekniska hjälpmedel.

Ambulanssjukvård 
En översyn har gjorts av ambulanssjukvården i länet med anledning av tidigare underskott, nytt arbetstidavtal 
och behov av förändrad schemaläggning. Översynen har även utgått ifrån beläggningsgrad och insatstider. 
Ambulansverksamheten har under 2019 tillförts medel för personalförstärkning för att anpassas till nytt 
arbetstidsavtal samt för två ytterligare dagambulanser. En utredning görs om en del av transporterna som idag 
sker med ambulans kan utföras på annat sätt. 
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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 införs i Jönköpings län under 2020. 
Tjänsten utvärderas efter tre år.

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.

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 funktionhinderområdet är 
exempel på mottagare av stöd. Bidraget ska 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 EU-
migranter 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.

Smittskydd och vårdhygien 
Smittskyddet svarar för övervakningen av det epidemiologiska läget i länet för att begränsa spridningen av 
smittsamma sjukdomar. Totalt följs årligen över 3 000 fall upp av olika anmälningspliktiga sjukdomar. En annan 
viktig del i det förebyggande arbetet är uppföljningen av vaccinationstäckningen i länet för barnvaccinations-
programmet, kompletterande vaccination av migranter och vaccination av olika riskgrupper. Ett samlat 
vaccinationspaket införs till länets 70-åringar med vaccin mot influensa, lunginflammation, bältros och påfyllt 
skydd mot stelkramp, difteri och kikhosta under förutsättning att Folkhälsomyndigheten tillstyrker detta. 

Region Jönköpings län inför vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar under 2020. 
Folkhälsomyndigheten bedömer efter att ha utrett frågan, att vaccination av pojkar mot HPV uppfyller 
smittskyddslagens kriterier för att inkluderas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Sedan 
tidigare vaccinerades flickor mot HPV.

Vårdhygien arbetar med 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. 
Antibiotikaförbrukningen i öppen och sluten vård följs upp och återkopplas till enheterna. Bland annat görs 
årliga besök till varje vårdcentral där diagnoskopplad förskrivning redovisas på förskrivarnivå.

Sprututbytesprogrammet, som är ett samarbete mellan infektionskliniken, missbruksvården och socialtjänsten, 
startade våren 2016 och har nu ca 180 personer inskrivna i verksamheten (hösten 2018). Detta är ett viktigt sätt 
att nå intravenösa missbrukare för att motivera till drogfrihet och förebygga blodsmittor som hepatit B, hepatit C 
och hiv. 
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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. 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 SKL som gäller 2018-2020. 
De mest prioriterade områdena är kompetenshöjning gällande totalförsvar, säkerhetsskydd samt 
krigsorganisation och krigsplacering. 

Utifrån det ökade uppdraget regeringen gett till regionerna, att påbörja uppbyggnaden av det civila försvaret, 
samt det ökande antalet larm till tjänsteman i beredskap (TiB), bedöms kostnaden för den kris- och 
katastrofmedicinska beredskapen öka. 

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.
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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.

Perspektiv: Lärande och förnyelse
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 kunden 
 stöd för såväl organisatoriskt, som personligt lärande varje dag
 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. 

STRATEGISKT MÅL Professionell och förbättringskunskap 

FRAMGÅNGSFAKTOR Lärande i vardagen 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018
Antal forskarutbildade 
medarbetare 

Sammanställning hos 
Futurum 

Fler än 125 133 x

Antal publikationer Sammanställning Fler än 150 182 161

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. 
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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. 

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. Hälsohögskolan planerar 
tillsammans med Region Jönköpings län en ansökan om att få etablera en tandläkarutbildning. En sådan 
utbildning kommer innebära att den odontologiska kliniska forskningen behöver förstärkas.

Perspektiv: Ekonomi
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.

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. Andra viktiga utvecklingsområden som stödjer en 
kostnadseffektiv verksamhet är Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS) och Rätt använd kompetens (RAK). 

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.

STRATEGISKT MÅL God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

FRAMGÅNGSFAKTOR Kostnadseffektiv verksamhet

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018
Ekonomi i balans Ekonomisystem Inte överstiga budget negativ avvikelse  

Avgiftsnivåer 
Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas i intranätet, på Region Jönköpings läns webbplats rjl.se samt i särskild 
bilaga till budgeten. Patientavgifterna är under 2020 oförändrade. 

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 
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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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VERKSAMHETSMÅTT
Redovisade i tertial och årsbokslut

2016 2017 2018

Primärvård*

Totalt primärvård
Antal besök, läkare 466 022 458 621 455 715

Antal besök, annan personalkategori 835 982 843 657 828 406

Specialiserad somatisk vård*
Totalt somatisk vård

Vårdtid i dagar 221 061 208 757 192 707

Antal läkarbesök 404 825 389 405 400 238

Antal besök annan personalkategori 292 159 291 704 295 008

Disponibla vårdplatser (egna) *** 662 612 598
Vårdtillfällen (egen regi) 54 049 51 335 48 918
*** Med målsättning att öppna tillfälligt stängda vårdplatser 
ska antalet disponibla vårdplatser öka i jämförelse med 
2018 års genomsnitt. 

Specialiserad psykiatrisk vård*
Totalt psykiatrisk vård

Vårdtid i dagar 57 533 56 458 48 442

Antal läkarbesök 23 967 25 309 26 203

Antal besök annan personalkategori 103 772 108 258 105 761

Disponibla vårdplatser (egna) 141 137 129
Vårdtillfällen (egen regi) 4 276 4 177 4 040

*Avser länets invånares vårdkonsumtion

Övrig hälso- och sjukvård
Besök för utprovning av ortopedtekniska hjälpm. 14 687 16 377 16 999

Antal ambulanstransporter 45 600 46 701 49 400

Tandvård**
Barn- och ungdomstandvård

Antal behandlade barn 60 801 66 650 67 659

Allmäntandvård vuxna

Antal behandlade patienter 88 535 83 495 78 486

Specialisttandvård

Antal behandlade patienter 11 323 10 796 11 358

Tandvård för patienter med rätt till tandvårdsstöd

Antal patienter, munhälsobedömning 4 409 4 469 4 227

Antal patienter, nödvändig tandvård 3 802 3 727 3 957
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Medarbetare
Vårt mål är att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, och kunna erbjuda och bedriva en verksamhet med 
högsta kvalitet.

För att långsiktigt kunna säkerställa kompetensförsörjning och vara en attraktiv arbetsgivare är en god 
arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling avgörande. Det gäller både för rekrytering och för att 
behålla viktig kompetens. Alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv.

Region Jönköpings län ska vara en god förebild för andra arbetsgivare och lyhörd gentemot medarbetarna.

I arbetet med ständiga förbättringar och klok resursanvändning krävs en öppenhet för nya arbetssätt, möjlighet 
till delaktighet och inflytande från medarbetare.

Kompetensförsörjning och en god personalpolitik är och kommer att fortsätta vara en av de strategiskt 
viktigaste frågorna för Region Jönköpings län.

Befolkningens behov är grunden för Region 
Jönköpings läns verksamhet och medarbetarnas 
kompetens. Förmåga till lärande och samverkan har 
stor betydelse för kvaliteten på de tjänster som 
erbjuds. Att vara en arbetsgivare i toppklass är en 
framgångsfaktor för att kunna erbjuda och 
genomföra en verksamhet med hög kvalitet. 
Kännetecknande för oss som attraktiv arbetsgivare 
är utbudet av meningsfulla arbetsuppgifter och 
utvecklande yrken. Även insatser för att utveckla 
medarbetarnas delaktighet, engagemang och 
arbetsglädje bidrar starkt.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Kraven på Region Jönköpings läns verksamheter 
kommer att vara fortsatt höga och det är en 
utmaning att kontinuerligt ställa om till nya 
förutsättningar. Balans mellan verksamhetens 
uppdrag, personalkostnader och ekonomiska ramar 
måste upprätthållas för att behålla en långsiktig och 
stabil utveckling. Verksamheternas anpassning till 
befintliga budgetramar fortsätter. 
Omställningsåtgärder kommer att behövas under 
hela planperioden kopplade till förändringar i 
verksamheten på grund av nya behov, 
effektiviseringar och utveckling.

En framgångsfaktor i detta arbete är välfungerande 
samverkan och samarbete såväl internt inom 
organisationen som externt. Kompetensförsörjning 
är av stor vikt för Region Jönköpings läns 

verksamheter, både på kort och på lång sikt. 
Förutsättningarna varierar inom länet och det är 
ibland svårt att rekrytera inom vissa områden. 
Kompetensutveckling och ett kontinuerligt 
rekryteringsarbete sker för att täcka kommande 
pensionsavgångar, annan rörlighet och behov av ny 
kompetens.

Utgångspunkter i siffror
Totalt har Region Jönköpings län cirka 10 600 
medarbetare varav knappt 80 procent är kvinnor. 93 
procent är tillsvidareanställda och 7 procent är 
visstidsanställda. Dessutom finns cirka 250 
timavlönade årsarbetare. Drygt 13 procent av de 
anställda har utländsk bakgrund (utrikes födda samt 
inrikes födda vars båda föräldrar är utrikes födda), 
vilket kan jämföras med drygt 19 procent för 
befolkningen i länet. Andelen heltidsanställda 
månadsavlönade uppgår till 82 procent och 
medelåldern bland medarbetarna är 46,7 år. 
Ungefär 270 medarbetare, eller knappt 3 procent, 
går i pension varje år de närmaste tio åren.

Sjukfrånvaron mätt i årsarbetare uppgick 2018 till 
samma nivå som 2016. Sjukfrånvaron förändras 
över tid på ett regelbundet sätt varför det är 
sannolikt att sjukfrånvaron kommer att minska 
något under kommande planperiod. Se Figur s.  
Region Jönköpings läns sjukfrånvaro ligger i 
jämförelse med andra regioner och landsting under 
riksgenomsnittet.  
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Figur x: Sjukfrånvarande årsarbetare i procent 2004–
2018

Verksamhetsövergångar inom hemsjukvård, 
länstrafik, sjukhusapotek, primärvård och 
regionbildning har påverkat antalet medarbetare i 
olika personalgrupper. Sedan 
verksamhetsövergången av hemsjukvården till 
kommunerna vid årsskiftet 2012/2013 har antalet 
årsarbetare i Region Jönköpings län totalt sett ökat 
med 10 procent. Läkare har ökat med 11 procent 
och sjuksköterskor har ökat med 8 procent. Den 
tidigare minskningen av undersköterskor har vänt 
och istället har en ökning skett de senaste åren. I 
årsarbetare räknat motsvarar det ungefär 200 
sjuksköterskor, 120 läkare och 60 undersköterskor. 
Även gruppen handläggare och administratörer har 
ökat till följd av de nya verksamheter och uppdrag 
som tillkommit. 

Fördelning och utveckling inom sju av Region 
Jönköpings läns stora personalgrupper mätt i 
årsarbetare framgår av Figur 16, sidan 92, 
utveckling av månadsavlönade årsarbetare. 

Figur x: Utveckling av månadsavlönade årsarbetare för 
de sju största personalgrupper per den sista 
december respektive år. 
*Innehåller personalgrupperna 
Fysioterapeut/arbetsterapeut, kurator med flera, övrig 
rehabilitering och förebyggande arbete.

Även om antalet medarbetare i Region Jönköpings 
län totalt sett har ökat den senaste femårsperioden 

finns bemanningsproblem och det är svårrekryterat 
inom vissa verksamheter och områden. 
Nationella prognoser visar att tillgången på flera 
större yrkesgrupper kommer att vara begränsad 
även framöver. Inom vissa yrkesgrupper finns 
också utmaningar som till exempel 
generationsväxlingar eller hög personalomsättning.

Under andra halvåret 2018 till och med första 
halvåret 2019 var personalomsättningen 9,1 
procent; 903 medarbetare slutade sin anställning 
varav 246 gick i pension. Det är en minskning med 
0,1 procentenheter jämfört med samma period 
föregående år. Under samma period 
tillsvidareanställdes 980 medarbetare.  
Personalomsättningen skiljer sig åt i olika 
yrkesgrupper. Under år 2020 följs utvecklingen 
med syfte att minska oönskad personalomsättning.
 

Figur x: Personalomsättning de sju största 
personalgrupperna andra halvåret 2018 – första 
halvåret 2019.

STRATEGISKT MÅL
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats

Strategisk kompetensförsörjning
Sveriges befolkning fortsätter att växa och det finns 
en stor utmaning i att antalet barn, unga och äldre 
ökar snabbare än den arbetsföra befolkningen. Den 
demografiska utvecklingen i Region Jönköpings län 
stämmer väl överens med utvecklingen nationellt 
vilket innebär att det inte kommer finnas utrymme 
att öka personalstyrkan i förhållande till de krav 
som den totala befolkningstillväxten betingar. Det 
kommer därför krävas fler och andra insatser än 
bara rekrytering för att fortsatt kunna ha en god 
kompetensförsörjning av verksamheten. 
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 hälso- och sjukvården från 
sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral 
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och från vård till hälsofrämjande insatser 
tillsammans med andra samhällsaktörer och 
invånarna själva. 
Kostnaden för hyrpersonal inom vården minskade 
under 2018 och är låga per invånare i jämförelse 
med många andra landsting/regioner. Arbetet med 
hyrpersonal utifrån beslutade handlingsplaner 
fortsätter för att nå en stabil och varaktig 
bemanning med egna medarbetare för den löpande 
verksamheten. 
Region Jönköpings läns kompetensförsörjningsplan 
ligger till grund för arbetet med att möta framtidens 
utmaningar genom att attrahera, rekrytera, utveckla, 
engagera och, när det är aktuellt, avveckla 
medarbetare. Planen ligger även till grund för 
verksamhetsområdenas konkreta arbete med 
kompetensförsörjning.

Samarbetet mellan Jönköpings University och 
Region Jönköpings län ska fördjupas för att 
utveckla en långsiktigt hållbar 
kompetensförsörjning.

Framgångsfaktor: Attrahera och rekrytera
Att stärka arbetsgivarvarumärket är en central 
strategi för att attrahera nya och engagera befintliga 
medarbetare. Arbetet sker inifrån och ut genom att 
en positiv kultur skapar stolta medarbetare och 
goda ambassadörer. Genom ökad synlighet och 
målgruppsanpassad kommunikation marknadsförs 
Region Jönköpings län som en attraktiv 
arbetsgivare och en framgångsrik region. En 
välfungerande rekryteringsprocess och ett bra 
bemötande av alla arbetssökande är en viktig del i 
strategin för att bygga arbetsgivarvarumärket.

Varje rekrytering är en stor investering och det är 
viktigt att rekryteringsarbetet genomförs 
professionellt och kvalitativt. Vår 
kompetensbaserade rekryteringsmodell säkerställer 
struktur och systematik i rekryteringsarbetet och 
ska leda till att den kandidat som bäst stämmer 
överens med behovsanalysen anställs.

Arbetet inom kompetensförsörjningsenheten ska 
fortsätta och utvecklas under planperioden. 

Framgångsfaktor: Kompetenta och 
engagerade medarbetare
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna 
är avgörande för organisationens framgång. För att 
kunna möta behoven hos länets invånare är det 
viktigt att all personal erbjuds kontinuerlig och 
relevant fortbildning inom sitt yrkesområde.
Verksamhetens behov, regelbundna 
medarbetarsamtal och individuella 
kompetensutvecklingsplaner ligger till grund för att 
utveckla och tillföra kompetens på ett sätt som 

stärker såväl individen som verksamheten i sin 
helhet. 

Arbetet med att använda rätt kompetens är centralt 
på varje nivå och del i organisationen. 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. Förutsättningarna att lyckas rekrytera och 
behålla personal skiljer mellan olika verksamheter 
och geografiska områden, vilket ibland kräver 
riktade satsningar på platser med 
bemanningsproblem. 

Ett flertal satsningar med fokus på arbetssätt och 
rätt använd kompetens pågår och fortsätter 
utvecklas under 2020. En länsövergripande 
resursenhet för sjuksköterskor för att underlätta 
bemanning ska byggas upp. Arbetet med olika 
arbetstidsmodeller, till exempel 80-10-10, fortsätter 
i projektform. Ökade möjligheter ges att, där 
verksamheten så tillåter, arbeta på distans. 

Region Jönköpings län erbjuder goda möjligheter 
till att jobba med utveckling och förbättringsarbete. 
Genom att tydliggöra karriärmöjligheter och främja 
intern rörlighet ges medarbetare en möjlighet att 
utveckla både sig själva och verksamheten. 

Den pågående satsningen på karriärtjänster för 
yrkesskickliga sjuksköterskor fortsätter och 
kommer att utökas under planperioden.

Region Jönköpings län erbjuder sedan tidigare 
förmånen att genom högskolestudier vidareutbilda 
sig till specialistsjuksköterska med bibehållen 
grundlön. I och med det nya riktade statsbidraget på 
drygt 14 miljoner kronor finns under 2020 utrymme 
till att nuvarande antal utbildningstjänster för 
specialistsjuksköterskor utökas samtidigt som även 
andra yrkesgrupper med akademisk examen ges 
möjlighet till specialiserad vidareutbildning utifrån 
verksamhetens behov. 

En väl fungerande lönebildning är en viktig 
förutsättning för att fortsatt vara en attraktiv 
arbetsgivare. För att överbrygga en kommande 
generationsväxling är det viktigt att medarbetare 
har möjlighet att få en god löneutveckling under 
hela sitt yrkesliv, utan att byta karriär. Det är också 
en del i verksamhetsstyrningen och drivkraften att 
motivera till bra arbetsprestationer. 
Region Jönköpings län driver en lönepolitik 
inriktad mot konkurrenskraftiga löner som kan 
hävda sig på marknaden. Lönebildningen ska 
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stimulera till ökat engagemang och utveckling av 
verksamhetens produktivitet och kvalitet. 
Löneöversynen ska vara en naturlig del i den 
löpande verksamheten och ge möjlighet till 
löneutveckling för de medarbetare som bidrar mest 
till verksamheten. 

För att nå en ökad attraktivitet och underlätta 
bemanning av flera kliniskt nära yrkesgrupper görs 
en riktad lönesatsning om 50 miljoner kronor.  
Finansiering sker genom riktade statsbidrag inom 
överenskommelsen goda villkor för vårdens 
medarbetare. Genomförd kartläggning av Region 
Jönköpings läns löner ligger till grund för de riktade 
satsningar som påbörjas under planperioden med 
syfte att nå önskad lönestruktur. 

För att så bra som möjligt ta vara på de äldre 
medarbetarnas kompetens ges förutsättningar och 
möjligheter att fortsätta arbeta. De är en viktig 
resurs i verksamheten som mentorer och handledare 
för nyutbildad personal. 

Ökade krav på säkerhet och avancerad teknik, höjer 
kraven på utbildning och träning. Inom hälso- och 
sjukvården är Metodikum en länsgemensam 
verksamhet som stödjer medarbetarnas möjligheter 
att träna sina färdigheter och teamsituationer kring 
patienten.

Verksamhetsförlagd utbildning under studietiden är 
av stor betydelse. Kontinuerlig samverkan med 
utbildningsanordnare skapar förutsättningar för 
integration av teori och praktik som studenterna 
behöver. 

Region Jönköpings län samverkar alltmer med 
andra huvudmäns verksamheter, till exempel 
kommunerna, sydöstra sjukvårdsregionen och olika 
lärosäten och utbildningsanordnare. Ett tätt 
samarbete med lärosäten och utbildningsanordnare 
är viktigt för att säkra kompetensförsörjningen samt 
kvalitet och innehåll i utbildningarna. Samarbete 
pågår inom en rad olika områden och yrkesgrupper. 
Bland annat är Jönköping en av fyra 
huvudstudieorter för läkarprogrammet vid 
Linköpings universitet, arbete pågår tillsammans 
med kommunerna kring vård- och omsorgscollege, 
och sedan tidigare finns ett tätt samarbete med flera 
högskolor kring både grund- och 
specialistutbildningar för sjuksköterskor. 
För att säkerställa en långsiktigt hållbar rekrytering 
av tandläkare och tandsköterskor ska Region 
Jönköpings län tillsammans med Jönköping 
University satsa på att inrätta utbildningar för både 
tandläkare och tandsköterskor i länet. 

Framgångsfaktor: Hälsa, delaktighet och 
likabehandling

Region Jönköpings län arbetar aktivt med 
hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande 
insatser för en god organisatorisk och social 
arbetsmiljö. Syftet är att vara en attraktiv 
arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö 
präglad av hälsa och säkerhet där medarbetarna 
upplever delaktighet, engagemang och arbetsglädje.

Medarbetarpolicyn är grunden för medarbetarskapet 
i Region Jönköpings läns verksamheter. 
Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande 
samarbete mellan kollegor, medarbetare och chefer 
i det dagliga arbetet. Det är allas gemensamma 
ansvar att bidra till god arbetsmiljö och god 
kommunikation. Medarbetarskapet är ansvarsfullt 
och krävande, samtidigt som det är meningsfullt 
och utvecklande. Alla medarbetare ska få tillgång 
till stöd, utbildning och utveckling utifrån 
verksamhetens behov. 

Region Jönköpings län som arbetsgivare strävar 
efter att ha en god relation med fackförbunden och 
efter en god samverkan centralt och lokalt. 
Samarbetet med fackförbunden ska vara fortsatt 
gott.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och 
uppföljningar ske regelbundet för att främja en god 
arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall. 
För att utveckla det systematiska hälso- och 
arbetsmiljöarbetet ytterligare behöver arbetssätt 
utvecklas med fokus på främjande och 
förebyggande faktorer och spridning av goda 
exempel inom organisationen.

Goda resultat avseende rehabilitering kräver tidiga 
och aktiva insatser, bland annat i samverkan med 
företagshälsovården, hälso- och sjukvården och 
Försäkringskassan. Alla medarbetare ska erbjudas 
en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån 
sina behov. Målet är att medarbetare som är i 
pågående sjukskrivning ska få ökat stöd och 
tidigare komma tillbaka till arbete. 

Arbetsmiljöenheten som är Region Jönköpings läns 
företagshälsovård, är en stödresurs i det 
systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet.  

Att erbjuda medarbetare möjlighet att arbeta heltid 
bidrar till att lösa de kommande demografiska 
utmaningarna samt gör det både attraktivt att arbeta 
i vår organisation och bidrar till ökad jämställdhet. 
Samtidigt är det viktigt att medarbetarna ges 
inflytande över den egna arbetssituationen och har 
en möjlighet att påverka sitt dagliga arbete och sina 
arbetstider utifrån verksamhetens behov.
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Alla nya medarbetare får såväl en allmän 
introduktion till att jobba i Region Jönköpings län 
och våra värderingar som en arbetsplatsnära 
introduktion med fokus på arbetsplatsen och 
kommande arbetsuppgifter. Vid 
utlandsrekryteringar är det även av stor vikt att den 
inkluderar en bred introduktion till svensk hälso- 
och sjukvård och det svenska samhället.

Under 2019 genomförs en kombinerad 
medarbetarskap- och säkerhetsundersökning inom 
hela Region Jönköpings län. Arbetet med resultat 
och handlingsplaner ingår i det ordinarie 
systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet och 
ska prioriteras under 2020. Undersökningen har 
fokus på faktorer som driver en kultur som 
premierar aktivt medarbetarskap och säkerhet.

I samband med att en anställd avslutar sin 
anställning är det viktigt att det hålls ett 
avslutningssamtal. Det som kommer fram i 
avslutningssamtal ska tas tillvara på ett strukturerat 
och systematiskt sätt.

Inom Region Jönköpings län råder nolltolerans mot 
diskriminering, trakasserier, repressalier och 
kränkande särbehandling. Region Jönköpings län 
ska fortsätta arbeta aktivt för att skapa goda och lika 
förutsättningar för alla medarbetare oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

De aktiva åtgärderna omfattar arbetsförhållanden, 
löner- och anställningsvillkor, rekrytering, 
utbildning och kompetensutveckling samt 
möjligheterna att förena arbete med föräldraskap. 
Arbetet ska ingå som en del i det ordinarie 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Som stöd i det 
arbetet finns även en riktlinje för att förbygga och 
hantera kränkande särbehandling, diskriminering, 
trakasserier och repressalier. Arbete för 
likabehandling stärker bilden av Region Jönköpings 
län som en attraktiv arbetsgivare.

Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram 
omfattar sociala förhållanden, ekonomiska villkor 
och miljöhänsyn. Det sociala hållbarhetsarbetet 
utgår från människors lika värde och att människor 
med olika bakgrund, färdigheter och 
livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap 
och nya insikter. I programmet utvecklas 
arbetsgivarens arbete med åtgärder för lika 
möjligheter och rättigheter.

Personer med funktionsnedsättning är en viktig 
resurs både i samhället och på arbetsmarknaden. 
Kompetensen hos alla behövs. Personer med 
funktionsnedsättning ska rekryteras till och deltar i 

arbetslivet på jämlika villkor som andra. Det är 
viktigt att så långt det går, möjliggöra att ta vara på 
medarbetares kompetens och arbetsförmåga om 
medarbetaren får en funktionsnedsättning.

Framgångsfaktor: Chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på 
Region Jönköpings läns grundläggande värderingar 
och är en nyckel till att uppfattas som en attraktiv 
arbetsplats. Chefspolicyn ger vägledning och stöd. 
Med fokus på invånarnas behov ska chefen verka 
för verksamhetens resultat och utveckling, 
medarbetares kompetensutveckling, 
arbetstillfredsställelse och leda det systematiska 
förbättringsarbetet. Ett närvarande ledarskap är 
viktigt för medarbetaren.  Cheferna är 
arbetsgivarföreträdare med ett tydligt mandat att 
leda verksamheten och har ett helhetsansvar för sin 
verksamhet och att nå uppsatta mål. Lyhördhet både 
uppåt och nedåt i organisationen är viktigt.

Region Jönköpings län har drygt 500 chefer på 
olika nivåer. Ett kontinuerligt rekryteringsbehov 
kommer att finnas under planperioden. Internt 
rekryterade chefer har kunskap om verksamheten, 
organisationen och kulturen. Att bli chef är en 
möjlig intern karriärväg. Samtidigt är det positivt 
att en del chefer rekryteras externt, då nya 
kunskaper, synsätt och erfarenheter tillförs 
verksamheten.

Chefer behöver kontinuerligt stärkas i sin roll som 
arbetsgivarföreträdare och ledare. Program och 
utbildningar kring chefs- och ledarskap, samt 
talangutveckling är en viktig förutsättning för att 
kunna leda det systematiska förbättringsarbetet. 
Chefer deltar även i nätverk för engagerat ledaskap 
som ger utrymme att i dialog och nätverk med 
andra chefer, ge och få stöd och inspiration i 
aktuella frågor. Genom teori och praktiska övningar 
sker en fördjupning i konkreta frågeställningar som 
rör möjligheter och utmaningar i rollen som chef. 
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Framgångsfaktor Systemmätetal Mätmetod Periodicitet Mål 2020 Resultat 

2017
Resultat 
2018

Kompetenta och 
engagerade 
medarbetare

Kostnad för 
bemanningsföretag

Ekonomisystem Månad Kostnaderna för 
bemanningsföretag ska 
minska i jämförelse med 
föregående år.

Kompetenta och 
engagerade 
medarbetare

Kompetens-
utvecklingsplan

Heroma Tertial Minst 90 % av alla 
medarbetare ska ha en 
dokumenterad 
kompetensutvecklingsplan.

85 % 85 %

Hälsa, 
delaktighet och 
likabehandling

Medarbetarsamtal Heroma Tertial Minst 90 % av alla 
medarbetare ska ha 
medarbetarsamtal

91 % 91 %

Hälsa, 
delaktighet och 
likabehandling

Personalhälsa Heroma Månad Sjukfrånvaron för 
medarbetare ska inte öka i 
jämförelse med samma 
period föregående år

4,9 % 5,1 %

Uppföljning av specifika aktiviteter, riktade insatser och åtgärder genomförs i berörda verksamheter och projekt. 
Inom flera av framgångsfaktorerna finns även ytterligare uppföljningsmått.
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Stöd och service
Dessa funktioners övergripande uppdrag är att stödja verksamheterna utifrån deras behov och bidra 
till utveckling och kostnadseffektiv verksamhet.

INRIKTNING
En betydande andel, cirka 20 procent, av Region Jönköpings läns samlade verksamhet är olika typer av stöd- och 
servicefunktioner:
 Upphandling samt utrustningsprojektering
 Materialförsörjning
 Läkemedelsförsörjning
 Transporter
 Administrativ service
 Information och kommunikation
 Hjälpmedelsservice
 IT
 Vårdnära service
 Lokaler
 Medicinteknisk service
 Miljö
 Säkerhet
 Sjukvårdsrådgivning 1177
 Kontaktcenter

Dessa funktioners övergripande uppdrag är att stödja verksamheterna utifrån deras behov och bidra till 
utveckling och kostnadseffektiv verksamhet och hög kvalitet För att skapa utrymme för utveckling av välfärden 
krävs att dessa verksamheter i samråd med sina kunder ständigt prövar möjligheter till effektivisering. 

Vårdnära service
Bra och välfungerande vårdnära servicetjänster är viktiga delar för att verksamheterna ska fungera. 
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. Exempel på detta är patientnära städning, 
måltidshantering, förråds- och textilhantering samt patienttransporter. Vårdnära service är en viktig del i arbetet 
för rätt använd kompetens. 

Upphandlingsstrategi, inköp och upphandling
Upphandling är en strategisk viktig fråga för Region Jönköpings län. Upphandling ska utgå från välfärdens och 
medborgarnas behov. Region Jönköpings län ställer krav på att det som upphandlas omfattas av långtgående 
krav på hållbarhet och socialt ansvarstagande. Region Jönköpings län ställer också långtgående miljökrav med 
grund i vårt program för Hållbar utveckling. Även klimatpåverkan ska beaktas vid inköp. Vid upphandlingar ges 
förutsättningar för innovationer och innovationsvänliga lösningar. Region Jönköpings län ska möjliggöra en 
hållbar tillväxt och resurseffektivitet utifrån ett helhetsperspektiv samt bidra till cirkulär ekonomi där returflöden 
skapas och material tas tillvara. Region Jönköpings län ska vid utformningen av upphandlingsavtal möjliggöra 
inköp av livsmedel som produceras med omfattande krav på god djurhållning och till stora delar ekologiskt.

Region Jönköpings län ska möjliggöra för små och medelstora aktörer, inte minst på landsbygden, samt den 
idéburna sektorn att konkurrera om Region Jönköpings län avtal när det är relevant. Vi ställer krav på 
kollektivavtalsliknande villkor inom de branscher det är behövligt. Kravet gäller i alla led, även 
underentreprenörer. En god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor ska även omfatta personal i upphandlad 
verksamhet. Krav på personalövertagande ska finnas med i de upphandlingar där det är relevant.

Region Jönköpings läns policy för upphandling av varor och tjänster baseras på:
 offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär
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 effektiva inköp
 en mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens
 en rättssäker offentlig upphandling
 en upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar
 en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling
 offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

En bra process för upphandling av varor och tjänster har stor betydelse för verksamhetens effektivitet. Förutom 
bra kvalitet och användarvänlighet till lägsta pris, handlar det om att vid inköp ta hänsyn till intentionerna i 
Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling. Fokus ska läggas på en fortsatt utveckling av 
inköpsprocessen och investeringsprocessen. För att minska kostnaderna ska arbetet med ett mer standardiserat 
produktsortiment fortsätta samt det elektroniska stödet i upphandling och i processen från beställning till 
betalning utvecklas. Region Jönköpings län arbetar kontinuerligt för att de strategiska upphandlingarna ska ge så 
stora effekter som möjligt. Under planperioden ska några områden definieras där innovationsvänlig upphandling 
ska främjas. 

Måltidsverksamhet
Mat som serveras inom verksamheten inom Region Jönköpings län ska vara nyttig och producerad under 
hållbara förhållanden. Region Jönköpings län ska ta fram en måltidspolicy som ska användas i den egna 
verksamheten och vid arrangemang som utbildningar och konferenser. Under 2020 görs en översyn av 
sjukhusköken för att ge underlag till beslut inför budget 2021.

Lokalförsörjning
Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler med god arbetsmiljö är en förutsättning för att verksamheten ska 
kunna drivas på ett effektivt sätt. Hög nyttjandegrad och effektiv fastighetsförvaltning lägger grunden för detta. 
Sjukvården har lika hyressättning i länet för lika lokaltyp. Konkurrensutsatta verksamheter har en marknadshyra. 
Genom samverkan med andra regioner, Tekniska Högskolan vid Jönköpings University, Centrum för vårdens 
arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola samt Sveriges Lantbruksuniversitet, sker en aktiv 
kunskapssamverkan och vårdbyggnadsforskning i syfte att bygga rätt lokaler och effektivisera byggprocessen. 
Viktiga områden är att se till att lokalerna är tillgängliga för alla och att satsningen på energisparåtgärder 
fortsätter för att nå mål som sätts i program för hållbar utveckling, regionalt och nationellt. Inomhusklimatet är 
en viktig arbetsmiljöfråga att ta hänsyn till vid både ny- och ombyggnad.

I Programmet för hållbar utveckling har det redovisats behov av energisparåtgärder samt åtgärder för att öka 
andelen förnyelsebar energi. Investeringsramen har 30 miljoner kronor under 2017–2020 för att även inrymma 
projekt med byte till förnyelsebara energikällor, till exempel solceller.

Vid prioritering av fastighetsobjekt tas särskild hänsyn till behov att öka den fastighetstekniska och 
installationstekniska säkerheten. De senaste åren och kommande år sker flera större fastighetsinvesteringar inom 
de tre akutsjukhusen i syfte att framtidssäkra lokalmässiga förutsättningar för en fortsatt god vård.

IT
Region Jönköpings läns förmåga att digitalisera arbetsprocesser och utveckla enkla och användbara tjänster är 
avgörande för att kunna möta de för väntningar som såväl invånare som medarbetare har på effektiva, säkra och 
moderna arbetssätt och servicenivåer. Vi strävar alltid efter nationell och regional samverkan för att nå 
standardiserade arbetssätt, bättre e-hälsotjänster, effektivare administration och för att hushålla med våra 
resurser. 

De IT-lösningar som tas fram behöver samverka med den nationella IT-infrastrukturen, för att underlätta 
integrationen mellan system och tjänster. Det gör det enklare att utbyta information mellan olika aktörer och 
system samt mellan patient och vårdgivare. Målet är att invånaren ska få en bättre och mer sammanhållen vård, 
oavsett vem som utför vården, och att aktörer som organisationer och företag ska kunna kommunicera med 
Region Jönköpings län på ett effektivt sätt, samtidigt som medarbetarna ska ha säkra och arbetsbesparande 
verktyg. Gemensamma satsningar kan aktualiseras under planperioden.
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Kommunal utveckling
I och med regionbildningen bestämde länets kommuner att deras gemensamma arbete med kommunal utveckling 
blir en del i Region Jönköpings läns verksamhet. Verksamheten finansieras av kommunerna och via externa 
projektmedel.

STRATEGISKT MÅL God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet

Avser regionstyrelsens budgetanslag 
Systemmätetal Mätmetod Mål 2019 Resultat 2016 Resultat 2017
Ekonomi i balans Ekonomisystem Inte överstiga budget   
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Finansiella rapporter
Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att vi över tid ska finansiera 
investeringarna med egna medel. Utgångspunkten är att Region Jönköpings läns 
verksamheter inte kostar mer än vad som kan finansieras genom skatteintäkter och 
statsbidrag.

RESULTATBUDGET
Resultatbudgeten omfattar verksamhetsförändringar som redovisats i tidigare avsnitt.  Pris- och löneförändringar 
liksom förändringar i skatteintäkter och kommunal utjämning för åren 2020–2022 är baserade på Sveriges 
Kommuner och Landstings bedömningar per augusti 2019.

(miljoner kronor)
 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Verksamhetens nettokostnad -11 044 -11 445 -11 909 -12 283

Skatteintäkter 9 116 9 348 9 621 9 969

Kommunal utjämning o statsbidrag 2 392 2 433 2 504 2 571

Verksamhetens resultat (före finansnetto) 464 336 216 257

Finansnetto -89 5 -80 -75

Resultat 375 341 136 182

FINANSIERINGSBUDGET (EGENFINANSIERING AV INVESTERINGAR)
Det finansiella målet som sträcker sig över perioden 2015-2025 förutsätter en lägre investeringsnivå under åren 
2023-2025.

Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022 samt scenario för 2023-2025

mnkr 2015 2016 2017 2018 Prognos 
2019

Budget 
2020

Plan 
2021

Scenario 
2022

Scenario 
2023

Scenario 
2024

Scenario 
2025

Summa    
2015-
2025

Verksamhetens resultat 
(före finansnetto)

235 213 313 251 715 336 216 257 200 200 250 3 184

Avskrivningar 369 386 398 374 367 420 470 510 527 537 547 4 905

Egna medel 604 599 711 625 1 082 756 686 767 727 737 797 8 089

Investeringar detaljer -337 -613 -837 -819 -1 173 -1 322 -814 -946 -753 -469 -442 -8 526

Framskjutna 
investeringar/reducering 
investeringar

    158  200 100    458

Egenfinansiering 267 -15 -127 -195 67 -566 72 -79 -26 268 355 21

Ianspråktagande 
placerade medel    200        200

Egenfinansiering efter 
ianspråktagna medel 267 -15 -127 5 67 -566 72 -79 -26 268 355 221
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Kassaflöde

miljoner kronor Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Den löpande verksamheten

Årets resultat 194 375 341 136 182

Avskrivningar 374 405 420 470 510

Avsättningar (netto) 252 267 196 327 274

Rörelsekapitalförändring -34 -78 -3 -99 0

Kassaflöde från löpande verksamhet 785 969 954 834 966

Investeringsverksamhet -819 -1 338 -1 322 -814 -946

Förändring långfristiga fordringar och skulder -3 -4 -4 -4 -4

Förändring likvida medel – kassaflöde -37 -373 -372 16 16

Balansbudget

miljoner kronor Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Tillgångar

Anläggningstillgångar 4634 5624 6 621 7 109 7 546

Omsättningstillgångar 7 261 6 714 6 443 6 315 6 330

– varav finansiella omsättningstillgångar 6 321 5 919 5 503 5 375 5 390

Summa 11 895 12 338 13 064 13 424 13 876

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 622 1 034 1 339 1 475 1 657

Avsättningar (pensioner mm) 8 834 9 076 9 262 9 589 9 863

Skulder 2 439 2 228 2463 2360 2 356

Summa 11 895 12 338 13 064 13 424 13 876

Finansiella nyckeltal

procent Utfall 2018 Prognos 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Resultat i förhållande till skatt och statsbidrag 1,8 7,8 2,9 1,1 1,5

Nettokostnadsförändring 4,0 3,1 3,6 4,1 3,1

Skatteintäkter och statsbidrag/ utjämning -förändring 3,2 7,6 2,4 2,9 3,4

Soliditet 5,2 15,0 10,2 11,0 11,9
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Regionfullmäktiges direktiv till 
styrelse och nämnder avseende 
budget 2020 

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

Beräkning av verksamhetens nettokostnad
Utgiftsramarna per nämnd och område utgår från 
beslutad budget för 2019 med hänsyn tagen till 
beslutade förändringar under året samt de 
utökningsramar som påverkar.

Regionfullmäktige fördelar budgeten på nivåerna 
regionstyrelse och nämnder samt utgiftsramar per 
område i enlighet med uppdelningen i VI 2000 
(Verksamhetsindelning 2000). Utgiftsramarna är 
uppräknade med index för kostnadsökningar 
avseende löner och priser (LPIK Löne- och 
prisförändringar för landsting) vilket fastställs av 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
Utgiftsförändringar i budgeten för 2020 finns 
specificerade i tabell x, sida xx.

Generella och riktade statsbidrag
Regionens prioriteringar utgår från de 
grundläggande värderingarna, visionen, målbild 
2030 och de strategiska målen. Huvudprincipen för 
generella och riktade statsbidrag är att de är en del 
av finansieringen för Region Jönköpings län.
I budget 2020 har de riktade statsbidrag inom hälso- 
och sjukvården som är knutna till 
överenskommelser mellan SKL och staten räknats 
in.

REGIONSTYRELSEN OCH 
NÄMNDERNAS ANSVAR - 
UTGIFTSOMRÅDEN
Regionstyrelsen ska leda och samordna 
förvaltningen av Region Jönköpings läns 
angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas 
verksamhet. Regionsstyrelsen och nämnderna har 
att fatta beslut inom ramen för Budget med 
verksamhetsplan 2020. Regionfullmäktige anvisar 
budget på nämndnivå med fördelning på 
utgiftsramar enligt tabell xx, sida xx.

Förändring av utgiftsramar, oförutsedda 
utgifter med mera
Regionstyrelse och nämnder har befogenhet att 
inom nämndens totala budgetram under året göra 
förändringar mellan utgiftsområden i de fall det är 
en del i att uppnå fullmäktiges beslutade Budget 
med verksamhetsplan 2020. Utöver det har 
regionstyrelse och nämnder befogenhet att inom 
ram under året göra förändringar till följd av 
oförutsedda händelser eller annan händelse som till 
sin karaktär eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut 
i regionfullmäktige. 

Regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 
med mera uppgår till 15 miljoner kronor. 

Regionstyrelsen har att pröva frågan om medel ska 
anvisas för ökade lokalkostnader i 
anslagsfinansierad verksamhet till följd av större 
fastighetsinvestering. Samma gäller vid ökade 
kapitalkostnader i anslagsfinansierad verksamhet 
till följd av större inventarieinvestering. 
Finansiering sker med utrymme för ökade 
avskrivningskostnader.

Uppföljning
Regionstyrelse och nämnder ska genom månads-
rapporter från förvaltningen löpande följa 
verksamhet och ekonomi. Efter april ska 
regionstyrelsen till regionfullmäktige återrapportera 
en tertialrapport med sammanfattning av hur 
verksamheten utvecklas mot de mål som anges i 
budgeten samt ekonomisk helårsprognos. Efter 
augusti ska regionstyrelsen lämna delårsrapport 
samt för helåret årsredovisning till 
regionfullmäktige.

I delårsrapporten och årsredovisningen ska 
återrapporteringen spegla regionfullmäktiges 
fördelning per nämnd och utgiftsramar. 
Regionstyrelsen kan välja att särskilt följa vissa 
uppdrag och utökningsramar.

Regionstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt följa 
övriga nämnders verksamhet och ekonomi. Nämnd 
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med låg måluppfyllelse avseende systemmätetal, 
oavsett perspektiv inom balanced scorecard, ska i 
samband med att delårsrapport per april respektive 
augusti i protokollet till ärendet beskriva vilka 
åtgärder nämnden vidtagit eller avser att vidta i 
syfte att nå förbättrad måluppfyllelse. Med låg 
måluppfyllelse avses i första hand systemmätetal 

som vid mätningen visar rött, det vill säga inte är 
uppfyllt. Protokollet delges regionstyrelsen inför 
dess behandling av delårsrapporten. Nämndens 
ordförande redogör även muntligen vid styrelsens 
sammanträde för åtgärderna.
 

Budget 2020 per nämnd och utgiftsområde enligt VI 2000, mnkr

Budget 
201909

Budget 
2020

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)
Utbildning -49,2 -50,5
Kultur -157,0 -161,2
Allmän regional utveckling -43,5 -48,0
Politisk verksamhet -1,4 -1,4
Summa -251,1 -261,1

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)
Trafik och infrastruktur -831,9 -896,7
Övrig hälso- och sjukvård -69,7 -69,5
Politisk verksamhet -1,4 -1,4
Summa -903,1 -967,5

Nämnden för folkhälsa och sjukvård (FS)
Primärvård -1 971,9 -2 034,9
Specialiserad somatisk vård -5 840,5 -6 037,5
Specialiserad psykiatrisk vård -870,0 -891,6
Tandvård -276,1 -283,5
Övrig hälso- och sjukvård -449,8 -463,2
Politisk verksamhet -0,9 -0,9
Medicinsk service -28,1 -28,7
Summa -9 437,2 -9 740,3

Regionstyrelsen (RS)
Primärvård -29,4 -30,2
Övrig hälso- och sjukvård -209,9 -216,4
Allmän regional utveckling -19,5 -22,1
Politisk verksamhet -61,9 -63,6
Medicinsk service -1,1 -1,1
Allmän service -187,2 -172,3
Fastighetsförvaltning 60,5 31,1
Summa -448,5 -474,6

Parlamentariska nämnden (Politisk verksamhet) -0,2 -0,2

Patientnämnden (Politisk verksamhet) -1,2 -1,3
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Verksamhetens nettokostnad -11 041 -11 445

Skatteintäkter och utjämning 11 508 11 781
Verksamhetens resultat (före finansnetto) 467 336

Finansnetto -92 5

Årets resultat 375 341

REGIONSTYRELSEN OCH 
NÄMNDERNAS ANSVAR – EGNA 
VERKSAMHETSOMRÅDEN

Budget för egna verksamhetsområden
Regionfullmäktiges beslutade Budget med 
verksamhetsplan 2020 anger utgiftsramar och 
verksamhetsmål som ska nås för Region 
Jönköpings läns samlade åtagande, oavsett vem 
som utför verksamheten. För de delar av 
verksamheten som utförs i egen regi, ska 
regionstyrelse och nämnder senast i december 2019 
fastställa budget per verksamhetsområde 
(förvaltningsbudget). 

Regionstyrelse och nämnder ska samtidigt fastställa 
en budget för de delar av styrelsens och nämndens 
utgiftsramar som inte fördelats till 
verksamhetsområden. Regionstyrelsen har ansvar 
för att samordna arbetet med förvaltningsbudget i 
vilka verksamhetsuppdrag och budget 
konkretiseras.

Budgetprinciper för verksamhet i egen regi
Ersättningsformer
Huvudsakligen ges ett budgeterat anslag till 
respektive verksamhetsområde. Några 
verksamhetsområden omfattas helt eller delvis av 
andra ersättningsformer. Regionstyrelse och 
nämnder har att tillämpa följande former för 
fördelning av budget till verksamhetsområden (se 
tabell xx sida xx).
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Verksamhetsområde Anslag Annan ersättning

Hälso- och sjukvård
Vårdcentralerna Bra Liv Primärvård som ingår i vårdval ersätts enligt 

”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik

Budgetram för psykiatri
Budgetram vid specifika uppdrag (till 
exempel mammografi).

Intäkter från köpande enheter

Folktandvården Budgetram för vissa delar av 
specialisttandvården:

 tandvård som inte kan finansieras
 genom intäkter från patient och
 försäkring.
 forskning och utveckling
 utbildning av specialisttandläkare
 med flera.

Budgetram för vissa delar av allmän-
tandvården: Utbildningsansvar, 
läkemedel, tolkkostnader samt för 
underskottskliniker

Allmäntandvård och specialisttandvård för 
vuxna finansieras av patientavgifter enligt 
fastställda taxor och ersättning från den statliga 
tandvårds-försäkringen.

Barntandvårdspeng enligt fastställd
nivå.

Rörlig ersättning för nyutexaminerade
tandläkare och tandhygienister.

Medicinsk vård Budgetram

Kirurgisk vård Budgetram Specialiserad ögonsjukvård i öppenvård, 
omfattande basuppdraget ögonläkarmottagning 
och de båda tilläggsuppdragen ögonbotten- 
fotografering vid diabetes respektive 
kataraktoperationer ersätts enligt 
”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Regional utveckling

Utbildning och kultur Budgetram

Länstrafiken Budgetram

Övrigt

Politisk verksamhet Budgetram

Interna serviceverksamheter:
IT-centrum, verksamhetsnära 
funktion, Verksamhetsstöd 
och service

Budgetram vid specifika uppdrag. Intäkter från köpande enheter

För de verksamhetsområden som har intäkter från 
köpande enheter regleras prissättningen enligt 
fullmäktiges inriktning för stöd- och 
serviceverksamheter.
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Resultatbalansering
För anslagsfinansierad verksamhet avslutas 
budgetåret utan att årets resultat förs vidare till ett 
resultatsaldo. Samma princip gäller för de 
intäktsfinansierade serviceverksamheterna. För 
verksamheter inom vårdval Jönköpings län förs 
årets nettoresultat vidare i ett resultatsaldo till 
kommande år. Regionstyrelsen fastställer resultatet 
på verksamhetsområdesnivå i samband med 
behandling av årsredovisning 2019.

För Folktandvårdens konkurrensutsatta delar förs 
årets nettoresultat vidare i ett resultatsaldo till 
kommande år. Regionstyrelsen fastställer resultatet 
i samband med behandling av årsredovisning 2019. 
Om ett verksamhetsområdes ackumulerade saldo är 
negativt ska en åtgärdsplan upprättas med en plan 
för återställande inom tre år. Åtgärdsplanen 
fastställs av respektive nämnd och delges 
regionstyrelsen.

Tandvård
Folktandvårdens prissättning bör inte avvika för 
mycket från TLV:s (Tandvård- och 
läkemedelsförmånsverket), referenspriser för att 
inte påverka högkostnadsskyddets ogynnsamt för 
den enskilde. Krav på konkurrensneutralitet 
förutsätter att prissättningen baseras på 
självkostnad. För att finansiera pris- och 
löneökningar höjs Folktandvårdens priser 2020 med 
i genomsnitt 1,7 procent. (2019: 2,5 procent). 

I självkostnaden för Folktandvården ska av 
konkurrensskäl mervärdeskatt ingå, trots att den 
kommunala sektorn har generell avdragsrätt för 
mervärdesskatt. Avdragsrätten redovisas därför 
tekniskt som en intäkt utanför Folktandvården. För 
2020 är denna beräknad till 21,1 miljoner kronor 
(2019: 20,6 miljoner kronor).

Vuxentandvårdens utgiftsram på 12,6 miljoner 
kronor (2019: 12,3 miljoner kronor) avser 
kostnader för läkemedel, utbildningsansvar och 
tolkkostnader som inte finansieras genom 
tandvårdstaxan samt ersättning till Folktandvården 
för vuxentandvårdens underskott vid tre 
underskottskliniker. 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård ska 
differentiera vårdpengen utifrån att tandhälsan 
varierar i länet. Utgiftsramen för 
barntandvårdspengen 2020 uppgår till 125 miljoner 
kronor varav 0,6 miljoner av dessa avser 
högkostnadsskydd barntandvård. Antalet 3-23-
åringar beräknas 2020 uppgå till 92 400 personer 
vilket ger en genomsnittlig barntandvårdspeng på 1 
346 kronor. 

För Folktandvårdens preventiva arbete inom 
barnhälsovård, förskola, grundskola och 
gymnasium ges en särskild ersättning på 11,2 
miljoner kronor (2019: 10,9 miljoner kronor). 

Utöver barntandvårdpengen och det preventiva 
folkhälsoarbetet finns en utgiftsram på 5,4 miljoner 
kronor (2019: 5,3 miljoner kronor) för 
Folktandvårdens och privattandvårdens kostnader 
avseende utbildningsansvar, läkemedel, 
tolkkostnader samt ersättning till Folktandvården 
för underskottskliniker.

Total utgiftsram barntandvård 2020: 141,6 miljoner 
kronor.

Tandvård för personer med särskilda behov har 
2020 en budget på 33,3 miljoner kronor (2019: 32,5 
miljoner kronor).

Specialisttandvårdens budget 2020 är 116,9 
miljoner kronor (2019: 113,9 miljoner kronor).

Det finns ett ersättningssystem för 
specialisttandvården med uppdragsbeskrivning och 
därtill kopplad ersättning för områdena:
 tandvård som inte kan finansieras genom 

intäkter från patient och försäkring
 forskning och utveckling
 utbildning av specialisttandläkare med flera

INVESTERINGAR

Beslut och genomförande
Regionfullmäktige beslutar om en årlig 
investeringsram och budget utifrån målet om 
egenfinansiering över en period om 10 år. Den 
beslutade ramen är fördelad mellan fastigheter och 
inventarier.

I budget beskrivs en investeringsplan över fem år 
där första året är en fastställd investeringsram och 
budget och år två till fem är en plan. 
Regionfullmäktige beslutar om alla enskilda 
investeringsärenden över 20 miljoner kronor eller 
investeringsärenden som är av principiell karaktär. 
Regionfullmäktige beslutar om byggnation av nya 
lokaler.

Regionstyrelsen beslutar löpande under året om 
genomförande av investeringar. Regionstyrelsen har 
att, utifrån finansiellt mål om egenfinansiering av 
investeringar, tillse att investeringar som beslutas 
ryms inom beslutad investeringsram och budget 
samt beakta hur dessa påverkar kommande års 
investeringsutrymme i lagd plan. Berörd nämnd ska 
ges möjlighet att yttra sig innan regionstyrelsen 
fattar beslut om genomförande av en investering.
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Regionstyrelsens investeringsbeslut ska beskriva 
hur tillkommande eller avgående driftskostnader 
ska hanteras. 

Inventarier
Utrymmet för inventarier är fördelat mellan 
ospecificerade investeringar och specificerade 
investeringar. Beslut om specificerade investeringar 
ska fattas av regionstyrelsen. Beslut om 
ospecificerade investeringar fattas i verksamheten.

Ospecificerad investering
50 tusen kronor – 2 miljoner kronor

Specificerad investering
> 2 miljoner kronor

Regionstyrelsen ska i samband med att beslut om 
förvaltningsbudget besluta om hur utrymmet för 
ospecificerade investeringar fördelas inom 
förvaltningen.

Fastigheter, ombyggnationer
Årliga insatser som görs för att vidmakthålla 
Befintlig standard betraktas som 
fastighetsunderhåll.

Ombyggnader och utbyten av komponenter eller 
åtgärder som avsevärt förbättrar tillgångens 
prestanda betraktas som investering. Begränsade 
utgifter (lägre än 0,4 miljoner kronor) ska 
direktavskrivas. Beslut om ombyggnationer över 2 
miljoner kronor fattas av regionstyrelsen.

I investeringsplanen finns köp av tåg som tidigare 
leasats samt byggnation av en ny tågdepå under 
perioden. Båda delar har tidigare finansierats 
genom leasing och hyra, att äga i egen regi innebär 
att finansieringsmetoden ändras. Den nya tågdepån 
ska läggas i av Region Jönköpings län helägt bolag 
och finansieras genom att bolaget upptar lån med 
borgensåtagande från Region Jönköpings län 

Uppföljning
Regionstyrelsen ska följa upp investeringar mellan 
2–5 miljoner kronor genom anmälningsärenden 
från förvaltningen. För investeringar över 5 
miljoner kronor ska Regionstyrelsen till 
regionfullmäktige upprätta en särskild 
slutredovisning. I slutredovisningen görs en 
avstämning mot budget samt ekonomiska och 
kvalitetsmässiga effekter av investeringen.

Tabell 23 Investeringsbudget 2020 och plan 2021–2025

miljoner kronor Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Fastigheter om- och nybyggnation 843 659 678 388 204 177

Övrigt, ej egen investering 212 0 0 100 0 0

Inventarier 500 299 269 265 265 265

TOTAL INVESTERINGSKALKYL 1 555 958 946 753 469 442

- varav pågående/beslutade projekt 1 145 401 314 410 310 310

- utrymme för nya beslut 177 413 633 343 159 132

BERÄKNAD UTBETALNING 1 322 814 946 753 469 442

AVGIFTER OCH PRISER
Avgifter och priser för hälso- och sjukvård, 
tandvård, kultur och kollektivtrafik redovisas i 
bilagor till Budget med verksamhetsplan 2020. 
Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas förutom i 
bilaga även på Region Jönköping läns webbplatser. 
Om behov uppstår att under året förändra avgifter 
ska dessa förändringar föreläggas regionfullmäktige 
för beslut. Beslut om tillfälliga 
prisförändringar/erbjudanden inom kollektivtrafik 
och folktandvård kan fattas av respektive nämnd. 

Bilagor som beslutats i fullmäktige i anslutning till 
beslut om budget 2020:
 patientavgifter i hälso- och sjukvården
 tandvårdstaxa folktandvården
 egenavgifter och bidrag hjälpmedel
 regelbok – Primärvård inom vårdval  i 

Jönköpings län
 regelbok – Ögonsjukvård inom vårdval  i 

Jönköpings län
 kollektivtrafikpriser
 regelverk sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst
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 principer för prissättning vid Kulturhuset Spira.



     

2019-05-02 RJL 2019/169

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF

Nämnder i region Jönköpings län
Regionstyrelsen
Regiondirektören

Förslag till budget 2020

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF, bereds årligen möjlighet att lämna 
underlag för beredning av budget. Underlaget tar sin utgång i FNs konvention 
som ska främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter för alla personer med funktionsnedsättning. 

Ett tillgängligt och inkluderande samhälle förutsätter att alla människor kan ta del 
av miljö, kommunikation, information, IT, service och tjänster. Bristande 
tillgänglighet är en form av diskriminering som återfinns i diskrimineringslagen. 
För att nå regionens målsättning – en jämlik hälsa och vård – krävs ett 
systematiskt arbetssätt.  Eftersatta områden, såväl ur ett jämställdhets- som 
diskrimineringsgrundande perspektiv, måste prioriteras när resurser fördelas. 

Hälsa, habilitering och rehabilitering (FS)
Alla länsinvånare ska ha jämlika förutsättningar till god hälsa och vård. 

LFF anser att det finns behov av:
 Att öka resurser till vårdcentraler för att kunna tillgodose rehabilitering för 

personer med kroniska sjukdomar. 
 Att förstärka resurser till Habiliteringsverksamheten för att möta behovet 

av habilitering oavsett diagnosgrupp.
 Att avsätta medel för kontinuerliga utbildningsinsatser för hälso- och 

sjukvårdspersonal inom området bemötande.

Arbete och sysselsättning, ANA
En attraktiv arbetsgivare behöver göra arbetsplatsen tillgänglig för alla, vilket 
innebär att arbetsplatser behöver planeras och utformas för en fysisk och 
psykosocial miljö som passar alla. 

LFF anser att:
 Regionen ska arbeta aktivt för att reducera strukturella hinder och skapa 

möjligheter för fler personer med funktionsnedsättning att arbeta i 
organisationen
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Transporter, TIM
Kollektivtrafiken ska vara användbar för alla och det måste finnas en tilltro till att 
människor själva kan avgöra lämpligt färdsätt. Det förutsätter ett flexiblare system 
som tar hänsyn till individuella lösningar.

LFF anser att:
 Priser, biljettsystem och annan service ska likriktas för kollektivtrafik 

respektive särskild kollektivtrafik.
 Det ska vara möjligt att transportera djur när man reser med särskild 

kollektivtrafik.
 Det ska finnas avsatta medel för kontinuerlig/återkommande utbildning till 

samtliga förare om olika funktionsnedsättningar, bemötande och 
risk/säkerhet i samband med transport.

LÄNSRÅDET FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

Sibylla Jämting Maria List-Slotte
Ordförande sekreterare



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145-
173 
Tid: 2019-10-15 kl. 13:00-16:00 

 
Plats: Regionens hus, sal A 

§166 Patientavgifter i vården 2020 
Diarienummer: RJL 2019/2089 
 
Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Överlämnar förslag till regelverk Patientavgifter i Region 
Jönköpings län 2020 till regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Regelverk patientavgifter i Region Jönköpings län är framtagen 
för 2020. 
 
Beslutsunderlag  

• Missiv daterat 2019-09-24  
• Regelverk patientavgifter i Region Jönköpings län 2020 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Samtliga ledamöter för Moderaterna, Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet.  
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Nathalie Bijelic Eriksson 

Justeras 

 
 
Rachel De Basso 
Ordförande 

Jimmy Ekström Elisabeth Töre 

 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145-
173 
Tid: 2019-10-15 kl. 13:00-16:00 

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Nathalie Bijelic Eriksson 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 99-117
Tid: 2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§107 Patientavgifter i vården 2020
Diarienummer: RJL 2019/2089

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Överlämna förslag till regelverk Patientavgifter i Region 
Jönköpings län 2020 till regionstyrelsen.

Sammanfattning 
Regelverk patientavgifter i Region Jönköpings län är framtagen 
för 2020.

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2019-09-24
 Regelverk patientavgifter i Region Jönköpings län 2020

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Thomas Bäuml (M) deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

306



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 99-117
Tid: 2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

307



MISSIV 1(1)

2019-09-24 RJL 2019/2089

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Regelverk Patientavgifter 2020 i 
Jönköpings län
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Överlämnar förslag till regelverk Patientavgifter i Region Jönköpings län 
2020 till regionstyrelsen.

Sammanfattning
Regelverk patientavgifter i Region Jönköpings län är framtagen för 2020.

Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2019-09-24
 Regelverk patientavgifter i Region Jönköpings län 2020

Beslut skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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Patientavgifter i vården
2020

(Uppdaterad 190913)
Ansvarig Yvonne Stolt
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Avgifter och regler (länk till webplats) Sidnr (länk till dok)

 Patientavgifter (sid 3)

 Grundläggande bestämmelser (sid 4)

 Patientavgifter vid remittering (sid 5)

 Betalning  (sid 6)

 Högkostnadsskydd (sid 7)

 Patientavgifter och koder i Cosmic (sid 9)

 Förtydliganden om patientavgifter (sid 16)

 Patientavgifter/regelverk i slutenvård (sid 25)
(inskrivning, permission, anhörigförmåner mm)

 Intyg (-körkort, -tandvård, -livsmedel mm) (sid 28)

 Intyg och möten (sjukskrivningsprocessen) (sid 31)

 Journal- och röntgenkopior (sid 34)

 Vaccinationer (sid 35)

 Smittskydd (sid 37)

 Avgiftsfria besök och åtgärder (sid 39)

 Patientavgifter för tandvård som ingår i hälso- och sjukvård (sid 42)

 Patientavgifter ögonsjukvård (sid 43)

 Patienter från andra länder (sid 44)
(asylsökande, tillståndslösa, turister, 
EU-medborgare, utlandssvenskar mm) 

310

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21263&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21259&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=23792&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=23792&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=22173&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=22173&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21262&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21262&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21278&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21260&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21275&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21269&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21261&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21271&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21271&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21270&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21266&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21268&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=23131&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=23131&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21276&nodeId=31671
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Patientavgifter
Vårdtjänst (ett urval) Avgift
Allmänläkarvård, primärvård inklusive närakut
Specialistsjukvård inklusive akutmottagning
Vård av utomlänspatient
Hembesök, samt tillkommande patienter 
Sjukvårdande behandling 
Dagsjukvård 
Vaccinationer 
Bokade besök inför KBT via internet 
Mottagningsbesök på distans
Vård ”på plats” av ambulanspersonal
Avgift för sena återbud eller uteblivet besök

(Receptförskrivning/sjukintyg ingår i patientavgiften för både 
sjukvårdande behandling och läkarbesök)

250:-

Provtagning mellan besök
Bentäthetsmätning
Aortascreening
Blodtryck
Hälsovård t ex viktgrupp, hälsokurva
Graviditetstest
Recept via telefon eller via nätet, inkl ”dosförpackade läkemedel”
EKG, Telefon-EKG, Band-EKG
Sjukintyg via telefon eller via nätet
Avgift för sena återbud eller uteblivet besök, för barn
Slutenvård/dygn

100:-

Första remissbesök, remiss från primär- till specialistvård (även akut)
Första remissbesök, remiss från specialist- till primärvård (även akut)
Frikort, mottagning
Barnsjukvård
Hembesök palliativ vård
Kontrollbesök för organdonatorer
Konsultbesök
Smittskydd
Avgiftsfri hälsovård (KVH, BHV, tobaksavvänjning, mammografi)
Gynekologisk hälsokontroll
Recept till barn
Sjukintyg till tonåringar
Öppen hälso- och sjukvård för personer 85 år eller äldre.

0:-

311



4

Grundläggande bestämmelser för 
patientavgifter
Grundprincipen för patientavgiften ska vara att patienten personligen träffar vårdgivaren.

För att avgöra vilken patientavgift som är aktuell måste följande frågor besvaras:

 Omfattas personen av lagen om allmän försäkring?
 Är det fråga om öppen vård?
 Sker besöket på grund av sjukdom?
 Gäller det läkarvård eller sjukvårdande behandling?

Om samtliga dessa frågor kan besvaras med JA ska patienten betala patientavgift.

Patientavgift ska betalas med kort eller faktura, detta gäller även avgift för hälsovård. Det 
gäller även vid akutverksamhet och jourverksamhet.

Vilka omfattas av lagen om allmän försäkring?
Alla i Sverige folkbokförda - såväl vuxna som barn, och är inskrivna hos försäkringskassan.
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Patientavgifter vid remittering
 

 Vid remissbesök från primär- till specialistvård eller från specialist- till 
primärvård (även privat specialist) erläggs patientavgift med 0 kronor vid första 
remissbesöket.

 Vid remissbesök inom specialistvården betalas 250 kronor för alla remissbesök. 
Konsultbesök är däremot avgiftsfria.

 Vid akuta remissbesök för samma sjukdom inom samma dygn tas ingen patientavgift.
 Vid remissbesök för röntgen- och laboratorieundersökningar, som sker till följd av 

läkarbesöket, tas ingen patientavgift. För provtagning som sker utan samband med 
läkarbesök tas en patientavgift på 100 kronor.

 Vid remittering utomläns betalar patienten den patientavgift som gäller i vårdlänet.

Remiss från privatläkare verksamma enligt lag om 
läkarvårdsersättning eller vårdavtal med Region 
Jönköpings län

 För besök inom specialistvården efter remiss från privat allmänläkare betalar patienten 
0 kronor.

 För besök inom specialistvården efter remiss från privat specialist betalar patienten 
250 kronor.

 Patienten betalar ingen patientavgift för laboratorie- och röntgenundersökning efter 
remiss från privatläkare.

Remiss från skolläkare
Skolläkare har rätt att remittera elev eller studerande till primärvård och specialistsjukvård. 
Oftast omfattas dessa patienter av regeln för fri barnsjukvård. Om så inte är fallet betalar 
patienten 250 kronor för ett läkarbesök. Skolläkare får remittera för lab och röntgen för 
sjukvård på regionens bekostnad.

Remiss från helt privata läkare
För undersökning eller behandling av läkare som sker efter remiss från läkare utan avtal med 
regionen betalas patientavgift. Helt privata läkare betalar själva för lab och röntgen.

Remiss från företagshälsovård
Vid besök efter remiss från företagshälsovård betalar patienten 250 kronor i primärvård och 
250 kronor vid specialistmottagning. Företagshälsovården betalar själva för lab och röntgen.
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Betalning
Region Jönköpings läns vårdmottagningar och tandvårdskliniker tar inte emot kontanter. Vi 
ser helst att patienten betalar med kort vid sitt besök. Om de inte betalar med kort får de 
en faktura med posten som de har 30 dagar på sig att betala. Region Jönköpings län tar inte ut 
någon extra avgift för fakturan.

Patienter som har ett särskilt behov av att betala kontant kan få hjälp att göra det vid någon av 
vårdens ekonomiavdelningar: 

 Ekonomiavdelningen, Värnamo sjukhus
 Ekonomiavdelningen, Höglandssjukhuset Eksjö
 Ekonomiavdelningen för Länssjukhuset Ryhov
 Rosenlunds vårdcentrum, plan 5, Hermansvägen
 Folktandvårdens kansli, Hermansvägen

Privata vårdcentraler som ingår i vårdval och privata vårdmottagningar som har avtal med 
Region Jönköpings län kan ha andra regler.
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Högkostnadsskydd för sjukvård
14 maj 2019 blev frikort för sjukvård elektroniska i Region Jönköpings län. 

Besök gjorda hos vårdgivare inom Region Jönköpings län registreras automatiskt i eFrikort 
om vårdgivaren har Cosmic, T4 eller Paratus. Besöker patienten en privat vårdgivare som har 
avtal med eFrikort så sker registreringarna om avgift automatiskt. Besöker patienten en privat 
vårdgivare eller region i annat län som inte är ansluten till eFrikort så sparar patienten kvittot 
och får besöksavgiften registrerad nästa gång de besöker någon av Region Jönköpings läns 
vårdmottagningar. Kvittot måste kontrolleras så att samma besök inte räknas mer än en gång 
(förslagsvis så noteras datum och signatur på det uppvisade kvittot). Har patienten frikort och 
ska besöka en privat vårdmottagning eller en mottagning utanför Region Jönköpings län kan 
de be om en utskrift som visar att de har frikort eller hur mycket de har kvar att betala till 
högkostnadsgränsen för frikort. Detta kan skrivas ut av alla mottagningar, vårdcentraler och 
de privata vårdgivare som har tillgång till eFrikort.

Allmänt
Högkostnadsskyddet är nationellt och gäller även för patienter från andra regioner. Frikort ska 
utfärdas för dessa patienter med tillämpning av de regler som gäller i patientens 
hemregion. Även en EU/EES-patient, som är berättigad till vårdförmån, betalar till regionen 
samma vårdavgifter som personer som är bosatta i Sverige och omfattas därmed också av 
högkostnadsskyddet i hälso- och sjukvårdslagen. eFrikort kan hantera personer med A-nr och 
medlemskap EU/EES/konvention.

För patienter bosatta i länet är högsta belopp för att erhålla frikort för sjukvård 1 150 kronor. 
Ett frikort berättigar till fri sjukvård enligt lag om allmän försäkring (AFL) hos regionens 
vårdgivare, vårdgivare med vårdavtal samt hos vårdgivare med ersättning från regionen enligt 
särskild lag.

De grundläggande reglerna för högkostnadsskyddet finns i 26 § i Hälso- och sjukvårdslagen. 
Högsta nivå på högkostnadsskyddsbeloppet för öppen vård bestäms av aktuellt prisbasbelopp 
(uträknat av SCB). Region Jönköpings län följer alltid rekommenderad högstanivå.

Grundläggande regler
Frikort gäller endast öppenvård. Regionens högkostnadsskydd för sjukvård gäller enligt 
följande regler:

Kvalificerande belopp:

1 150 kronor

Kvalificerande avgifter:

 Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare i alla regioner
 Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare med ersättning från regioner enligt lag eller 

avtal
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 Receptförnyelse/telefonrecept
 Patientavgift för viss nödvändig tandvård som omfattas av sjukvårdens patientavgifter
 Patientavgift för mottagningsbesök på distans
 Patientavgift vid vård på plats av ambulanspersonal

Inte kvalificerande avgifter:

 Patientavgift inom företagshälsovården
 Patientavgift hos helt privata vårdgivare
 Patientavgift som betalas av asylsökande
 Patientavgift vid uteblivet besök
 Besök som är hälsovård t ex vaccinationer, hälsokurva
 Slutenvårdsavgift på sjukhus

Frikort gäller:

 Vid besök för sjukvård hos regionens vårdgivare
 Vid besök för sjukvård hos vårdgivare med ersättning från regionen enligt lag eller 

avtal
 Receptförnyelse/telefonrecept
 Vid besök för viss nödvändig tandvård som omfattas av sjukvårdens patientavgifter
 Vid mottagningsbesök på distans
 Vid vård på plats av ambulanspersonal

Giltighetstid:

Tolv månader räknat från och med dagen för det första vårdbesöket.

Frikortsbesök
Vid besök med frikort utfärdas eventuellt sjukvårdskvitto på 0 kronor .

Frikort som anställningsförmån
Patient med anställning där arbetsgivaren betalar sjukvårdskostnaderna, t.ex. statligt anställda, 
regionsanställda m.fl. har rätt till registrering i eFrikort.
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Patientavgifter och avgiftskoder i Cosmic
Patientavgifterna i Cosmic är kopplade till vårdgivarkategori, vilket medför att de 
patientavgifter som kan vara aktuella visas upp i kassan. Även åldersintervall är kopplat till 
samtliga patientavgifter i Cosmic så att urvalet för patientavgifter hänger samman med 
patientens ålder. Härigenom visas en anpassad patientavgiftslista utifrån patientens ålder och 
den vårdgivarkategori som är aktuell vid besöksregistrering.

Med reservation att ytterligare koder kan tillkomma avseende nya patientavgiftsregistreringar 
2020

Avgifts-
koder Produktnamn Avgift Beskrivning

100 Läkarbesök, primärvård 250:-

Allmänläkarvård, primärvård. Inkl 
patient med EU-kort.
Vård av utomlänspatient.
Gäller vid hembesök, tillkommande 
patienter.
Gäller patienter upp till 85 år.

 

110 Läkarbesök, specialistvård 250:-

Länssjukvård, närakut, allmänläkares 
mottagning efter kl 21.00, lör-, sön- 
och helgdag.
Gäller även vid hembesök

Inkl patient med EU-kort.
Dagsjukvård läkare.
Vård av utomlänspatient.
Gäller patienter upp till 85 år.
 

120 Läkarbesök, remiss 0:-

Första remissbesök till specialistläkare 
gäller både akut och planerat 
remitterad från primärvården. Inkl 
patient med EU-kort.

130 Läkarbesök, asylsökande 50:- Asylsökande

140 Läkarbesök, personer från andra 
länder 2.275:-

Vård av personer från andra länder. 
Patienten betalar hela avgiften. Om 
annan avgift förekommer anges den 
aktuella avgiften för medicinskt 
ansvariga enheten. Se fast prislista**.

150 Läkarbesök, utlandssvensk, planerad 
vård 600:- Utlandssvenskar från länder utan 

konvention.

160 Läkarbesök, korttidsboende, 
planerad mottagning 250:-

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01.
Gäller patienter upp till 85 år.
 

170 Läkarbesök, korttidsboende, 250:- Ny kod med anledning av 
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hembesök ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01.
Gäller patienter upp till 85 år.
 

200 Sjukvårdande behandling 250:-

Sjukvårdande behandling, gäller även 
hembesök.
Dagsjukvård, annan än läkare. Inkl 
patient med EU-kort.
Vård av utomlänspatient.
Gäller patienter upp till 85 år.
 

205 Sjukvårdande behandling, remiss 0:-

Första remissbesök till sjukvårdande 
behandling gäller både akut och 
planerat remitterad från primärvården. 
Inkl patient med EU-kort.

210 Sjukvårdande behandling, 
asylsökande 25:-

Asylsökande
Gäller patienter upp till 85 år.
 

230 Sjukvårdande behandling, personer 
från andra länder 760:-

Vård av personer från andra länder. 
Patienten betalar hela avgiften. Om 
annan avgift förekommer anges den 
aktuella avgiften för medicinskt 
ansvariga enheten. Se fast prislista**.

240 Provtagning 100:-

Provtagning mellan läkarbesök. 
Bentäthetsmätning.

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet och de nya 
vårdvalsenheterna - gäller endast i 
primärvården fr.om. 2011-03-14.
Gäller patienter upp till 85 år.
 

250 Sjukvårdande behandling, 
utlandssvensk, planerad vård 600:- Utlandssvenskar från länder utan 

konvention

OBS!

Frikort fångas genom val i kassan då 
besök registreras. När patienten har 
frikort ska aktuell patientavgift väljas 
i kassan, inte avgiftsfritt besök

0:-

Mottagning läkare, frikort.
Dagsjukvård, läkare, frikort.
Mottagning annan än läkare, frikort.
Dagsjukvård annan än läkare, frikort.
Recept, frikort.
Sjukintyg, frikort.

300 Läkarbesök, avgiftsfritt 0:-

Fri barnsjukvård.
Hembesök av läkare i palliativ vård.
Kontrollbesök för organdonatorer.
Konsultbesök.
Nedsatt avgift.
Hembesök, frikort alt. nedsatt avgift.

305 Provtagning, avgiftsfritt 0:-

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet och de nya 
vårdvalsenheterna - gäller endast i 
primärvården fr.o.m. 2011-03-14.
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306 Provtagning, avgiftsfritt, smittskydd 0:- Alla enheter, länssjukvård och 
primärvård

307 Provtagning, remiss från 
primärvården 0:- Provtagning

310 Sjukvårdande behandling, avgiftsfritt 0:-

Fri barnsjukvård.
Hembesök av annan än läkare i 
palliativ vård.
Konsultbesök.
Nedsatt avgift.
Hembesök frikort alt. nedsatt avgift.
Gästdialys.

320 Läkarbesök, avgiftsfritt, smittskydd 0:- Smittskydd.

330 Sjukvårdande behandling, 
avgiftsfritt, smittskydd 0:- Smittskydd.

340 Läkarbesök, team, ej första 
vårdgivaren 0:-

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01.

350 Sjukvårdande behandling, team, ej 
första behandling 0:-

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01.

360 Läkarbesök, korttidsboende, 
avgiftsfritt 0:-

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01.

430 Hälsovård, 
avgiftsbelagd (varugrupp) 0:- Denna kod kombineras med avgift 

bland varor i Cosmic.

440 Varuförsäljning 0:- Denna kod används vid 
varuförsäljning utan besök.

450 Hälsokurva, 
avgiftsbelagd(varugrupp) 0:-

Denna kod används vid 
varuförsäljning i kombination med 
varan Hälsovård, avgiftsbelagd, 100 
kr

500 Hälsovård, avgiftsfri (varugrupp) 0:- Mödrahälsovård, barnhälsovård m.m.
600 Återbetalning, väntetid 0:- Återbetalning, väntetid.
610 Uteblivet besök, ej meddelat återbud 100:- Avgift vid provtagning, kontroll

610 Uteblivet besök, ej meddelat återbud, 
barn 100:- Avgift vid uteblivet besök, läkare, 

annan personal, barn

610 Uteblivet besök, ej meddelat återbud, 
barn, tolk 410:- Avgift vid uteblivet besök, läkare, 

annan personal, barn, tolk

610 Uteblivet besök, ej meddelat återbud 250:-

Avgift vid ej meddelat återbud, läkare, 
tolk.
Avgift vid ej meddelat återbud, annan 
personal.
Avgift vid ej meddelat återbud, 
avgiftsfritt barnbesök eller 
mödrahälsovård hos läkare.
Avgift för inte meddelat återbud, 
avgiftsfritt barnbesök hos annan än 
läkare. Gäller även besök inom 
kvinnohälsovården.
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610
Uteblivet besök, sjukvårdande 
behandling, asylsökande, ej meddelat 
återbud

25:- Se ovan.

610
Uteblivet besök, sjukvårdande 
behandling, asylsökande, ej meddelat 
återbud, tolk

335:- Se ovan

610 Uteblivet besök, sjukvårdande 
behandling, ej meddelat återbud, tolk 560:- Se ovan.

610 Uteblivet läkarbesök, asylsökande, ej 
meddelat återbud 50:- Se ovan.

610 Uteblivet läkarbesök, asylsökande, ej 
meddelat återbud, tolk 360:- Se ovan.

610 Uteblivet läkarbesök, ej meddelat 
återbud 250:- Se ovan.

610 Uteblivet läkarbesök, ej meddelat 
återbud, tolk 560:- Se ovan.

610 Uteblivet läkarbesök, primärvård, ej 
meddelat återbud 250:- Se ovan.

610 Uteblivet läkarbesök, primär-vård, ej 
meddelat återbud, tolk 560:- Se ovan.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök 250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök, remiss PV 250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök, barn 100.- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarebesök, barn, tolk 410:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök inkl tolk 560:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök, asyl 50:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, tolk, 
asyl 360:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
sjukvårdande behandling 250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
sjukvårdande behandling inkl tolk 560:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
sjukvårdande behandling, asyl 25.- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
sjukvårdande behandling, tolk, asyl 335:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

612 Vårdtillfälle, sent återbud inom 72 
timmar 250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

612 Vårdtillfälle, sent återbud inom 72 
timmar, barn 100:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

613 Avgiftsfritt, när vårdenheten har 
avbokat inom 72 timmar 0:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 250:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.
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läkarbesök PV

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, barn 100:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, barn, tolk 410:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, tolk 560:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, asyl 50:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, tolk, asyl 360:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV 250:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, tolk 560:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, barn 100:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614
Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, barn, 
tolk

410:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, asyl 25:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614
Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, tolk, 
asyl

335:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

615 Avgiftsfritt när primärvården har 
avbokat inom 24 timmar 0:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

616 Uteblivet vårdtillfälle, ej meddelat 
återbud 250:- Gäller fr.o.m. 2014-03-01.

616 Uteblivet vårdtillfälle, ej meddelat 
återbud, barn 100:- Gäller fr.o.m. 2014-03-01.

617 Uteblivet besök, avgiftsfritt 0:- Gäller fr.o.m. 2014-03-01.

618 Sent återbud inom 24 timmar, 
hälsovård 100:-

Gäller patienter som lämnar sent återbud, 
vid hälsovård, t.ex. Hälsokurva. Gäller 
fr.o.m. 2018-02-08.

620 Receptförskrivning 100:-

Recept  
Recept utfärdat av distriktssköterska. 
Samma regler gäller som när läkare 
utfärdar recept.
Recept som hämtas på mottagning.
Recept som sänds hem, e-recept.
Telefon-EKG, band-EKG.
Remiss utfärdat efter telefonsamtal.
Om både recept och sjukintyg utfärdas 
efter telefonsamtal, tas endast en 
avgift ut.
Recept ApoDos och förnyelse 
ApoDos.
Recept , frikort.
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Gäller patienter upp till 85 år.
 

625 Recept, personer från andra länder 760:-  
630 Recept, avgiftsfritt 0:- Recept, sjukintyg till tonåring.

640 Sjukintyg 100:- Sjukintyg utfärdat efter telefonsamtal.
Sjukintyg frikort.

650 Receptförskrivning, asyl 25:- Gäller patienter upp till 85 år.
 

660 Sjukintyg, avgiftsfritt 0:-  

700 Övrigt 12.255:-

Omskärelse av pojkar av icke 
medicinska skäl
DRG-baserad avgift enligt följande: 
DRG N20O, 12.255 kr*.

 Varugrupper  

Hjälpmedel, momsfritt (egenavgift 
ortoser, kompressionsstrumpor, 
journalkopior etc.).
Intyg utan moms, avgiftsfria intyg.
Övriga intyg med moms (inkl 
körkortsintyg, provtagning).

* Priset justeras i början på året enligt prislista "Nord DRG" som beslutas i december av 
Regionsjukvårdsnämnden.

** Priset justeras i början på året enligt prislista "Utomlänsdebiteringar" som beslutas i 
december av Regionsjukvårdsnämnden.
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Förtydliganden om patientavgifter A-Ö
Abort och sterilisering
Abort och sterilisering ska betalas enligt gällande patientavgift för sjukvård.

ApoDos - se "dosförpackade läkemedel"

Arbetsplatsbesök
Om en arbetsgivare begär en insats av regionens personal avseende råd och anpassning i 
arbetsmiljön debiteras enligt gällande intygstaxa B (exkl moms) per besök. Om intyg måste 
skrivas ska det momsbeläggas.

Om arbetsplatsbesök initieras av vårdgivare debiteras patientavgift som vid övrig 
sjukvårdande behandling.

Blodgruppering
Blodgruppering av privatpersoner (ABO, RhD och antikroppsscreening) inklusive 
provtagning och utlåtande, intygstaxa B (inkl moms).

Dagsjukvård
För dagsjukvård (dagmedicin, dagkirurgi, geriatriskt rehabilitering) betalar patienten vanlig 
patientavgift.

Besök i dagsjukvård redovisas som ett besök oberoende av vilken/vilka kategorier hälso- och 
sjukvårdspersonal som medverkar i vården av patienten.

Patient med fler än 5 dagsjukvårdsbesök inom 30 dagar erhåller mat (lunch eller middag) utan 
egen kostnad från första lunch/middag. Detta gäller de enheter som serverar måltider i 
samband dagsjukvård. Övriga patienter betalar samma avgift som för personalkost. Barn får 
mat avgiftsfritt.

Enklare måltid, t.ex. dricka och smörgås kan tillhandahållas utan avgift.

Anhöriga hänvisas till matsal alternativt betalar som för personalkost.

Distansbesök (mottagningsbesök på distans)
Besök på distans på mottagning/vårdenhet där en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal 
med självständigt behandlingsansvar. Besöket ersätter/motsvarar ett traditionellt 
öppenvårdsbesök och kan ske via någon slags e-tjänst.
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Distansbesöket genererar en patientavgift som för vanligt besök och avgiften är 
högkostnadsgrundande.

Dosförpackade läkemedel (förr: ApoDos)
Patientavgift för recept tas ut när vårdtagare/patient får Dosförpackade läkemedel utfärdat för 
första gången samt även vid förnyelse/förlängning av recepten i listan (förlängning/förnyelse 
görs oftast en gång per år). Om nytt läkemedel tas in i receptlistan för Dosförpackade 
läkemedel så betalar patienten avgift på samma sätt som för annan receptförskrivning (om 
receptförskrivning ingår i ett besök så betalar patienten endast besöksavgift, om det avser typ 
telefonrecept utan besök betalar patienten receptavgift). Vid förändring av dosering utgår 
ingen ytterligare avgift, om inte ett helt nytt recept skrivs ut.

Drogtest, DNA-test
Intygstaxa B (exkl moms), tillämpas vid t.ex drogtest begärt av arbetsgivare, DNA-test vid 
t.ex. arvstvister. Läkarinsats + provtagningar. Provsvar går till beställaren som även betalar 
analyskostnaden.

Faderskapsprov
Intygstaxa B (exkl moms), tillämpas för faderskapsprov. Läkarinsats + provtagningar, 
laboratoriekostnader. Provsvar till beställare som får skriva utlåtande.

Flera besök/behandlingar samma dygn, samma sjukdom
Om patienten återkommer till vårdgivare inom 24 timmar (ett dygn) för samma sjukdom 
betalas ingen ny patientavgift. Detta gäller endast för akuta besök. Behöver inte vara samma 
vårdgivare.

Gruppbehandling
Varje patient som behandlas p g a sjukdom betalar vanlig patientavgift

Hembesök
Vid hembesök betalar man avgift för alla vårdgivarkategorier. Patientavgiften är 250 
kronor när läkare eller annan vårdgivarkategori (sjukvårdande behandling) besöker patienten i 
hemmet.  Avser det provtagning kostar det 100 kr. Hembesök för medicinutdelning är 
avgiftsfritt.
Om besöket gäller flera patienter i samma hushåll betalar övriga familjemedlemmar 250 
kronor.

Hjälpmedelsförskrivning 
Förskrivning av hjälpmedel är en process, där behovsbedömning, information, ordination, ev 
anpassning, träning, uppföljning och dokumentation ingår.
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Vid förskrivning betalar patienten vanlig patientavgift per behandlingstillfälle (sjukvårdande 
behandling).

Bedömning och uppföljning av bostadsanpassning, som sker i hemmet, är avgiftsfritt. Även 
intyget är avgiftsfritt.

När utprovning/tillverkning av ortoser är en del i behandling kostar det 250 kronor + kostnad 
för produkten.  För enbart utlämnande av ordinerad ortos uttas ingen besöksavgift (patienten 
betalar endast för produkten).

Hälsokontroll
Intygstaxa B (exkl moms), tillämpas för hälsokontroller. Om intyg måste skrivas ska det 
momsbeläggas. (Gäller ej asylsökandes inledande hälsokontroll som är fri och betalas av 
migrationsverket.)

En hälsokontroll bör innehålla: allmän anamnesupptagning, basal kroppsundersökning och 
provtagning, vid behov EKG och en sammanfattande bedömning.

Hälsovård
Vid t.ex. kostrådgivning och hälsokurva är patientavgiften 100 kronor/behandlingstillfälle. 
Mammografiundersökning, gynekologisk cellprovstagning och tobaksavvänjning är dock 
avgiftsfria (ev recept i samband med tobaksavvänjning debiteras).

Avgift vid hälsovård är inte frikortsgrundande.

Hälsoundersökningar där sjukdom konstateras
Om sjukdom konstateras vid en hälsoundersökning gäller följande:

 Om inga åtgärder vidtas p.g.a. den konstaterade sjukdomen betalas endast 
patientavgift för hälsoundersökningen alt ingen kostnad för t.ex. MVC.

 Om den konstaterade sjukdomen leder till nytt besök betalas vanlig patientavgift.
 Om den konstaterade sjukdomen vid samma tillfälle föranleder åtgärder som normalt 

inte ingår i hälsoundersökningen betalas patientavgift både för hälsoundersökningen, 
om denna är avgiftsbelagd, och för läkarbesöket/sjukvårdande behandlingen.

 Om oklarhet råder vid tolkning av undersökningsresultatet och hälsokontrollen därför 
måste göras om, tas ingen ny avgift ut av patienten.

Högriskskydd för levande donatorer
Det finns ett särskilt högriskskydd för levande donatorer av organ och vävnader. Skyddet 
omfattar utredningar och operation i samband med donation. Skyddet innebär att donatorns 
arbetsgivare har rätt till ersättning från sjukförsäkringen för sina kostnader för sjuklön. Den 
enskilde får ersättning från den första dagen i en sjukperiod (karensdagen).
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Informera patienten om att begära läkarintyg, där det framgår att den försäkrade är donator 
och vilket organ/vävnad som eventuellt ska doneras.

Donatorn har också rätt att i samband med donationsingrepp få full ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst och andra kostnader som är relaterade till donationsingreppet. Dessa kostnader 
ersätts av regionen.

Hörselskydd och musikproppar
Kunden alternativt företaget betalar den faktiska kostnaden, 350 kronor per person, för själva 
avgjutningen av hörselgången i syfte att göra hörselskydd och musikproppar. Tillverkning av 
eventuella skydd/proppar står kunden för själv.

Kvarskrivna patienter
En kvarskriven patient som är bosatt här i vårt landsting, är av sekretesskäl fortfarande 
folkbokförd i sin gamla hemregion. Enligt en överenskommelse ska dessa patienter behandlas 
som om de vore skrivna här, dvs. har rätt till planerad vård, som vi normalt måste ha en 
betalningsförbindelse för.

Regionen, där patienten fortfarande är formellt folkbokförd, ska inte debiteras vårdkostnaden.

KBT via internet
Patienten betalar ingen avgift för tillgång till behandlingspaketet. Vid övriga bokade besök 
betalas vanlig patientavgift för varje bokat besök.

Konsultation
Konsultation som initieras av vården i samband med sluten vård/dagsjukvård/dagkirurgi är 
avgiftsfri för patienten. Planerade (tidsbeställda) besök på annan klinik som görs under tiden 
patienten är inskriven i sluten vård är däremot avgiftsbelagda.

Körkortsintyg för vissa sjukdomsgrupper
Intyg för vissa sjukdomsgrupper, t.ex. diabetiker, epileptiker, som rutinmässigt vanligtvis 
årligen begärs av transportstyrelsen för att få behålla körkort ska vara avgiftsfria.

Läkarbesök i samband med oplanerad inläggning
Om patienten läggs in för sluten vård i samband med att han/hon har haft ett akut 
öppenvårdsbesök samma dag, debiteras både öppenvårds- och slutenvårdsavgift.
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Läkarbesök i äldreboende
När primärvårdsläkare organiserar mottagningsverksamhet på äldreboende ska patienten 
betala samma avgift som vid besök på vårdcentral. Om primärvårdsläkaren kallas till 
äldreboendet på annan tid gäller samma patientavgift.

Läkarbesök när patienten är inskriven i sluten vård
Planerade (tidsbeställda) besök som görs under tiden patienten är inskriven i sluten vård är 
avgiftsbelagda. Konsultbesök är avgiftsfria.

Läkarbesök på grund av sjukdom där samtidigt annan 
åtgärd vidtas
När en patient vid ett läkarbesök samtidigt önskar någon behandling, undersökning eller 
annan åtgärd som inte bedöms nödvändig p g a sjukdom eller misstanke om sjukdom, ska 
förutom patientavgiften även patientavgift betalas för den undersökning eller dylikt som sker 
av annan orsak än sjukdom.

Läkarbesök och sjukvårdande behandling - flera samma 
dag
Om flera separata läkarbesök och/eller sjukvårdande behandlingar utförs samma dag betalas 
patientavgift för varje bokat besök. Patientavgift ska betalas vid varje behandlingstillfälle, 
även när de av praktiska skäl samordnas samma dag.

Lärcafé
Lärcafé är en pedagogisk modell med målsättningen att deltagande patienter och/eller 
närstående ska få ökad kunskap och lära sig hantera sin livssituation och därmed få bästa 
möjliga livskvalitet. Deltagande i ett lärcafé bokas inte som ett vanligt vårdbesök, därför är 
deltagande i lärcaféer avgiftsfritt.

Momsbelagda tjänster
Huvudregeln är att tjänster som görs för att tillhandahålla fakta som grund för tredje persons 
beslut ska påföras moms. Det gäller t.ex:

 Rättsintyg
 Intyg till försäkringsbolag
 Intyg om hälsotillstånd
 Körkortsintyg inkl drogintyg
 Intyg för arbetslivsinriktad rehabilitering
 Medverkan i avstämningsmöte med försäkringskassan
 Intyg för att styrka behov av särskilda hjälpmedel i arbetsliv eller skola, 

parkeringstillstånd
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 Alla typer av intyg för att styrka lämplighet; för att arbeta i utlandet, på natten, på 
höga höjder, med livsmedel, på sjön, för att flyga, dyka, hoppa fallskärm etc.

Exempel på momsfria tjänster:

 LVM-intyg
 LVU-intyg

Nyförlöst med förlossningsskada 
Nyförlöst med förlossningsskada ska betala avgift för vård hos gynekolog fr.o.m. vecka 13 
efter förlossningen

När patienten lämnar sent återbud/uteblir från besök i 
primärvården
Återbud till erbjuden besökstid i primärvården ska lämnas senast 24 timmar före besöket.

Uteblivet besök och återbud senare än 24 timmar före besöket debiteras med vad besöket 
skulle genererat i patientavgift. Detta gäller även patienter som har frikort samt vid besök som 
normalt är avgiftsfria. Gäller även distriktssköterskebesök samt besök inom 
kvinnohälsovården.

Tidsbeställt avgiftsfritt barnbesök debiteras med 100 kronor för läkarbesök/sjukvårdande 
behandling, om patienten uteblir eller lämnar sent återbud. Undantag: Gäller ej BHV-besök.

Om en patient uteblir eller om återbud meddelas så sent att språktolk inte kan avbeställas 
debiteras patienten även för tolkkostnad, 310 kronor. Förutsättning för detta är att patienten 
informerats om dessa regler i kallelsen.

Eventuella undantag från avgift vid sent återbud/uteblivande besök får tas av respektive klinik 
eller verksamhetschef.

Ovanstående avgifter är inte högkostnadsgrundande.

När patienten lämnar sent återbud/uteblir från besök i 
specialistsjukvården
Återbud till erbjuden besökstid i specialistsjukvården ska lämnas senast 3 hela vardagar (72 
timmar) före besöket. Detta gäller både öppenvård och inläggning/operation.

Uteblivet besök och återbud senare än tre hela vardagar före besöket debiteras med vad 
besöket skulle ha genererat i patientavgift. För öppen vård utgår vanlig patientavgift. Samma 
avgift tas ut om besöket avser en inläggning eller operation. Detta gäller även patienter som 
har frikort samt vid besök som normalt är avgiftsfria.

Tidsbeställt avgiftsfritt barnbesök debiteras med 100 kronor för läkarbesök/sjukvårdande 
behandling, om patienten uteblir eller lämnar sent återbud. Undantag: Gäller ej BHV-besök.
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Om en patient uteblir eller om återbud meddelas så sent att språktolk inte kan avbeställas 
debiteras patienten även för tolkkostnad, 310 kronor. Förutsättning för detta är att patienten 
informerats om dessa regler i kallelsen.

Eventuella undantag från avgift vid sent återbud/uteblivande besök får tas av respektive klinik 
eller verksamhetschef.

Ovanstående avgifter är inte högkostnadsgrundande

När patienten inte får vård
Om det är sjukvårdens fel att planerad åtgärd, t ex ett besök eller ett operativt ingrepp, inte 
utförs, ska patienten inte betala patientavgift. För de som har rätt till sjukresa betalas detta av 
regionen, inkl egenavgift (sjuktransportkvitto eller skrivet intyg behövs för att 
sjukreseersättning ska kunna betalas ut).  Andra kostnader, t ex förlorad arbetsinkomst eller 
kostnad för barnpassning, ersätts inte.

Om det beror på patienten att åtgärden inte kan utföras, betalas patientavgift.

Om specialistsjukvården avbokar planerad vård senare än tre hela vardagar (72 timmar) före 
besöket så behöver inte patienten betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma 
sjukdom.

Om primärvården avbokar planerad vård senare än 24 timmar före besöket så behöver inte 
patienten betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma sjukdom.

Provtagning - mellanliggande eller inför ett besök
När provtagning görs utan samband med besök - så kallat "mellanliggande provtagning" - ska 
patienten betala 100 kronor. Remiss för sådan provtagning stämplas med "Patienten ska betala 
100 kronor" av ordinerande klinik.

När provtagning görs inför eller i samband med ett besök, ingår provtagningen i 
patientavgiften för besöket.

Provtagning för alkoholtest ska faktureras polisen (ingår ej i högkostnadsskyddet). 

Vad räknas som provtagning? T ex: bentäthetsmätning, tfn- eller band-EKG, blodtryck 
(även -24 tim), blodprov.

Provtagning på familjemedlemmar
Vid vissa sjukdomar är det nödvändigt att samtliga familjemedlemmar lämnar prover, ex 
svalgodling vid streptococcinfektion. I dessa fall betalas 100 kr för varje prov. Eventuellt 
recept är avgiftsfritt.

Receptförskrivning
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Recept ingår i patientavgiften för både sjukvårdande behandling och läkarbesök

Remissbesök hos specialist- och primärvård
Första besöket hos specialistvården blir avgiftsfritt när man har remiss från primärvården och 
första besöket hos primärvården blir avgiftsfritt när man har remiss från specialistvården 
(undantag: bassängträning)

Om man uteblir från sitt första avgiftsfria remissbesök och blir kallad till nytt besök så betalar 
patienten avgift för nästa besök.

Teambesök
Teambesök är ett öppenvårdsbesök där det är medicinskt nödvändigt att patienten möter ett 
vårdteam. Ett vårdteam är en grupp av samverkande hälso- och sjukvårdspersonal med olika 
kompetenser som träffar patienten tillsammans/vid samma tillfälle. Vid ett teambesök tas 
endast en vanlig patientavgift.

Om flera vårdbesök bokas efter varandra under samma dag för att underlätta för patienten ska 
det inte registreras som ett teambesök utan som enskilda bokade besök. Avgift tas ut för varje 
besök.

Detta gäller även i de fall som kräver kompletterande bedömning av arbetsförmåga vid 
sjukskrivning.

Transport av avlidna
Regionen har ett yttersta ansvar för att den som avlider på allmän plats eller i en privatbostad 
införs till bårhus. Kommunen har motsvarande ansvar för särskilda boenden. Polisen ansvarar 
vid transport för rättsmedicin. Sjukvårdshuvudmannens ansvar upphör när kroppen utlämnas 
för bisättning/kistläggning.

Regionen utför eller betalar transport

 till sjukhus för obduktion som initierats av läkare
 vid tillkommande transportkostnader för borttagning av implantat
 vid hemtransport av avlidna utanför landstingsområdet vid vård enligt 

specialistremiss. Dödsboet betalar egenavgift om 300 kronor (Lf 1986, § 17). 
Dödsboet betalar övriga transporter. I de fall entreprenör inte direktfakturerar 
transportkostnad för avliden är dödsboets kostnad lika med regionens självkostnad 
samt ett påslag för administration om 300 kronor (Ls 1997, § 127).

Faktureringsadress: Region Jönköpings län, Fakturaenheten, Box 1024, 551 11 Jönköping. 
Märk fakturan med ansvarsnr 900008.

331



24

Vård på plats av ambulanspersonal
För patient som behandlas på plats av ambulanspersonal tas samma patientavgift ut som för 
besök på akutmottagning. Om patienten istället förs till vårdcentral eller sjukhus betalar de 
som tidigare en patientavgift för det vårdtillfället och ingen avgift tillkommer för ambulans. 
Avgiften är högkostnadsgrundande.

Återbetalning vid väntetid
Om väntetiden överstiger 30 minuter vid planerat besök, återbetalas patientavgiften. Detta 
gäller inte vid akuta besök. Detta gäller inte heller vid planerade polikliniska ingrepp och 
mottagning som huvudsakligen har sådan verksamhet (KBC, operationscentral). Det åligger 
patienten att på plats begära återbetalning i samband med besöket.
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Patientavgifter/regelverk i slutenvården
Avgifter i slutenvård
För dag 1-10, inom samma vårdtillfälle, betalar patienten 100 kr per påbörjad vårddag. 
Därefter betalar patienten 80 kr per vårddag.

Med samma vårdtillfälle menas vård på samma klinik. Vid överflyttning till annan klinik eller 
annat sjukhus påbörjas nytt vårdtillfälle.  

Barn
Barn och ungdomar under 20 år har avgiftsfri sluten vård. Från och med 20-årsdagen gäller 
vanlig sjukvårdstaxa.

För vilka dagar betalar patienten?
Patienten betalar för samtliga vårddagar utom för permissionsdagar. Patienten betalar för 
inskrivningsdag, men inte för utskrivningsdag. Detta gäller även om patienten flyttas till 
annan avdelning, klinik eller annat sjukhus under pågående vårdtid.

Om patienten skrivs in och ut samma dag tas en slutenvårdsavgift ut.

Högkostnadsskydd och sluten vård
Patientavgiften för sluten vård är inte högkostnadsgrundande.

Patientgrupper med avgiftsfrihet

Anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt 

Patient som är anhållen, häktad eller intagen på kriminalvårdsanstalt betalar ingen 
patientavgift för sluten vård. Öppenvårdsbesök för dessa personer är avgiftsfria. 

Rättspsykiatrisk vård

Kriminalvården står för kostnaderna för rättspsykiatrisk utredning av häktade och intagna på 
kriminalvårdsanstalt. Dessa patienter betalar ingen patientavgift.  

Den som ges rättspsykiatrisk vård som brottspåföljd efter beslut av domstol står hemregionen 
för vården till dessa patienter och debiteras vårdavgift. Dessa patienter debiteras patientavgift.

Smittskyddslagen (2004:168) 
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Sluten vård, öppen vård och läkemedel är kostnadsfri för patienter som behandlas 
för samhällsfarlig sjukdom. Detta gäller alla svenska medborgare som är inskrivna hos 
Försäkringskassan.

Asylsökande

Asylsökande med LMA-kort betalar ingen avgift vid sjukhusvård.

Inskrivningsregler

Gränsdragning - öppen eller sluten vård?

Det är alltid behandlande läkare som avgör om patienten ska skrivas in för sluten vård. Från 
och med den tidpunkt patienten är inskriven är vården att beteckna som sluten vård.

Rätt folkbokföringsadress och identitet

Försäkra dig alltid om att patienten har uppgivit rätt identitet.

Tänk på att dokumentera samtliga uppgifter som efterfrågas på inskrivningssedeln alternativt i 
SPAS. Det är viktigt att kontrollera att den adress som patienten uppger överensstämmer med 
folkbokföringsadressen. Detta för att kunna debitera rätt region efter avslutad vårdtid om det 
avser utomlänspatienter. Det är alltid patientens hemregion som har betalningsansvar för 
vården. Hemregion är den region där patienten är folkbokförd.

Permissionsregler

Betalning vid permissioner

För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar patienten 
ingen patientavgift.

Resdag

Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att gå på permission. Som 
resdag räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad permission.

Permissionsdag

Som permissionsdag räknas den dag då patienten vistas utanför sjukhuset i minst 12 timmar 
mellan kl 00.00 och kl 24.00.  Detta gäller även de dagar när man reser till och från sjukhuset.
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Omfattning av permissionen

Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar.
Undantag: Avsteg från denna regel får i undantagsfall göras för patienter som vårdas på 
psykiatriska kliniken och där permissionen ingår som ett led i behandlingen.

Anhörigförmåner
När en patient får specialistvård långt från den egna bostadsorten kan ekonomisk ersättning 
ges till patient eller anhörig för patienthotell i samband med vård/vistelse hos patienten. 
Specialistvården ska ha initierats av regionen.
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Intygsavgifter
Patienten betalar inte patientavgift utan endast intygsavgift när enda syftet med besöket är att 
få ett intyg.
Intygsavgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet.

Moms på intyg
Skattemyndigheten har utgivit riktlinjer som innebär att vissa av hälso- och sjukvårdens 
tjänster ska påföras moms.

Det gäller i princip intyg m.m. som ligger till grund för tredje persons ställningstagande som 
inte primärt är till för att skydda den enskildes hälsa eller är ett led i vård och behandling.

Se vidare under "förtydliganden om patientavgifter/momsbelagda tjänster"

Avgiftsfria intyg
 Mycket enkla schablonintyg (kryssa i enkla frågor) för exempelvis mönstring eller 

enkla intyg som bara bekräftar diagnosen (ja/nej) är avgiftsfria.
 Intyg, utredningar och analyser m.m. till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 

(LÖF) ska tillhandahållas utan kostnad.
 Adoptionsintyg
 Färdtjänstintyg

Detta gäller även för privata vårdgivare med vårdavtal med Region Jönköpings län.

Intygsavgifter* A, B och C
 Intyg Exkl moms Inkl moms

A. Enkelt intyg grundat på patientkontakt eller 
journaluppgift.

208:- 260:-

B. Intyg som kräver undersökning och/eller enkla 
prover t ex AMF-intyg, livsmedelsintyg inkl 
prover, LVM-intyg

656:- 820:-

 
C. Intyg av omfattande karaktär som kräver 

kvalificerade undersökningar och/eller röntgen, 
t ex dykarcertifikat, rättsintyg, handskadeintyg, 
invaliditetsintyg.

1.024:- 1.280:-

 Vid tidskrävande intyg kan timtaxa debiteras med 820:-/tim 1.025:-/tim

*Möjlighet ges till årlig indexering av intygsavgifterna baserad på LPIK (Landstingsprisindex 
med kvalitetsjusterade löner)
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Intygsavgifter enligt författning
Intyg Avgift

Intyg för rättspsykiatriska undersökningar i brottmål 
(SOSFS 1996:15). Rättsmedicinalverket beslutar om ersättning

Taxa med moms

Intyg till försäkringskassan är kostnadsfritt för 
försäkringskassan. Vanlig patientavgift får tas ut om särskild 
undersökning behövs för intygets utfärdande enligt AFL 
(SFS 1984:908)

Patientavgift

Intyg för föräldrapenning (SFS 1995:584) 0:-

 

Körkortsintyg
Intyg Exkl moms Inkl moms

De rutinmässiga körkortsintyg som begärs av 
Transportstyrelsen på grund av sjukdom är avgiftsfria. 
Patienten är känd för vårdpersonalen och det 
behövs oftast endast journalinformation när intyget 
skrivs. Om särskild undersökning krävs tas patientavgift 
ut för besöket.

Avgiftsfriheten gäller inte för de obligatoriska 45-
årsintygen eller de intyg som krävs av 
Transportstyrelsen pga missbruk.

0:-  

Intyg för behörighet till C- och D-körkort.

Obligatoriskt 45 års intyg för C- och D-körkort

656:- 820:-

 
Provtagningar och läkarbesök för att återfå/behålla 
körkort p.g.a. missbruk (gäller även för att få 
körkortstillstånd) efter beslut av körkortsmyndighet 
(Transportstyrelsen). Taxan innefattar 4-6 
analyskostnader, provtagningstaxa samt intyg och 
läkarbesök.

Taxa för kompletterande provtagningar utöver de 4-
6 godkända som krävs: provtagningstaxa 100 Kr gäller 
(ej frikortsgrundande).

Hela intygskostnaden ska vara erlagd innan utlämnande 
av intyget.

! Om Transportstyrelsen kräver ny provomgång och 
nytt intyg så tas hel intygstaxa ut på nytt vid varje 
intygstillfälle.

1.024:-

 

1.280:-

 

 

 

Läkarintyg i samband med Transportstyrelsens beslut 
om alkolås, inkl kostnaden för blodanalyser.

1.024:- 1.280:-
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Om någon analys visar sig vara positiv och därför måste 
verifieras av Rättsmedicinskt laboratorium, får den 
enskilde utöver grundavgiften för intyget på 1 280 kr, 
betala provtagningstaxa 100 kr (ej frikortsgrundande).

Hela intygskostnaden ska vara erlagd innan utlämnande 
av intyget.

! Om Transportstyrelsen kräver ny provomgång och 
nytt intyg så tas hel intygstaxa ut på nytt vid varje 
intygstillfälle.
Övriga körkortsintyg enligt intygstaxa A, B eller C   

 
Intyg om tandvård till särskilda patientgrupper
Personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få 
tandvård till samma patientavgift som inom hälso- och sjukvården. För detta krävs ett 
särskilt läkarintyg: "Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enligt 3 a § 
tandvårdsförordningen (1998:1338)" (Socialstyrelsen).

Detta intyg är avgiftsfritt för patienten, de betalar endast patientavgift för besöket.

Sjukskrivning
Samlad information om sjukintyg, läkarutlåtande och avgifter för trepartsmöten, 
arbetsplatsbesök, avstämningsmöten och besök hos PR-team:
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Avgifter för intyg och möten
Sjukintyg, läkarintyg vid sjukskrivning, förstadagsintyg
Intyg baserat på telefonsamtal kostar 100 kr.
Vid besök tas vanlig patientavgift ut och då ingår intyget i besöksavgiften.

För mer information om förstadagsintyg se här. 

Läkarutlåtande och intyg

Läkarutlåtande Exkl 
moms

Inkl
moms 

Begäran av läkarutlåtande av Försäkringskassan eller av patienten 
(inkl detaljerat läkarutlåtande, blankett E213*)  i syfte att söka 
aktivitets- eller sjukersättning ingår i vårdens uppdrag och kan inte 
debiteras Försäkringskassan eller patienten (SFS 2004:888). Vanlig 
patientavgift tas ut (SFS 1984:908) om särskild undersökning behövs för 
intygets utfärdande.

 

-

 

-

*Detaljerat läkarutlåtande (blankett E213) - om en person arbetat i annat 
EU-medlemsland.

OBS! Enbart läkare som går under den nationella taxan kan begära 
ersättning (dvs läkare som bedriver privat verksamhet och inte är knuten till 
region/vårdval). Fakturan skickas till Försäkringskassan (RFFS 1977:27).

4.500:- 5.625:-

Förfrågan (skriftligt) om medicinskt läkarutlåtande från 
Arbetsförmedlingen eller förfrågan om läkarutlåtande från 
kommunens socialtjänst är avgiftsbelagda Arvode tas ut. Faktura skickas 
till Arbetsförmedling eller kommunens socialtjänst. Om intyget kräver 
särskild undersökning tas ingen patientavgift ut eftersom besöket räknas in i 
arvodet.

 

2.200:-

 

2.750:-

Intyg (exkluderat sjukintyg, läkarintyg vid sjukskrivning, förstadagsintyg)

Om frågor från Arbetsförmedling, kommunens socialförvaltning eller försäkringsbolag besvaras i 
ett intyg eller brev gäller vanlig intygstaxa A-C.

 

Avstämningsmöte – när läkare medverkar Exkl 
moms

Inkl 
moms 

När Försäkringskassan kallar till avstämningsmöte enligt FKFS 2010:35 gäller 
att vårdenheten debiterar Försäkringskassan för läkarmedverkan.

Patientavgift tas inte ut.
750:- 938:-
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Om tolkbehov finns vid avstämningsmötet ska Försäkringskassan boka och 
betala för den kostnaden. Det är viktigt att vården uppmärksammar 
Försäkringskassan om tolkbehov finns.

 

Möte som Arbetsförmedlingen eller arbetsgivare initierar med vården - utan 
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen eller arbetsgivare kan initiera, dock inte kräva, ett möte med vården. De kan 
inte debiteras och kan därför inte kräva läkarmedverkan.

Om vårdenheten bedömer att mötet är till nytta för patienten och att läkarmedverkan är nödvändig 
kan mötet registreras som trepartsmöte. Om rehabkoordinator/annan vårdpersonal deltar kan 
mötet KVÅ-kodas enligt rutiner för "tidiga insatser" inom rehabkoordinering.

Patientavgift tas inte ut.

 

Trepartsmöte
Trepartsmöte innebär ett möte med läkare, patient och 
arbetsgivare/arbetsförmedlingen/socialtjänst. Försäkringskassan deltar inte. Syftet är att 
initiera och planera insatser för att om möjligt förhindra en sjukskrivning eller förkorta 
sjukskrivningsperioden. Trepartsmöte kan inte debiteras extern aktör och patientavgift tas inte 
ut.

Samordnad individuell plan (SIP)
Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §) 
som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en SIP när den enskilde har behov av 
stöd med samordning av insatser från båda huvudmännen. Syftet är att säkerställa samarbetet 
mellan huvudmännen så att den enskildes behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst 
tillgodoses. Samordnad individuell plan kan initieras av vårdtagare, närstående, sjukvården 
eller socialtjänsten. SIP kan inte debiteras socialtjänsten. Patientavgift tas inte ut.

Arbetsplatsbesök
Om en arbetsgivare gör en förfrågan om en insats av regionens personal avseende råd och 
anpassning i arbetsmiljön debiteras arbetsgivaren enligt gällande intygstaxa B (exkl moms). 
Om intyg måste skrivas ska det momsbeläggas. Debiteringen blir då intygstaxa B (inkl moms) 
för besök + intyg.
Det är alltså endast en avgift som debiteras. Man kan inte ta avgift för både ett besök samt ett 
intyg.
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Om arbetsplatsbesök initieras av vårdgivare debiteras vanlig patientavgift som vid 
sjukvårdande behandling.

PR-team®
Patientavgift tas ut vid varje besök. Vid besök hos flera vårdgivarkategorier samma dag, tas 
endast en avgift ut.

Se regler för teambesök ”patientavgifter i vården/förtydligande om patientavgifter”
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Journal- och röntgenkopior
När en patient, myndighet, advokat, försäkringsbolag etc begär journal- eller röntgenkopia 
gäller att:

 Kopiorna kan lämnas till patienten personligen eller skickas med post. Det bör ske 
med rekommenderad post för att försäkra sig om att utskriften inte kommer till fel 
person, det finns dock inget lagkrav som stödjer att de måste rekommenderas.

 Se hela regelverket om utlämnande av patientuppgifter: ”Regionen/ledning/blanketter 
och dokumantation/dokumentation/dokumentationshandboken”

Kostnad vid journalkopior ska inte momsbeläggas. Detta räknas som ett led i sjukvård och är 
undantaget från momslagen.

Nedanstående kostnad gäller även för övriga administrativa handlingar.

Kostnad

 1-9 kopior: 0:-
 10 kopior: 50:-
 Kopior där utöver (11 eller fler): 2:-/st
 Röntgenfilm på CD-skiva: 300:-
 Kopia av ljudband: 120:-/st
 Kopia av video/DVD: 600:-/st
 Ultraljudsbild: 50:-/st

Exempel:
Om en patient begär att få ut 15 kopior blir kostnaden 50 + 10 = 60:-

När försäkringsbolag, företag etc begär journal- och röntgenkopior kan dessa skickas 
mot faktura.

Uppgift om att journal finns, lämnas ut i samband med svar till personer som begärt utdrag 
enligt personuppgiftslagen. Journalutdrag lämnas enbart enligt ovan angivna regler i enlighet 
med patientjournallagen och sekretesslagen.

Avgiftsfria journalkopior
Patienten har rätt att utan kostnad läsa sin journal (gäller både pappersjournal och datajournal) 
på mottagningen.

Journalkopior som utlämnas till statliga myndigheter, Försäkringskassan, Landstingens 
Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), Personskaderegleringen (PSR) och kommuner är 
avgiftsfria oavsett antal.

Journalkopior som behövs i direkt anslutning till vården av en enskild patient hos vårdgivare 
med vårdavtal eller hos regionssansluten vårdgivare ska tillhandahållas utan kostnad. Gäller 
även företagshälsovården i länet.
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Vaccinationsavgifter
Patienten betalar 250 kronor/person + vaccinpris hos distriktsläkare och 250 kronor/person + 
vaccinpris hos specialistläkare. Patientavgiften gäller alltid oavsett antal injektioner. Detta 
gäller även icke länsbor, ej folkbokförda utlänningar inkl. asylsökande. Vaccinationsavgifter 
är inte högkostnadsgrundande.

Om distriktssköterskan utför vaccination på patient som själv anskaffat vaccin ska patienten 
betala patientavgift 250 kronor.

Vaccin som erbjuds till asylsökande och övriga nyanlända i samband med 
hälsoundersökning är avgiftsfria.

Vaccinationer inom barnhälsovårdsprogrammet är kostnadsfria, men i samband med resor 
eller andra vaccinationer utanför programmet kan extra vaccinationer på barn utföras och då 
är kostnaden enligt nedanstående prislista + patientavgift.

För aktuella vaccinpriser se 1177

Vaccinpriser
Barn äldre än 6 år som inte fått Hepatit B på BVC och som ska ut och resa kan erbjudas 
hepatit B vaccin i kombination med hepatit A som resevaccin.

Incidenter med risk för blodsmitta
Vid incidenter där personal stuckit eller skurit sig på material där risk för blodsmitta 
föreligger, gäller att enheten, där incidenten inträffade, står för kostnaden för eventuell 
provtagning. Om det av infektionsläkaren bedöms nödvändigt med vaccin eller 
immunglobulin debiteras detta smittskyddsenheten.

Vaccination mot influensa och pneumokocker
Region Jönköpings län erbjuder kostnadsfri vaccination (ingen vaccinkostnad eller 
patientavgift) mot influensa och pneumokockinfektioner till alla länsinvånare över 65 år samt 
riskgrupper (definieras av Socialstyrelsen) enligt SOSFS 1997:21.
 
Pneumokockvaccinet enligt gällande föreskrifter. Givna vaccinationer ska registreras i 
vaccinationsregistret. Ersättning för vaccinkostnaden utbetalas en gång per år.

Gratis vaccination av barn med särskild risk
Enligt nationella riktlinjer har barn med Downs syndrom rätt till gratis vaccination mot 
Hepatit B.

I Region Jönköpings län erbjuds alla barn inom Barnhälsovårdsprogrammet kostnadsfri 
Hepatit B vaccination vid 3,5,12 månader. För alla barn som flyttar hit från andra länder 
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bedöms vaccinationsstatus vid hälsoundersökning och dessa barn vaccineras så att de kommer 
ikapp det svenska programmet, inklusive Hepatit B, kostnadsfritt.

Barn med svåra hjärtfel och svår lungsjukdom, t ex Cystisk fibros har rätt till gratis 
vaccination mot pneumokocker.
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Avgiftsfria åtgärder enligt smittskyddslagen 
(SML)
Behandling av allmänfarlig sjukdom är avgiftsfri för patienten för att förebygga att ingen 
avbryter behandlingen för tidigt.

All undersökning, vård eller behandling ur smittskyddssynpunkt vid en allmänfarlig 
sjukdom (förtecknade under punkt 1) ska vara avgiftsfritt för patient, som är inskriven i 
försäkringskassan, är asylsökande eller vistas i Sverige utan nödvändigt tillstånd (för 
svininfluensa, H1N1, gäller konstaterad smitta). Detta gäller även egenavgift för läkemedel 
och sjukresor.

För andra anmälningspliktiga sjukdomar än allmänfarliga (förtecknade nedan under punkt 2) 
erläggs vanlig patientavgift.

För behandling av komplikationer erläggs vanlig patientavgift.

Kostnadsfrihet för läkemedel gäller de mediciner som bedöms ha en biologisk effekt på 
smittspridningen. Även undersökning, vård och övrig behandling som läkaren bedömer 
minska risken för smittspridning är kostnadsfri.

Förteckning över sjukdomar som omfattas av 
smittskyddslagen

1. Allmänfarliga sjukdomar

 Campylobacterinfektion
 Difteri
 Enterohemorragisk E.coli (EHEC)
 Fågelinfluensa (H5N1)
 Giardiainfektion
 Gonorré
 Hepatit A, B, C, D, E
 Hivinfektion
 HTLV I eller II
 Klamydiainfektion
 Kolera
 Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
 Mjältbrand
 Paratyfoidfeber
 Pest
 Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G
 Polio
 Rabies
 Salmonellainfektion
 Shigellainfektion
 Smittkoppor
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 Svår akut respiratorisk sjukdom (sars)
 Syfilis
 Tuberkulos
 Tyfoidfeber
 Virala hemorragiska febrar, exklusive denguefeber och sorkfeber

2. Andra anmälningspliktiga sjukdomar än allmänfarliga

 Atypiska mykobakterier
 Beta-hemolyserande grupp A streptokocker (GAS)
 Botulism
 Brucellos
 Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
 Cryptosporidium
 Denguefeber
 Echinokockinfektion
 Entamoeba histolytica
 Enterobacteriaceae som producerar ESBL
 Enterobacteriaceae som producerar ESBL av karbapenemastyp (ESBL-CARBA)
 Gula febern
 Haemophilus influenzae
 Harpest (Tularemi)
 Influensa A (H1N1)
 Kikhosta
 Legionellainfektion
 Leptospirainfektion
 Listeriainfektion
 Malaria
 Meningokockinfektion
 Mässling
 Papegojsjuka
 Pneumokockinfektion
 Påssjuka
 Q-feber
 Röda hund
 Sorkfeber (nephropathia epidemica)
 Stelkramp
 Trikinos
 Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
 Vibrioinfektion, exkl kolera
 Viral meningoencefalit
 Yersiniainfektion
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Avgiftsfria besök och åtgärder
Besök/åtgärd Kommentar

Adoptionsintyg Adoptionsföräldrar befrias från kostnad för sig och barnet vad 
gäller hälsoundersökning och eventuell lungröntgen.

Anhållna, häktade eller intagna 
vid kriminalvårdsanstalt Öppenvårdsbesök (SFS 2010:611)

Antabusbehandling  

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 20 år har  fri öppen sjukvård, inkl 
tobaksavvänjning. Från och med 20-årsdagen gäller vanlig 
sjukvårdstaxa. Avgiftsfriheten omfattar allt som för andra 
ingår i högkostnadsskyddet. Avgiftsfriheten omfattar även 
barn och ungdomar från EES-land, konventionsland samt 
asylsökande.

Besök inom barn- och ungdomspsykiatri.

Barnhälsovård Hälsosamtal inom ramen för barnhälsovård ska vara 
avgiftsfritt.

Barnmisshandel Undersökning av barn som leder till anmälan om misshandel 
Soc tjänstlag, § 71, (SFS 2001:453)

BB hemvård Besök i BB hemvård och vid tidig hemgång är avgiftsfritt.
Dialysbehandling  
Donatorer, kontrollbesök för 
organdonatorer  

Dödsbevis Konstaterande av dödsfall
Färdtjänstintyg  

Förlossningsskada
Nyförlöst med förlossningsskada har rätt till avgiftsfri 
vård t.o.m vecka 12 efter förlossningen enligt beslut av 
behandlande gynekolog.

Gynekologisk cellprovtagning Avgiftsfritt från 1 januari 2018
HIV-smittade som fått 
infektion genom blod eller 
blodprodukter

(SFS 1993:332)

Klinisk läkemedelsprövning  

Körkortsintyg vid sjukdom

Gäller de rutinmässiga intyg som Transportstyrelsen kräver in 
vid vissa sjukdomar. Kan avse t ex diabetiker, epileptiker, 
psykisk sjukdom, stroke (patientavgift tas ut om särskild 
undersökning krävs)

Avser inte de körkortsintyg som Transportstyrelsen kräver in 
vid missbruk.

Konsultbesök Besök för att belysa en viss fråga och där vårdansvaret kvarstår 
hos den remitterande vårdgivaren.

Kvinnohälsovård Gäller endast besök hos KHV eller specialist-KHV
 

Lärcaféer Deltagande i ett lärcafé bokas inte som ett vanligt vårdbesök, 
därför är deltagande i lärcaféer avgiftsfritt.
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Mammografi
 Avgiftsfritt från och med 1 juli 2018

Medicinhämtare/-
Depotinjektioner Patienter inom psykiatrin, som får doserade läkemedel.

Pallliativ vård. 
Hemsjukvårdsbesök av läkare 
eller annan vårdpersonal för 
patienter i palliativ vård

Med palliativ vård menas vård åt patient med symptomgivande 
sjukdom med en begränsad förväntad överlevnad, oftast upp 
till sex månader och där kurativ vård inte längre är möjlig.

Preventivmedels- och 
abortrådgivning.
Insättning av spiral,
P-spruta 

(SFS 2010:1218)
OBS! Patienten betalar själv spiralen eller sprutan.

Tobaksavvänjning  Själva tobaksanvänjningen är avgiftsfri, eventuella recept 
debiteras som vanlig receptförskrivning.

Vissa öppenvårdsbesök inom 
psykiatrin

Verksamhetschef kan i vissa enstaka tidsbegränsade fall (6 
mån) medge avgiftsbefrielse när detta krävs för att genomföra 
en meningsfull behandling.

Vård enligt smittskyddslag (SFS 2004:168)

Vårdintyg för sluten 
psykiatrisk vård

Vårdintygsbedömning - patienter som behöver 
läkarbedömning angående vårdbehov enligt lagen om 
psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Öppen sjukvård för 
regionanställda

Anställda i Region Jönköpings län betalar patientavgift för 
öppen sjukvård. Patientavgiften omfattas av 
högkostnadsskyddet. Kvittot insänds till lönekontoret för 
utbetalning med lön. Detta innebär att förmånen blir 
skattepliktig.

Förmånen omfattar besök för sjukvård (inte hälsokontroll, 
vaccinationer eller läkemedel).

Förmånen gäller vid besök på regionens mottagningar samt 
hos de privata vårdgivare som har vårdavtal med Regionen.

För de anställda som är berättigade till förmånen och som bor i 
annat län, betalar regionen patientavgiften även vid besök på 
hemregionens vårdinrättningar.

Vid t.ex. arbetsskada eller liknande, där försäkringsbolag eller 
annan utomstående har betalningsansvar, betalar inte regionen 
patientavgiften.

Öppen sjukvård för personer 85 
år och äldre

Vårdavgifter eller andra avgifter (gäller även 
receptförskrivning) för öppen hälso- och sjukvård som ingår i 
högkostnadsskyddet får inte tas ut för patienter som är 85 år 
eller äldre.

Övre luftvägsinfektion

Om patienten söker för övre luftvägsinfektion och inte får 
antibiotika har hen vid behov rätt till ett avgiftsfritt återbesök 
inom fem dagar.
Patienten behöver endast uppvisa kvittot från första besöket 
och upplysa kassapersonalen om orsak till besöket. Vid 
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tveksamhet kan diktat eller journal styrka rätten till 
avgiftsfrihet.
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Patientavgifter för tandvård som ingår i 
hälso- och sjukvård
Barn och ungdomar har fri tandvård t.o.m. det kalenderår de fyller 23 år (från 1 januari 2019).

Viss tandvård debiteras enligt sjukvårdstaxans regler och omfattas av högkostnadsskyddet för 
sjukvård. Detta gäller både offentlig och privat tandvård. Vissa patienter som omfattas av 
dessa regler måste uppvisa speciellt intyg.

Sjukvårdstaxans regler gäller:

 Om behandlingen följer Bedömning tandvårds regelverk.
 Nödvändig tandvård till personer med stort och långvarigt behov av personlig 

omvårdnad i dagliga livet.
 Nödvändig tandvård till personer som tillhör personkretsen LSS § 1, personkrets 1-3, 

samt har beslut om LSS-insatser enligt 9 §.
 Nödvändig tandvård till personer med långvariga och allvarliga psykiska störningar 

som medfört funktionshinder.
 Tandvård som krävs som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid.
 Tandvård för personer med stora behov p g a långvarig sjukdom eller 

funktionsnedsättning.
 Viss oralkirurgisk behandling där sjukhusets resurser krävs.

 

Patientavgifter
Vårdgivare Patientavgift

Tandläkare inom allmäntandvård 250:-
Tandläkare inom specialisttandvård 250:-
Annan vårdgivare än tandläkare, ex tandhygienist 250:-

 

För att ta ut patientavgift måste patienten vara fysiskt närvarande.

Patienter som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift.

Om patienten har giltigt frikort för sjukvård är besöket avgiftsfritt.

Tandvårdsbesök som omfattas av avgiften för sjukvård är högkostnadsgrundande och ska 
registreras i eFrikort. Vid besök hos folktandvården registreras besöksavgiften automatiskt via 
T4. Privata vårdgivare som har avtal med eFrikort registrerar besöksavgiften i 
webbapplikationen. Privata vårdgivare som inte har avtal skriver ut kvitto till patienten som 
får besöksavgiften registrerad nästa gång de besöker någon av Region Jönköpings läns 
vårdmottagningar som har tillgång till eFrikort.
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Patientavgifter ögonsjukvård
Åtgärder som utförs av olika yrkeskategorier/har ett 
”klart samband”/med självklarhet utförs vid ett och 
samma besökstillfälle

Åtgärd Avgift
a. Ny- eller återbesök hos läkare som föregås av förberedelser i form av 
synundersökning, tryckmätning OCT eller SLO utfört av usk/ssk/optiker eller 
efterföljs av exteriörfoto utfört av ssk.

250

b. Kombination av åtgärder i samband med ett akutbesök 250

Avgift tas bara för ett läkarbesök vid samma besökstillfälle även om fler än en läkare är 
involverad, t ex en som undersöker och en annan som ger injektion.

 

”Relativt omfattande åtgärder” som utförs självständigt 
och dokumenteras av usk/ssk, optiker eller ortoptist

Åtgärd Avgift
a. Synfältsundersökning - ssk/optiker 250
b. FUS inför kataraktoperation - ssk/optiker/usk 250
c. Fluo (röntgen) - ssk 250
d. Diabetesfoto - ssk/optiker 250
e. SLO - usk/ssk/optiker 250
f. Makulabesök - ssk/optiker 250

Som ovan i kombination med läkarbesök

Åtgärd Avgift
Synfältsundersökning av ssk/optiker + läkarbesök 2*250
Läkarbesök med beslut om kataraktoperation + efterföljande FUS av ssk/optiker 2*250
Fluo (röntgen) av ssk + läkarbesök 2*250
Makulabesök hos ssk/optiker + läkarinjektion 2*250
Makulabesök hos ssk/optiker + läkarbesök 2*250

Dubbla avgifter tas ut oavsett om åtgärderna utförs samma dag eller olika dagar. Det framgår 
av regelverket med följande lydelse: ”Om flera vårdbesök bokas efter varandra under samma 
dag för att underlätta för patienten ska det inte registreras som ett teambesök utan som 
enskilda besök. Avgift tas ut för varje besök”.
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Patientavgifter, debiteringar och regelverk - 
vård av personer från andra länder
Asylsökande
Regionen har ansvar för hälso- och sjukvård åt asylsökande.

Samtliga asylsökande har rätt till en hälsoundersökning, tolk, ev hjälpmedel samt sjukresor.

Den inledande hälsoundersökningen är avgiftsfri och betalas av Migrationsverket.

Asylsökande barn och ungdomar under 20 år får hälso- och sjukvård utan kostnad. Från och 
med 20-årsdagen gäller patientavgift som för asylsökande vuxna.

Asylsökande har från och med 20-årsdagen rätt till akut sjukvård och vård som inte kan anstå 
(tandvård som inte kan anstå från 18 år), mödrahälsovård, förlossningsvård, 
preventivmedelsrådgivning, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt smittskyddslagen.

I verksamhet som är avgiftsfri, betalar inte heller asylsökande någon egenavgift.

Vem är asylsökande?

Asylsökande och vissa andra utlänningar har rätt att få ersättning enligt lagen om mottagande 
av asylsökande (LMA) genom att uppvisa ett tillfälligt LMA-kort.

Kortets nummer (dossiernr) anges alltid i Cosmic eller på kvitton och annat 
debiteringsunderlag. Ersättning för vården sker på vanligt sätt till enheterna via registrering i 
Cosmic eller för privata vårdgivare genom underlag till ekonomiavdelningen på Regionens 
Hus.

Om patienten inte har LMA-kort kan Migrationsverket kontaktas för besked (010-485 89 37 
eller 0771-235 235).

Patientavgifter för asylsökande inom primärvård

Frikortsförmån gäller inte.

Läkarbesök 50:-
Sjukvårdande behandling 25:-
Telefonrecept 25:-

 

Patientavgifter för asylsökande inom länssjukvård

Vid första besök med remiss från primärvården:
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Läkarbesök 50:-
Akuta remissbesök 0:-
Sjukvårdande behandling 25:-
Telefonrecept 25:-
Tolk*  

*Sjukvården är skyldig att vid behov svara för att tolktjänst tillhandahålls. Kostnaden för detta 
är sjukvårdens ansvar. Uteblir patienten från tidsbeställt besök utan att meddela detta ska 
emellertid patienten debiteras en schablonmässig kostnad på 310 kronor per planerat 
tolktillfälle + patientavgiften.

Vid återbesök efter att ha haft remiss från primärvården eller ansvarig läkare:

Läkarbesök 50:-
Sjukvårdande behandling 25:-

 
Vid besök utan remiss inom specialistsjukvården:

Akutmottagningen eller ambulans ”vård på plats” 250:-
Läkarbesök 250:-
Sjukvårdande behandling 250:-

 

Sjukhusvård

Asylsökande med LMA-kort betalar ingen avgift vid vård på sjukhus (inläggning/sluten vård).

Debiteringsrutiner

Kostnader för vård åt asylsökande debiteras i vissa fall till ekonomiavdelningen 
på Regionens Hus eller så regleras vårdersättningen direkt via registrering i Cosmic (beroende 
på vårdgivarens ekonomisystem).

Ersättningens storlek baseras på öppenvårdsprislistan för utomlänsvård. Betald patientavgift 
räknas bort.

Om kostnaden för sjukvård för en vårdkontakt överstiger 100.000 kronor ersätts denna särskilt 
av Migrationsverket.

Läkarbesök i primärvård och 
länssjukvård 2.275 kr* - 50 kr = 2.225 kr

Besök hos annan vårdgivare 785 kr* - 25 kr = 760 kr        

Hjälpmedel Kostnaden för inköp och anpassning för hjälpmedlet 
debiteras regionen

Tolk 415 kronor per tillfälle

Hälsoundersökningar 2.175 kronor för rutinhälsoundersökning (inkl tolk) utförda 
under 2019 (2 125 kr för 2018) **
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*Priset justerat i början av året enligt prislista ”Priser och ersättningar för sydöstra 
sjukvårdsregionen” som beslutas i december av Regionssjukvårdsnämnden.

** Ersättning från migrationsverket regleras varje år

Övriga flyktinggrupper
Regionen erbjuder tillståndslösa personer (förr kallade gömda/papperslösa personer) akutvård 
och annan vård som inte kan anstå. De har även rätt till en avgiftsfri hälsoundersökning där 
enheterna ersätts via regionen. För tillståndslösa barn gäller samma regler för hälso- och 
sjukvård som för länsbarn. Patientavgifter för tillståndslösa personer är detsamma som för 
asylsökande.

Även de flyktingar (kvotflyktingar och anknytningsflyktingar) som redan vid ankomsten till 
Sverige har fått sitt uppehållstillstånd och sina sista siffror i personnumret har rätt till en 
avgiftsfri hälsoundersökning. Den ersätts av Migrationsverket på samma sätt som för 
asylsökande.

För flyktingar som fått uppehållstillstånd, men som  ännu ej blivit kommunplacerade, gäller 
LMA-kortet. Först när man blivit kommunplacerad med ett eget boende gäller samma villkor 
som för övriga länsbor.

För kommunplacerade flyktingar, kvotflyktingar och flyktingar som fått permanent 
uppehållstillstånd (har de sista fyra siffrorna i personnumret) gäller samma regler som för 
länsbor.

Berättigad vård ska ges även om patienten inte har möjlighet att betala vid tidpunkten när de 
får vård.

EU/EES-länder
EU/EES-länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland (inkl Åland), 
Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, 
Spanien, Storbritannien (och Nordirland), Sverige, Schweiz (EES-avtal gäller), Tjeckien, 
Tyskland, Ungern, Österrike.

För att styrka sin rätt till medicinskt nödvändig vård i Sverige, ska patienter från EU-länderna 
kunna uppvisa det europeiska sjukförsäkringskortet/EUkort. 

Patienter från de nordiska länderna behöver inte visa upp ett EU-kort, men i ansökan till 
Försäkringskassan måste det finnas med uppgifter på patientens namn och fullständiga adress 
i hemlandet samt en kopia på ID-handling (ID, körkort, pass eller EU-kort).

Svenskt EU-kort gäller ej i Sverige.
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När vi debiterar Försäringskassan för EU-patienter ska kopia på deras EU-kort bifogas. Det är 
sidan med "stjärncirkeln" som ska kopieras, är ni osäkra så ta kopia på båda sidor. 

Blanketterna E110, E111, E119 och E128 accepteras ej av Försäkringskassan.

EUmedborgare utan EU-kort

Om EU-medborgare utan EU-kort söker vård ska lagen om vård till tillståndslösa inte 
tillämpas då det strider mot likställighetsreglerna för EU-medborgare. De s.k EU-migranterna 
ingår alltså inte i definitionen "tillståndslösa".

Om en person från annat EU/EESland söker vård och inte har ett EU-kort att visa upp ska de 
debiteras hela summan för vården via faktura till sin hemadress. De har sedan möjlighet att i 
efterhand kontakta sin motsvarighet till Försäkringskassa i sitt hemland och eventuellt få 
tillbaka sina pengar. Denna rutin ska tillämpas på alla EU-medborgare som saknar EU-kort.

EU-medborgare har endast rätt till akut- och nödvändig vård. Planerad vård är de hänvisade 
att göra i sitt hemland.

Hälso- och sjukvård till barn från andra länder
Artikel 2 i FN:s barnkonvention säger att alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen 
får diskrimineras. I artikel 24 står det att alla barn har rätt till hälso- och sjukvård.

Region Jönköpings län har avgiftsfri hälso- och sjukvård för barn, och tandvård är också 
avgiftsfri för barn. Detta gäller folkbokförda barn och ungdomar under 20 år eller de som kan 
påvisa rätt till subventionerad vård. Barn under 18 år med rätt till subvention 
omfattas nationellt av samma rättigheter som svenska barn och följer barnhälsovårdens, 
skolhälsovårdens och folktandvårdens basprogram.  

Asylsökande eller tillståndslösa barn har rätt till sjukvård på samma sätt som länsbarn 
kostnadsfritt. Tandvård för asylsökande och tillståndslösa som fyllt 18 år debiteras enligt 
gällande tandvårdstaxa.

Utländska barn och ungdomar under 20 år, som omfattas av sjukvårdskonvention eller EES-
avtalet, betalar ingen patientavgift för nödvändig vård. Från och med 20-årsdagen gäller 
vanlig patientavgift. Försäkringskassan debiteras (enligt prislista för utomlänsvård). Kopia av 
EU-kortet bifogas för EES-patienter och ID-handling för konventionspatienter. Om patienten 
saknar EU-kort eller inte omfattas av sjukvårdskonvention ska vårdavgift enligt gällande 
prislista för utomlänsvård erläggas.

Gäller det övriga utländska medborgare ej folkbokförda, t.ex. turister som inte kan påvisa sin 
rätt till subventionerad vård i Sverige, så fulldebiteras de vården på samma sätt som vuxna 
enligt gällande prislista för utomlänsvård.

Målgrupper med rätt till kostnadsfri hälsoundersökning inom regionen

Barn och ungdomar som kommer till Sverige för att stanna permanent eller för en längre tid, 
har behov av en hälsoundersökning så snart som möjligt efter ankomst.
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 Flyktingbarn/asylsökande med eller utan förälder.
 Anknytningsbarn som kommer till förälder som redan finns i Sverige
 Barn som immigrerar till Sverige med en eller två föräldrar
 Adoptivbarn
 Barn och ungdomar från östra och sydöstra Europa

Behovet och omfattningen av hälsoundersökning varierar beroende på vilket land barnet 
kommer från. Barn från Skandinavien, Centraleuropa, USA, Canada, Australien och Nya 
Zeeland behöver normalt ingen hälsoundersökning.

Konventionsländer
Konventionsländerna är Algeriet, Australien, Québec och Israel.

Danmark, Norge, Island, Finland och Sverige tillhör den Nordiska konventionen.

Patienter från de nordiska länderna behöver inte visa upp ett EU-kort, men i ansökan till 
Försäkringskassan måste det finnas med uppgifter på patientens namn och fullständiga adress 
i hemlandet samt en kopia på ID-handling (ID, körkort, pass eller EU-kort).

Patientavgifter för akut sjukvård för 
utländska medborgare
OBS!  Kopia tas på patientens id-handling/pass om patienten ej kan betala vid vårdtillfället.

Algeriet

Patienten ska kunna styrka sin algeriska identitet med 
försäkringsintyg eller pass. Betalar vanlig patientavgift 
för ett akut öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och 
i primärvården. Patienten betalar vanlig 
slutenvårdsavgift för akut slutenvård. Resten enligt 
DRG-poäng faktureras försäkringskassan. Kopia på 
patientens id-handling medsändes till FK.

Australien

Patienten ska kunna styrka sin nationalitet med pass 
eller försäkringsintyg. Betalar vanlig patientavgift för 
ett akut öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i 
primärvården. Patienten betalar vanlig 
slutenvårdsavgift för akut slutenvård. Resten enligt 
DRG-poäng faktureras försäkringskassan. Kopia av 
patientens id-handling medsändes till FK

Israel

Konventionen gäller endast vid förlossningsvård. 
Patienten ska kunna uppvisa intyg från behörig 
institution (försäkringskassa). För akut slutenvård 
betalar patienten vanlig slutenvårdsavgift. Resten 
enligt DRG-poäng faktureras FK.

Québec

Personer från staten Quebec som arbetar eller studerar i 
Sverige samt medföljande familjemedlemmar till 
sådana betalar som svenskar för sjukvård. ( Vistelsetid 
max ett år). Resten enligt regionavtalet (öppen vård) 

356



49

och DRG-poäng (sluten vård) debiteras 
försäkringskassan. Patienten ska uppvisa dels ett 
försäkringsintyg från Quebec och dels ett intyg om 
arbetstillstånd eller om inskrivning vid läroanstalt i 
Sverige och omfattas av den svenska lagstiftningen om 
studiestöd.

Belgien, Bulgarien, Estland, 
Frankrike, Grekland, Irland, Italien, 
Lettland, Kroatien, Lichtenstein, 
Litauen, Luxemburg, Nederländerna, 
Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, 
Spanien, Storbritannien, Tyskland, 
Ungern, Österrike

Förordning (EEG) 883/2004 reglerar rätten till vård i 
andra EU/EES-länder. De personer som är försäkrade 
enligt dessa regler ska kunna intyga sin rätt till vård i 
Sverige till vanliga patientavgifter genom att visa upp 
det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet), eller 
provisoriskt intyg om innehav av EU-kort eller annat 
intyg som ger rätt till vård i Sverige (nödvändig 
vård). Reglerna gäller vid tillfälligt besök i Sverige, 
samt när vårdbehovet har uppstått under vistelsen här.

Patienten betalar vanlig patientavgift för ett akut 
öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i 
primärvården. Resten enligt regionavtalets taxa 
faktureras försäkringskassan. Kopia av patientens EU-
kort medsändes (kopior på kortets fram- och baksida). 
Saknar patienten EU-kortet, ska hen betala 2.275 kr* 
för ett läkarbesök inom primärvård och specialiserad 
vård och 760 kr* för sjukvårdande behandling.  Vid 
akut slutenvård betalar patienten vanlig 
slutenvårdsavgift om hen innehar EU-kortet. Resten 
enligt DRG-poäng faktureras FK.

Danmark, Finland, Island och Norge

Patienten betalar vanlig patientavgift för ett 
öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i 
primärvården. För akut slutenvård betalar patienten 
vanlig slutenvårdsavgift. Resten enligt DRG-poäng 
faktureras Försäkringskassan. 

Krav: uppgifter om patientens namn och fullständiga 
adress i hemlandet samt en kopia på ID-handling (ID, 
körkort, pass eller EU-kort) medsändes till FK

Övriga länder

Patienter från övriga länder betalar full avgift enligt 
regionavtalet, 2.275 kr* för läkarbesök och 760 kr* för 
sjukvårdande behandling. För akut slutenvård betalar 
patienten enligt DRG-prislista.

*Priset justerat i början på året enligt prislista ”Priser och ersättningar för sydöstra 
sjukvårdsregionen” som beslutas i december av Regionssjukvårdsnämnden.

Reservnummer (A- respektive C-nr)
Patienter från andra länder har oftast sex siffror i sitt personnummer. Våra vårdsystem 
behöver tio siffror för att kunna registrera patienten. Under dagtid erhålls C-nr/reservnummer 
(används när patienten inte kan identifiera sig) hos Kundservice på IT-centrum, telefon 010-
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241 41 41. På kvällar och helger kontaktas receptionen vid länets akutmottagningar. A-nr 
(används när patienten kan identifiera sig) kan klinikerna själva erhålla och registrera i 
Cosmic.

Utlandssvenskar

Definition av utlandssvensk

Svensk medborgare utflyttad från Sverige. För planerad vård gäller att den ges i det landsting 
man flyttade ut från för att den ska gälla som subventionerad vård.

Barn födda utomlands av svenska föräldrar eller ena parten är svensk, gäller att barnet har ett 
svenskt medborgarskap, helt eller dubbelt, för att få subventionerad vård. Som hemlandsting 
gäller det som föräldrarna/föräldern flyttade ut från.

Utlandssvenskar skall kunna uppvisa ett giltigt svenskt pass.

Utlandssvenskar som bor i ett EU/EES-land

Patienten betalar samma patientavgift som länsbor för akut sjukvård. De måste styrka sin rätt 
till akut sjukvård i Sverige genom EU-kortet (i detta fall gäller inte det svenska EU-kortet 
utan ett EU-kort som är utfärdat i det land som personen nu är folkbokförd i). 
Försäkringskassan faktureras sedan resterande kostnad och kopia på EU-kortet bifogas. Om 
patienten inte har EU-kort måste hen betala full avgift enligt öppenvårdsprislistan för 
utomlänsvård.

För att få planerad vård i Sverige ska patienten styrka denna rätt med med intyg E112 från sitt 
bosättningsland. Försäkringskassan faktureras sedan resterande kostnad. Om patienten inte 
har detta intyg måste hen betala fullt pris enligt regionprislistan.

Pensionärer som bor i ett EU/EES-land

Pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU-land och som reser till Sverige 
har rätt till all vård till vanligt patientavgift. Deras svenska EU-kort gäller inte här i Sverige, 
de ska uppvisa ett intyg från svenska försäkringskassan: ”Intyg om rätt till vårdförmåner i 
Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”.

Studerande (utlandssvensk) som bor i ett EU/EES-land

Studenter som är folkbokförda i Sverige får sjukvård på samma villkor som länsbor. Rätten 
till dessa förmåner kan kvarstå även när studenten inte är folkbokförd i Sverige. Studenter 
som omfattas av svensk socialförsäkring har även rätt till akut- (nödvändig) och planerad 
sjukvård i Sverige till samma avgift som länsbor. Förutsättningen är att Försäkringskassan har 
bedömt att de fortfarande har rätt att omfattas av svensk socialförsäkring. Försäkringskassan 
utfärdar i dessa fall ett intyg till studenten: ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för 
personer som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”. Detta intyg ska visas upp när 
de söker sjukvård i Sverige och de betalar då samma avgift som länsbor.
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Om studenten blir omfattad av studielandets socialförsäkring har de endast rätt till akut- 
(nödvändig) sjukvård i Sverige till samma avgift som länsbor. Då krävs EU-kort som är 
utfärdat i studielandet.

Studerande i nordiska länder måste kunna lämna uppgifter på fullständig adress i hemlandet 
samt en kopia på ID-handling (ID, körkort, pass eller EU-kort).

Utlandssvenskar som bor i ett konventionsland

Patienten betalar samma avgift som hemmasvenskar för akut sjukvård. Resten faktureras 
Försäkringskassan. Kopia på patientens ID-handling bifogas.

Patienten betalar 6 x slutenvårdsavgiften för ett öppenvårdsbesök när det handlar om planerad 
vård. Vårdlandstinget svarar för den resterande kostnaden. Denna rättighet gäller bara i det 
landsting där patienten var folkbokförd när han flyttade från Sverige.

Utlandssvenskar som är bosatta i Kanada, Nya Zeeland, USA, Monaco eller 
Andorra

Patienten betalar samma patientavgift som länsbor för akut sjukvård. Vårdregionen svarar för 
den resterande kostnaden.

För planerad sjukvård betalar patienten hela vårdkostnaden själv. Planerad vård måste sökas i 
den region där patienten var folkbokförd när hen flyttade från Sverige.

Utlandssvenskar som är bosatta i övriga länder utan konventioner eller 
utanför EU/EES

Patienten betalar som länsbor för akut sjukvård. Vårdregionen svarar för den resterande 
kostnaden.

För planerad sjukvård betalar patienten 600 kronor/besök (6 x slutenvårdsavgift). För 
slutenvård är kostnaden 1 000/vårddygn (10 x slutenvårdsavgift).

Denna rättighet gäller bara i den region där patienten var folkbokförd när hen flyttade från 
Sverige. Vårdregionen svarar för den resterande kostnaden.

Vissa utlandssvenskar i utvecklingsländer

Vissa missionärer, präster och volontärer i utvecklingsländer kan ha rätt till öppen vård till 
samma kostnad som länsbor. De kan också ha rätt till sluten vård (akut och planerad) till den 
högsta slutenvårdsavgiften för länsbor (vårdlandstinget svarar för den resterande kostnaden). 
Förutsättningen är dock att dessa personer fortfarande tillhör Svensk Försäkringskassa, och 
detta måste kontrolleras med FK. I annat fall går dessa som enligt texten ovan 
("Utlandssvenskar bosatta ....... utanför EU/EES").

Studerande från EU/EES-land
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Studerande från EU/EES-land har rätt till nödvändig vård, förebyggande mödra- och 
barnhälsovård, förlossningsvård samt kontrollundersökningar. Detta under förutsättning att 
studenten kan uppvisa EU-kortet från behörig institution i sitt hemland.

Under förutsättning att studenten kan styrka sin rätt till vårdförmån genom att uppvisa EU-
kortet, betalar personen i fråga samma vårdavgift som bosatta inom regionen. Därefter 
faktureras försäkringskassan den resterande vårdkostnaden.

Studerande från icke EU/EES-land
Utländsk student (ej EU/EES), som ska studera i Sverige i mer än ett år, måste ha ett 
uppehållstillstånd. I och med att ett uppehållstillstånd sträcker sig över ett år så har man rätt 
att bli folkbokförd  i Sverige och erhålla de fyra sista siffrorna i personnumret. Regionen har 
vårdansvaret och man är att jämställa med övriga länsbor. Att bli folkbokförd är dock något 
personen själv ansöker om hos Skatteverket, det är inget som sker automatiskt.

Arbetande i Sverige från annan EU/EES-stat
Personer som arbetar i Sverige under högst 12 månader, och som kommer från andra 
EU/EES-länder, använder sitt EU-kort. De kan också ha ett samordningsnummer på grund av 
möjlighet till skatteinbetalning. Att en person har ett samordningsnummer innebär inte att 
personen alltid har rätt till subventionerad vård, men personen KAN tillhöra svensk 
försäkringskassa (FK). FK betalar då ersättning till regionen för både nödvändig och planerad 
vård för denna kategori patienter som inte är bosatta i Sverige. Personen kan ha ett svenskt 
arbetsgivarintyg som utfärdats av arbetsgivaren men måste även ha intyget ”Intyg om rätt till 
vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”. Detta 
ska även eventuella familjemedlemmar ha. Kontakta FK för kontroll, annars gäller full 
betalning för vård om inte EU-kort eller intyg kan uppvisas.

Om anställningstiden överskrider 12 månader bör personen ifråga folkbokföra sig i Sverige 
och har då tillgång till hälso- och sjukvården som övriga bosatta i regionen. Detta måste 
personen ansöka om själv.

Samordningsnummer
Om en person ska vistas kortare tid i Sverige än ett år får personen ett kortare 
uppehållstillstånd och eventuellt ett samordningsnummer (ett måste för att personen t ex ska 
kunna betala skatt). Ett exempel på ett samordningsnummer kan vara följande: 19521075-
xxxx om personen är född 15:e okt 1952 (talet 60 läggs till på födelsedatum, 60+15, i detta 
fall 75). Samordningsnummer behöver inte betyda att de har rätt till vård, Försäkringskassan 
måste kontaktas för att kontrollera om de tillhör svensk försäkringskassa eller inte.
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PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145-
173 
Tid: 2019-10-15 kl. 13:00-16:00 

 
Plats: Regionens hus, sal A 

§165 Principer för tandvårdstaxa Folktandvården 
2020 
Diarienummer: RJL 2019/2087 
 
Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Överlämnar principer för tandvårdstaxa Folktandvården 
2020 samt prislista per åtgärd till regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar sedan 
2008 om referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det 
statliga tandvårdsstödet. Principer för hur Region Jönköpings läns 
priser inom folktandvården ska förhålla sig till referensprislistan 
föreslås och en prislista har tagits fram för 2020. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-24 
• Bilaga prislista 2020 Folktandvården 

 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Nathalie Bijelic Eriksson 

Justeras 

 
 
Rachel De Basso 
Ordförande 

Jimmy Ekström Elisabeth Töre 
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UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145-
173 
Tid: 2019-10-15 kl. 13:00-16:00 

 
 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Nathalie Bijelic Eriksson 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 99-117
Tid: 2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§106 Principer för tandvårdstaxa Folktandvården 
2020
Diarienummer: RJL 2019/2087

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Överlämna principer för tandvårdstaxa Folktandvården 
2020 samt prislista per åtgärd till regionstyrelsen.

Sammanfattning 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar sedan 
2008 om referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det 
statliga tandvårdsstödet. Principer för hur Region Jönköpings läns 
priser inom folktandvården ska förhålla sig till referensprislistan 
föreslås och en prislista har tagits fram för 2020.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-24
 Bilaga prislista Folktandvården 2020 

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 99-117
Tid: 2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-09-24 RJL 2019/2087

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Principer för tandvårdstaxa 
Folktandvården 2020
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Överlämnar principer för tandvårdstaxa Folktandvården 2020 samt 
prislista per åtgärd.

Sammanfattning
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar sedan 2008 om
referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet
Principer för hur Region Jönköpings läns priser inom folktandvården ska förhålla
sig till referensprislistan föreslås och en prislista har tagits fram för 2020.

Information i ärendet
Bakgrund
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar sedan 2008 om 
referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet.
Det är exempelvis fyllningar, rotbehandlingar och kronor. Referenspriserna ligger
till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar vid en
tandvårdsbehandling. Referenspriset talar om vad ett normalpris för en behandling
kan vara och tar hänsyn till hela behandlingskostnaden, inklusive tandtekniskt 
arbete och material.

Det är fri prissättning inom tandvården i Sverige. Det innebär att varje tandläkare 
och tandhygienist kan ta vilket pris de vill för den tandvård de utför. Om en
tandläkare tar ut ett högre pris, än det som är angivet i referensprislistan, får 
patienten själv betala mellanskillnaden. Om tandläkarens pris är lägre än
referenspriset, får patienten ersättning enligt det pris den betalar.
En översiktlig genomgång av hur andra landsting/regioner förhåller sig till
referensprislistan visar att de allra flesta avviker och avvikelsen varierar mellan
2 och 14 procent. Region Jönköpings län avviker också från referensprislistan
med cirka 5 procent.

Folktandvården – principer för tandvårdstaxan
Principerna avser både allmäntandvård och specialisttandvård och sätter ramen för 
hur de olika åtgärderna inom folktandvården prissätts.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2019/2087

 Taxan ska i största möjliga utsträckning följa referensprislistan.
 Den totala intäkten (åtgärd*volym*pris) får avvika max 5 procent från 

referensprislistans totala intäkt (5 procent motsvarar ca 10 miljoner kronor 
för Region Jönköpings län).

 Frisktandvården ska vara självfinansierad.
Utifrån detta har en prislista för 2020 tagits fram enligt bilaga.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-24
 Bilaga prislista 2020 Folktandvården

Beslut skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi
Regionledningskontoret Folkhälsa och sjukvård
Folktandvården

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Kristina Bertov 
Chefscontroller
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Blå färg  =  Åtgärden kan debiteras med STB
Grön färg = Åtgärdskoden kan endast användas inom specialisttandvården.
Gul färg = detta är en åtgärdskod som är ny för året.
Orange färg = Allmäntandvården

Åtgärd Typ av behandling Arvode Referens
/Tillstånd i kronor pris

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning, utförd av tandläkare 1 005 865
103L1 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare                         215 375
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare                    375 375
103H1 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare   690 375

103S Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare      485 485

103SH Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare      715 485
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare     1 070 1 070
107S Omfattande undersökning, utförd av tandläkare     1 625 1 625
107SH Omfattande undersökning, utförd av tandläkare       1 990 1 575

108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 740 1 740

108SL Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2 325 2 510

108S Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2 590 2 590

111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 725 660

112
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av 
tandhygienist 905 855

113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 280 280

114
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av 
tandhygienist 525 525

Konsultationsåtgärder för tandläkare med bevis om 
specialistkompetens

115S
Konsultation specialisttandvård (Kan användas endast av tandläkare med 
bevis om specialistkompetens) 950 950

116S
Konsultation specialisttandvård, omfattande  (Kan användas endast av 
tandläkare med bevis om specialistkompetens) 1 905 1 905

Åtgärder för berättigad röntgenundersökning
121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 60 60
121S Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 95 95

Taxeförslag 2020
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123 Röntgenundersökning, helstatus 820 820
123S Röntgenundersökning, helstatus 1 260 1 260
124 Panoramaröntgenundersökning 530 530
124S Panoramaröntgenundersökning 850 850
125 Röntgenundersökning, extraoral 520 520
125S Röntgenundersökning, extraoral 990 990
126 Röntgenundersökning, omfattande 1 005 1 005
126S Röntgenundersökning, omfattande 1 675 1 675
127 Röntgenundersökning, delstatus 195 195
127S Röntgenundersökning, delstatus 345 345
128 Röntgenundersökning, större delstatus 340 340
128S Röntgenundersökning, större delstatus 520 520

Åtgärder för berättigad tomografiundersökning
131 Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 1 000 1 000
131S Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 1 270 1 270
132 Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 1 285 1 285
132S Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 1 720 1 720
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 1 575 1 575
133S Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 2 345 2 345
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1 860 1 860
134S Tomografiundersökning, fyra kvadranter 2 765 2 765

Övriga åtgärder vid undersökning och diagnostik
141 Studiemodeller för behandlingsplanering 600 600
161 Salivsekretionsmätning 625 625
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 400 400
163 Biopsi 995 995
163S Biopsi 1 210 1 210
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 610 610

Åtgärd Sjukdomsförebyggande åtgärder Arvode Referens
/Tillstånd i kronor pris

201
Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller 
problem 430 430

204 Profylaxskena, per skena 815 815
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 175 175
206 Fluorbehandling 350 350
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 280 280
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 530 530
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 825 825

Åtgärd Sjukdomsbehandlande/Smärtstillande åtgärder Arvode referens
/Tillstånd i kronor pris
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 410 410
301S Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 520 520

294



302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 770 770
302S Sjukdoms- eller smärtbehandling 990 990
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 140 1 140
303S Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 470 1 470
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 710 1 710
304S Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 2 195 2 195

311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 430 430

312
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar 
eller problem 175 175

313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 075 1 075
313S Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 2 235 2 235
314 Beteendemedicinsk behandling 495 495
314S Beteendemedicinsk behandling 1 030 1 030
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 435 435
322 Stegvis excavering 1 135 1 135
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 530 530
341S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 735 735
341H1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 760 530
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 035 1 035
342S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 880 1 880
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 560 1 560
343S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 4 170 4 170
362 Lustgassedering, per gång 835 835

Åtgärd Tanduttagning och dentoalveolär kirurgi Arvode referens
/Tillstånd i kronor pris
401 Tanduttagning, en tand 1 035 1 035
401S Tanduttagning, en tand 1 340 1 340
401 Avlägsnande av hängande led, "Grafisk åtgärd" 0 0
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 715 1 715
402S Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2 205 2 205
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 715 1 715
402S Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2 205 2 205
403 Tanduttagning, tillkommande enkel 185 185
403S Tanduttagning, tillkommande enkel 240 240

404
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller 
annan vävnad, per operationstillfälle 3 165 3 165

404S
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller 
annan vävnad, per operationstillfälle 3 980 3 980

404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera rötter, per operationstillfälle 3 165 3 165
404S Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera rötter, per operationstillfälle 3 980 3 980
404 Kirurgiskt avlägsnande av  vävnad, per operationstillfälle 3 165 3 165
404S Kirurgiskt avlägsnande av  vävnad, per operationstillfälle 3 980 3 980
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 220 4 220
405S Omfattande dentoalveolär kirurgi 5 315 5 315
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 035 1 035
406S Tanduttagning, övertalig tand 1 340 1 340
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 085 2 085
407S Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 575 2 575
408 Preprotetisk friläggning med lanbå, omfattande 4 220 4 220
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408S Preprotetisk friläggning med lanbå, omfattande 5 365 5 365

409
Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med 
parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd 1 550 1 550

409S
Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med 
parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd 1 985 1 985

Implantatkirurgiska åtgärder
420 Implantat, per styck 2 855 2 855
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 3 330 3 330
421S Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 4 465 4 045
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 525 1 525
422S Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 855 1 855
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 4 725 4 725
423S Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 6 325 5 770
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 710 1 710
424S Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 2 095 2 095

425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler  implantat. 6 415 6 415

425S Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler  implantat. 8 555 7 785
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 285 2 285
426S Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 835 2 835
427 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 4 035 4 035
427S Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 5 020 5 020
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 4 880 4 880
428S Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 5 755 5 755
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 3 980 3 980
429S Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 4 960 4 960

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med 
benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, 
tilläggsåtgärd, per kvadrant. 1 535 1 535

430S

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med 
benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, 
tilläggsåtgärd, per kvadrant. 1 970 1 970

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med 
benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per 
kvadrant. 2 565 2 565

431S

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med 
benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per 
kvadrant. 3 060 3 060

432
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med 
implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant. 1 910 1 910

432S
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med 
implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant. 2 240 2 240

435 Avlägsnande av ett implantat 1 035 1 035
435S Avlägsnande av ett implantat 1 340 1 340
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 185 185
436S Avlägsnande av ett implantat, enkel 240 240

Parodontalkirurgiska åtgärder
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441
Parodontalkirurgisk behandling vid en till två tänder och/eller kirurgisk 
behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 2 535 2 535

441S
Parodontalkirurgisk behandling vid en till två tänder och/eller kirurgisk 
behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 3 135 3 135

442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3 585 3 585
442S Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 4 485 4 485

443
Kirurgisk behandling av peri-implantit vid två till fyra implantat, per 
operationstillfälle 3 415 3 415

443S
Kirurgisk behandling av peri-implantit vid två till fyra implantat, per 
operationstillfälle 4 265 4 265

444
Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre 
tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 4 650 4 650

444S
Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre 
tänder eller fler i kombinatioon med annan operation, per operationstillfälle 5 850 5 850

445

Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, 
eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per 
operationstillfälle 4 650 4 650

445S

Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, 
eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per 
operationstillfälle 5 850 5 850

446
Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, 
tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1 840 1 840

446S
Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, 
tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 2 005 2 005

447
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per 
operationstillfälle 1 245 1 245

447S
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per 
operationstillfälle 1 350 1 350

448
Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per 
operationstillfälle 755 755

448S
Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per 
operationstillfälle 975 975

451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 3 295 3 295

451S Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 4 395 4 395

452
Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en 
kvadrant eller inom tandposition 3-3 4 555 4 555

452S
Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en 
kvadrant eller inom tandposition 3-3 6 035 6 035

453
Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med 
parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 3 470 3 470

453S
Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med 
parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 4 625 4 625

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med 
parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant 
eller inom tandposition 3-3 4 555 4 555

454S

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med 
parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant 
eller inom tandposition 3-3 6 035 6 035
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Övriga åtgärder
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 335 335

 

Åtgärd Rotbehandling Arvode referens
/Tillstånd i kronor pris
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 445 3 445
501S Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 250 4 250
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 150 4 150
502S Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 5 140 5 140
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 210 5 210
503S Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6 475 6 475
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 680 5 680
504S Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 7 050 7 050
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 920 920
520S Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 160 1 160
521 Akut trepanation och kavumextirpation                                          810 810
521S Akut trepanation och kavumextirpation                                            1 030 1 030
522 Komplicerad kanallokalisation 815 815
522S Komplicerad kanallokalisation 1 030 1 030
523 Stiftborttagning 1 190 1 190
523S Stiftborttagning 1 515 1 515
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3 710 3 710
541S Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 4 690 4 690
541SH Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 5 590 4 690

542
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, 
tilläggsåtgärd 1 045 1 045

542S
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, 
tilläggsåtgärd 1 315 1 315

Åtgärd Bettfysiologiska åtgärder Arvode referens
/Tillstånd i kronor pris

601
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 
skena 3 575 3 575

601S
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 
skena 4 880 4 880

602
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 
skena 3 575 3 575

602S
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 
skena 4 880 4 880

603 Reponeringsskena, per skena 5 680 5 680
603S Reponeringsskena, per skena 6 825 6 825

604L1
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per 
skena 1 240 2 140

604
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per 
skena 2 140 2 140

604S
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per 
skena 2 575 2 575

606 Motorisk aktivering 525 525
606S Motorisk aktivering 645 645
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607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 760 760
607S Bettslipning för ocklusal stabilisering 975 975

Åtgärd Reparativa åtgärder Arvode referens
/Tillstånd i kronor pris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 715 615
701 Inlägg av en yta på framtand eller hörntand 3 845 615
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 075 975
702 Inlägg av två ytor på framtand eller hörntand 3 845 975
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 260 1 160
703 Inlägg av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 3 845 1 160
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 910 785
704 Inlägg av en yta på molar eller premolar 3 845 785
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 270 1 155
705 Inlägg av två ytor på molar eller premolar 3 845 1 155
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 655 1 540
706 Inlägg av tre eller flera ytor på molar eller premolar 3 845 1 540
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 850 1 750

708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 555 555

Åtgärd Tandstödd protetik Arvode referens
/Tillstånd i kronor pris
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 215 5 835
800S Permanent tandstödd krona, en per käke 7 615 6 955
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4 710 4 535
801S Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5 920 5 410
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 195 3 195
802S Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 855 3 855
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 525 1 525
803S Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 910 1 910
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 235 2 235
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 235 2 235
804S Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 455 2 455
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1 900 1 900
805S Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 230 2 230
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 475 3 475
806S Radikulärförankring vid avtagbar protes 4 130 4 130
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 490 2 490
807S Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 870 2 870
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 490 2 490
807S Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 870 2 870
808 Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner 3 405 3 405
808S Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner 4 060 4 060
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 065 1 065
809S Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 225 1 225
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 065 1 065
809S Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 225 1 225

Reparation av tandstödd protetik
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811
Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, 
per stöd 570 570

811S
Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, 
per stöd 730 730

812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 495 1 495
812S Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 930 1 930
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 555 4 555
813S Broreparation med tandteknisk insats 5 645 5 645
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 7 870 7 870
814S Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 9 615 9 615
815 Sadelkrona 5 270 5 270
815S Sadelkrona 6 250 6 250

Avtagbar protetik
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 715 3 715
822S Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4 370 4 370
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 230 5 230
823S Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6 105 6 105
824 Partiell protes med gjutet metallskelett, klammerförankrad 11 135 11 135
824S Partiell protes med gjutet metallskelett, klammerförankrad 12 660 12 660

825
Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av 
urtagskrona, innerkrona eller attachments 12 605 12 605

825S
Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av 
urtagskrona, innerkrona eller attachments 15 150 15 150

826 Attachments, per styck 100 100
827 Hel underkäksprotes 9 395 9 395
827S Hel underkäksprotes 11 680 11 680
828 Hel överkäksprotes 9 395 9 395
828S Hel överkäksprotes  11 680 11 680
829 Immediatprotes, hel käke 7 050 7 050
829S Immediatprotes, hel käke 8 245 8 245

Reparation av avtagbar protetik 
831 Justering av avtagbar protes 380 380
831S Justering av avtagbar protes 490 490
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 270 1 270
832S Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 490 1 490
833 Rebasering av protes 2 590 2 590
833S Rebasering av protes 3 085 3 085
834 Lagning av protes där avtryck krävs 1 980 1 980
834S Lagning av protes där avtryck krävs 2 305 2 305
835 Rebasering och lagning av protes 3 075 3 075
835S Rebasering och lagning av protes 3 620 3 620
836 Komplicerad lagning av protes 3 865 3 865
836S Komplicerad lagning av protes 4 410 4 410

837
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs 
vilken svetsas till befintlig protes. 6 670 6 670

837S
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs 
vilken svetsas till befintlig protes. 7 650 7 650

839 Inmontering av förankringselement, per käke 3 025 3 025
839S Inmontering av förankringselement, per käke 3 570 3 570
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Övriga åtgärder vid bettrehabilitering, behandling av 
käkfunktionsstörning eller av bettavvikelse

845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 965 1 965
845S Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 400 2 400

846
Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller 
bettstabilisering 4 790 4 790

846S
Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller 
bettstabilisering 5 550 5 550

847 Klammerplåt 4 015 4 015
847S Klammerplåt 4 780 4 780

848
Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, 
per tandposition 555 555

848S
Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, 
per tandposition 720 720

Implantatprotetiska åtgärder
850 Implantatstödd krona, en per käke 9 125 8 225
850S Implantatstödd krona, en per käke 11 380 9 540
852 Implantatstödd krona, flera i samma käke 7 030 6 380
852S Implantatstödd krona, flera i samma käke 8 625 7 370
853 Hängande led vid implantatstödd bro 2 235 2 235
853 Hängande led vid implantatstödd bro 2 235 2 235
853S Hängande led vid implantatstödd bro 2 455 2 455
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 175 2 175
854S Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 505 2 505
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 175 2 175
854S Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 505 2 505

855
Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per 
implantat 550 550

856
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, 
per led 1 425 1 425

856S
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, 
per led 1 645 1 645

856
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, 
per led 1 425 1 425

856S
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, 
per led 1 645 1 645

857
Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd 
krona på implantat, per implantat 495 495

858 Distans inklusive distansskruv, per styck 1 275 1 275

859
Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per 
styck, tilläggsåtgärd 1 090 1 090

861 Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat 32 325 32 325
861S Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat 35 615 35 615
862 Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat 34 335 34 335
862S Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat 37 625 37 625
863 Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat 35 885 35 885
863S Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat 39 175 39 175
865 Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat 31 280 31 280
865S Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat 34 240 34 240

Täckprotes på implantat
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871
Implantatstödd täckprotes i överkäke  på två implantat, eller implantatstödd 
täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat 17 600 17 600

871S
Implantatstödd täckprotes i överkäke  på två implantat, eller implantatstödd 
täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat 19 945 19 945

872 Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat 19 840 19 840
872S Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat 22 185 22 185
873 Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra  implantat eller fler 22 425 22 425
873S Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra  implantat eller fler 24 770 24 770
874 Tillägg för alveolarbar på 2 implantat 4 475 4 475
874S Tillägg för alveolarbar på 2 implantat 4 800 4 800
875 Tillägg för alveolarbar på 3 implantat 5 275 5 275
875S Tillägg för alveolarbar på 3 implantat 5 605 5 605
876 Tillägg för alveolarbar på 4 implantat 7 035 7 035
876S Tillägg för alveolarbar på 4 implantat 7 365 7 365
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 14 600 14 600
877S Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 16 945 16 945
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 285 285

Reparation av implantatstödd protetik

880
Av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner på ett till två 
implantat 2 155 2 155

880S
Av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner på ett till två 
implantat 2 810 2 810

881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1 120 1 120
881S Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1 445 1 445

882
Av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt tre 
eller flera implantat 2 940 2 940

882S
Av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt tre 
eller flera implantat 3 810 3 810

883
Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk 
insats 5 695 5 695

883S
Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk 
insats 6 730 6 730

884 Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk 
insats krävs 10 505 10 505

884S Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk 
insats krävs 12 085 12 085

888 Fästskruv/broskruv, per styck 180 180
889 Distansskruv, per styck 375 375
892 Läkdistans, per styck 335 335

 

Åtgärd Tandreglering Arvode referens
/Tillstånd i kronor pris
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 9 085 9 085
900S Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 11 625 11 625
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 13 640 13 640
901S Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 17 465 17 465
902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1år till 1,5 år 16 960 16 960
902S Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1år till 1,5 år 21 870 21 870
903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 19 975 19 975
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903S Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 25 870 25 870
904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 24 745 24 745
904S Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 32 185 32 185
905 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 19 245 19 245
905S Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 24 360 24 360
906 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 22 565 22 565
906S Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 28 765 28 765
907 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 25 885 25 885
907S Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 33 170 33 170
908 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år 31 160 31 160
908S Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år 40 155 40 155

Åtgärd Utbytesåtgärder Arvode referens
/Tillstånd i kronor pris

921
Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller 
hörntand 6 215 1 160

921S
Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller 
hörntand 7 615 1 160

922
Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning,  molar eller 
premolar 6 215 1 540

922S
Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning,  molar eller 
premolar 7 615 1 540

Utbytesåtgärd implantat i entandslucka

925
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för 
ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. 7 710 4 535

925S
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för 
ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. 9 375 5 410

926
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för 
ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona. 10 400 6 765

926S
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för 
ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona. 12 655 7 865

928

Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för 
ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts 
inom två år på en eller båda stödtänderna  som utbytet beräknas på, kirurgisk 
del/implantatoperation. 7 710 2 235

928S

Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för 
ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts 
inom två år på en eller båda stödtänderna  som utbytet beräknas på, kirurgisk 
del/implantatoperation. 9 375 2 455
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929

Utbytesåtgärd.  Implantatbehandling i entandslucka istället för 
ersättningsberättigande tandstödd  bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts 
inom 2 år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk 
del/implantatstödd krona. 10 400 4 535

929S

Utbytesåtgärd.  Implantatbehandling i entandslucka istället för 
ersättningsberättigande tandstödd  bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts 
inom 2 år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk 
del/implantatstödd krona. 12 655 5 410

Utbytesåtgärd ortodontisk slutning av entandslucka

940
Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för 
ersättningsberättigande tandstödd bro. *   se 11 300

940S
Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för 
ersättningsberättigande tandstödd bro. 13 275

941

Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för 
ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts 
inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på. * nedan 6 765

941S

Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för 
ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts 
inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på. 7 865

* Priset på respektive utbytesåtgärd tandreglering beror på omfattningen av 
den tandregleringsbehandling som krävs. Utifrån omfattningen väljs lämpligt 
pris enligt åtgärderna 900-908. Lämpligt pris skrivs in manuellt.
 

Frisktandvård
Brutto 
pris/år

FrTv1 Premiegrupp 1. Premie per år 957
FrTv2 Premiegrupp 2. Premie per år 1 279
FrTv3 Premiegrupp 3. Premie per år 1 664
FrTv4 Premiegrupp 4. Premie per år 2 236
FrTv5 Premiegrupp 5. Premie per år 3 068
FrTv6 Premiegrupp 6. Premie per år 3 870
FrTv7 Premiegrupp 7. Premie per år 4 920
FrTv8 Premiegrupp 8. Premie per år 6 090
FrTv9 Premiegrupp 9. Premie per år 7 690
FrTv10 Premiegrupp 10. Premie per år 9 530
NFA Nationell frisktandvård akut 1 050
NFAH Nationell frisktandvård akut helg 1 575

Öppenvårdstaxa
951 Behandling tandhygienist/tandsköterska. Per besök 250
952 Behandling allmäntandläkare. Per besök 250
953 Besöksavgift Specialisttandläkare 250
954 10 Beräkning högkostnadsskydd 10
954 20 Beräkning högkostnadsskydd 20
954 50 Beräkning högkostnadsskydd 50
954100 Beräkning högkostnadsskydd 100
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955 Frikort hygienist
956 Frikort tandläkare
957 Fribesök följeslagare
958 Fribesök annan avdelning
961 Uteblivande tandhygienist/tandsköterska 250
962 Uteblivande allmäntandläkare 250
963 Uteblivande specialist tdl 250
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PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145-
173 
Tid: 2019-10-15 kl. 13:00-16:00 

 
Plats: Regionens hus, sal A 

§167 Avgifter inom hjälpmedelsområdet 2020 
Diarienummer: RJL 2019/2090 
 
Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Överlämnar förslag till egenavgifter och bidrag inom 
hjälpmedelsområdet i Region Jönköpings län 2020 till 
regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Egenavgifter och bidrag inom hjälpmedelsområdet i Region 
Jönköpings län 2020 är framtagen för 2020. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 
• Missiv daterat 2019-09-24 
• Egenavgifter och bidrag inom hjälpmedelsområdet i 

Region Jönköpings län 2020 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 

 
 

Vid protokollet 

Nathalie Bijelic Eriksson 

Justeras 

 
 
Rachel De Basso 
Ordförande 

Jimmy Ekström Elisabeth Töre 
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UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145-
173 
Tid: 2019-10-15 kl. 13:00-16:00 

 
 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Nathalie Bijelic Eriksson 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 99-117
Tid: 2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§108 Avgifter inom hjälpmedelsområdet 2020
Diarienummer: RJL 2019/2090

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Överlämna förslag till egenavgifter och bidrag inom 
hjälpmedelsområdet i Region Jönköpings län 2020 till 
regionstyrelsen.

Sammanfattning 
Egenavgifter och bidrag inom hjälpmedelsområdet i Region 
Jönköpings län 2020 är framtagen för 2020.

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2019-09-24
 Egenavgifter och bidrag inom hjälpmedelsområdet i 

Region Jönköpings län 2020

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 99-117
Tid: 2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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MISSIV 1(1)

2019-09-24 RJL 2019/2090

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Egenavgifter och bidrag inom 
hjälpmedelsområdet i Region 
Jönköpings län 2020
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Överlämnar förslag till egenavgifter och bidrag inom hjälpmedelsområdet 
i Region Jönköpings län 2020 till regionstyrelsen.

Sammanfattning
Egenavgifter och bidrag inom hjälpmedelsområdet i Region Jönköpings län 2020 
är framtagen för 2020.

Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2019-09-24
 Egenavgifter och bidrag inom hjälpmedelsområdet i Region Jönköpings 

län 2020 2020

Beslut skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Britt Forsberg
Hjälpmedelschef
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Egenavgifter och bidrag 2020 hjälpmedelsområdet

Hörsel

Område Egenavgift Målgrupp Speciella regler

Hörapparat 0 kr < 20 år  

Hörapparat/ljudstimulerare 500 kr > 20 år Bidrag ges per 
ordinationstillfälle.

Syn

Område Bidrag Målgrupp Speciella regler

Bidrag ges per 
ordinationstillfälle. 
Barn som behöver 
glasögon.

 

Glasögon kategori I* Max 800 kr < 8 år

Särskilda regler finns.

Bidrag ges en gång 
per 12 mån.

 

Bidrag till glasögon eller 
kontaktlinser* Max 800 kr  8 år < 19 år

Särskilda regler finns.

Tandemcykel Max 5000 kr Vuxna med 
synskadade

Tandemcykel
Bidrag ges med 
belopp som 
överstiger 5000 kr

Barn med synskada

Cykeln tillfaller 
brukaren. Service och 
reparationer bekostas 
av brukaren.

* Bidraget dras av på kostnaden för glasögonen. Optikern/glasögonbutiken registrerar bidraget i 
webSESAM och skickar orginalrecept/kvitto och faktura till:
Region Jönköpings län
Fakturaenheten
Box 1024
551 11 Jönköping
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Rörelse

Område Bidrag Målgrupp Speciella regler

Bilanpassning Max 3/4 basbelopp

Personer med 
speciella behov som ej 
ingår i FK:s regler för 
bilstöd

Se särkskilda regler 
länk

Trehjulig cykel 500 kr (egenavgift) < 20 år eller t o m 20" 
hjulstorlek

Avgift per cykel. 
Cykeln ägs av 
huvudmannen och 
skall lämnas tillbaka 
när den ej längre 
används.

Trehjulig cykel
50% av cykelns 
inköpspris, inkl 
tillbehör inkl moms

> 20 år eller > 20" 
hjulstorlek

Cykeln tillfaller 
brukaren. Service och 
reparationer bekostas 
av brukaren.

Däck och slang till drivhjul på 
manuell rullstol Eget ansvar Person med manuell 

rullstol

Personen 
rekommenderas 
vända sig till 
konsument 
marknaden. HMC 
erbjuder byte till 
självkostnadspris.
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Träning, vård och behandling
Område Avgift Målgrupp Speciella regler

CPAP 150 kr/mån
Personer med 
obstruktivt 
sömnapnésyndrom

*

Kompressionsstrumpa, 
standard** 170 kr/ uttag

Kompressionsstrumpa, 
måttbeställd 240 kr/ uttag

Se särskilda regler

Bidrag ges till max 4 
eller 8 par/år 
beroende på 
kompresions-grad

Kompressionsutrustning 150 kr/mån Se särskilda regler *

UVB-lampa 150 kr/mån  *

150 kr/mån Smärtlindring  

TENS
300 kr/tillfälle Smärtlindring vid 

förlossning/graviditet  

*   Högkostnadsskydd för behandlingshjälpmedel är 1.800 kr per 12-månaders period.
** Enklare strumpor med låg kompression, där medicinsk ordination saknas, kan köpas i handeln 
och är egenansvar.

Hårersättning

Område Bidrag Målgrupp Speciella regler

Peruker

Lösögonfransar
Max 5000 kr inkl 
moms/år Dock max 2 per år

Tatuering av ögonbryn Max 5000 kr per 5-
årsperiod

Se särskilda regler Korrigering kan ske en 
gång inom en 5-
årsperiod, därefter 
krävs ny förskrivning.
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Ortopediska skor

Område Egenavgift Målgrupp Speciella regler

Ortopediska skor, stövlar och 
kängor

50% av totalpris, 
max 500 kr < 20 år

Ortopediska skor 50% av totalpris, 
max 900 kr > 20 år

Ortopediska kängor och 
stövlar

50% av totalpris, 
max 1000 kr > 20 år

Bidrag lämnas till max 
4 par per år

Skoändringar 100 kr/sko  Bidrag lämnas till max 
4 ändringar per år

RA-toffel 50% av totalpris, 
max 600 kr  Bidrag lämnas till max 

4 par per år

Egenavgift för skor är inte högkostnadsgrundande.

Ortoser

Område Egenavgift Målgrupp Speciella regler

Ortos, nack, hals och bål 200 kr per 
utprovad ortos * > 20 år Se särskilda regler

Ortos, övre och nedre 200 kr per 
utprovad ortos * > 20 år

Ortos, tumme 100 kr per 
utprovad ortos * > 20 år

Ortos, fingrar 100 kr per 
utprovad ortos * > 20 år

Ortos 0 kr < 20 år

Se särskilda regler

* Endast en egenavgift vid bilateral behandling och/eller av hygieniska skäl se särskilda regler.

Egenavgift tas ut även för inneliggande patienter om hjälpmedlet tas med vid utskrivning. Avgift för 
ortoser är inte högkostnadsgrundande.
Läs mer: Prislista ortoser
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Livsmedel för medicinska ändamål

Ett uttag ska täcka näring för en månads behov.

Område Egenavgift/ bidrag 
(B) Målgrupp Speciella regler

Samtliga livsmedel för 
medicinska ändamål 120 kr/uttag < 16 år

 

Helnutrition

1970 kr/uttag (1) > 16 år
= mer än 90% av 
energibehovet
Halvnutrition

985 kr /uttag (1) > 16 år = 50 - 90% av 
energibehovet

Näringstillskott och 
sondnäring (enteral nutrition)

394 kr/uttag (1) > 16 år
Tilläggsnutrition = 
mindre än 50% av 
energibehovet

300 kr/uttag 16-19 år
 

Proteinreducerade livsmedel
50% av verklig 
kostnad >19 år

 

300 kr/uttag 16-19 år
 

Livsmedel för 
spannmålsallergi 50% av verklig 

kostnad >19 år
 

300 kr/uttag 16-19 år
 

Livsmedel vid medfödda 
metabola sjukdomar

1970 kr/uttag (1) >19 år
Samma som 
helnutrition

Specialnutrition 50% av verklig 
kostnad >19 år  

90 kr/mån (B) (2) 2 - 5 år

160 kr/mån (B) (2) 6 - 9 år

200 kr/mån (B) (2) 10 - 13 år
Glutenfria livsmedel

250 kr/mån (B) (2) 14 - 19 år

Diagnos celiaki ska 
vara verifierad med 
biopsi eller 
celiakispecifika 
antikroppar

(1) Avgiften baseras på konsumentverkets beräknade matkostnad per månad för kvinnor över 75 år och uppdateras med 
index. 
(2) Bidraget baseras på konsumentverkets beräknade merkostnad för glutenfri kost för respektive åldersgrupp och 
uppdateras med index. Bidraget betalas ut per kvartal i förväg.

(3)Dietist med delegation från verksamhetschef barnklinik/barnmottagning

(4) Sjuksköterska med erfordelig kunskap om nutrtion
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1. Vision och övergripande mål 

1.1 Vision för Region Jönköpings län 
För ett bra liv i en attraktiv region. 

1.2 Övergripande mål 
Målet för hälso- och sjukvården i Jönköpings län är bästa möjliga hälsa hos hela 
befolkningen och god och jämlik vård oavsett var i länet man bor. Länets invånare 
ska få den vård de behöver när de behöver den och på det sätt de behöver. Region 
Jönköpings län vill uppnå en jämlik hälso- och sjukvård som prioriterar de med 
störst behov.  

Primärvården är basen i hälso- och sjukvården. Region Jönköping län utvecklar 
nya arbetssätt och samverkan med målet att primärvården ska vara 30 procent av 
hälso- och sjukvården 2030. 

 

Region Jönköpings läns strategi för nära vård är att ställa om hälso- och 
sjukvården från sluten till öppen vård, från sjukhus till primärvård och från vård 
till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna 
själva.   

Den nära vården byggd på tillit och samverkan är basen i hälso- och sjukvården. 
För att ”Esther” ska få bästa möjliga vård utifrån sina behov måste samverkan 
med kommunerna stärkas.  För en bättre folkhälsa ska Region Jönköpings län 
stödja invånaren i att själva kunna ta ansvar för sin vård och hälsa.   

Region Jönköpings län är aktiv i utveckling och implementering av välfärdsteknik 
och e-hälsa.  
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I Jönköpings län är vårdcentralen invånarnas självklara förstahandsval. 
Vårdcentralen är den naturliga koordinatorn som samordnar invånarnas behov av 
hälso- och sjukvård under hela livet. Invånarna känner tilltro och upplever att de 
är trygga och säkra i sina kontakter med vårdcentralen.  

1.3 Vårdval i primärvård 
Utifrån budget och flerårsplan fastställer och reviderar regionfullmäktige årligen 
mål, uppdrag och ersättningsvillkor för vården som avtalas och drivs inom ramen 
för Lag om valfrihetssystem (2008:962).  

Fokusområden är: 

• stödja det hälsofrämjande arbetet, stärka invånarnas förmåga till egenvård 
och öka användandet av digitala verktyg för att möta välfärdsutmaningen 

• att tidigt upptäcka och behandla psykisk ohälsa 
• kroniskt sjuka  
• multisjuka äldre 
• samverkan 

 

Mål och grundläggande principer 
Vårdvalsmodellen för Region Jönköpings län: 

1. Stärker invånarnas inflytande genom att 

• invånarna väljer vårdgivare 
• ersättningen följer invånaren 
• redovisning av kvalitet och resultat är offentliga 
• vården ges med kontinuitet och bred kompetens 
• vården ges på lika villkor i hela länet 
• vården är personcentrerad och utförs i samarbete med patienten 
• vårdgivaren upprättar patientkontrakt och samordnad individuell vårdplan 
• stärka invånarnas förmåga till egenvård  

2. Tillvaratar och utvecklar de professionella gruppernas kompetens genom 
att 

• stimulera kreativitet och innovation med invånarens behov i fokus 
• systematiskt fördela arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens 

kompetens som främjar personcentrerad vård, kvalitet och effektivitet 
• sörja för att det finns rätt kompetens och kontinuerlig 

kompetensutveckling 
• utgå från teamsamverkan och tillvarata alla medarbetares kompetens 
• stimulera mångfald av vårdgivare 
• delta aktivt i forskning och utveckling 
• handleda och utbilda studenter, AT-, ST-läkare samt PTP psykologer. 
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3. Styr mot önskvärda resultat genom att 

• ge störst ersättning för invånare med störst vårdbehov 
• premiera goda kliniska resultat 
• premiera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 
• vara patientsäker 
• ha hög tillgänglighet 
• stimulera samverkan och utveckling av nya arbetssätt 
• stimulera digitalisering och e-hälsa 
• säkerställa kostnadseffektiv vård 
• stimulera aktivt deltagande i klinisk forskning 
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2. Allmänna villkor 

2.1 Utgångspunkter 

Antidiskriminering 
Leverantören ska följa gällande antidiskrimineringslagstiftning, förordningen 
(2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, 
diskrimineringslagen (2008:567), 16 kap. 9 § brottsbalken (1962:700) och förbud 
mot missgynnande behandling enligt 16 § föräldraledighetslagen (1995:584). 
Leverantören ska på begäran redovisa de åtgärder, upprättade planer med mera 
som vidtagits med anledning av ovanstående. 

Barnkonventionen 
Leverantören ska följa lagen gällande barnkonventionen och Region Jönköpings 
läns riktlinjer som utgår från denna. Utsett barnrättsombud ska stödja 
verksamhetschefen att säkerställa att barns och ungas rättigheter beaktas. 

Hållbar utveckling  
Leverantören ska: 

• Följa Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017-
2020. 

• Samverka med Region Jönköpings län i hållbarhetsfrågor och redovisa 
hur verksamheten systematiskt arbetar för att uppfylla relevanta mål 
enligt programmet.  

• Ha en kontaktperson för hållbarhetsfrågor. Kontaktpersonen ska vara 
insatt i verksamhetens hållbarhetsfrågor och hantera kommunikation 
och uppföljning av dessa. 

• Årligen rapportera åtgärder som vidtagits under året och hur 
hållbarhetsmålen kommunicerats i verksamheten. 

Informationsansvar 
Leverantören och Region Jönköpings län har ett ömsesidigt ansvar att samråda 
och informera om verksamhetsförändringar som påverkar invånarnas tillgång till 
vård och service eller samarbetet mellan leverantören och Region Jönköpings län.  

Leverantören ska bland annat informera Region Jönköpings län om: 

• ändrade ägarförhållanden 
• överlåtelse av LOV-avtal till annan vårdenhet/leverantör 
• byte av marknadsnamn eller firma för verksamheten 
• byte av verksamhetschef 
• byte av medicinskt ledningsansvarig läkare 
• underleverantörer, konsulter och samverkanspartners 
• risk för kapacitetsbrist 
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Leverantören ska representeras på informationsmöten som Region Jönköpings län 
kallar till. 

Kunskapsstyrning 
God vård innebär bland annat att vården ska vara kunskapsbaserad, vilket i sin tur 
innebär att leverantören exempelvis ska använda nationella kvalitetsregister för att 
systematiskt förbättra sin verksamhet och tillämpa de nationella och lokala 
kunskaps- och beslutstöd som Region Jönköpings län anvisar. 

Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare har förutsättningar att: 

• använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte 
• följa upp och analysera patientmöten både på individnivå och på 

gruppnivå 
• snabbt och systematiskt omsätta ny kunskap 
• identifiera och prioritera förbättringsområden tillsammans med patienten 

Marknadsföring och information till invånare 
Leverantören ska följa marknadsföringslagen (2008:486). All marknadsföring ska 
vara saklig och korrekt. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinje Marknadsföring och 
information av hälso- och sjukvård och tandvård, övriga riktlinjer inom 
informationsområdet och standard för kallelser. 

Leverantören ansvarar för eventuella underleverantörers marknadsföring. I all 
marknadsföring ska tydligt framgå vem som ansvarar för verksamheten eller 
tjänsten och hur man kontaktar ansvarig. 

Leverantören ska tydligt informera om att hela eller delar av verksamheten 
finansieras och drivs på uppdrag av Region Jönköpings län enligt Lag (2008:962) 
om valfrihetssystem. 

Region Jönköpings läns symbol för vårdval används för att signalera vilka 
vårdenheter som är godkända och möjliga att välja. Symbolen ska användas på 
vårdenhetens webbplats och i informationsprodukter där det är relevant. 
Symbolen får användas i marknadsföring, men i brev och kallelser, på kuvert, 
visitkort, tidkort och liknande produkter ska symbolen inte användas. 

Leverantören förutsätts ha en egen webbplats/webbsida som 1177 Vårdguiden kan 
länka till och som i sin tur länkar tillbaka till 1177 Vårdguiden. Leverantören ska 
dessutom leverera kontaktuppgifter och administrera vårdcentralens kontaktsida 
på 1177 Vårdguiden. Leverantörens webbplats ska uppfylla krav på tillgänglighet 
enligt EU direktiv 2016/2102. Om leverantören har verksamhet och utbud utanför 
LOV så ska informationen vara tydligt separerad. Detta innebär till exempel 
behov av separata webbsidor för verksamhet inom LOV och verksamhet utanför 
LOV. 
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Leverantörens ska medverka i Region Jönköpings läns informationskampanjer.  

Patientens rättigheter  
Leverantören ska ha goda kunskaper om och tillämpa patientens rättigheter utifrån 
patientlagen (2014:821). 

Leverantören ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 

Vården ska vara jämlik och jämställd och ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet. 

Vården ska utformas i samarbete med patienten. Leverantören ska ta vara på 
patientens och närståendes erfarenheter och möjligheter att medverka i vården 
utifrån deras önskan och förutsättningar. 

Patientkontrakt och samordnad individuell plan (SIP) 
Leverantören ska arbeta med patientkontrakt som är en överenskommelse mellan 
patient och vårdgivare som säkerställer att patienten är delaktig i sin egen vård, 
erbjuds fast vårdkontakt och den vård som behövs inom överenskommen tid. 
Överenskommelse och nästa steg dokumenteras i Cosmic enligt gällande rutin.  

Leverantören ska erbjuda patienter som behöver vård och omsorg från både 
leverantören och kommunen en samordnad individuell plan (SIP) enligt Region 
Jönköpings läns riktlinjer. Den samordnade individuella planen dokumenteras i 
Cosmic enligt gällande rutin.  

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Leverantören ska enligt patientlagen (2014:821) och hälso- och 
sjukvårdsförordningen (2017:80) utse en fast vårdkontakt för de patienter som 
behöver eller begär det, för att tillgodose patientens behov av trygghet, 
kontinuitet, samordning och säkerhet. Fast vårdkontakt registreras i Cosmic enligt 
gällande rutin.  

Leverantören ska erbjuda patienter en fast läkarkontakt som registreras i Cosmic 
enligt gällande rutin.  

Klagomål 
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för hantering av 
synpunkter och klagomål inom hälso- och sjukvård och tandvård. 

Vårdgaranti 
Leverantören ska uppfylla den lagstadgade nationella vårdgarantin och Region 
Jönköpings läns krav på tillgänglighet.  
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Patientsäkerhet 
Leverantören ska följa lagar och föreskrifter om patientsäkerhet som exempelvis: 

• Patientsäkerhetslag (2010:659) 
• Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivarens 

systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40) 
• Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av 

händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada (HSLF-FS 2017:41)  

Leverantören ska samverka med Region Jönköpings läns chefläkarorganisation 
och delta i risk- och händelseanalyser vid utredning av händelser. 

Leverantören ska ha rutiner för registrering och hantering av avvikelser. 
Leverantören ska anmäla, följa upp och analysera egna avvikelser i Region 
Jönköpings läns avvikelsehanteringssystem Synergi. Leverantören ska kunna delta 
i systemövergripande analyser och uppföljning samt vara behjälplig i spridningen 
av resultaten. 

Leverantören ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada. Leverantören kan få stöd i sin utredning från Region 
Jönköpings läns chefläkarorganisation. Leverantören ska skicka en avidentifierad 
kopia på den kompletta anmälan, eventuell händelseanalys och beslut från 
Inspektionen för vård och omsorg till primärvårdsenheten. 

Leverantören ska skicka en kopia på verksamhetstillsyn och andra beslut från 
Inspektionen för vård och omsorg till primärvårdsenheten. 

Leverantören ska förse patientnämnden med de uppgifter som nämnden behöver 
för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Leverantören ska utan kostnad tillhandahålla 
de intyg, utredningar och analyser med mera som begärs vid granskning av 
enskilda ärenden. 

Leverantören ska beakta Region Jönköpings läns patientsäkerhetsarbete ”Säker 
vård – alla gånger”. Leverantörens medarbetare bör ha kännedom om dessa 
kunskapsområden. 

Leverantören ska upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse enligt 
patientsäkerhetslagen. 

Leverantören ska delta i regionala kvalitetsindikationsmätningar och Region 
Jönköpings läns utbildningar i patientsäkerhet för chefer. 
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Samverkan 
Vårdgivare, huvudmän och andra aktörer 
Leverantören ska samverka med funktioner och verksamheter inom Region 
Jönköpings län, kommuner och andra myndigheter enligt lagar, föreskrifter, 
förordningar, överenskommelser och Region Jönköpings läns riktlinjer. 

Samverkan kan gälla enskilda patienters vård och rehabilitering men också 
planering, utveckling och uppföljning av verksamheten samt 
kompetensutveckling. 

Samverkan med kommunerna regleras bland annat i dokumentet ”Ledningssystem 
för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner”. Region Jönköpings 
län och kommunerna ska utgå från patientens behov och ska med respekt och tillit 
samarbeta aktivt över organisations- och huvudmannagränserna. 

Patientråd 
Leverantören ska samverka med patienter genom ett patientråd eller liknande för 
att förbättra och utveckla verksamheten utifrån patientperspektivet. 
Verksamhetschefen ansvarar för formerna.  

Medicinsk programgrupp primärvård 
Medicinsk programgrupp primärvård är en mötesplats för uppföljning och 
styrning av primärvården i Jönköpings län.  

Programgruppen har hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag att: 

• följa primärvårdens resultat  
• föreslå uppdragsförändringar 
• initiera och fastställa styrande dokument i Region Jönköpings läns 

allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta 
• fördela uppdrag och utse primärvårdsrepresentanter i olika 

samverkansorgan 
• samverka med andra programgrupper inom Region Jönköpings län 
• samverka med programområden och samverkansgrupper inom sydöstra 

sjukvårdsregionen 

Programgruppen består av representanter för leverantörer i privat och offentlig 
regi och Region Jönköpings läns primärvårdsenhet, som leder och samordnar 
gruppens arbete. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (2011:9). Leverantören ska ha ett ändamålsenligt 
system för internkontroll och på begäran kunna redogöra för detta. 
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Leverantören ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa 
upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt skapa förutsättningar för 
medarbetarna att delta i det systematiska förbättringsarbetet. 

Det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska vara långsiktigt och 
bedrivas enligt vetenskapligt säkrade metoder. Arbetet ska präglas av ett 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt, ständiga förbättringar, 
faktabaserade beslut och samverkan.  

2.2 Invånarnas val 

Invånaren väljer vårdcentral  
Vårdval är en överenskommelse mellan invånare och vårdcentralen. Invånaren är 
fri att söka vård på vilken vårdcentral som helst oavsett om individen är listad på 
aktuell vårdcentral eller inte. Invånaren åtar sig dock att i första hand vända sig till 
den valda vårdcentralen och medger att Region Jönköpings län ger ekonomisk 
ersättning till den valda vårdcentralen. Invånaren kan när som helst välja att lista 
sig på en annan vårdcentral. Vårdvalet innebär att man väljer vårdcentral, inte 
enskilda medarbetare. 

Alla som fyllt 18 år har rätt att välja vårdcentral. För barn och ungdomar under 18 
år väljer vårdnadshavaren. Barn och föräldrar kan välja olika vårdcentraler. 

Invånarnas val administreras av Region Jönköpings län. Invånaren väljer 
vårdcentral via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller på Region Jönköpings läns 
blankett för vårdval. Region Jönköpings län registrerar invånarens val. Ansvaret 
för invånarens vård övergår till den nya vårdcentralen så snart valet registrerats. 

Nyinflyttade och nyfödda 
Region Jönköpings län ansvarar för att nyinflyttade till länet och vårdnadshavare 
till nyfödda får information om hur valet går till och vilka vårdcentraler som kan 
väljas. Region Jönköpings län ansvarar för att nyinflyttade och nyfödda registreras 
på en vårdcentral nära bostaden till dess de gjort ett eget val. 

Invånare som flyttar inom Jönköpings län 
Invånare som flyttar inom Jönköpings län ansvarar själva för att välja en annan 
vårdcentral, om de så önskar. Om man flyttar till ett särskilt boende kan man 
stanna kvar hos sin nuvarande vårdcentral eller välja en annan. 

Invånare med skyddade personuppgifter 
Invånare med skyddade personuppgifter kan inte lista sig på en vårdcentral. För 
dessa invånare gäller samma rätt till vård som listade invånare.    
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Personer som inte är folkbokförda i Sverige 
Personer som inte är folkbokförda i Sverige kan inte lista sig på en vårdcentral. 
Dessa personer ska erbjudas vård enligt Region Jönköpings läns riktlinjer för 
aktuell patientgrupp. 

Anmälan av kapacitetsbrist 
Det finns inga begränsningar för hur många invånare som kan välja en specifik 
vårdcentral. 

I en situation där många invånare under mycket kort tid väljer en vårdcentral kan 
Region Jönköpings län bevilja leverantören uppskov att ta emot nya invånare 
under maximalt tre månader. Villkor för uppskov är en skriftlig anmälan från 
verksamhetschefen att eventuell kapacitetsbrist utgör en risk för patienternas 
säkerhet eller allvarliga arbetsmiljöproblem. 

När en vårdcentral upphör  
När en vårdcentral upphör ansvarar Region Jönköpings län för att informera 
berörda invånare om rätten att välja en ny vårdcentral. Invånare som inte väljer ny 
vårdcentral inom angiven tid registreras på en vårdcentral nära bostaden. 

2.3 Ansvar och skyldigheter 

Kris och katastrofmedicinsk beredskap 
Leverantören ska följa gällande föreskrifter för kris och katastrofmedicinsk 
beredskap. 

Vid särskild händelse ska leverantören följa Region Jönköpings läns direktiv från 
tjänsteman i beredskap (TiB) och regional sjukvårdsledare. Leverantören ska 
kunna ta emot lindrigt skadade, oskadade och personer i behov av krisstöd. 

Leverantören ska upprätta en plan för särskild händelse. Planen ska innehålla 
larmrutiner, telefonnummer till närboende personal som kan öppna vårdcentralen 
på jourtid samt reservrutiner för telefoni- och IT-störningar. Uppgifterna ska 
uppdateras och meddelas Region Jönköpings läns beredskapschef senast 1 
december varje år. 

Leverantören ska ha en utsedd representant för samverkan med psykiatrins 
krisstödssamordnare på lokalt sjukhus och kommunens grupp för psykiskt och 
socialt omhändertagande (POSOM) vid allvarliga händelser och katastrofer. 

Leverantören ska delta i utbildning, träning och övning tillsammans med andra 
vårdgivare och kommuner i sådan omfattning att en fortsatt verksamhet kan 
bedrivas även i kritiska lägen.  

Personal som behövs för att driva verksamheten ska vara krigsplaceras på sin 
arbetsplats. Beredskapschefen ansvarar för krigsplaceringen i samråd med 
leverantörens verksamhetschef. 
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Dödsfall utanför sjukhus 
Vid dödsfall i hemmet (undantaget äldreboende och korttidsboende, där särskilda 
regler gäller) vardagar 08:00-17:00 ansvarar vårdcentralen som invånaren valt för 
läkarmedverkan. 

Vid dödsfall utanför hemmet och sjukhus vardagar 08:00-17:00 ansvarar 
vårdcentralen med geografiskt ansvar för platsen där kroppen påträffats för 
läkarmedverkan. 

Vid dödsfall utanför sjukhus vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördagar, 
söndagar och helgdagar ansvarar primärvårdens läkare i beredskap för 
läkarmedverkan. 

Hjälpmedel och förbrukningsprodukter 
Leverantören ska individuellt bedöma och förskriva hjälpmedel.  

Inom diabetes, inkontinens samt nutrition ska leverantören bedöma och förskriva 
hjälpmedel och förbrukningsprodukter enligt Region Jönköpings läns riktlinjer, 
gällande avtal och överenskommelser. Leverantören ska informera brukare och 
anhöriga om hjälpmedel och eventuella avgifter.  

Vid förtroendeförskrivning ansvarar förskrivande part för uppföljning av 
förskrivningen om inget annat avtalats vid överrapporteringen. Överrapportering 
och uppföljning ska ske enligt Region Jönköpings läns riktlinjer, gällande avtal 
och överenskommelser.  

Samtliga nya förskrivare ska ha gått Socialstyrelsens förskrivarutbildning 
(webbutbildning). 
Förskrivande sjuksköterskor av inkontinens- och nutritionsprodukter ska ha gått 
regional utbildning för förskrivare som erbjuds via Hjälpmedelscentralen. Innan 
nya förskrivare kan påbörja denna utbildning behöver de genomgått 
Socialstyrelsens förskrivarutbildning enligt ovan.  

Leverantören ska använda hjälpmedelscentralen, upphandlade sortiment och IT-
stöd för beställning och registrering av hjälpmedel.  

Förbrukningsmaterial via länsförsörjningen 
Leverantören erbjuds att köpa förbruknings- och sjukvårdsmaterial från 
Länsförsörjning. 

Insyn 
Leverantören ska på begäran lämna ut relevant information för att Region 
Jönköpings län enligt kommunallagen ska kunna tillgodose invånarnas önskemål 
och behov av insyn i hur uppdraget utförs. Leverantören är inte skyldig att lämna 
information om utlämnandet strider mot lag eller annan författning. 
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Intyg 
Leverantören ansvarar för att utfärda vårdintyg, rättsintyg, dödsbevis, utlåtande 
till Försäkringskassan och andra patientrelaterade intyg via Region Jönköpings 
läns IT-stöd. 

Läkemedel 
Läkemedelsbehandling ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt 
med ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas. 
Leverantören ska följa läkemedelskommitténs och Stramas rekommendationer för 
förskrivning och medverka till att Region Jönköpings läns mål för 
läkemedelsförskrivning uppfylls. 

Leverantören ska följa läkemedelskommitténs riktlinjer om ordination och 
hantering av läkemedel. Som ett led i egenkontrollen ska verksamheten minst en 
gång per år genomgå en extern kvalitetsgranskning enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter (HSLF-FS 2017:37). 

Leverantören ansvarar för att det vid alla vårdbesök finns en korrekt och aktuell 
läkemedelslista och att vårdtagare får en aktuell läkemedelslista vid 
ordinationsförändringar. 

Förskrivning till patient med dosdispenserade läkemedel ska enligt 
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) utfärdas i elektroniskt 
systemstöd avsett för detta. Aktuella läkemedel ska dokumenteras enligt Region 
Jönköpings läns riktlinjer. 

Vid förskrivning av läkemedel ska motivering till insatt behandling, indikation 
och diagnos dokumenteras i Cosmic. Ordinationsförändring dokumenteras under 
sökordet ”läkemedelsförändring” i Cosmic. Arbetsplatskod och förskrivarkod 
anges på receptet. 

Leverantören ska minst en gång om året analysera, kommentera och rapportera sin 
förskrivning av antibiotika med hjälp av Region Jönköpings läns 
uppföljningsrapporter och eventuellt ytterligare underlag från 
läkemedelskommittén eller Strama. Leverantören ska avsätta tid för samtliga 
läkare samt sjuksköterskor i telefonrådgivningen att delta i ett årligt 
uppföljningsmöte om enhetens förskrivning av antibiotika. 

Kassation av läkemedel ska göras på ett miljömässigt korrekt sätt. 

Leverantören ska följa överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen om samverkansformer 
mellan medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården och 
läkemedelsföretagen och principer för kliniska prövningar. Leverantören ska även 
följa Region Jönköpings läns riktlinjer ”Bisysslor och andra engagemang inom 
läkemedelsområdet”. 
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Leverantören ska erbjuda alla patienter över 75 år med kroniska sjukdomar och 
läkemedelsbehandling minst en årlig enkel läkemedelsgenomgång enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:37) och läkemedelskommitténs 
riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel. 

Patienter som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående 
läkemedelsrelaterade problem eller där det finns en misstanke om sådana problem 
ska erbjudas en fördjupad läkemedelsgenomgång. 

Medicinsk service/diagnostik 
Leverantören kan teckna avtal med Region Jönköpings läns enheter för medicinsk 
service eller annan underleverantör för medicinsk service som är ackrediterad av 
Swedac eller har motsvarande kvalitetssäkring. Eventuella laboratorier och övrig 
patientnära analysverksamhet i egen regi ska vara ackrediterade av Swedac eller 
ha motsvarande kvalitetssäkring. Patientnära analysverksamhet innefattar 
provtagning, preanalys, analys eller postanalys som utförs av vårdpersonal.  

Kvalitetssäkrade laboratorier och övrig patientnära analysverksamhet i egen regi 
ska följa Regelverket för patientnära analysverksamhet från Laboratoriemedicin. 
Leverantören som i egen regi bedriver laboratorier och övrig patientnära 
analysverksamhet i egen regi ska utföra internrevision en gång per år enligt 
Regelverket för patientnära analysverksamhet.   

Vårdcentralens Närakut dagtid, vardagar, ska kunna utföra patientnära analyser så 
som P-CRP, P-Glukos, B-Hb, urinsticka, Strep A Test, Graviditetstest U-hCG 
under vårdcentralens hela öppettid.  

Leverantören ansvarar för att relevant verksamhetsdata görs tillgänglig enligt 
Region Jönköpings läns specifikationer. Medicinsk service omfattar klinisk 
fysiologi, klinisk neurofysiologi, nuklearmedicin, klinisk kemi, klinisk 
mikrobiologi, klinisk patologi, klinisk immunologi, medicinsk radiologi och 
transfusionsmedicin. 

Remisser som utfärdas i samband med digitala vårdmöten ska innehålla relevant 
information för frågeställningar och hälsoproblem och utformas enligt Region 
Jönköpings läns riktlinjer. Leverantören ansvarar för att upprätta och förankra 
rutiner kring remiss- och svarshantering med berörd leverantör av medicinsk 
service. 

Medicinteknisk utrustning 
Leverantören har det övergripande medicintekniska ansvaret för sin verksamhet 
och ansvarar för att utrustningen uppfyller vedertagna normer, standarder och krav 
på tillgänglighet, prestanda och kvalitet enligt gällande lagar och regler. 

Leverantören ansvarar för att verksamheten har den medicintekniska utrustning 
som behövs för uppdraget och att utrustningen uppdateras och kompletteras vid 
förändringar i uppdraget. 
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Obligatorisk utrustning är EKG-apparat med tolkningsprogram 12 SL, 
dermatoskop med möjlighet till bildöverföring, spirometer, defibrillator, 
bladderscan, blodtrycksmätare för utlåning och alkomätare samt övrig utrustning 
som behövs för uppdraget.  

Patientjournalen 
Leverantören ska upprätta och hantera patientjournalen enligt gällande lagar och 
förordningar.  

Patientjournalen omfattar ”Patientens väg genom vården” och innefattar moduler 
för remissflöde, planering/bokning, vårdkontaktregistrering, avgiftshantering, 
journaldokumentation, vårdplanering och läkemedel. Vårdinformationen hanteras 
i Cosmic och övriga komplementsystem och bygger på en fastställd struktur och 
standard för Region Jönköpings län. Fokus ligger på att rätt information ska finnas 
på rätt plats, i rätt tid, som underlag för rätt beslut – för att trygga patientsäkerhet 
och uppföljningsbarhet.  

Leverantören ska registrera diagnoser, KVÅ koder och vårdkontakter i 
patientjournalen enligt Region Jönköpings läns riktlinjer, terminologi, struktur, 
rutinbeskrivningar och mallar. 

Leverantören ska ha utsedda superanvändare för Cosmics olika moduler. 
Superanvändarna ansvarar för intern utbildning och förankring av fastställda 
riktlinjer, manualer och rekommenderade arbetssätt samt ansvarar för kontakter 
med Folkhälsa och sjukvård i ärenden kring support, nyheter och utbildning. 

Behandlingen av personuppgifter ska uppfylla de krav som ställs i 
patientdatalagen (2008:355), Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och tryckfrihetsförordningen 
(1949:105). Privata vårdgivare är personuppgiftsansvariga vilket innebär att denne 
ensam ska bestämma ändamålen med, och medlen för behandlingen av 
personuppgifter. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer och anvisningar för 
sammanhållen journalföring. Region Jönköpings län tecknar särskilt avtal 
avseende sammanhållen journalföring, inklusive den nationella patientöversikten, 
med privata vårdgivare. 

Leverantören ska beakta de lagar och regler som reglerar samtycke mellan 
vårdgivare och patient vid överföring av personuppgifter till annan vårdgivare. 
Leverantören ska lämna ut kopior av patientjournal enligt Region Jönköpings läns 
regler. 

Leverantören ska följa Socialstyrelsens och Region Jönköpings läns riktlinjer och 
praxis för registrering av diagnoskoder. Verksamhetschefen är ansvarig för att 
personalen har den kunskap som behövs. Verksamhetschefen är ansvarig för att 
ersättningen inte baseras på felaktig registrering av diagnoskoder. 
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Patientskadeförsäkring 
Region Jönköpings län tecknar patientförsäkring och läkemedelsförsäkring. 

Leverantören ska informera patient om möjligheten att anmäla en vårdskada till 
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) respektive läkemedelsskada till 
Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF). 

Patientförsäkringen gäller vi personskada i samband med hälso- och sjukvård och 
att skadan hade varit möjlig att undvika. 

Läkemedelsförsäkringen gäller vid personskador som med övervägande 
sannolikhet orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse. 

Leverantören ska tillhandahålla intyg, utredning och analys som behövs för 
handläggning av anmälda ärenden. 

Sjukskrivning 
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för sjukskrivning och 
använda Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd. 

Smittskydd 
Leverantören ska utan dröjsmål rapportera anmälningspliktiga sjukdomar via 
SmiNet, samt följa smittskyddslagen (SFS 2004:168), smittskyddsförordningen 
(SFS 2004:255) och Region Jönköpings läns riktlinjer för smittskydd. 

Leverantören ska samarbeta med smittskyddsenheten vid utbrott av smittsamma 
sjukdomar på förskolor, skolor och arbetsplatser inom sitt geografiska närområde. 
Vid utbrott av smittsamma sjukdomar ska leverantören ordinera och ta prover, 
undersöka, smittspåra, behandla och remittera patienter. Leverantören med ansvar 
för ett särskilt boende eller anläggningsboende ansvarar för boendets smittskydd, 
provtagning, behandling och remittering. 

Leverantören ansvarar för provtagning och uppföljning eller remittering av 
enskilda personer som valt vårdcentralen i samband med smittspårning av till 
exempel tarmsjukdomar, multiresistenta bakterier, STI-sjukdomar eller stick- och 
skärskador. 

Remisser 
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för 
patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (SOSFS 2004:11), Region 
Jönköpings läns riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Sjuk- och behandlingsresor 
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för sjuk- och 
behandlingsresor. 
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Tolk 
Leverantören ansvarar för att tillhandhålla tolk till patienter som inte förstår eller 
kan uttrycka sig på svenska. Leverantören ansvarar för tolkservice åt döva, 
dövblinda, gravt hörselskadade och talskadade personer. 

Vårdhygien 
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien i vård och 
omsorg (SOSFS 2015:10), Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer och 
rutiner för MRB-screening. Leverantören ska registrera, följa upp och analysera 
vårdrelaterade infektioner och följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 
samt åtgärda avvikelser. 

Leverantören ska rapportera ny- och ombyggnation, installation av medicinteknisk 
utrustning eller andra förändringar som kan påverka vårdhygienen. 

Leverantören ska beakta möjligheten till rengöring och desinfektion av patientnära 
utrustning och inredning vid inköp. 

2.4 Arbetsgivaransvar  

Arbetsgivaransvar 
Leverantören ska upprätthålla god arbetsmiljö och följa de lagar, avtal och regler 
som gäller för arbetsmarknaden. 

Bemanning och kompetens 
Leverantören ansvarar för att verksamheten har personal med formell eller reell 
kompetens som behövs för att kunna ge god vård med hög patientsäkerhet utifrån 
verksamhetens uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30, 5 kap 2 
§). Verksamheten ska ha en bemanning som främjar kontinuiteten i verksamheten. 

Leverantören ansvarar för att verksamhetschefen och medicinskt ledningsansvarig 
läkare uppfyller villkoren i avsnitt 8.3 Verksamhetsförutsättningar. 

Verksamheten behöver en tvärprofessionell bemanning där olika professioner 
kompletterar varandra inom vård, rehabilitering och psykosocialt stöd. 
Vårdcentralen ska ha minst två läkare, med specialistkompetens i allmänmedicin. 

Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare får den fortbildning som 
behövs för att upprätthålla kompetens för att ge god och säker vård. 

Leverantören ska vara delaktig i och bidra till en långsiktig personalförsörjning 
för att säkerställa att rätt kompetens finns både kortsiktigt och långsiktigt genom 
att bland annat upprätthålla god klinisk utbildning i enlighet med riktlinjer och 
föreskrifter från Socialstyrelsen och avtal med lärosäten. 

Leverantören ska vid förfrågan lämna uppgifter om bemanning och kompetens. 
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Meddelarfrihet och meddelarskydd 
Personal vid privat drivna vårdcentraler ska omfattas av samma meddelarfrihet 
och meddelarskydd avseende den medicinska vården som anställda i offentlig 
verksamhet. 

Socialförsäkringsavgifter 
Leverantören ska fullgöra samtliga skyldigheter avseende inbetalning av 
socialförsäkringsavgifter, skatter och avgifter. 

Tystnadsplikt och sekretess 
Leverantören ska se till att all personal omfattas av sekretesskrav motsvarande de 
som ställs i patientdatalagen (2008:355), offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), personuppgiftslagen (1998:204) samt patientsäkerhetslagen 
(2010:659). Detta gäller även icke hälso- och sjukvårdspersonal.  
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3. Vårdcentralens uppdrag 

3.1 God vård och jämlik hälsa 
I Jönköpings län har vårdcentralen ett stort ansvar för att alla invånare får den 
hälso- och sjukvård de behöver, när de behöver den och på det sätt som de 
behöver den. 

Vårdcentralens uppdrag utgår från definitionen av god vård och Region 
Jönköpings läns vision och övergripande mål för hälso- och sjukvården. 

Vårdcentralen ska: 

• ge hälso- och sjukvård i form av rådgivning, utredning, diagnostik, 
behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och klinisk 
uppföljning utifrån invånarnas behov och Region Jönköpings läns 
riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta 

• stärka invånarnas förmåga att själva kunna påverka och främja sin 
hälsa genom att identifiera behov, lära känna och aktivt hålla kontakt 
med invånarna 

• bedöma och behandla sjukdomstillstånd där vård inte kan anstå hos 
alla som vänder sig till vårdcentralen 

• erbjuda patientkontrakt och fast vård- och läkarkontakt 
• samordna invånarnas vårdbehov och samverka för en väl 

sammanhållen vårdkedja  
• organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av 

hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses 
• utveckla effektiva arbetssätt tillsammans med andra delar av hälso- och 

sjukvården, kommuner och andra samhällsaktörer 

Uppdraget kräver samverkan i multiprofessionella team. 

Vårdcentralen ska ha bemanning, kompetens, lokaler, medicinteknisk utrustning 
och tillgänglighet som krävs för hela uppdraget eller teckna överenskommelser 
och avtal med andra aktörer för delar av uppdraget. 

3.2 Geografiskt närområde 
Region Jönköpings län fördelar ansvar för geografiska närområden till 
vårdcentralerna. Fördelningen av närområden bygger på kommunernas system 
med nyckelkodsområde. 

Leverantören ansvarar för att medverka inom ett antal samhällsviktiga funktioner i 
sitt geografiska närområde enligt respektive avsnitt i ”Primärvård inom vårdval i 
Jönköpings län”. Leverantören ska bistå polis och andra myndigheter enligt 
Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 
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Inför en ny avtalsperiod, när nya vårdcentraler etableras eller när en vårdcentral 
upphör reviderar Region Jönköpings län ansvaret för geografiska närområden 
utifrån den nya situationen. Revisionen påverkar inte invånarnas val. 

3.3 Tillgänglighet 

E-tjänster 
Leverantören ska aktivt erbjuda, informera om och administrera följande e-
tjänster enligt Region Jönköpings läns riktlinjer: 

• Digitala blanketter/formulär inför och efter besök 
• Digitala vårdmöten 
• Förnyelse av recept och hjälpmedel 
• Intyg 
• Journalen via nätet 
• KBT-behandling via Internet mot stress, ångest, depression, oro och 

sömn 
• Kontaktsida på 1177 Vårdguiden 
• Rådgivning  
• Stöd och behandling via Internet 
• Webbtidbok 

Leverantören ska erbjuda nya e-tjänster enligt Region Jönköpings läns beslut. 

Telefon 
Invånaren ska kunna kontakta vårdcentralen via telefon enligt vårdgarantin samt 
enligt Region Jönköpings läns riktlinjer och krav på öppettider.  

Den som ringer 08:00-16:59 ska kunna välja att bli uppringd samma dag. Efter 
klockan 17:00 ska den som ringer kunna välja att bli uppringd av vårdcentralen 
nästkommande vardag.   

Det ska finnas möjlighet att lämna återbud eller förnya recept dygnet runt via 
röstbrevlåda.   

Öppettider 
Vårdcentralen ska vara öppen vardagar mellan 08:00-17:00 (minst 36 av 45 
timmar per vecka) året om med undantag för nationella helgdagar. Vårdcentralen 
ska vara öppen för fysiska besök, tidbokning, rådgivning, bedömning och 
prioritering av vårdbehov. Under öppettiden bedriver vårdcentralen närakut. 

Om vårdcentralen är stängd mellan 08:00-17:00, ska invånarna tydligt informeras 
och hänvisas till närliggande vårdcentral eller filial i länet som vårdcentralen 
samarbetar med. Samarbetsparten ska ha kapacitet att uppfylla vårdcentralens 
uppdrag inklusive ansvaret för det geografiska närområdet. 
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Region Jönköpings län uppmuntrar leverantörer att utöka sina öppettider som 
service till invånarna. Under avtalsperioden kan det bli aktuellt med krav på 
utökade öppettider. 

Filial 
För att tillgodose invånarnas behov av nära vård kan leverantören ansöka om att 
bedriva en filial. Med filial menas en underavdelning till leverantörens 
huvudmottagning (vårdcentral) som bedriver verksamhet i annan lokal än där 
huvudmottagningen finns.  

En filial ska drivas av samma organisation eller företag som driver 
huvudmottagningen. Filialen är alltid knuten till huvudmottagningen, och 
verksamhetschefen för huvudmottagningen är verksamhetschef också för filialen. 

Filialer får endast öppnas och bedrivas inom Region Jönköpings läns länsgränser. 

Verksamhetschefen ansvarar för att filialen har den utrustning och bemannas med 
den kompetens som behövs för uppdraget. Kravet på fysisk tillgänglighet är 
densamma som för huvudmottagningen. 

Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om filialens utbud. 
Det är särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig 
i akuta situationer. 

Om filialen inte har öppet eller erbjuder vård i samma omfattning som kravet för 
en vårdcentral ska leverantören erbjuda detta via huvudmottagningen. 

Invånare kan välja att lista sig på en filial som är med i Region Jönköpings läns 
förteckning över valbara enheter. 

Verksamheten får starta när Region Jönköpings län verifierat och godkänt filialen. 

Vård vid en filial rapporteras och ska kunna följas upp på samma sätt som vård på 
huvudmottagningen. 

Om en leverantör vill ombilda en vårdcentral till filial kan Region Jönköpings län 
besluta att driften av vårdcentralen först ska erbjudas en annan leverantör utifrån 
vad som bedöms långsiktigt bäst för invånarna.  

Beslut om eventuell nedläggning av en filial fattas i samråd med Region 
Jönköpings län. 

3.4 Närakut 

Vårdcentralens närakut 
Vårdcentralen bedriver närakut vardagar 08:00-17:00. Invånare som kontaktar 
vårdcentralen och bedöms vara i behov av akut vård och behandling på 
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primärvårdsnivå ska omhändertas på vårdcentralen samma dag. Endast patienter 
som söker vård efter 17:00 får hänvisas till gemensam närakut. 

 
Vårdcentralen ska under hela öppettiden kunna erbjuda fysiska besök och utföra 
patientnära analyser så som P-CRP, P-Glukos, B-Hb, urinsticka, Strep A Test, 
Graviditetstest U-hCG.  

Gemensam närakut 
Leverantörerna inom vårdval Region Jönköpings län ansvarar tillsammans för tre 
gemensamma närakutmottagningarna 

• Eksjö (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda) 
• Jönköping (Habo, Jönköping, Mullsjö) 
• Värnamo (Gislaved, Gnosjö Vaggeryd, Värnamo) 

 
Öppettider är:  

• vardagar 17:00-22:00 med utringningstid från 16:30 
• lördag, söndag samt övrig helgdag 10:00-22:00 med utringningstid från 

08:00. 
 
Vårdcentralerna i respektive område bemannar den gemensamma mottagningen i 
proportion till hur många av vårdcentralens invånare som besökt mottagningen. 
Ansvarig vårdcentral bemannar mottagningen med de kompetenser som behövs. 
Respektive vårdcentral har verksamhetschefsansvar och det medicinska 
ledningsansvaret för sina arbetspass. 

Region Jönköpings läns samordnare för de tre gemensamma 
närakutmottagningarna ansvarar bl.a. för gemensamma arbetssätt och rutiner, 
schema, beställning av läkemedel och förbrukningsmaterial samt dialog med 
vårdcentralernas verksamhetschefer och andra samarbetsparter. 

Utöver bemanning av de gemensamma närakutmottagningarna ska leverantören 
ha läkare i beredskap vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördag, söndag och 
helgdag. Bemanningen av läkare i beredskap ska vara i proportion till hur många 
invånare som valt vårdcentralen inom respektive område. Läkare i beredskap ska 
kunna tjänstgöra på gemensam Närakut vid behov. 

3.5 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 
Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och 
behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Arbetssätt och hälsofrämjande insatser 
ska anpassas efter individens förutsättningar och behov. 
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Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ska vara väl underbyggt 
och ha tydliga mål. Insatserna ska bygga på evidensbaserad forskning i de fall 
sådan finns. 

Region Jönköpings län uppmuntrar innovation och insatser där flera aktörer 
samverkar för att stödja invånarnas hälsa. Leverantören ska bidra i det 
hälsofrämjande arbetet genom samverkan med kommunen och andra aktörer, med 
utgångspunkt från befolknings- och patientgrupper med störst behov. 

Levnadsvanor 
Leverantören ska uppmärksamma invånarnas tobaksbruk, riskkonsumtion av 
alkohol, fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor enligt Region Jönköpings 
läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. Vårdcentralen ska ha personal som 
genomgått Region Jönköpings läns utbildning för kvalificerad matrådgivning. 

Leverantören bör prioritera hälsofrämjande åtgärder för att stödja riskgrupper att 
förändra ohälsosamma levnadsvanor. Detta inkluderar vuxna med särskild risk 
(exempelvis somatisk och psykisk sjukdom eller social sårbarhet), vuxna som ska 
opereras, barn och ungdomar samt gravida. 

Levnadsvanor, biologiska riskmarkörer och åtgärder ska dokumenteras enligt 
Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.  

Hälsosamtal 
Leverantören ska erbjuda alla invånare ett hälsosamtal genom en personlig 
inbjudan det år de fyller 40, 50, 60 och 70 år enligt Region Jönköpings läns 
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Vårdprevention 
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för prevention av 
fallskador, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen. 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete - tilläggsuppdrag 
Region Jönköpings län utreder möjligheten kring två tilläggsuppdrag avseende 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. 

Tilläggsuppdrag 1 
Ett målmedvetet och strukturerat arbete för en mer hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård för länets invånare på 
primärvårdsnivå. 

Tilläggsuppdrag 2 
Ett målmedvetet och strukturerat arbete i utsatta områden och/eller 
befolkningsgrupper som har störst behov utifrån till exempel socioekonomiska 
förutsättningar med fokus på fysisk, psykisk och social ohälsa. Detta ska ske i 
samverkan med kommunen, civilsamhället och andra aktörer i länet. 
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3.6 Vårdsamordning 
Vårdcentralen har en samordnande roll i vården av de mest sjuka med 
sammansatta och komplexa behov, invånare med kroniska sjukdomar och 
invånare med funktionsnedsättningar, oavsett ålder, diagnos och boendeform.  

Vårdcentralens vårdsamordnare 
Leverantören ska ha namngivna medarbetare i funktionen som vårdsamordnare.  

Vårdsamordnaren ska: 

• vara anträffbar på ett särskilt direktnummer vardagar 08:00-17:00 för 
patient, närstående och vårdpersonal för att till exempel kunna få råd, 
tid till vårdcentralen och hjälp med samordning av hälso- och sjukvård.  

• vara patientens fasta vårdkontakt  
• samordna vårdplaneringsprocessen när patienten har behov av 

samordnad individuell planering och samordnad individuell plan (SIP) 
vid in- och utskrivning från sjukhus och vid andra tillfällen eller 
sammanhang 

• dokumentera patientens samordnade individuell plan (SIP) i Cosmic 
vid samordnad individuell planering 

• i samråd med patientens fasta läkarkontakt vara del i bedömning av 
invånarens behov av hemsjukvård och initiera registrering i 
hemsjukvård i samråd med kommunal hemsjukvård. Ha kännedom och 
kunskap om vilka listade invånare som är inskrivna i hemsjukvård 

• samordna läkarbesök i hemmet i samverkan med kommunal hälso- och 
sjukvård 

• arbeta utifrån konceptet Patientkontrakt 
• utveckla vårdcentralens arbetssätt och rutiner för vårdsamordning 
• medverka i nätverksträffar för vårdsamordnare 

 

Övergripande vårdsamordnare 
Region Jönköpings län kan teckna tilläggsuppdragsavtal med leverantörer 
gällande ett övergripande ansvar för stöd till vårdcentralernas vårdsamordnare. 

Övergripande vårdsamordnare ska: 

• samordna, stödja och informera vårdcentralernas vårdsamordnare 
• aktivt delta i utvecklingen av vården av de mest sjuka i samverkan med 

primärvården, den specialiserade vården och kommunerna 
• ta tillvara och uppmuntra medverkan och dialog med patient- och 

anhörigföreningar 
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3.7 Läkarmedverkan i hemmet 
Leverantören ska bemanna och avsätta tid för konsultation och läkarbesök i 
hemmet när invånarens tillstånd kräver det eller då det kan antas förhindra en för 
invånaren onödig sjukhusvistelse vardagar 08:00-17:00. Kvällar, helger och nätter 
ansvarar läkare i beredskap för läkarinsatser i hemmet (se avsnitt 3.8 Läkare i 
beredskap).  

Invånare ska efter läkarbedömning och då medicinskt behov föreligger, kunna 
erhålla akuta läkarbesök inom 4 timmar i hemmet dygnet runt.  

Ordinärt boende  
Leverantören ska avsätta tid för läkarbesök i hemmet enligt ovan.  

Ordinärt boende med hemsjukvård 
Leverantören ska dagligen bemanna och avsätta tid för konsultation och 
läkarbesök i hemmet både när invånarens tillstånd kräver det eller då det kan antas 
förhindra en för invånaren onödig sjukhusvistelse. Patienter som valt vårdenheten 
ska erhålla minst ett årligt läkarbesök med läkemedelsgenomgång samt vid behov.  

Läkarbesök i hemmet ska ske i samverkan med vårdsamordnare och 
patientansvarig sjuksköterska i kommunal hemsjukvård. Ansvar och omfattning 
definieras i ”Avtal om läkarmedverkan i hemsjukvård och i särskilda 
boendeformer i Jönköpings län” och regleras i lokala avtal mellan leverantören 
och kommunen. 

Läkare ingår i kommunens hemsjukvårdsteam och ska tillsammans med 
vårdcentralens vårdsamordnare ha kännedom och kunskap om vilka invånare som 
är registrerade i hemsjukvården. Läkare och vårdsamordnare ska bedöma 
invånarnas behov av hemsjukvård och initiera registrering i hemsjukvård i samråd 
med kommunal hemsjukvård. Leverantörens läkare ingår i kommunens 
hemsjukvårdsteam.  

Korttidsboenden och särskilda boendeformer 
Kommunen tecknar avtal om läkarmedverkan på korttidsplatser och särskilda 
boendeformer med valfri vårdcentral. Korttidsplats är en tillfällig boendeform 
som beviljas för en begränsad tid. Särskilda boendeformer är det gemensamma 
namnet för flera boendeformer som anpassats för exempelvis äldre eller 
funktionsnedsatta med stort behov av omsorg. Ansvaret definieras i ”Avtal om 
läkarmedverkan i hemsjukvård och i särskilda boendeformer i Jönköpings län”. 

Leverantören har rätt att tacka nej till avtal med kommunen för boenden utanför 
vårdcentralens geografiska närområde. 

Leverantör med avtal ska ha planerad läkarmottagning en gång i veckan på 
särskilda boenden för äldre, om inget annat är överenskommet. Dessa patienters 
huvudsakliga hälso- och sjukvårdsbehov ska tillgodoses under planerad 
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läkarmottagning. Vidare ska dessa patienter erhålla minst ett årligt läkarbesök 
med läkemedelsgenomgång samt vid behov. 

Leverantören ska ha planerad läkarmedverkan på boenden för personer med 
funktionsnedsättning där det är befogat. Dessa patienten ska erbjudas minst ett 
årligt läkarbesök med läkemedelsgenomgång samt vid behov.   

Leverantören ska bemanna och avsätta tid för konsultation och läkarbesök på 
boendet när invånarens tillstånd kräver det eller då det kan antas förhindra en för 
invånaren onödig sjukhusvistelse.  

Läkare ska ge övergripande råd i medicinska frågor och vara ett konsultativt stöd.  

Leverantörer med avtal ansvarar för alla patienter under deras vistelse på 
korttidsboendet oavsett vilken vårdcentral patienten valt. Patientens vårdkedja 
säkerställs i samverkan mellan vårdcentralen med ansvar för korttidsboendet och 
vårdcentralen som patienten valt. 

Kommunen ansvarar för utbildning och kompetensutveckling för sin personal. 
Leverantörer med avtal ska medverka i utbildningen när det behövs 
läkarkompetens. 

3.8 Läkare i beredskap  
Utöver bemanningen av de gemensamma närakutmottagningarna ska leverantören 
ha läkare i beredskap vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördag, söndag och 
helgdag. Bemanningen av läkare i beredskap ska vara i proportion till hur många 
invånare som valt vårdcentralen inom respektive område.  

Läkare ska under sin beredskapstjänstgöring ha tillgång till Cosmic (exempelvis 
via mobil lösning) för att kunna bedriva en god och säker vård.  

Läkare i beredskap ska: 

• ge övergripande råd i medicinska frågor och vara ett konsultativt stöd 
• göra besök i hemmet då invånarens tillstånd kräver det 
• efter läkarbedömning och då medicinskt behov föreligger, göra akuta 

läkarbesök i hemmet inom 4 timmar dygnet runt 
• göra akuta vårdintygsbedömningar och utförda dödsbevis 
• vid behov tjänstgöra på gemensam Närakut  

3.9 Läkarmedverkan i palliativ vård 
Leverantören ska ha god kännedom och kunskap om vilka patienter som är 
registrerade i palliativ vård. Leverantören ansvarar för läkarmedverkan i palliativ 
vård enligt Region Jönköpings läns processbeskrivning för palliativ vård. 
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Leverantören ansvarar för den allmänna palliativa vården i samverkan med 
kommunens hälso- och sjukvård, inklusive efterlevnadsamtal. och  

Registrering i Svenska palliativregistret ska ske i förekommande fall där 
vårdcentralen har det huvudsakliga hälso- och sjukvårdsansvaret om inget annat är 
överenskommet med annan aktör t.ex. kommunen. Patienter i palliativ vård med 
komplexa symtom eller patienter vars livssituation medför särskilda behov kan 
remitteras enligt Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

3.10 Läkarmedverkan i barnhälsovården  
Leverantören kan teckna avtal med barnhälsovården om läkarmedverkan enligt 
det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Uppdraget kan komma att förändras 
under avtalsperioden. 

3.11 Psykisk hälsa  
Leverantören ska arbeta med att tidigt upptäcka, behandla och följa upp psykisk 
ohälsa enligt Region Jönköpings läns allmänna kunskapsstöd Fakta. 

Leverantören ska ha ett psykosocialt team. Lämpliga kompetenser i teamet är 
kurator, psykolog, psykiatrisjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare. 

Leverantören ska erbjuda insatser enligt ”Huvudriktlinjer för samverkan mellan 
primärvård och psykiatri”, ”Vårdriktlinjer för samverkan mellan psykiatri och 
primärvård för vuxna” och ”Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings 
län och regionen i Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning”. 

Leverantören ska medverka till att en samordnad individuell plan (SIP) upprättas 
för invånare med behov av insatser från flera huvudmän. 

Leverantören ska tillsammans med den specialiserade vården och kommunen 
bidra till förbättrad somatisk hälsa hos personer med psykisk sjukdom. 

3.12 Rehabilitering 
Leverantören ansvarar för rehabiliteringsinsatser i form av bedömning, utredning, 
behandling, träning och uppföljning enligt Socialstyrelsens riktlinjer, 
Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd, andra nationella och regionala 
riktlinjer och Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Rehabiliteringsinsatserna ska bidra till att invånare med sjukdom eller skada 
uppnår och behåller bästa möjliga funktion, aktivitet och förmåga. 
Rehabiliteringen ska ge förutsättningar för delaktighet i samhällslivet oavsett 
invånarens ålder och om sjukdomen eller skadan är permanent eller tillfällig, 
somatisk eller psykisk. 
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Leverantören ska genomföra förebyggande insatser för att minska risken för att 
skada och sjukdom utvecklas och genomföra insatser för att invånare med 
funktions- och aktivitetsnedsättning inte ytterligare försämras. 

Vårdcentralen ska erbjuda fysisk tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut och 
samverka med andra aktörer för en sammanhållen rehabilitering. 

Vårdcentralen ska ha en namngiven rehabiliteringskoordinator för att underlätta 
för patienter att behålla arbetsförmågan och stödja återgång i arbete. 
Rehabiliteringskoordinator ansvarar för individuellt stöd till patienten, intern 
samordning och extern samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen 
för sjukskrivna patienter som har ett särskilt behov. En stor del av uppdraget riktar 
sig till patienter som är sjukskrivna på grund av lättare och medelsvår psykisk 
ohälsa eller långvarig smärta. 

Leverantören ansvarar för rehabiliteringsinsatser av arbetsterapeut och 
fysioterapeut i samverkan med kommunal hälso- och sjukvård enligt ”Avtal 
mellan Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse 
av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende”. 

3.13 Habilitering 
Leverantören ansvarar för att invånare som valt vårdcentralen, som har en 
medfödd eller tidigt förvärvad skada, får habiliteringsinsatser på primärvårdsnivå 
enligt Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.  

Leverantören ska samverka med habiliteringscentrum i de fall invånaren har 
kompletterande insatser från habiliteringscentrum. 

3.14 Riskbruk, missbruk och beroende 
Leverantören ska följa nationella riktlinjer och Region Jönköpings läns allmänna 
kliniska kunskapsstöd Fakta för riskbruk, missbruk och beroende. 

Leverantören ska samverka med kommunen och specialistvården enligt 
”Överenskommelse kring samverkan gällande vård och stöd för personer med 
riskbruk, missbruk och beroende mellan kommunerna och Region Jönköpings 
län” och lokala överenskommelser. 

3.15 Vaccinationer 
Leverantören ansvarar för vaccinationer enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 
Vaccinationer ska dokumenteras enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 

3.16 Medicinsk fotvård 
Leverantören ska erbjuda medicinsk fotvård enligt Region Jönköpings läns 
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. Medicinsk fotvård utgör hälso- och 
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sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Vid anlitande av 
underleverantör för medicinsk fotvård måste leverantören säkerställa att det finns 
adekvata remisshanteringsrutiner så att journalinformation som behövs för fortsatt 
god och säker vård (till exempel fotografier, status, behandling) överförs till 
patientens journal. 

3.17 Hälsoundersökning och vård av flyktingar och migranter 
Leverantören ska inom sitt geografiska närområde erbjuda hälsoundersökning till 
flyktingar och migranter samt personer som vistas i Sverige utan tillstånd enligt 
Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Leverantören ska bedöma och behandla sjukdomstillstånd för flyktingar och 
migranter samt personer som vistas i Sverige utan tillstånd med behov av akut, 
omedelbar vård eller behov av vård som inte kan anstå. 

3.18 Utbildning och forskning 
Leverantören ska tillhandahålla: 

• praktikplatser (LIA, APL) för elever på yrkesutbildningar, gymnasium och 
grundskola  

• utbildningsplatser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter 
från universitet och högskolor  

• utbildningstjänstgöring för AT-, BT- (bastjänstgöring) och ST-läkare 
• praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) 

Leverantören ska samverka med Region Jönköpings läns studierektororganisation 
och samordningsansvariga för utbildning under ledning av Futurum. 

Studenter och elever  
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns avtal med universitet, högskolor, 
gymnasieskolor, yrkesutbildningar och andra utbildningssamordnare om att ta 
emot och handleda elever och studenter i lärande i arbetslivet (LIA), 
arbetsplatsbaserat lärande (APL) och verksamhetsförlagd utbildning(VFU) samt 
fältstudiedagar. Med APL, LIA och VFU menas såväl sammanhängande perioder 
av deltagande i vårdcentralens arbete, liksom kortare moment i syfte att nå 
lärandemål. 

Leverantören ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser enligt gällande avtal 
och kursplaner. Leverantören ansvarar för att kvalitet och inriktning följer 
målbeskrivningar för respektive utbildning och överenskomna krav på 
handledarkompetens. 
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Allmäntjänstgöring (AT) för läkare  
Region Jönköpings läns organisation för AT (Futurum) samordnar AT-
tjänstgöringen och kan uppdra till leverantörer att ansvara för AT-läkares 
tjänstgöring inom allmänmedicin enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 

AT-läkarna är anställda av Region Jönköpings län under hela tjänstgöringen inom 
allmänmedicin. Eventuell jour betalas av den organisation där AT-läkaren 
tjänstgör. 

Bastjänstgöring (BT) för läkare 
Region Jönköpings läns organisation för BT (Futurum) samordnar BT-
tjänstgöringen och kan uppdra till leverantörer att ansvara för BT-läkares 
tjänstgöring inom allmänmedicin enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 
Socialstyrelsens regelverk är ännu inte fastställt. 

Specialisttjänstgöring (ST) för läkare 
Region Jönköpings län kan efter en ansökan uppdra till leverantör att ansvara för 
hela eller delar av ST-tjänstgöringen i maximalt fem år för enskild ST-läkare 
enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. I särskilda fall kan Region Jönköpings 
län godkänna en längre period. ST-tjänstgöringen skall följa ST-konceptet i 
Region Jönköpings län. 

Enligt Region Jönköpings läns riktlinjer ansvarar studierektorerna, som leds av 
Futurum, bland annat för att ge utlåtanden om vårdenheten som utbildningsplats 
inför anställning av ST-läkare, planering och samordning av ST tjänstgöring samt 
uppföljning och kvalitetssäkring av utbildningsplatser. 

Enligt Region Jönköpings läns riktlinjer ska leverantören bland annat för 
uppdraget ha minst två verksamma specialister inom allmänmedicin. En av dessa 
ska vara utsedd huvudansvarig handledare och ha genomgått Region Jönköpings 
läns handledarutbildning. För att vara handledare krävs specialist i allmänmedicin 
och minst fem års klinisk tjänstgöring efter läkarlegitimation.  

Leverantören ska ha tillräcklig medicinskteknisk utrustning för uppdraget enligt 
avsnitt 2.3 samt ögonmikroskop/spaltlampa och öronmikroskop. 

Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för ST-läkare. Anställningen ska 
vara tillsvidare.  

Fortbildning av läkare med specialistläkarexamen från EU- eller EES-
land  
Region Jönköpings län tecknar avtal med leverantörer om fortbildning av läkare 
med läkarexamen, från EU eller EES-land, som fått automatisk 
specialistkompetens i allmän medicin i Sverige i samband med ansökan om 
svensk legitimation. Fortbildningen får pågå i 2 år. I särskilda fall kan Region 
Jönköpings län godkänna en längre period. 
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Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) 
Region Jönköpings läns studierektororganisation samordnar Region Jönköpings 
läns PTP-program. Tjänstgöringen sker enligt gällande lag och Socialstyrelsens 
föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer (SOSFS 2008:34 M). 

Region Jönköpings län kan uppdra till leverantörer att ansvara för hela eller delar 
av utbildningen. Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för PTP-
psykologer. 

Specialistutbildning för sjuksköterskor  
Region Jönköpings län kan efter ansökan från leverantören bevilja ersättning för 
sjuksköterskor som ansökt och antagits till utbildningstjänst som 
specialistsjuksköterska med inriktning till distriktssköterska alternativt psykiatrisk 
vård.  

Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för aktuell sjuksköterska. 
Anställningen ska vara tillsvidare.  

Klinisk undervisningsmottagning (KUM) 
Region Jönköpings län tecknar tilläggsuppdragsavtal med leverantörer för att 
bedriva klinisk undervisningsmottagning i Jönköpings län från och med hösten 
2020. 

Forskning och utveckling 
Leverantören ska delta och samverka i utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 
och klinisk forskning som berör verksamheten.   

Leverantören kan själv ta initiativ till utvecklingsarbete på vetenskaplig grund och 
klinisk forskning. Leverantören ska informera Region Jönköpings län om 
forskningsprojekt som bedrivs inom verksamheten. 

Leverantören kan få tillgång till Region Jönköpings läns infrastruktur för 
forskning som exempelvis handledning, statistikkonsultationer och 
bibliotekstjänster. 

Leverantören har rätt att söka forskningsmedel från FORSS, Futurum och andra 
organisationer. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för uppdragsforskning 
och klinisk läkemedelsprövning. 

3.19 Systematiskt förbättringsarbete 
Leverantören ska systematiskt förbättra sin verksamhet utifrån invånarnas behov. 
Exempel på områden som hälsa- och sjukvårdssystemet just nu har i fokus är 
demografins betydelse, nära vård och kunskapsstyrning. Förbättringsarbetet bör i 
första hand fokusera på medicinsk kvalitet, utveckling av hälsofrämjande och 
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sjukdomsförebyggande arbetssätt samt följsamhet till nationella och lokala 
riktlinjer. 

För att sprida kunskap och bidra till hälso- och sjukvårdens gemensamma lärande; 

• ska leverantören årligen redovisa ett eget systematiskt förbättringsarbete 
med påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv, vid Region Jönköpings 
läns kvalitetskonferens Utvecklingskraft  

• främjas deltagande i regionala systematiska förbättringsarbeten med 
påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv, exempelvis Tillsammans-
projekt, Fakta, Medicinska programgrupper, Regionala medicinska 
programområden. 

• främjas vårdcentralen till deltagande som pilotverksamhet i 
utvecklingsprojekt med påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv 

• främjas vårdcentralen att bedriva innovativa projekt enligt inlämnad 
projektplan som utgår från påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv.   
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4. Informationshantering 

4.1 Inledning 
Leverantören ska följa tillämpliga delar av Region Jönköpings läns policy och 
riktlinjer för IT. Varje vårdenhet ska ha en namngiven kontaktperson för IT och 
katalogtjänsten HSA.  

4.2 Informationssäkerhet 
Leverantören ska i all IT-användning följa gällande lagstiftning och beakta 
patientens rätt till integritet. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns policy och riktlinjer för 
informationssäkerhet. 

Leverantören ska informera nya användare om användarmanualer och det 
personliga ansvaret att följa riktlinjerna. 

All användning av IT-systemen loggas. Leverantören ska följa upp loggar enligt 
Region Jönköpings läns riktlinjer. 

4.3 Personuppgifter 
Leverantören ska hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning. 

Leverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas 
inom leverantörens organisation. 

4.4 Verksamhetsdata 
Leverantören ska registrera vårdkontakter samt tillhörande vårddokumentation 
enligt Region Jönköpings läns riktlinjer i de system som Region Jönköpings län 
anvisar. Leverantören ska vid angiven tidpunkt leverera elektroniskt läsbar data 
för uppföljning och fakturaunderlag enligt specifikationer. Leverantören ska följa 
Socialstyrelsens och Region Jönköpings läns riktlinjer för registrering av diagnos- 
och åtgärdskoder. 

Leverantören ska tillhandahålla relevant patientdata och material till forskning 
som bedrivs av regionanställd eller forskare som Region Jönköpings län 
samarbetar med. 

I kommunikation med Region Jönköpings län eller andra vårdgivare ska 
leverantören använda definitioner och termer i IT-systemen som fastställs av 
Region Jönköpings län. 

Leverantören ska i förekommande fall följa de särskilda regler som gäller för 
hantering av information vid verksamhetsövergång. 
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Leverantören ska upprätta, säkerställa och upprätthålla manuella reservrutiner för 
verksamheten som tillämpas vid ett eventuellt avbrott. 

Leverantören ska årligen fylla i och skicka in dokumentet ”Kvalitetsindikatorer 
för god och säker patientadministration och kliniskt verksamhetsstöd” samt utföra 
aktiviteter i enlighet med dokumentet.  

4.5 IT-system och infrastruktur 
Leverantören ska enbart använda utrustning i IT-infrastrukturen som är godkänd 
av Region Jönköpings läns IT-organisation. Datorer och skrivare tillhandahålls av 
Region Jönköpings län. Eventuellt kan medicinteknisk utrustning eller annan 
utrustning anslutas efter samråd och godkännande. Leverantören ska kontinuerligt 
kontrollera att skyddet mot skadlig kod, virus och spionprogram är aktuellt på 
verksamhetens utrustning. 

Region Jönköpings län levererar kommunikationslösning mot Region Jönköpings 
läns nätverk inklusive nätverksutrustning. Leverantören ansvarar för det interna 
fastighetsnätet för data och telefoni, inklusive förbindelsen mellan 
avlämningspunkt och verksamhetens lokaler. Fastighetsnätet ska följa Region 
Jönköpings läns standard för kabelsystem.  

Region Jönköpings län kan komma att leverera annan IT-uppkoppling till utlagd 
mottagning och filial än för leverantörens huvudmottagning. Region Jönköpings 
län tillhandahåller inte IT-system, datorer, skrivare eller liknande till leverantörens 
underleverantörer. 

Leverantören ska använda sig av Region Jönköpings läns 
behörighetskontrollsystem och utse lokal ansvarig kortadministratör för 
elektronisk tjänstelegitimation. Leverantören ansvarar för att användarna inte har 
tillgång till fler programvaror och system i Region Jönköpings läns nätverk än 
nödvändigt. 

Leverantören ska ansluta sig till Region Jönköpings läns säkerhetslösningar för 
tillgång till IT-tjänster. 

Leverantören debiteras kostnader för IT-infrastruktur och utrustning. 

Leverantören förbinder sig att använda IT-system enligt Region Jönköpings läns 
riktlinjer. Region Jönköpings län tillhandahåller system och utbildning av 
superanvändare i förhållande till verksamhetens storlek. 

Region Jönköpings län ansvarar för underhåll av berörda system och leverantören 
ansvarar för dess innehåll. För administrativa dokument ska PDF och Office-
kompatibla filformat användas. 

Leverantören ges åtkomst till Region Jönköpings läns tjänst för 
befolkningsregister. Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för 
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användning inklusive reglerna för personer som har sekretessmärkning i 
befolkningsregistret. 

Leverantören har rätt att använda egna stödsystem under förutsättningar att det 
inte krävs någon installation/förändring av eller stör andra delar av IT-miljön. 
Region Jönköpings län lämnar ingen support för dessa. 

System och program som används för andra ändamål än Region Jönköpings läns 
uppdrag till leverantören ska inte användas i den av Region Jönköpings län 
tillhandahållna IT-miljön. 

Vid införande av nya IT-tjänster eller vid större utbyggnader av Region 
Jönköpings läns befintliga IT-tjänster som kan komma att ingå i utbudet till 
leverantören upprättas ett nytt avtal. 

Region Jönköpings län tillhandahåller inte infrastruktur, IT-system, datorer, 
skrivare eller liknande till leverantörens underleverantörer. 

Region Jönköpings län avser att under avtalsperioden se över hur IT-infrastruktur 
och stödsystem ska tillhandahållas till leverantörerna. 

4.6 Support och IT-konsulttjänster 
Leverantören har rätt att använda Region Jönköpings läns supportorganisation i 
frågor om Region Jönköpings läns IT-infrastruktur och fastställda IT-system. 
Servicenivåer för respektive IT-tjänst fastställs av systemägare, vilket innebär att 
olika system har olika inställelsetider gällande support. 

Leverantören ska använda IT-beställningssystem och de blanketter som Region 
Jönköpings län tillhandahåller för beställningar. Leverantören ska göra 
felanmälningar på utrustning och program till Region Jönköpings läns kundcenter 
på IT-centrum. Region Jönköpings län har rätt att ha planerade avbrott för 
systemuppdateringar, nyinstallationer, service och underhåll. 

Leverantören kan, efter överenskommelse, köpa IT-konsulttjänster från Region 
Jönköpings län inom systemområden som är relevanta för Region Jönköpings läns 
uppdrag till leverantören. 
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5. Rapportering och uppföljning 

5.1 Avtalsuppföljning 
Region Jönköpings län har en kontinuerlig uppföljning av villkoren för 
godkännande av leverantör och andra avtalsvillkor. 

5.2 Uppdragsuppföljning 
Alla verksamheter som finansieras av Region Jönköpings län ska kännetecknas av 
kund- och processorientering: 

• verksamhetens processer ska ledas med utgångspunkt från vad som är bäst 
för patienten 

• rutiner för att tydliggöra ansvar för samarbete och samverkan i 
gränssnitten mellan olika ansvarsområden är viktigt, 

• kunskap om andras kompetens i vårdkedjan är en förutsättning 

Region Jönköpings läns uppföljningsmodell speglar den kvalitet i vården som 
Region Jönköpings län vill förmedla till invånarna utifrån svensk lag. God vård 
innebär att hälso- och sjukvården ska: 

• vara säker 
• vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig 
• vara patientfokuserad 
• vara effektiv 
• vara jämlik 
• ges i rimlig tid 

Uppföljningen ska bidra till en positiv utveckling av befolkningens hälsa och 
leverantörernas verksamhet. 

Region Jönköpings län har en kontinuerlig uppföljning av verksamhetsdata från 
vårdens IT-stöd. Nyckeltal och kvalitetsindikatorer kan revideras årligen i 
samband med regionfullmäktiges beslut om budget.  

Vårdcentralernas resultat kan komma att redovisas publikt för att ge invånare 
insyn i verksamheten och underlag för att välja vårdcentral. 

Patientenkäter 
Leverantören ska samverka med Region Jönköpings län om patientenkäter och i 
förekommande fall delta i den nationella patientenkäten. Region Jönköpings län 
har rätt att ta del av allt grundmaterial från gemensamma patientenkäter. 

Rapportering 
Leverantören ska rapportera förändringar i sin verksamhet enligt avtalet och 
avsnitt 8 ”Villkor för godkännande”. 



Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2019-10-29 

41 
 

Leverantören ska rapportera till för specialiteten relevanta kvalitetsregister. 
Leverantören ska på begäran rapportera uppgifter avseende måluppfyllelse för 
uppdraget som inte fångas av vårdens IT-stöd. 

Region Jönköpings län har rätt att följa upp volymer och kostnader för 
leverantörens läkemedelsförskrivning och användning av medicinsk service. 

Kvalitetsregister och andra register 
Leverantören ska rapportera till: 

• PrimärvårdsKvalitet 
• Nationella diabetesregistret (NDR) 
• Svenska Demensregistret (SveDem) 
• Nationellt kvalitetsregister för äldres vård och omsorg (Senior Alert) i 

förekommande fall där primärvården har det huvudsakliga hälso- och 
sjukvårdsansvaret. 

• Svenska Palliativregistret i förekommande fall där primärvården har det 
huvudsakliga hälso- och sjukvårdsansvaret om inget annat är 
överenskommet med annan aktör t.ex. kommunen. 

Leverantören bör rapportera till: 

• Nationellt hjärtsviktsregister (RiksSvikt) 
• Nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård (Riks-Stroke) 
• Nationellt kvalitetsregister för diagnos, behandling och uppföljning av 

svårläkta ben-, fot- och trycksår (RiksSår) 
• Nationellt kvalitetsregister för kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

(RiksKOL) 
• Nationellt kvalitetsregister för bättre omhändertagande av patienter med 

Artros (BOA) 

5.3 Dialog  
Uppföljningen sker i dialog med leverantören utifrån inhämtade uppgifter. 

Region Jönköpings län kallar leverantören en gång om året för genomgång av 
verksamheten. Inför genomgången ska leverantören gjort en egen analys av sin 
verksamhet inklusive medicinska resultat. 

Förutom den årliga genomgången kan Region Jönköpings län kalla till 
uppföljningsdialoger inom specifika områden, exempelvis 
läkemedelsförskrivning. 

5.4 Fördjupad uppföljning 
Region Jönköpings län har rätt att genomföra fördjupad uppföljning hos enskilda 
leverantörer eller inom specifika områden. Fördjupad uppföljning sker bland 
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annat genom verksamhetsrevision, kostnadsjämförelser och 
produktivitetsanalyser. 

5.5 Revision 
Region Jönköpings län har rätt att självt eller genom ombud revidera 
leverantörens verksamhet, exempelvis av medicinsk kvalitet, ekonomiska och 
juridiska förhållanden. Möjligheten till revision omfattar även underleverantörer 
som leverantören anlitar för genomförande av uppdraget. Leverantören ska utan 
kostnad för Region Jönköpings län biträda vid revision bland annat genom att – 
men inte begränsat till – ställa nödvändig dokumentation till förfogande. 

5.6 Redovisning 
Verksamhetsdata och resultat är tillgängliga för leverantören via Region 
Jönköpings läns IT-stöd för analys- och rapportuttag. 

Urval av verksamhetsdata och resultat redovisas i Region Jönköpings läns 
månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning samt offentliggörs för att 
länets invånare ska kunna jämföra olika leverantörer. 
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6. Ersättningsvillkor 

6.1 Budgetram 
Regionfullmäktige fördelar årligen resurser på områdesnivå utifrån 
behovsbeskrivningar, nationella jämförelser, demografi och socioekonomiska 
faktorer, medicinsk utveckling och kunskapsstyrning, löne- och prisutveckling 
samt rationaliseringsbehov. 

För löne- och prisutveckling kompenseras leverantörerna i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Landstings prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner. 
Ersättning för läkemedel justeras separat efter faktisk och förväntad 
kostnadsutveckling. Om läkemedelskostnaderna under året totalt visar sig över- 
eller underskrida fem miljoner kronors skillnad jämfört med den totala 
läkemedelsbudgeten kan nivåerna för läkemedelsersättningen retroaktivt komma 
att justeras under pågående år. Förändringar i kostnadsansvar mellan Region 
Jönköpings läns olika verksamheter påverkar budgetramen enligt principen att ett 
utökat kostnadsansvar motsvaras av en utökad ersättning och vice versa. Ändrade 
kostnader som faller inom ramen för befolkningens förändrade konsumtion, eller 
härrör från ändrade arbetssätt hos leverantörerna, medför inte någon förändring i 
ersättningsramen. Ökat demografibehov täcks inte av utökad budget utan ska i 
första hand mötas med effektiviserad verksamhet genom förändrade arbetssätt. 

Region Jönköpings läns inriktningsmål är att ligga i nedre kvartilen jämfört med 
övriga län/regioner avseende strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad per 
invånare.  

Centrala överskott som beror på oväntade utfall kan komma att betalas ut 
retroaktivt fördelat via ACG och CNI under året. Vissa ersättningar kan vara 
villkorade av kommande uppdrag från Region Jönköpings län. Om inte uppdrag 
motsvarande avsatta medel kommer från Region Jönköpings län kan medlen 
fördelas via ACG och CNI under året.  

6.2 Ersättningsmodell 
Region Jönköpings läns ersättningsmodell för vårdval primärvård utgår från att 
pengarna följer patienten. Modellen ska stimulera måluppfyllelse, samverkan och 
kvalitetsutveckling. Modellen ska vara transparent så att det är tydligt på vilka 
grunder ersättning ges. 

Ersättningsmodellen förutsätter att Region Jönköpings län och leverantörerna tar 
gemensamt ansvar för att upprätthålla modellens intentioner och normer. Parterna 
ska samverka kring modellens tillämpning och utveckling. Den totala ersättningen 
är högre än den budgetram som regionfullmäktige beslutat i Region Jönköpings 
läns budget med flerårsplan. Detta beror på att ersättningsmodellen även 
innehåller andra finansieringskällor. 
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Vissa specifika ersättningar kan användas under ett eller ett par år för att stimulera 
införandet av nya arbetssätt. Därefter kan arbetssättet anses infört och 
vårdenheterna ersätts fortsättningsvis enligt vårdtyngd och socioekonomiska 
faktorer. 

För primärvårdsuppdrag som lämpar sig att centraliseras i Region Jönköpings län 
av kompetens- och effektivitetsskäl kan tilläggsuppdrag utlysas.   

Specifika ersättningar som tas bort eller tillkommer vid årsskiften och regleras 
med 1 månads eftersläp hanteras genom att kapiteringen ökar eller minskar 
beroende på den specifika ersättningens uppbyggnad. På så sätt minimeras 
effekten av 1 månads eftersläp över årsskiften.  

6.3 Ersättning 2020 
Ersättning Totalbelopp 

tkr 

Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups) 1 085 883 

Läkemedel 395 000 

Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index) 191 626 

Vårdplaneringsmöten & vårdsamordning 24 000 

Läkarmedverkan i hemmet 13 500 

Läkarmedverkan i korttidsboende och särskilda 
boendeformer 

17 085 

Rehabkoordinering och PR-team 8 500 

Tolk 6 500 

Besök hos läkare och sjukgymnaster med nationell taxa 3 900 

Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbeten 7 047 

Utveckling och implementering av arbetssätt kroniskt sjuka* 5 000 

Systematiskt förbättringsarbete 7 283 

Hälsosamtal 6 100 

ST-läkare 69 142 

PTP-psykolog 4 000 

Specialistutbildning sjuksköterska 1 000 

KBT-utbildning 1 000 

KUM* 1 687 

Utökade öppettider 6 500 



Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2019-10-29 

45 
 

 

 

 

 
*finansieras via tillfälliga statsbidrag 

 

6.4 Patientrelaterad ersättning 
Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups)  
ACG är en metod för att kategorisera patienters sjukdomar genom att gruppera 
diagnoser i öppen vård. ACG-grupperna representerar hälsotillstånd och är 
definierade utifrån sjukdomsbörda, ålder och kön. ACG-grupperna tilldelas olika 
vikter beroende på resursåtgång. 

Leverantören får ersättning för de invånare som valt vårdcentralen. Ersättningen 
grundas på invånarnas registrerade diagnoser de senaste 18 månaderna. 

År 2020 är ersättningen för 1,0 relativ ACG-poäng 2 982 kronor.  

Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index)  
CNI är en metod att kategorisera vårdtyngd utifrån socioekonomiska faktorer. 
Leverantören får ersättning för sin genomsnittliga CNI-poäng per invånare som 
valt vårdcentralen. Statistiska centralbyrån (SCB) beräknar CNI på 
vårdcentralsnivå varje månad. 

År 2020 är ersättningen för 1,0 CNI-poäng 231 kronor. 

Variabler CNI-poäng 

Ensamboende äldre än 65 år 6,15 

Utlandsfödd  5,72 

Arbetslös 5,13 

Ensamstående förälder 4,19 

Flyttningar senaste året 4,19 

Lågutbildad 3,97 

Barn yngre än fem år 3,23 

Läkemedel 
Leverantören betalar förmånskostnaden för basläkemedel för invånare 
folkbokförda i Jönköpings län som valt vårdcentralen (oavsett förskrivare). 

Läkarmedverkan i barnhälsovården 2 600 

Glesbygd 1 400 

Särskilt kostnadskrävande patienter 500 

SUMMA 1 859 252 
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Läkemedelskommittén reviderar listan med basläkemedel årligen. Nyregistrerade 
läkemedel kan tillföras listan under året. 

Förmånskostnaden för receptförskrivna läkemedel (basläkemedel) belastar 
vårdcentralen med följande undantag: 

• Läkemedel som uppenbart är sjukhusspecifika. 
• Läkemedel (7-ställig ATC-kodsnivå) där riktlinjerna är att Region 

Jönköpings läns årskostnad för enskilt läkemedel ska överstiga 0,5 
miljoner kronor och primärvårdens förskrivning vara mindre än 30 
procent. Båda kriterierna ska vara uppfyllda. 

• Kostnader för läkemedel (med undantag för syrgas) i akutförråd på 
särskilda boendeformer inom kommunal hälso- och sjukvård. 

NOAK-läkemedel (Dabigatranetexilat, Rivaroxaban, Apixaban och Edoxaban) 
belastar under 2020 vårdcentralen med halva förmånskostnaden. 

15 procent av läkemedelsersättningen fördelas enligt CNI och 85 procent enligt 
ålder.  

År 2020 är ersättningen för 1,0 CNI-poäng 67 kronor. 

Ersättning för läkemedel fördelat på ålder: 

Ålder Ersättningsvikt Ersättning per person, kr 
0-41 0,22 243 
42-53 0,54 596 
54-63 1 1 103 
64-70 1,53 1 688 
71-76 2,09 2 305 
77- 2,74 3 022 

 
Patientavgifter  
Leverantören är skyldig att ta ut de patientavgifter som fastställts av Region 
Jönköpings län.  Följsamheten till denna är grundläggande för att Region 
Jönköpings läns patienter ska behandlas lika. Patientavgifter som vårdcentralerna 
ska ta in för sjukvård avräknas mot den ersättning som betalas ut.  

Vårdcentralen ersätts inte för uteblivna patientintäkter till följd av att patienten 
låter bli att betala avgift enligt Region Jönköpings läns avgiftsregler. Leverantören 
får inte heller ersättning för återbetald patientavgift, till exempel den som en 
patient som vid planerat besök får vänta mer än 30 minuter har rätt till. 

Tolk 
Leverantören får ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden. 
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Vård av patienter som inte valt vårdcentralen  
Region Jönköpings län ersätter leverantören för vård av patienter som valt en 
annan vårdcentral enligt avsnitt 6.7. 

Vård av patienter från andra regioner  
Region Jönköpings län ersätter leverantören för vård av patienter som valt en 
vårdcentral i Region Jönköpings län, men som är folkbokförda i annan region, på 
samma sätt som patienter folkbokförda i Jönköpings län, med undantag för 
läkemedelsersättningar. 

Vård av övriga patienter folkbokförda i andra regioner ersätts per besök: 

• För fysiska besök ersätts leverantören enligt avsnitt 6.7 
• För digitala besök får leverantören 94 procent av beloppet enligt avtal 

mellan Region Jönköpings län och patientens hemregion. 

Leverantören får patientavgiften som del av ersättningen vid digitala besök. 

Vård av utländska medborgare och utlandssvenskar 
Leverantören får ersättning för vård av personer bosatta i EU- eller EES-land. 
Underlag för utbetalning enligt Region Jönköpings läns riktlinjer (t.ex. kopia på 
giltigt EU-kort) ska skickas in till Region Jönköpings län. Saknas fullständigt 
underlag betalas inte någon ersättning ut. 

För vård av utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i länder utanför 
EU och EES gäller särskilda regler. I flera fall betalar patienten själv sin vård. 

Vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m.  
Leverantören får ersättning för vård av asylsökande.  

Kvotflyktingar och anknytningsflyktingar har rätt till en kostnadsfri 
hälsoundersökning inom en tolvmånadersperiod efter ankomst till Sverige.  
 
För att ersättning ska utbetalas ska registrering ske enligt Region Jönköpings läns 
riktlinjer. I aktuella fall måste uppgifter om LMA-kortets dossiernummer framgå. 
Saknas detta betalas ingen ersättning ut.  

Hälsosamtal  
Region Jönköpings län ersätter leverantören för hälsosamtal som genomförs med 
hjälp av hälsokurvan enligt avsnitt 3.5 med 900 kronor. 

Läkarmedverkan i hemmet 
Region Jönköpings län ersätter leverantören för läkarmedverkan i hemmet enligt 
avsnitt 3.7. Fysiska besök av läkare ersätts med 3 000 kronor.  

Läkarmedverkan i särskilda boendeformer och korttidsplatser  
Leverantörer med avtal om läkarmedverkan i särskilda boendeformer och 
korttidsplatser får ersättning enligt en tidsberäknad schablon per boendeplats. 
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Ersättningen för permanentboendeplats är 3 500 kronor och för korttidsplats 
12 000 kronor per år.  

Ersättningen är för uppdraget enligt avsnitt 3.7 med förtydligandet att det är krav 
på att en planerad läkarmottagning genomförs på boendet minst en gång i veckan. 
För att erhålla den särskilda ersättningen för läkarmedverkan i hemmet á 3000 
kronor krävs att det föreligger ett akut medicinskt behov som inte kan hanteras på 
distans (till exempel telefon, digitalt) eller under planerad läkarmottagning på 
boendet. Det vill säga det ska finnas ett akut behov av ett fysiskt läkarbesök som 
inte kan anstå. 

Vårdsamordning 
Region Jönköpings län ersätter leverantören för vårdsamordnarens samordning 
och deltagande i SIP enligt avsnitt 3.6 och Region Jönköpings läns riktlinjer för 
upprättande av SIP. Ersättningen är 4 000 kronor per patient och tillfälle. 
Ersättning för deltagande i SIP innefattar hela samordnade 
vårdplaneringsprocessen, och inte enbart upprättandet av den samordnade 
individuella planen.  

Region Jönköpings län ersätter även leverantören för vårdsamordning med 200 
kronor per invånare för listade patienter äldre än 74 år.  

Rehabkoordinering 
Region Jönköpings län ersätter leverantören för rehabkoordinering i 
sjukskrivnings – och rehabiliteringsprocessen enligt avsnitt 3.12. Ersättning utgår 
för rehabkoordinering samt för att vårdcentralen tagit fram rutiner för 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.  

Ersättning utgår även för primärvårdens rehabiliteringsutredning i team (PR-team) 
med 10 000 kr per utredning enligt Region Jönköpings riktlinjer för PR-team. 
Ersättning betalas ut kvartalsvis efter att inrapportering skett till ansvarig på 
Folkhälsa och sjukvård.  

Särskilt kostnadskrävande patienter  
Region Jönköpings län kan besluta om ersättning till leverantörer med ansvar för 
vård av särskilt kostnadskrävande patienter. Ersättningen ska garantera god vård 
för ett fåtal patienter med behov av mycket stora volymer eller särskilt dyra 
sjukvårdsmaterial.  

Leverantörer ansöker om ersättningen och Region Jönköpings län beslutar i varje 
enskilt fall. Ersättningen täcker leverantörens redovisade kostnader för 
sjukvårdsmaterial utöver 60 000 kronor per år och patient.  
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6.5 Kvalitetsersättning 

Inledning 
Region Jönköpings län vill stimulera värde- och kvalitetsutveckling enligt 
följande definition: 

Värde = teknisk kvalitet + servicekvalitet 
                                    resurs 

Ersättningen för att stimulera kvalitetsutveckling och ett systematiskt 
förbättringsarbete kopplas till kvalitetsindikatorerna för god vård enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” 
(SOSFS 2011:9). 

Region Jönköpings läns ambition är att leverantörerna ska kunna få ersättning 
med en rimlig arbetsinsats. Leverantörerna ska även kunna få stöd i sitt 
utvecklings- och förbättringsarbete från Region Jönköpings län.  

Den resultatrelaterade ersättningen utgörs av fyra delar: 

• Ersättning för eget systematiskt förbättringsarbete 
• Ersättning för deltagande i regionala förbättringsarbeten 
• Ersättning för deltagande i pilot  
• Ersättning för uppfyllda resultat enligt kvalitetsindikatorer 

 

Eget systematiskt förbättringsarbete  
Region Jönköpings län betalar ut ersättning i samband med godkända riktmärken 
(2 stycken). Ersättningen är 20 kronor per listad invånare och år.  

Deltagande i regionala förbättringsarbeten 
I grunduppdraget ingår att leverantören ska delta aktivt i förbättrings- och 
utvecklingsarbeten som kan ske i samverkan internt och externt. 

Region Jönköpings län ersätter uppdrag och deltagande i Fakta - allmänt kliniskt 
kunskapsstöd, MPG, RMPO, Tillsammans-projekt och grupper enligt 
Ledningssystem för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner.  
Vilka uppdrag som ersätts fastställs av primärvårdsenheten.  

Uppdragen ersätts beroende på omfattning i två nivåer: 

• Enkelt uppdrag kräver tidsåtgång på ungefär en heldag per månad under en 
längre period. 

• Dubbelt uppdrag kräver ungefär två heldagar per månad. 

2019 ersätts ett enkelt uppdrag med 3 000 kr per månad och ett dubbelt uppdrag 
med 6 000 kr per månad. För specialistläkare gäller dubbla ersättningsnivåer. För 
administrativ personal gäller halva ersättningsnivåerna.  
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Vid särskilda uppdrag, såsom regionledda projekt eller dylikt som kräver större 
engagemang, kan en särskild ersättning utgå som bestäms från fall till fall. Alla 
ersättningar förutsätter att leverantören meddelat primärvårdsenheten om 
leverantörens deltagande i projekt, grupp eller annat utfört uppdrag. Detta ska 
göras kvartalsvis. 

Ersättning för deltagande i pilot 
Region Jönköpings län ersätter leverantören som deltar som pilot i syfte att testa 
nya arbetssätt som sedan kan spridas i Region Jönköpings län. En särskild 
ersättning utgår som bestäms i förväg från fall till fall. Ersättningen utgår ifrån 
antal listade på vårdcentralen och pilotverksamhetens storlek och bestäms i 
förväg.  

Utveckling och implementering av arbetssätt kroniskt sjuka 
Region Jönköpings län beviljar ersättning för utveckling och implementering av 
nya arbetssätt för kroniskt sjuka patienter med stöd av befintliga och nya digitala 
hjälpmedel. Framtagna arbetssätt och processer ska främja patientens egenvård 
och leda till ökad egenmakt för individen. I uppdraget ingår även att vara ett stöd 
vid implementering av arbetssätten för övriga leverantörer inom vårdval 
primärvård.  

Kvalitetsindikatorer kopplad till ersättning 
Under avtalsperioden kan Region Jönköpings län komma att, med hjälp av 
medicinsk programgrupp primärvård och representanter för leverantörerna, ta 
fram förslag till kvalitetsindikatorer för nästkommande verksamhetsår utifrån ett 
patient- och producentperspektiv. Samtliga leverantörer ska kunna medverka i 
arbetet att ta fram och följa upp kvalitetsindikatorer. 

Region Jönköpings län beskriver hur indikatorerna ska mätas, redovisas, följas 
upp och ersättas. Kvalitetsindikatorerna ska vara klara senast tre månader före 
nästa verksamhetsår.  

6.6 Särskild ersättning 

Utbildning 
ST-läkare  
Leverantören kan få ersättning under den tid läkaren fullgör sin ST-tjänstgöring, 
vilket normalt innebär fem år. Detta gäller om en överenskommelse träffats 
mellan leverantören och Region Jönköpings län.  

Region Jönköpings län ersätter som regel max 60 månaders heltidstjänstgöring 
men kan vid särskilda skäl förlänga ersättningen med upp till 12 månader. 
Exempel på särskilda skäl är läkare med utbildning från EU/EES där 
kompetensnivå inte motsvarar vad en Svensk läkarutbildning med AT utan 
kommer behöva en längre genomsnittlig utbildning för att kunna bli godkänd som 
specialist i allmänmedicin. 
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Leverantören får maximalt ersättning med 57 800 kronor per månad beräknat på 
heltidstjänstgöring eller faktisk kostnad för ST-läkare med heltidstjänstgöring. 

Vid tjänstgöring utanför vårdcentralen ska eventuella jourer avlönas av den 
organisation där ST-läkaren tjänstgör. 

Fortbildning av läkare med specialistläkarexamen från EU eller EES land  
Ersättning för fortbildning av läkare med läkarexamen, från EU eller EES-land, 
som fått automatisk specialistkompetens i allmän medicin i Sverige i samband 
med ansökan om svensk legitimation. Ersättningen är densamma som för ST-
läkare i ST-utbildning under den tid som kompletterande utbildning sker. 
Ersättning utgår under 2 år, men i särskilda fall kan en längre period för ersättning 
godkännas.  

PTP-psykolog 
Region Jönköpings län har inom vårdval primärvård avsatt medel för PTP-
psykologer. För att en vårdcentral ska kunna anställa en PTP-psykolog med 
central finansiering krävs att vårdcentralen är bemannad med minst en legitimerad 
psykolog med dokumenterad erfarenhet av tjänstgöring i primärvårdsverksamhet 
samt att vårdcentralen kan erbjuda PTP-handledning av psykolog med minst tre 
års erfarenhet av yrket. 

Leverantören får maximalt ersättning med 40 000 kronor per månad beräknat på 
heltidstjänstgöring eller faktisk kostnad för PTP-psykolog med 
heltidstjänstgöring. 

Specialistutbildning för sjuksköterskor 
Region Jönköpings län har inom vårdval avsatt medel för utbildningsplatser för 
specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning distriktssköterska samt 
psykiatrisk vård.  

Leverantören kan få maximal ersättning med 40 000 kronor per månad för 
specialistutbildning till distriktssköterska och 45 000 kronor per månad för 
specialistutbildning till psykiatrisjuksköterska beräknat på heltidsstudier eller 
faktisk kostnad för heltidsstudier. 

KBT-utbildning steg 1 
Region Jönköpings län har inom vårdval primärvård avsatt medel för KBT 
Basutbildning (steg 1). Detta avser den KBT-utbildning som Region Jönköpings 
län tecknat avtal för med extern part. Leverantören ansöker hos Region 
Jönköpings län om utbildningsplats och primärvårdsenheten beslutar om 
fördelning. 

Verksamhetsförlagd utbildning 
Leverantören får ersättning för vissa verksamhetsförlagda utbildningar i samband 
med placering (om sådan överenskommelse finns med skolan). 
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Klinisk undervisningsmottagning (KUM) 
Region Jönköpings län tecknar tilläggsuppdragsavtal med leverantörer för att 
bedriva klinisk undervisningsmottagning i Jönköpings län från och med hösten 
2020. Särskild ersättning kommer utgå. 

Utökade öppettider  
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. Ersättningen utgör 3 000 kronor per timme.  

Läkarmedverkan i barnhälsovården  
Region Jönköpings län ersätter leverantören för den läkartid Region Jönköpings 
läns barnhälsovård köper av vårdenheten med 300 kronor per timme utöver den 
ersättning vårdenheten får från barnhälsovården. 

Övergripande vårdsamordnare  
Region Jönköpings län kan teckna avtal med och ersätta leverantörer med ett 
övergripande ansvar för stöd till vårdcentralernas vårdsamordnare. Ersättningen är 
30 000 kronor per månad för hela uppdraget. Uppdraget kan delas på max tre 
vårdcentraler. 

Samordnare med ansvar för gemensam närakut 
Region Jönköpings län ersätter leverantörer med ansvar för gemensam närakut 
med 3,50 kronor per invånare och år och sjukvårdsområde. 

Utlagd mottagning i glesbygd 
Region Jönköpings län ersätter leverantörer som bedriver utlagd mottagning minst 
en gång per vecka på orter som annars saknar mottagning. Ersättning gäller orter 
från vilka möjligheterna att ta sig till befintliga vårdcentraler med allmänna 
kommunikationsmedel är begränsade. Ersättningen 2020 är 200 000 kronor per ort 
och år. Region Jönköpings län ersätter även sjuksköterskemottagning på Visingsö 
på motsvarande sätt. Region Jönköpings län bedömer vilka utlagda mottagningar 
som ger rätt till ersättning efter ansökan från leverantören.  

Riktade statsbidrag 
Regeringen använder särskilda statsbidrag för att stimulera utveckling inom 
viktiga områden i regionernas och kommunernas verksamhet. Villkoren för 
statsbidragen beslutas vanligen för ett eller två år i taget. 

Leverantören förväntas delta i relevanta förbättringsområden enligt 
överenskommelser mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Modellerna för ersättning varierar. 
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Momskompensation 
En privat leverantör får momskompensation genom att ersättningen räknas upp 
med 5 procent på nettoutbetalningen. 

Enligt nuvarande momslagstiftning har landstingskommunala leverantörer 
avdragsrätt för ingående moms. Motsvarande gäller inte privata leverantörer som i 
stället måste kostnadsföra ingående moms. För att privata och 
landstingskommunala leverantörer ska kunna konkurrera på lika villkor får de 
privata leverantörerna därför kompensation för sina merkostnader för moms. 

6.7 Kostnader 

Avdrag för besök på annan vårdcentral 
Varje vårdcentral har kostnadsansvar för verksamhet vid den egna vårdcentralen 
och dess underleverantörer, men också för de besök som personer som har sitt 
vårdval vid vårdcentralen gör; 
  
Leverantören får avdrag för besök som de som valt vårdcentralen gör hos andra 
vårdcentraler i Jönköpings län. Avdragen görs i samband med den månatliga 
utbetalningen av ersättning. Avdragen inkluderar kostnader för medicinsk 
diagnostik. När en vårdcentral inom Jönköpings län utför hälso- och 
sjukvårdstjänster för invånare som valt en annan vårdcentral ger det en intäkt 
enligt samma prislista. 

I de fall leverantören har tecknat avtal om att köpa vård från en annan leverantör, 
där avtalet även reglerar ersättning och denna avviker från prislistan, ska 
leverantören betala ersättning till den leverantör som har tillhandahållit vården. 
Avtalsparterna administrerar och ansvarar själva för de ekonomiska 
mellanhavandena.  

Avdrag för besök i andra regioner 
Leverantören får avdrag för besök som de som valt vårdcentralen för vård på 
primärvårdsnivå i andra regioner enligt prislista nedan. När en vårdcentral inom 
Jönköpings län utför hälso- och sjukvårdstjänster för invånare från annat län och 
valt en annan vårdcentral ger det en intäkt enligt samma prislista. 

Avdrag för besök utanför länet sker i samband med att den besökta regionen 
fakturerar Region Jönköpings län. Den besökta regionen ska fakturera patientens 
hemregion senast sex månader efter besöket.  

Besök på annan vårdcentral Avdrag 

Läkarbesök* 650 kr 

Sjukvårdande behandling* 450 kr 
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*Ersättning Inklusive medicinsk diagnostik exklusive patientavgift. Erlagd patientavgift 
tillfaller ej leverantören enligt avsnitt 6.4.  
 
Under juni, juli och augusti gäller dubbla ersättnings- och avdragsnivåerna för 
besök på annan vårdcentral enligt beskrivning i detta avsnitt. 

Avdrag för besök hos läkare inom allmänmedicin enligt lagen om 
läkarvårdsersättning eller vårdavtal på primärvårdsnivå 
Leverantören får avdrag för recept och sjukvårdande behandling som invånare 
som valt vårdcentralen får hos privata läkare inom allmänmedicin. 

Leverantören får avdrag för de 5 första läkarbesöken per år som invånare som valt 
vårdcentralen gör hos privata läkare inom allmänmedicin. Avdraget utgörs av ett 
schablonbelopp för läkarbesök inklusive medicinsk service. 

Avdrag för besök hos sjukgymnaster enligt lagen om ersättning för 
sjukgymnastik eller vårdavtal på primärvårdsnivå 
Leverantören får avdrag för de 20 första besöken per år som invånare som valt 
vårdcentralen gör hos privata sjukgymnaster. Avdraget utgörs av ett 
schablonbelopp för besök hos sjukgymnast.  

Avdrag för enstaka besök 
Besök hos läkare och sjukgymnaster enligt nationella taxan eller 
vårdavtal (primärvårdsnivå) 

 

Läkarbesök inklusive telefonrådgivning* 770 kr 

Recept 50 kr 

Enkel sjukvårdande behandling av sjuksköterska* 50 kr 

Sjukgymnastbesök* 360 kr 

*Inklusive medicinsk diagnostik, exklusive patientavgift 

Kostnadsansvar för närakutmottagning 
Leverantören har kostnadsansvar för laboratorieprover och radiologi som 
ordinerats av leverantörens personal på närakutmottagningen. Leverantören 
ansvarar för samtliga sina personalkostnader, inklusive resor och logi, när 
personalen tjänstgör på närakutmottagningen. 

Region Jönköpings län ansvarar för lokalhyra, städning, vaktmästeri, telefoni, 
läkemedelsförråd, förbrukningsmaterial och investeringar av nödvändig utrustning 
samt sjukresor. Patientavgifter på närakutmottagningen tillfaller och bokförs på 
Region Jönköpings län. 

Kostnadsansvar för smittskydd 
Leverantören har kostnadsansvar för provtagning av enskilda personer i samband 
med smittspårning av till exempel tarmsjukdomar, STI-sjukdomar eller stick- och 
skärskador. 
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Leverantören har kostnadsansvar för provtagning och behandling i samband med 
utbrott av smittsamma sjukdomar. Vid större utbrott kan samråd ske med Region 
Jönköpings läns smittskyddsläkare för kostnadsfördelning. 

Kostnader för IT och telefoni 
För de obligatoriska IT-stöden debiteras ingen kostnad för leverantören. 

Leverantören debiteras en årlig kostnad för IT-infrastruktur och eventuell hyra av 
IT-utrustning.  

Leverantören debiteras en årlig kostnad för infrastruktur för telefoni och eventuell 
hyra av telefoner. Leverantören får avropa TeleQ enligt Region Jönköpings läns 
leveransavtal med tjänsteleverantören (som fakturerar leverantören direkt för hela 
kostnaden). 

6.8 Underlag för utbetalning 
Region Jönköpings län hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för 
utbetalning av ersättning från Master och Cosmic. Reglering för utbetalning 
baseras på samtliga vårddata som registrerats vid avstämningstidpunkten. 
Ersättningsberäkningen är beroende av inrapportering av korrekt indata från 
vårdcentraler inom Vårdval Primärvård. Leverantören är ansvarig för att leverera 
efterfrågade indata av god kvalitet. Systemet för inrapportering bygger i stor 
utsträckning på förtroende för leverantörens integritet och noggrannhet och 
leverantören ska lojalt fullgöra sina skyldigheter i detta avseende. Det är av 
yttersta vikt för förtroendet mellan parterna, liksom för kontraktets fortlevnad, att 
Region Jönköpings län får korrekt indata från vårdcentralen. 

I de fall då leverantörerna ska lämna in underlag för ersättning till Region 
Jönköpings län måste det ske senast den femte i varje månad för att komma med i 
nästa utbetalning.  

Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en 
helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag. 

Ersättning som uteblir på grund av felaktig registrering i Cosmic kompenseras 
inte i efterhand. Region Jönköpings län korrigerar inte heller tillägg och avdrag 
för besök på annan vårdenhet som skett på grund av utebliven eller felaktig 
inrapportering av underleverantörsavtal.  
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7. Anvisningar för ansökan 

7.1 Ansökan om godkännande 
Intresserade bjuds in att ansöka om godkännande för att få driva vård inom 
vårdvalet. Ansökan sker genom att ansökan tillsammans med övriga begärda 
handlingar lämnas in till Region Jönköpings län. En leverantör kan ansöka om 
godkännande för flera enheter. En ansökan ska lämnas per enhet. 

Det finns inget sista datum för ansökan. Det innebär att ansökan kan lämnas tills 
det aktuella vårdvalet upphör. Inför en ny avtalsperiod ansöker även sedan 
tidigare godkända leverantörer. 

7.2 Ansökan och begärda handlingar 
Ansökan och begärda handlingar ska vara skrivna på svenska. Ansökan och 
begärda handlingar lämnas via upphandlingsverktyget Tendsign 
(www.tendsign.se). 

För företag under bildande gäller att företaget ska vara bildat vid avtalets 
tecknande. Företaget ska vid samma tillfälle vara skatteregistrerat och uppvisa 
registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket. 

Sökande som lämnar anbud under formen företag under bildande, ska till anbudet 
bifoga stiftelseurkund för ett aktiebolag under bildande alternativt ifylld ansökan 
om nyregistrering av enskild näringsidkare. Av den bifogade handlingen ska namn 
på företrädare för sökanden och personnummer framgå. 

Handlingar att bifoga ansökan: 

• registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige 
Bolagsverket). Registreringsbeviset får inte vara äldre än 1 år. 

• intyg på anmälan om bedrivande av verksamhet (Vårdgivarregistret) enligt 
patientsäkerhetslagen (2010:659). Intyget får inte vara äldre än 3 månader. 

• verksamhetsbeskrivning 
• CV för verksamhetschef/vd  
• CV för medicinskt ledningsansvarig läkare 
• giltigt intyg om ansvarsförsäkring  
• finansieringsplan 
• referenser 

Sökanden måste inte bifoga årsredovisning, men Region Jönköpings län kan 
komma att ta ut eller begära in tidigare årsredovisningar för att säkra sökandens 
ekonomiska förutsättningar. 

För att bekräfta sin kapacitet att utföra uppdraget ska sökanden lämna uppgift 
omfattande minst en referent för vilka sökanden under de senaste tre åren har 
utfört uppdrag av liknande/motsvarande/jämförbar art. 
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Region Jönköpings län kan komma att kontakta referenterna för att förvissa sig 
om att sökanden har den tekniska förmåga och kapacitet som krävs för uppdragets 
genomförande. Förfrågan kan gälla bland annat sökandens tekniska förmåga 
(omfattande bland annat utbildning och kompetens) samt kapacitet och resurser i 
förhållande till uppdragets omfattning. 

Uppgift om referensuppdrag ska lämnas på följande sätt: 

• kortfattad beskrivning av respektive uppdrags omfattning 
• tidsperiod 
• kontaktpersoner med telefonnummer och e-postadress 

Sökanden ska ha kontrollerat att angivna kontaktpersoner är aktuella och går att 
nå på angivna telefonnummer och e-postadresser. Region Jönköpings län 
förbehåller sig rätten att söka egna referenser. 

För utlandsregistrerade bolag även intyg om skatteregistrering från Skatteverket 
och kreditupplysning. 

Med sin ansökan intygar sökanden att:  

• kraven enligt förfrågningsunderlaget är uppfyllda  
• att hela åtagandet enligt avtalet kan utföras från driftstarten 
• sökanden accepterar att beställaren i samband med verifiering inför 

driftstarten har rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten 
eller säga upp avtalet 

7.3 Offentlig handling 
Inkommen ansökan är som huvudregel offentlig handling. Om sökanden anser att 
någon del i ansökan bör omfattas av sekretess ska detta anges i ansökan och 
motiveras med hänvisning till relevant lagrum. Beställaren kommer att i varje 
enskilt fall och vid varje förfrågan göra en prövning av huruvida en specifik 
uppgift omfattas av sekretess. 

7.4 Frågor om ansökan 
Frågor om ansökan ställs till Region Jönköpings läns inköpsavdelning via 
upphandlingsverktyget Tendsign (www.tendsign.se). 

7.5 Komplettering eller rättning av ansökan 
Beställaren kan begära kompletteringar om ansökan inte är fullständig eller om 
begärda underlag saknas. Vid komplettering kan handläggningstiden förlängas. 

Region Jönköpings län kan medge att sökande får rätta en uppenbar felskrivning, 
felräkning eller annat uppenbart fel i ansökan. 
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8. Villkor för godkännande 

8.1 Handlingar 
Sökanden ska fylla i ansökan och lämna intyg, handlingar och andra underlag 
enligt anvisningarna. 

8.2 Ekonomiska förutsättningar 
Leverantören ska under hela avtalsperioden ha en stabil ekonomisk bas och 
tillgång till resurser som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll. 

Sökanden ska anses ”kreditvärdig” med en ratingpoäng om minst 40 poäng enligt 
Creditsafe AB:s eller motsvarande bedömning vid tiden för ansökan. Utländska 
sökanden kan komma att bedömas efter en annan skala som motsvarar den 
angivna. 

I det fall kreditvärdigheten inte går att bedöma eller inte når upp till 40 poäng, ska 
sökanden lämna en förklaring till varför kravet inte nås och med ytterligare 
information styrka en stabil ekonomisk bas. I det fall den ekonomiska stabiliteten 
garanteras av moderbolag, bank eller annan garant, ska intyg om detta bifogas 
ansökan och vara undertecknad av behörig företrädare för garanten. Kreditlöftet 
ska avse första avtalsåret. 

Beställaren har tolkningsföreträde i bedömningen av leverantörens ekonomiska 
förutsättningar. 

8.3 Verksamhetsförutsättningar 
Sökanden ska ha en organisation med kapacitet att hantera och leverera de 
efterfrågade tjänsterna. 

Beställaren kommer att bedöma om sökanden kan uppfylla verksamhetskraven 
utifrån beskrivningarna i ansökan och eventuella tidigare uppdrag inom området. 

Verksamhetschef 
Sökanden ska ha en för uppdraget ansvarig verksamhetschef enligt Hälso- och 
sjukvårdslag (2017:30, 4 kap. 2§). Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med 
verksamheten och de lagar, förordningar, riktlinjer, föreskrifter från 
Socialstyrelsen och de allmänna råd som gäller för hälso- och sjukvården. 

Medicinskt ledningsansvarig läkare  
Verksamheten ska ha en medicinskt ledningsansvarig läkare med minst tre års 
erfarenhet av klinisk verksamhet inom specialiteten allmänmedicin efter avslutad 
och av Socialstyrelsen godkänd specialistutbildning. Medicinskt ledningsansvarig 
läkare ska vara regelbundet kliniskt verksam vid vårdenheten och där emellan 
vara tillgänglig för vårdenheten vid behov. 
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Hälso- och sjukvårdspersonal 
Hälso- och sjukvårdspersonal ska ha erforderlig legitimation och kompetens. 

Lokaler 
Leverantören ska ha för verksamheten ändamålsenliga och godkända lokaler i 
Jönköpings län. Lokalerna ska uppfylla gällande lagkrav och föreskrifter för 
vårdverksamhet. Lokalerna ska vara fysiskt tillgängliga för alla enligt Boverkets 
riktlinjer för tillgängliga lokaler. 

Leverantören ska ha de hjälpmedel som krävs för att förflytta besökande patienter 
på ett säkert sätt t.ex. personlyft, överflyttningsplattform eller liknande. 

Lokalisering 
Inom vårdval Region Jönköpings län är det inte tillåtet att öppna vårdcentraler, 
filialer eller andra former av utlagda mottagningar i andra län för att bedriva 
fysiska utomlänsbesök.  
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9. Beslut om godkännande 

9.1 Villkor 
För att sökanden ska bli godkänd måste samtliga obligatoriska krav och övriga 
villkor som anges i detta förfrågningsunderlag och i ansökan vara uppfyllda. 

Sökanden kommer inte att godkännas om: 

• sökanden inte uppfyller villkoren för godkännande enligt Lag om 
valfrihetssystem 7 kap § 1 

• sökanden i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda 
upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar 

• sökanden inte kan redovisa en finansieringsplan som beställaren bedömer 
visar på förutsättningar att bedriva verksamheten 

Sökanden kan komma att inte godkännas om: 

• sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden tidigare haft uppdrag 
åt beställaren, annan region eller annan uppdragsgivare och avtalet till 
följd av brister i sökandens agerande sagts upp i förtid 

• sökanden undersöks för allvarliga brister i annat uppdrag 
• sökande är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller 

föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller 
underkastats näringsförbud, eller om sökande är föremål för ansökan om 
ovanstående 

• företrädare för sökande är dömd för eller föremål för utredning av brott 
som av beställaren anser påverka förtroendet för vården 

Sökanden ska på begäran från beställaren tillhandhålla uppgifter och utdrag ur 
misstanke- och belastningsregistret för styrelseledamöter och andra företrädare för 
sökanden. 

9.2 Beslut om godkännande 
Beslut om godkännande meddelas inom 60 dagar efter det att komplett ansökan 
inkommit till Region Jönköpings län. 

9.3 Ingående av avtal 
Avtal ingås så snart som möjligt när beställaren godkänt leverantören. 

9.4 Verifiering inför driftstarten 
Leverantören förbinder sig att ha verksamhet färdigställd senast 14 dagar före 
driftstarten så att beställaren kan verifiera att leverantören är klar med alla 
förberedelser samt att lokaler och utrustning uppfyller kraven. 
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Beställaren äger ensidigt rätt att besluta om ett senare datum för driftstarten om 
leverantören bedöms sakna förutsättningar att utföra åtagandet i avtalad 
omfattning vid angivet datum. Vid väsentliga brister äger Region Jönköpings län 
rätt att frånträda avtalet. 

Leverantören äger inte rätt till någon form av skadestånd till följd av Region 
Jönköpings läns beslut, enligt ovan. Region Jönköpings län däremot har rätt till 
ersättning från leverantören för kostnader som beror på dennes brister. 

9.5 Återkallande av godkännande 
Godkännandet av en leverantör gäller i sex månader. Därefter äger Region 
Jönköpings län rätt att återkalla godkännande om inget avtal undertecknats. 

9.6 Överklagande 
Sökande som gör gällande att Region Jönköpings län brutit mot en bestämmelse i 
Lag (2008:962) om valfrihetssystem får ansöka om rättelse hos förvaltningsrätten 
i Jönköping. 

Endast den sökande som inte godkänts får ansöka om rättelse av den 
upphandlande myndighetens beslut. 

En ansökan om rättelse ska inges skriftligen. Ansökan om rättelse ska ha kommit 
in till allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätten i Jönköping) inom tre veckor 
från det att underrättelse lämnats.  
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10. Mall för avtal enligt lagen om 
valfrihetssystem 

10.1 Avtalsparter 
Beställare: Region Jönköpings län 
Organisationsnummer: 232100-0057 

Leverantör: <leverantörens namn>  
Organisationsnummer: <organisationsnummer>  

10.2 Avtalets omfattning 
I detta avtal regleras leverantörens bedrivande av primärvård vid < namn och 
adress för verksamheten>. Med avtalet förstås bestämmelserna i detta avtal och 
”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”. 

10.3 Avtalsperiod 
Avtalet gäller från och med dag för avtalets undertecknande <datum> till och med 
2021-12-31. Med möjlighet till förlängning med två (2) år i taget, om inte avtalet 
sagts upp skriftligen av endera part senast tolv månader före avtalstidens slut. 

Utförandet av uppdraget inleds vid överenskommet datum för driftstart. Före 
driftstarten äger leverantören inte rätt att utföra vård enligt detta avtal. 

10.4 Kontaktpersoner 
Parterna ska utse var sin kontaktperson. När part byter kontaktperson eller 
kontaktuppgifter, ska detta skriftligen meddelas den andra parten utan dröjsmål. 

Region Jönköpings län: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 
telefonnummer>  

<Leverantör>: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 
telefonnummer>  

10.5 Meddelanden 
Meddelanden i anledning av avtalet ska skickas till respektive parts kontaktperson 
med post, e-post eller fax. 

10.6 Handlingars inbördes ordning 
”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län” är en del av avtalet. De i denna punkt 
nämnda handlingar utgör avtalsinnehåll. 
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Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende 
gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i 
följande ordning: 

1. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal 
2. detta avtal med bilagor 
3. Region Jönköpings läns eventuella kompletteringar av 

förfrågningsunderlaget 
4. förfrågningsunderlag med bilagor 
5. eventuella kompletteringar av ansökan 
6. leverantörens ansökan 

10.7 Lagar, förordningar, föreskrifter, policy och riktlinjer 
Leverantören ska följa gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och 
Region Jönköpings läns styrande dokument i form av exempelvis policy och 
riktlinjer, överenskommelser och kliniska kunskapsstöd. Beställaren ska 
tillhandhålla relevanta styrande dokument. 

10.8 Ersättningsvillkor 
Leverantörens ersättning framgår av avsnitt 6 i ”Primärvård inom vårdval i 
Jönköpings län”. 

10.9 Samarbetsformer  
Leverantören kan samarbeta med andra aktörer för delar av uppdraget, undantaget 
kravet på öppettider, om inte särskild överenskommelse (skriftlig) finns med 
Region Jönköpings län.  

När det gäller hälso- och sjukvård måste det tydligt vara reglerat vem som är den 
juridiska vårdgivaren enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Därför finns det 
tre godkända samarbetsformer:  

• överenskommelse inom samma vårdgivare 
• konsultavtal  
• underleverantörsavtal 

Alla samarbetsformer ska vara skriftliga och kunna redovisas i ansökan om 
godkännande och vid förfrågan från beställaren. 

Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om var och när 
vårdcentralens utbud är tillgängligt och vem som ansvarar för verksamheten. Det 
är särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig i 
akuta situationer. 

Leverantören ansvarar för att all vårddokumentation sker enligt lagar och 
föreskrifter och Region Jönköpings läns riktlinjer. 
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Överenskommelse inom samma vårdgivare 
Överenskommelse inom samma vårdgivare används när en leverantör med 
vårdgivaransvar för flera vårdcentraler inom Jönköpings län samarbetar för att 
exempelvis kunna erbjuda invånarna god vård och tillgänglighet enligt villkoren 
för vårdval. 

Samarbetet ska dokumenteras i en skriftlig överenskommelse. 

Konsultavtal 
Konsultavtal används för inhyrd personal som utför uppdrag genom leverantörens 
verksamhet. Inhyrd personal ska arbeta på plats i leverantörens lokaler. 

Leverantören har det juridiska vårdgivaransvaret. 

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt konsultavtal. 

Underleverantörsavtal 
Underleverantörsavtal används när ett företag utför uppdrag (exempelvis 
sjukgymnastik eller medicinsk fotvård) åt leverantören genom sin egen 
verksamhet.  

Underleverantören har det juridiska vårdgivaransvaret för den hälso- och sjukvård 
som utförs i underleverantörens verksamhet. 

Underleverantörer som utför hälso- och sjukvårdsuppdrag ska vara anmälda till 
vårdgivarregistret. 

Leverantören är juridiskt ansvarig gentemot beställaren och ansvarig för att 
underleverantören uppfyller beställaren krav och villkor för uppdraget. 
Leverantören ska kontinuerligt kontrollera och följa upp underleverantörens 
kvalitet enligt Socialstyrelens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Leverantören ska på begäran kunna redovisa 
exempelvis underleverantörens kompetens, lokaler, utrustning och följsamhet till 
lagar och föreskrifter, nationella vårdprogram och riktlinjer samt Region 
Jönköpings läns riktlinjer.  

All kommunikation, rapportering, fakturering med mera från eventuell 
underleverantör ska ställas till leverantören. 

Underleverantörer får endast agera genom sin avtalspart, och äger inte rätt att 
marknadsföra sina tjänster på ett sätt som kan uppfattas att de har avtal med 
Region Jönköpings län. 

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt underleverantörsavtal. 

Om avtalet gäller utförande av hälso- och sjukvård inom LOV måste leverantören 
fått ett godkännande av Region Jönköpings län innan avtalet träder i kraft. 
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10.10 Ansvarsförsäkring 
Leverantören ska teckna och under hela avtalsperioden vidmakthålla en 
egendoms-, allrisk- och ansvarsförsäkring i den omfattning verksamheten kräver. 
Leverantörens ansvar är inte begränsat till de belopp som omfattas av de 
försäkringar leverantören har tecknat. 

10.11 Skadestånd 
Leverantören har fullt ansvar för sitt åtagande enligt avtalet och för all skada och 
alla förluster som kan komma att orsakas av leverantörens handlande eller brist på 
handlande. Leverantören ska hålla beställaren skadeslös om skadeståndskrav 
väcks från tredje man direkt mot beställaren som en följd av leverantörens 
handlande eller brist på handlande. 

10.12 Ändrade ägarförhållanden 
Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos leverantören eller 
eventuella moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till beställaren. På 
begäran av beställaren ska leverantören lämna ytterligare information om de nya 
ägarförhållandena och om leverantörens möjligheter att uppfylla avtalet. 
Beställarens godkännande av den nya ägaren krävs för avtalets fortsatta giltighet. 

10.13 Överlåtelse 
Leverantören får inte överlåta hela eller delar av avtalet utan beställarens skriftliga 
godkännande. Den nya leverantören ska efter överlåtelsen informera berörda 
invånare/patienter om förändringen. 

10.14 Ändringar i avtalet 
Beställaren har rätt att besluta om ändringar av villkoren som ska tillämpas. 
Beställaren ska omgående informera leverantören om ändrade villkor. 

Vardera parten har rätt att yrka på ändringar av villkoren i händelse av finansiell 
kris, ekonomiska omvälvningar eller om Region Jönköpings län tvingas utfärda 
besparingsbeting för verksamhetsområdet. 

Leverantör som inte vill bli bunden av ändrade villkor ska inom 60 dagar 
skriftligen meddela beställaren att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant 
meddelande inte mottagits av beställaren inom den angivna tidsfristen blir 
leverantören bunden av de ändrade villkoren från och med den dag beställaren 
angivit i ändringsmeddelandet, dock tidigast 60 dagar efter det att 
ändringsmeddelandet är avsänt. 

Om leverantören meddelar beställaren att den inte accepterar de ändrade villkoren 
och Region Jönköpings län vidhåller ändringen i förhållande till leverantören, 
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upphör avtalet att gälla tolv månader efter utgången av 60-dagarsfristen. Under 
den återstående avtalstiden gäller avtalet i sin lydelse före ändringarna. 

10.15 Brister och sanktioner 
Leverantören ansvarar för att hålla den avtalade kvaliteteten under hela 
avtalsperioden. 

Båda parter har en skyldighet att göra motparten uppmärksam på sådant som kan 
uppfattas som avtalsbrott eller avvikelse från avtalet. 

Leverantören ska åtgärda fel och brister efter skriftligt påpekande från beställaren. 
Om fel och brister inte åtgärdas i sin helhet inom angiven tidsperiod har 
beställaren rätt att: 

• Hålla inne hela eller del av ersättningen som senare kan betalas ut vid 
åtgärdad brist 

• Minska ersättningen, betalas ej ut senare 
• Ej betala ut ersättningen i sin helhet 
• Utkräva vite 
• Säga upp avtal enligt avsnitt 10.18 Uppsägning av avtalet på beställarens 

begäran. 

10.16 Konkurs 
Leverantör som går i konkurs ska omedelbart informera beställaren enligt Region 
Jönköpings läns riktlinjer. 

Vid en konkurs är leverantören oförändrat ansvarig för verksamheten och 
patientsäkerheten. Leverantören ska exempelvis hantera remiss- och provsvar till 
dess att tingsrätten godkänt konkursen och utsedd konkursförvaltare tagit kontakt 
med leverantören. 

Leverantören ska snarast informera konkursförvaltaren om: 

• att konkursförvaltaren enligt hälso- och sjukvårdslagen tar över 
vårdgivaransvaret även om fysiska patientbesöken upphör 

• att kvarvarande patientadministrativt arbete ska fortsätta för att säkra 
patientsäkerheten enligt patientsäkerhetslagen 

• att konkursförvaltaren snarast ska kontakta beställaren 

10.17 Avtalets upphörande på leverantörens begäran 
Leverantören har möjlighet att i förtid säga upp avtalet under förutsättning att det 
föreligger särskilda skäl som hindrar leverantören att fortsätta bedriva 
verksamheten. Begäran ska skriftligen lämnas till beställaren senast sex månader 
innan verksamheten upphör. 
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När ett avtal om att driva vårdcentral sagts upp bedömer beställaren situationen 
och beslutar utifrån vad som är långsiktigt bäst för invånarna. 

Om beställaren beslutar att verksamheten ska upphöra fördelas vårdcentralens 
geografiska närområde till andra vårdcentraler. 

10.18 Uppsägning av avtalet på beställarens begäran 
Beställaren har rätt att i förtid säga upp avtalet om leverantören inte kan uppfylla 
eller säkerställa de obligatoriska krav som ställs i avtalet. 

Uppsägning ska ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den 
omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den 
uppsägande parten. Vid uppsägning av avtalet gäller en uppsägningstid om sex 
månader. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 
omfattas av någon av de omständigheter som räknas upp i lagen om 
valfrihetssystem 7 kap § 1 punkt 1-4 och som innebär att leverantören skulle ha 
uteslutits vid tilldelning av avtal. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 
väsentligt bryter mot någon del av avtalet till men för patienter, eller om 
leverantören grovt åsidosatt sina skyldigheter, agerat vårdslöst eller grovt 
åsidosatt sina ekonomiska skyldigheter mot myndighet eller beställaren. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det sker en 
direkt eller indirekt förändring av ägandet av en majoritet av aktierna i 
leverantörens företag, eller att det bestämmande inflytandet över leverantörens 
företag förändras direkt eller indirekt på ett sätt som Region Jönköpings län inte 
skäligen kan godta. 

Beställaren har vid avtalets omedelbara upphörande rätt att omedelbart ta över 
delar eller hela leverantörens verksamhet med egen personal för att rätta till 
förhållandena och upprätthålla kontinuitet för berörda invånare. 

Om avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott kan beställaren även ha rätt till 
skadestånd. 

10.19 Force majeure 
Parterna har rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet 
om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll 
såsom naturhändelse, svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 
myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 
liknande omständighet. 
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Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan 
föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Det åligger part, som önskar 
åberopa force majeure, att utan uppskov skriftligen underrätta motparten om 
uppkomst därav och hålla part underrättad och meddela motparten när force 
majeure upphör. 

För det fall force majeure varar mer än två månader, har den andra parten rätt att 
skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har 
ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten. 

10.20 Tillämpning och tvister 
Om någon bestämmelse i avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att avtalet i 
sin helhet ska anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar någon av 
parternas utbyte av avtalet ska skälig jämkning ske. Part som anser att något i 
avtalet ska anses ogiltigt har att omgående och skriftligen meddela och ange skäl 
till motparten. 

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras med tillämpning av svensk rätt av 
svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans. 

10.21 Efter avtalets upphörande 
Leverantören ska när avtalet upphör samverka med beställaren kring hantering av 
patientdokumentation, lokaler och utrustning, förekommande avtal och allt i 
övrigt som förutsätter att en övergång av verksamheten till annan kan komma till 
stånd på ett patientsäkert sätt. 

Leverantören ska inhämta patientens medgivande till överföring av information 
och ansvarar för att patientdokumentationen säkerställs enligt Socialstyrelsens 
riktlinjer. 

10.22 Bilagor 

• Avtal om sammanhållen journalföring (bilaga 1) 
• Avtal om personuppgiftsbiträdesavtal 1 (bilaga 2) 
• Avtal om personuppgiftsbiträdesavtal 2 (bilaga 3) 
• Avtal om informationsutlämning av HSA-information (bilaga 4) 
• Uppdragsavtal om spärrtjänst (bilaga 5) 

10.23 Underskrifter 
Jönköping <datum> <Ort, datum> 
Region Jönköpings län <Leverantör> 
<Namn Efternamn> <Namn Efternamn> 
<Titel> <Titel> 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145-
173 
Tid: 2019-10-15 kl. 13:00-16:00 

 
Plats: Regionens hus, sal A 

§163 Regelbok primärvård inom vårdval i 
Jönköpings län 2020 
Diarienummer: RJL 2019/2085 
 
Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

• Överlämnar förslag till regelbok för primärvård inom 
vårdval i Region Jönköpings län 2020 till regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Regelbok för primärvården inom vårdval i Region Jönköpings län 
är framtagen för 2020. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 
• Missiv daterat 2019-09-24 
• Regelbok för primärvård inom vårdval i Region 

Jönköpings län 2020 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Samtliga ledamöter för Moderaterna, Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet. 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 
 
 
 
 

Vid protokollet 

Nathalie Bijelic Eriksson 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145-
173 
Tid: 2019-10-15 kl. 13:00-16:00 

 
Justeras 

 
 
Rachel De Basso 
Ordförande 

Jimmy Ekström Elisabeth Töre 

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Nathalie Bijelic Eriksson 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 99-117
Tid: 2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§104 Regelbok primärvård inom vårdval i 
Jönköpings län 2020
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1. Vision och övergripande mål

1.1 Vision för Region Jönköpings län
För ett bra liv i en attraktiv region.

1.2 Övergripande mål
Målet för hälso- och sjukvården i Jönköpings län är bästa möjliga hälsa hos hela 
befolkningen och god och jämlik vård oavsett var i länet man bor. Länets invånare 
ska få den vård de behöver när de behöver den och på det sätt de behöver. Region 
Jönköpings län vill uppnå en jämlik hälso- och sjukvård som prioriterar de med 
störst behov. 

Primärvården är basen i hälso- och sjukvården. Region Jönköping län utvecklar 
nya arbetssätt och samverkan med målet att primärvården ska vara 30 procent av 
hälso- och sjukvården 2030.

Region Jönköpings läns strategi för nära vård är att ställa om hälso- och 
sjukvården från sluten till öppen vård, från sjukhus till primärvård och från vård 
till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna 
själva.  

Den nära vården byggd på tillit och samverkan är basen i hälso- och sjukvården. 
För att ”Esther” ska få bästa möjliga vård utifrån sina behov måste samverkan 
med kommunerna stärkas.  För en bättre folkhälsa ska Region Jönköpings län 
stödja invånaren i att själva kunna ta ansvar för sin vård och hälsa.  

Region Jönköpings län är aktiv i utveckling och implementering av välfärdsteknik 
och e-hälsa. 
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I Jönköpings län är vårdcentralen invånarnas självklara förstahandsval. 
Vårdcentralen är den naturliga koordinatorn som samordnar invånarnas behov av 
hälso- och sjukvård under hela livet. Invånarna känner tilltro och upplever att de 
är trygga och säkra i sina kontakter med vårdcentralen. 

1.3 Vårdval i primärvård
Utifrån budget och flerårsplan fastställer och reviderar regionfullmäktige årligen 
mål, uppdrag och ersättningsvillkor för vården som avtalas och drivs inom ramen 
för Lag om valfrihetssystem (2008:962). 

Fokusområden är:

 stödja det hälsofrämjande arbetet, stärka invånarnas förmåga till egenvård 
och öka användandet av digitala verktyg för att möta välfärdsutmaningen

 att tidigt upptäcka och behandla psykisk ohälsa
 kroniskt sjuka 
 multisjuka äldre
 samverkan

Mål och grundläggande principer
Vårdvalsmodellen för Region Jönköpings län:

1. Stärker invånarnas inflytande genom att

 invånarna väljer vårdgivare
 ersättningen följer invånaren
 redovisning av kvalitet och resultat är offentliga
 vården ges med kontinuitet och bred kompetens
 vården ges på lika villkor i hela länet
 vården är personcentrerad och utförs i samarbete med patienten
 vårdgivaren upprättar patientkontrakt och samordnad individuell vårdplan
 stärka invånarnas förmåga till egenvård 

2. Tillvaratar och utvecklar de professionella gruppernas kompetens genom 
att

 stimulera kreativitet och innovation med invånarens behov i fokus
 systematiskt fördela arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens 

kompetens som främjar personcentrerad vård, kvalitet och effektivitet
 sörja för att det finns rätt kompetens och kontinuerlig 

kompetensutveckling
 utgå från teamsamverkan och tillvarata alla medarbetares kompetens
 stimulera mångfald av vårdgivare
 delta aktivt i forskning och utveckling
 handleda och utbilda studenter, AT-, ST-läkare samt PTP psykologer.
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3. Styr mot önskvärda resultat genom att

 ge störst ersättning för invånare med störst vårdbehov
 premiera goda kliniska resultat
 premiera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
 vara patientsäker
 ha hög tillgänglighet
 stimulera samverkan och utveckling av nya arbetssätt
 stimulera digitalisering och e-hälsa
 säkerställa kostnadseffektiv vård
 stimulera aktivt deltagande i klinisk forskning
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2. Allmänna villkor

2.1 Utgångspunkter

Antidiskriminering
Leverantören ska följa gällande antidiskrimineringslagstiftning, förordningen 
(2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, 
diskrimineringslagen (2008:567), 16 kap. 9 § brottsbalken (1962:700) och förbud 
mot missgynnande behandling enligt 16 § föräldraledighetslagen (1995:584). 
Leverantören ska på begäran redovisa de åtgärder, upprättade planer med mera 
som vidtagits med anledning av ovanstående.

Barnkonventionen
Leverantören ska följa lagen gällande barnkonventionen och Region Jönköpings 
läns riktlinjer som utgår från denna. Utsett barnrättsombud ska stödja 
verksamhetschefen att säkerställa att barns och ungas rättigheter beaktas.

Hållbar utveckling 
Leverantören ska:

 Följa Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017-
2020.

 Samverka med Region Jönköpings län i hållbarhetsfrågor och redovisa 
hur verksamheten systematiskt arbetar för att uppfylla relevanta mål 
enligt programmet. 

 Ha en kontaktperson för hållbarhetsfrågor. Kontaktpersonen ska vara 
insatt i verksamhetens hållbarhetsfrågor och hantera kommunikation 
och uppföljning av dessa.

 Årligen rapportera åtgärder som vidtagits under året och hur 
hållbarhetsmålen kommunicerats i verksamheten.

Informationsansvar
Leverantören och Region Jönköpings län har ett ömsesidigt ansvar att samråda 
och informera om verksamhetsförändringar som påverkar invånarnas tillgång till 
vård och service eller samarbetet mellan leverantören och Region Jönköpings län. 

Leverantören ska bland annat informera Region Jönköpings län om:

 ändrade ägarförhållanden
 överlåtelse av LOV-avtal till annan vårdenhet/leverantör
 byte av marknadsnamn eller firma för verksamheten
 byte av verksamhetschef
 byte av medicinskt ledningsansvarig läkare
 underleverantörer, konsulter och samverkanspartners
 risk för kapacitetsbrist
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Leverantören ska representeras på informationsmöten som Region Jönköpings län 
kallar till.

Kunskapsstyrning
God vård innebär bland annat att vården ska vara kunskapsbaserad, vilket i sin tur 
innebär att leverantören exempelvis ska använda nationella kvalitetsregister för att 
systematiskt förbättra sin verksamhet och tillämpa de nationella och lokala 
kunskaps- och beslutstöd som Region Jönköpings län anvisar.

Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare har förutsättningar att:

 använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte
 följa upp och analysera patientmöten både på individnivå och på 

gruppnivå
 snabbt och systematiskt omsätta ny kunskap
 identifiera och prioritera förbättringsområden tillsammans med patienten

Marknadsföring och information till invånare
Leverantören ska följa marknadsföringslagen (2008:486). All marknadsföring ska 
vara saklig och korrekt.

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinje Marknadsföring och 
information av hälso- och sjukvård och tandvård, övriga riktlinjer inom 
informationsområdet och standard för kallelser.

Leverantören ansvarar för eventuella underleverantörers marknadsföring. I all 
marknadsföring ska tydligt framgå vem som ansvarar för verksamheten eller 
tjänsten och hur man kontaktar ansvarig.

Leverantören ska tydligt informera om att hela eller delar av verksamheten 
finansieras och drivs på uppdrag av Region Jönköpings län enligt Lag (2008:962) 
om valfrihetssystem.

Region Jönköpings läns symbol för vårdval används för att signalera vilka 
vårdenheter som är godkända och möjliga att välja. Symbolen ska användas på 
vårdenhetens webbplats och i informationsprodukter där det är relevant. 
Symbolen får användas i marknadsföring, men i brev och kallelser, på kuvert, 
visitkort, tidkort och liknande produkter ska symbolen inte användas.

Leverantören förutsätts ha en egen webbplats/webbsida som 1177 Vårdguiden kan 
länka till och som i sin tur länkar tillbaka till 1177 Vårdguiden. Leverantören ska 
dessutom leverera kontaktuppgifter och administrera vårdcentralens kontaktsida 
på 1177 Vårdguiden. Leverantörens webbplats ska uppfylla krav på tillgänglighet 
enligt EU direktiv 2016/2102. Om leverantören har verksamhet och utbud utanför 
LOV så ska informationen vara tydligt separerad. Detta innebär till exempel 
behov av separata webbsidor för verksamhet inom LOV och verksamhet utanför 
LOV.
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Leverantörens ska medverka i Region Jönköpings läns informationskampanjer. 

Patientens rättigheter 
Leverantören ska ha goda kunskaper om och tillämpa patientens rättigheter utifrån 
patientlagen (2014:821).

Leverantören ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Vården ska vara jämlik och jämställd och ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet.

Vården ska utformas i samarbete med patienten. Leverantören ska ta vara på 
patientens och närståendes erfarenheter och möjligheter att medverka i vården 
utifrån deras önskan och förutsättningar.

Patientkontrakt och samordnad individuell plan (SIP)
Leverantören ska arbeta med patientkontrakt som är en överenskommelse mellan 
patient och vårdgivare som säkerställer att patienten är delaktig i sin egen vård, 
erbjuds fast vårdkontakt och den vård som behövs inom överenskommen tid. 
Överenskommelse och nästa steg dokumenteras i Cosmic enligt gällande rutin. 

Leverantören ska erbjuda patienter som behöver vård och omsorg från både 
leverantören och kommunen en samordnad individuell plan (SIP) enligt Region 
Jönköpings läns riktlinjer. Den samordnade individuella planen dokumenteras i 
Cosmic enligt gällande rutin. 

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt
Leverantören ska enligt patientlagen (2014:821) och hälso- och 
sjukvårdsförordningen (2017:80) utse en fast vårdkontakt för de patienter som 
behöver eller begär det, för att tillgodose patientens behov av trygghet, 
kontinuitet, samordning och säkerhet. Fast vårdkontakt registreras i Cosmic enligt 
gällande rutin. 

Leverantören ska erbjuda patienter en fast läkarkontakt som registreras i Cosmic 
enligt gällande rutin. 

Klagomål
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för hantering av 
synpunkter och klagomål inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Vårdgaranti
Leverantören ska uppfylla den lagstadgade nationella vårdgarantin och Region 
Jönköpings läns krav på tillgänglighet. 
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Patientsäkerhet
Leverantören ska följa lagar och föreskrifter om patientsäkerhet som exempelvis:

 Patientsäkerhetslag (2010:659)
 Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivarens 

systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40)
 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av 

händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada (HSLF-FS 2017:41) 

Leverantören ska samverka med Region Jönköpings läns chefläkarorganisation 
och delta i risk- och händelseanalyser vid utredning av händelser.

Leverantören ska ha rutiner för registrering och hantering av avvikelser. 
Leverantören ska anmäla, följa upp och analysera egna avvikelser i Region 
Jönköpings läns avvikelsehanteringssystem Synergi. Leverantören ska kunna delta 
i systemövergripande analyser och uppföljning samt vara behjälplig i spridningen 
av resultaten.

Leverantören ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada. Leverantören kan få stöd i sin utredning från Region 
Jönköpings läns chefläkarorganisation. Leverantören ska skicka en avidentifierad 
kopia på den kompletta anmälan, eventuell händelseanalys och beslut från 
Inspektionen för vård och omsorg till primärvårdsenheten.

Leverantören ska skicka en kopia på verksamhetstillsyn och andra beslut från 
Inspektionen för vård och omsorg till primärvårdsenheten.

Leverantören ska förse patientnämnden med de uppgifter som nämnden behöver 
för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Leverantören ska utan kostnad tillhandahålla 
de intyg, utredningar och analyser med mera som begärs vid granskning av 
enskilda ärenden.

Leverantören ska beakta Region Jönköpings läns patientsäkerhetsarbete ”Säker 
vård – alla gånger”. Leverantörens medarbetare bör ha kännedom om dessa 
kunskapsområden.

Leverantören ska upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse enligt 
patientsäkerhetslagen.

Leverantören ska delta i regionala kvalitetsindikationsmätningar och Region 
Jönköpings läns utbildningar i patientsäkerhet för chefer.
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Samverkan
Vårdgivare, huvudmän och andra aktörer
Leverantören ska samverka med funktioner och verksamheter inom Region 
Jönköpings län, kommuner och andra myndigheter enligt lagar, föreskrifter, 
förordningar, överenskommelser och Region Jönköpings läns riktlinjer.

Samverkan kan gälla enskilda patienters vård och rehabilitering men också 
planering, utveckling och uppföljning av verksamheten samt 
kompetensutveckling.

Samverkan med kommunerna regleras bland annat i dokumentet ”Ledningssystem 
för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner”. Region Jönköpings 
län och kommunerna ska utgå från patientens behov och ska med respekt och tillit 
samarbeta aktivt över organisations- och huvudmannagränserna.

Patientråd
Leverantören ska samverka med patienter genom ett patientråd eller liknande för 
att förbättra och utveckla verksamheten utifrån patientperspektivet. 
Verksamhetschefen ansvarar för formerna. 

Medicinsk programgrupp primärvård
Medicinsk programgrupp primärvård är en mötesplats för uppföljning och 
styrning av primärvården i Jönköpings län. 

Programgruppen har hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag att:

 följa primärvårdens resultat 
 föreslå uppdragsförändringar
 initiera och fastställa styrande dokument i Region Jönköpings läns 

allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta
 fördela uppdrag och utse primärvårdsrepresentanter i olika 

samverkansorgan
 samverka med andra programgrupper inom Region Jönköpings län
 samverka med programområden och samverkansgrupper inom sydöstra 

sjukvårdsregionen

Programgruppen består av representanter för leverantörer i privat och offentlig 
regi och Region Jönköpings läns primärvårdsenhet, som leder och samordnar 
gruppens arbete.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (2011:9). Leverantören ska ha ett ändamålsenligt 
system för internkontroll och på begäran kunna redogöra för detta.
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Leverantören ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa 
upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt skapa förutsättningar för 
medarbetarna att delta i det systematiska förbättringsarbetet.

Det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska vara långsiktigt och 
bedrivas enligt vetenskapligt säkrade metoder. Arbetet ska präglas av ett 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt, ständiga förbättringar, 
faktabaserade beslut och samverkan. 

2.2 Invånarnas val

Invånaren väljer vårdcentral 
Vårdval är en överenskommelse mellan invånare och vårdcentralen. Invånaren är 
fri att söka vård på vilken vårdcentral som helst oavsett om individen är listad på 
aktuell vårdcentral eller inte. Invånaren åtar sig dock att i första hand vända sig till 
den valda vårdcentralen och medger att Region Jönköpings län ger ekonomisk 
ersättning till den valda vårdcentralen. Invånaren kan när som helst välja att lista 
sig på en annan vårdcentral. Vårdvalet innebär att man väljer vårdcentral, inte 
enskilda medarbetare.

Alla som fyllt 18 år har rätt att välja vårdcentral. För barn och ungdomar under 18 
år väljer vårdnadshavaren. Barn och föräldrar kan välja olika vårdcentraler.

Invånarnas val administreras av Region Jönköpings län. Invånaren väljer 
vårdcentral via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller på Region Jönköpings läns 
blankett för vårdval. Region Jönköpings län registrerar invånarens val. Ansvaret 
för invånarens vård övergår till den nya vårdcentralen så snart valet registrerats.

Nyinflyttade och nyfödda
Region Jönköpings län ansvarar för att nyinflyttade till länet och vårdnadshavare 
till nyfödda får information om hur valet går till och vilka vårdcentraler som kan 
väljas. Region Jönköpings län ansvarar för att nyinflyttade och nyfödda registreras 
på en vårdcentral nära bostaden till dess de gjort ett eget val.

Invånare som flyttar inom Jönköpings län
Invånare som flyttar inom Jönköpings län ansvarar själva för att välja en annan 
vårdcentral, om de så önskar. Om man flyttar till ett särskilt boende kan man 
stanna kvar hos sin nuvarande vårdcentral eller välja en annan.

Invånare med skyddade personuppgifter
Invånare med skyddade personuppgifter kan inte lista sig på en någon vårdcentral. 
För dessa invånare gäller samma rätt till vård som listade invånare.   
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Personer som inte är folkbokförda i Sverige
Personer som inte är folkbokförda i Sverige kan inte lista sig på en vårdcentral. 
Dessa personer ska erbjudas vård enligt Region Jönköpings läns riktlinjer för 
aktuell patientgrupp.

Anmälan av kapacitetsbrist
Det finns inga begränsningar för hur många invånare som kan välja en specifik 
vårdcentral.

I en situation där många invånare under mycket kort tid väljer en vårdcentral kan 
Region Jönköpings län bevilja leverantören uppskov att ta emot nya invånare 
under maximalt tre månader. Villkor för uppskov är en skriftlig anmälan från 
verksamhetschefen att eventuell kapacitetsbrist utgör en risk för patienternas 
säkerhet eller allvarliga arbetsmiljöproblem.

När en vårdcentral upphör 
När en vårdcentral upphör ansvarar Region Jönköpings län för att informera 
berörda invånare om rätten att välja en ny vårdcentral. Invånare som inte väljer ny 
vårdcentral inom angiven tid registreras på en vårdcentral nära bostaden.

2.3 Ansvar och skyldigheter

Kris och katastrofmedicinsk beredskap
Leverantören ska följa gällande föreskrifter för kris och katastrofmedicinsk 
beredskap.

Vid särskild händelse ska leverantören följa Region Jönköpings läns direktiv från 
tjänsteman i beredskap (TiB) och regional sjukvårdsledare. Leverantören ska 
kunna ta emot lindrigt skadade, oskadade och personer i behov av krisstöd.

Leverantören ska upprätta en plan för särskild händelse. Planen ska innehålla 
larmrutiner, telefonnummer till närboende personal som kan öppna vårdcentralen 
på jourtid samt reservrutiner för telefoni- och IT-störningar. Uppgifterna ska 
uppdateras och meddelas Region Jönköpings läns beredskapschef senast 1 
december varje år.

Leverantören ska ha en utsedd representant för samverkan med psykiatrins 
krisstödssamordnare på lokalt sjukhus och kommunens grupp för psykiskt och 
socialt omhändertagande (POSOM) vid allvarliga händelser och katastrofer.

Leverantören ska delta i utbildning, träning och övning tillsammans med andra 
vårdgivare och kommuner i sådan omfattning att en fortsatt verksamhet kan 
bedrivas även i kritiska lägen. 

Personal som behövs för att driva verksamheten ska vara krigsplaceras på sin 
arbetsplats. Beredskapschefen ansvarar för krigsplaceringen i samråd med 
leverantörens verksamhetschef.
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Dödsfall utanför sjukhus
Vid dödsfall i hemmet (undantaget äldreboende och korttidsboende, där särskilda 
regler gäller) vardagar 08:00-17:00 ansvarar vårdcentralen som invånaren valt för 
läkarmedverkan.

Vid dödsfall utanför hemmet och sjukhus vardagar 08:00-17:00 ansvarar 
vårdcentralen med geografiskt ansvar för platsen där kroppen påträffats för 
läkarmedverkan.

Vid dödsfall utanför sjukhus vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördagar, 
söndagar och helgdagar ansvarar primärvårdens läkare i beredskap för 
läkarmedverkan.

Hjälpmedel och förbrukningsprodukter
Leverantören ska individuellt bedöma och förskriva hjälpmedel. 

Inom diabetes, inkontinens samt nutrition ska leverantören bedöma och förskriva 
hjälpmedel och förbrukningsprodukter enligt Region Jönköpings läns riktlinjer, 
gällande avtal och överenskommelser. Leverantören ska informera brukare och 
anhöriga om hjälpmedel och eventuella avgifter. 

Vid förtroendeförskrivning ansvarar förskrivande part för uppföljning av 
förskrivningen om inget annat avtalats vid överraporteringen. Överrapportering 
och uppföljning ska ske enligt Region Jönköpings läns riktlinjer, gällande avtal 
och överenskommelser. 

Samtliga förskrivare ska ha gått Socialstyrelsens förskrivarutbildning 
(webbutbildning).
Förskrivare av inkontinens- och nutritionsprodukter ska ha gått regional 
utbildning (hmc) för förskrivare.

Leverantören ska använda hjälpmedelscentralen, upphandlade sortiment och IT-
stöd för beställning och registrering av hjälpmedel. 

Förbrukningsmaterial via länsförsörjningen
Leverantören erbjuds att köpa förbruknings- och sjukvårdsmaterial från 
Länsförsörjning.

Insyn
Leverantören ska på begäran lämna ut relevant information för att Region 
Jönköpings län enligt kommunallagen ska kunna tillgodose invånarnas önskemål 
och behov av insyn i hur uppdraget utförs. Leverantören är inte skyldig att lämna 
information om utlämnandet strider mot lag eller annan författning.

Intyg
Leverantören ansvarar för att utfärda vårdintyg, rättsintyg, dödsbevis, utlåtande 
till Försäkringskassan och andra patientrelaterade intyg via Region Jönköpings 
läns IT-stöd.
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Läkemedel
Läkemedelsbehandling ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt 
med ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas. 
Leverantören ska följa läkemedelskommitténs och Stramas rekommendationer för 
förskrivning och medverka till att Region Jönköpings läns mål för 
läkemedelsförskrivning uppfylls.

Leverantören ska följa läkemedelskommitténs riktlinjer om ordination och 
hantering av läkemedel. Som ett led i egenkontrollen ska verksamheten minst en 
gång per år genomgå en extern kvalitetsgranskning enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter (HSLF-FS 2017:37).

Leverantören ansvarar för att det vid alla vårdbesök finns en korrekt och aktuell 
läkemedelslista och att vårdtagare får en aktuell läkemedelslista vid 
ordinationsförändringar.

Förskrivning till patient med dosdispenserade läkemedel ska enligt 
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) utfärdas i elektroniskt 
systemstöd avsett för detta. Aktuella läkemedel ska dokumenteras enligt Region 
Jönköpings läns riktlinjer.

Vid förskrivning av läkemedel ska motivering till insatt behandling, indikation 
och diagnos dokumenteras i Cosmic. Ordinationsförändring dokumenteras under 
sökordet ”läkemedelsförändring” i Cosmic. Arbetsplatskod och förskrivarkod 
anges på receptet.

Leverantören ska minst en gång om året analysera, kommentera och rapportera sin 
förskrivning av antibiotika med hjälp av Region Jönköpings läns 
uppföljningsrapporter och eventuellt ytterligare underlag från 
läkemedelskommittén eller Strama. Leverantören ska avsätta tid för samtliga 
läkare samt sjuksköterskor i telefonrådgivningen att delta i ett årligt 
uppföljningsmöte om enhetens förskrivning av antibiotika.

Kassation av läkemedel ska göras på ett miljömässigt korrekt sätt.

Leverantören ska följa överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen om samverkansformer 
mellan medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården och 
läkemedelsföretagen och principer för kliniska prövningar. Leverantören ska även 
följa Region Jönköpings läns riktlinjer ”Bisysslor och andra engagemang inom 
läkemedelsområdet”.

Leverantören ska erbjuda alla patienter över 75 år med kroniska sjukdomar och 
läkemedelsbehandling minst en årlig enkel läkemedelsgenomgång enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:37) och läkemedelskommitténs 
riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel.
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Patienter som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående 
läkemedelsrelaterade problem eller där det finns en misstanke om sådana problem 
ska erbjudas en fördjupad läkemedelsgenomgång.

Medicinsk service/diagnostik
Leverantören kan teckna avtal med Region Jönköpings läns enheter för medicinsk 
service eller annan underleverantör för medicinsk service som är ackrediterad av 
Swedac eller har motsvarande kvalitetssäkring. Eventuella laboratorier och övrig 
patientnära analysverksamhet i egen regi ska vara ackrediterade av Swedac eller 
ha motsvarande kvalitetssäkring. Patientnära analysverksamhet innefattar 
provtagning, preanalys, analys eller postanalys som utförs av vårdpersonal. 

Kvalitetssäkrade laboratorier och övrig patientnära analysverksamhet i egen regi 
ska följa Regelverket för patientnära analysverksamhet från Laboratoriemedicin. 
Leverantören som i egen regi bedriver laboratorier och övrig patientnära 
analysverksamhet i egen regi ska utföra internrevision en gång per år enligt 
Regelverket för patientnära analysverksamhet.  

Vårdcentralens Närakut dagtid, vardagar, ska kunna utföra patientnära analyser så 
som P-CRP, P-Glukos, B-Hb, urinsticka, Strep A Test, Graviditetstest U-hCG 
under vårdcentralens hela öppettid. 

Leverantören ansvarar för att relevant verksamhetsdata görs tillgänglig enligt 
Region Jönköpings läns specifikationer. Medicinsk service omfattar klinisk 
fysiologi, klinisk neurofysiologi, nuklearmedicin, klinisk kemi, klinisk 
mikrobiologi, klinisk patologi, klinisk immunologi, medicinsk radiologi och 
transfusionsmedicin.

Remisser som utfärdas i samband med digitala vårdmöten ska innehålla relevant 
information för frågeställningar och hälsoproblem och utformas enligt Region 
Jönköpings läns riktlinjer. Leverantören ansvarar för att upprätta och förankra 
rutiner kring remiss- och svarshantering med berörd leverantör av medicinsk 
service.

Medicinteknisk utrustning
Leverantören har det övergripande medicintekniska ansvaret för sin verksamhet 
och ansvarar för att utrustningen uppfyller vedertagna normer, standarder och krav 
på tillgänglighet, prestanda och kvalitet enligt gällande lagar och regler.

Leverantören ansvarar för att verksamheten har den medicintekniska utrustning 
som behövs för uppdraget och att utrustningen uppdateras och kompletteras vid 
förändringar i uppdraget.

Obligatorisk utrustning är EKG-apparat med tolkningsprogram 12 SL, 
dermatoskop med möjlighet till bildöverföring, spirometer, defibrillator, 
bladderscan, blodtrycksmätare för utlåning och alkomätare samt övrig utrustning 
som behövs för uppdraget. 
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Patientjournalen
Leverantören ska upprätta och hantera patientjournalen enligt gällande lagar och 
förordningar. 

Patientjournalen omfattar ”Patientens väg genom vården” och innefattar moduler 
för remissflöde, planering/bokning, vårdkontaktregistrering, avgiftshantering, 
journaldokumentation, vårdplanering och läkemedel. Vårdinformationen hanteras 
i Cosmic och övriga komplementsystem och bygger på en fastställd struktur och 
standard för Region Jönköpings län. Fokus ligger på att rätt information ska finnas 
på rätt plats, i rätt tid, som underlag för rätt beslut – för att trygga patientsäkerhet 
och uppföljningsbarhet. 

Leverantören ska registrera diagnoser, KVÅ koder och vårdkontakter i 
patientjournalen enligt Region Jönköpings läns riktlinjer, terminologi, struktur, 
rutinbeskrivningar och mallar.

Leverantören ska ha utsedda superanvändare för Cosmics olika moduler. 
Superanvändarna ansvarar för intern utbildning och förankring av fastställda 
riktlinjer, manualer och rekommenderade arbetssätt samt ansvarar för kontakter 
med Folkhälsa och sjukvård i ärenden kring support, nyheter och utbildning.

Behandlingen av personuppgifter ska uppfylla de krav som ställs i 
patientdatalagen (2008:355), Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och tryckfrihetsförordningen 
(1949:105). Privata vårdgivare är personuppgiftsansvariga vilket innebär att denne 
ensam ska bestämma ändamålen med, och medlen för behandlingen av 
personuppgifter.

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer och anvisningar för 
sammanhållen journalföring. Region Jönköpings län tecknar särskilt avtal 
avseende sammanhållen journalföring, inklusive den nationella patientöversikten, 
med privata vårdgivare.

Leverantören ska beakta de lagar och regler som reglerar samtycke mellan 
vårdgivare och patient vid överföring av personuppgifter till annan vårdgivare. 
Leverantören ska lämna ut kopior av patientjournal enligt Region Jönköpings läns 
regler.

Leverantören ska följa Socialstyrelsens och Region Jönköpings läns riktlinjer och 
praxis för registrering av diagnoskoder. Verksamhetschefen är ansvarig för att 
personalen har den kunskap som behövs. Verksamhetschefen är ansvarig för att 
ersättningen inte baseras på felaktig registrering av diagnoskoder.
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Patientskadeförsäkring
Region Jönköpings län tecknar patientförsäkring och läkemedelsförsäkring.

Leverantören ska informera patient om möjligheten att anmäla en vårdskada till 
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) respektive läkemedelsskada till 
Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF).

Patientförsäkringen gäller vi personskada i samband med hälso- och sjukvård och 
att skadan hade varit möjlig att undvika.

Läkemedelsförsäkringen gäller vid personskador som med övervägande 
sannolikhet orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse.

Leverantören ska tillhandahålla intyg, utredning och analys som behövs för 
handläggning av anmälda ärenden.

Sjukskrivning
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för sjukskrivning och 
använda Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd.

Smittskydd
Leverantören ska utan dröjsmål rapportera anmälningspliktiga sjukdomar via 
SmiNet, samt följa smittskyddslagen (SFS 2004:168), smittskyddsförordningen 
(SFS 2004:255) och Region Jönköpings läns riktlinjer för smittskydd.

Leverantören ska samarbeta med smittskyddsenheten vid utbrott av smittsamma 
sjukdomar på förskolor, skolor och arbetsplatser inom sitt geografiska närområde. 
Vid utbrott av smittsamma sjukdomar ska leverantören ordinera och ta prover, 
undersöka, smittspåra, behandla och remittera patienter. Leverantören med ansvar 
för ett särskilt boende eller anläggningsboende ansvarar för boendets smittskydd, 
provtagning, behandling och remittering.

Leverantören ansvarar för provtagning och uppföljning eller remittering av 
enskilda personer som valt vårdcentralen i samband med smittspårning av till 
exempel tarmsjukdomar, multiresistenta bakterier, STI-sjukdomar eller stick- och 
skärskador.

Remisser
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för 
patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (SOSFS 2004:11), Region 
Jönköpings läns riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Sjuk- och behandlingsresor
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för sjuk- och 
behandlingsresor.
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Tolk
Leverantören ansvarar för att tillhandhålla tolk till patienter som inte förstår eller 
kan uttrycka sig på svenska. Leverantören ansvarar för tolkservice åt döva, 
dövblinda, gravt hörselskadade och talskadade personer.

Vårdhygien
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien i vård och 
omsorg (SOSFS 2015:10), Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer och 
rutiner för MRB-screening. Leverantören ska registrera, följa upp och analysera 
vårdrelaterade infektioner och följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 
samt åtgärda avvikelser.

Leverantören ska rapportera ny- och ombyggnation, installation av medicinteknisk 
utrustning eller andra förändringar som kan påverka vårdhygienen.

Leverantören ska beakta möjligheten till rengöring och desinfektion av patientnära 
utrustning och inredning vid inköp.

2.4 Arbetsgivaransvar 

Arbetsgivaransvar
Leverantören ska upprätthålla god arbetsmiljö och följa de lagar, avtal och regler 
som gäller för arbetsmarknaden.

Bemanning och kompetens
Leverantören ansvarar för att verksamheten har personal med formell eller reell 
kompetens som behövs för att kunna ge god vård med hög patientsäkerhet utifrån 
verksamhetens uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30, 5 kap 2 
§). Verksamheten ska ha en bemanning som främjar kontinuiteten i verksamheten.

Leverantören ansvarar för att verksamhetschefen och medicinskt ledningsansvarig 
läkare uppfyller villkoren i avsnitt 8.3 Verksamhetsförutsättningar.

Verksamheten behöver en tvärprofessionell bemanning där olika professioner 
kompletterar varandra inom vård, rehabilitering och psykosocialt stöd. 
Vårdcentralen ska ha minst två läkare, med specialistkompetens i allmänmedicin.

Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare får den fortbildning som 
behövs för att upprätthålla kompetens för att ge god och säker vård.

Leverantören ska vara delaktig i och bidra till en långsiktig personalförsörjning 
för att säkerställa att rätt kompetens finns både kortsiktigt och långsiktigt genom 
att bland annat upprätthålla god klinisk utbildning i enlighet med riktlinjer och 
föreskrifter från Socialstyrelsen och avtal med lärosäten.

Leverantören ska vid förfrågan lämna uppgifter om bemanning och kompetens.
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Meddelarfrihet och meddelarskydd
Personal vid privat drivna vårdcentraler ska omfattas av samma meddelarfrihet 
och meddelarskydd avseende den medicinska vården som anställda i offentlig 
verksamhet.

Socialförsäkringsavgifter
Leverantören ska fullgöra samtliga skyldigheter avseende inbetalning av 
socialförsäkringsavgifter, skatter och avgifter.

Tystnadsplikt och sekretess
Leverantören ska se till att all personal omfattas av sekretesskrav motsvarande de 
som ställs i patientdatalagen (2008:355), offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), personuppgiftslagen (1998:204) samt patientsäkerhetslagen 
(2010:659). Detta gäller även icke hälso- och sjukvårdspersonal. 
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3. Vårdcentralens uppdrag

3.1 God vård och jämlik hälsa
I Jönköpings län har vårdcentralen ett stort ansvar för att alla invånare får den 
hälso- och sjukvård de behöver, när de behöver den och på det sätt som de 
behöver den.

Vårdcentralens uppdrag utgår från definitionen av god vård och Region 
Jönköpings läns vision och övergripande mål för hälso- och sjukvården.

Vårdcentralen ska:

 ge hälso- och sjukvård vård i form av rådgivning, utredning, 
diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och 
klinisk uppföljning utifrån invånarnas behov och Region Jönköpings 
läns riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta

 stärka invånarnas förmåga att själva kunna påverka och främja sin 
hälsa genom att identifiera behov, lära känna och aktivt hålla kontakt 
med invånarna

 bedöma och behandla sjukdomstillstånd där vård inte kan anstå hos 
alla som vänder sig till vårdcentralen

 erbjuda patientkontrakt och fast vård- och läkarkontakt
 samordna invånarnas vårdbehov och samverka för en väl 

sammanhållen vårdkedja 
 organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av 

hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses
 utveckla effektiva arbetssätt tillsammans med andra delar av hälso- och 

sjukvården, kommuner och andra samhällsaktörer

Uppdraget kräver samverkan i multiprofessionella team.

Vårdcentralen ska ha bemanning, kompetens, lokaler, medicinteknisk utrustning 
och tillgänglighet som krävs för hela uppdraget eller teckna överenskommelser 
och avtal med andra aktörer för delar av uppdraget.

3.2 Geografiskt närområde
Region Jönköpings län fördelar ansvar för geografiska närområden till 
vårdcentralerna. Fördelningen av närområden bygger på kommunernas system 
med nyckelkodsområde.

Leverantören ansvarar för att medverka inom ett antal samhällsviktiga funktioner i 
sitt geografiska närområde enligt respektive avsnitt i ”Primärvård inom vårdval i 
Jönköpings län”. Leverantören ska bistå polis och andra myndigheter enligt 
Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.
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Inför en ny avtalsperiod, när nya vårdcentraler etableras eller när en vårdcentral 
upphör reviderar Region Jönköpings län ansvaret för geografiska närområden 
utifrån den nya situationen. Revisionen påverkar inte invånarnas val.

3.3 Tillgänglighet

E-tjänster
Leverantören ska aktivt erbjuda, informera om och administrera följande e-
tjänster enligt Region Jönköpings läns riktlinjer:

 Digitala blanketter/formulär inför och efter besök
 Digitala vårdmöten
 Förnyelse av recept och hjälpmedel
 Intyg
 Journalen via nätet
 KBT-behandling via Internet mot stress, ångest, depression, oro och 

sömn
 Kontaktsida på 1177 Vårdguiden
 Rådgivning 
 Stöd och behandling via Internet
 Webbtidbok

Leverantören ska erbjuda nya e-tjänster enligt Region Jönköpings läns beslut.

Telefon
Invånaren ska kunna kontakta vårdcentralen via telefon enligt vårdgarantin samt 
enligt Region Jönköpings läns riktlinjer och krav på öppettider. 

Den som ringer 08:00-16:59 ska kunna välja att bli uppringd samma dag. Efter 
klockan 17:00 ska den som ringer kunna välja att bli uppringd av vårdcentralen 
nästkommande vardag.  

Det ska finnas möjlighet att lämna återbud eller förnya recept dygnet runt via 
röstbrevlåda.  

Öppettider
Vårdcentralen ska vara öppen vardagar mellan 08:00-17:00 (minst 36 av 45 
timmar per vecka) året om med undantag för nationella helgdagar. Vårdcentralen 
ska vara öppen för fysiska besök, tidbokning, rådgivning, bedömning och 
prioritering av vårdbehov. Under öppettiden bedriver vårdcentralen närakut.

Om vårdcentralen är stängd mellan 08:00-17:00, ska invånarna tydligt informeras 
och hänvisas till närliggande vårdcentral eller filial i länet som vårdcentralen 
samarbetar med. Samarbetsparten ska ha kapacitet att uppfylla vårdcentralens 
uppdrag inklusive ansvaret för det geografiska närområdet.
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Region Jönköpings län uppmuntrar leverantörer att utöka sina öppettider som 
service till invånarna. Under avtalsperioden kan det bli aktuellt med krav på 
utökade öppettider.

Filial
För att tillgodose invånarnas behov av nära vård kan leverantören ansöka om att 
bedriva en filial. Med filial menas en underavdelning till leverantörens 
huvudmottagning (vårdcentral) som bedriver verksamhet i annan lokal än där 
huvudmottagningen finns. 

En filial ska drivas av samma organisation eller företag som driver 
huvudmottagningen. Filialen är alltid knuten till huvudmottagningen, och 
verksamhetschefen för huvudmottagningen är verksamhetschef också för filialen.

Filialer får endast öppnas och bedrivas inom Region Jönköpings läns länsgränser.

Verksamhetschefen ansvarar för att filialen har den utrustning och bemannas med 
den kompetens som behövs för uppdraget. Kravet på fysisk tillgänglighet är 
densamma som för huvudmottagningen.

Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om filialens utbud. 
Det är särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig 
i akuta situationer.

Om filialen inte har öppet eller erbjuder vård i samma omfattning som kravet för 
en vårdcentral ska leverantören erbjuda detta via huvudmottagningen.

Invånare kan välja att lista sig på en filial som är med i Region Jönköpings läns 
förteckning över valbara enheter.

Verksamheten får starta när Region Jönköpings län verifierat och godkänt filialen.

Vård vid en filial rapporteras och ska kunna följas upp på samma sätt som vård på 
huvudmottagningen.

Om en leverantör vill ombilda en vårdcentral till filial kan Region Jönköpings län 
besluta att driften av vårdcentralen först ska erbjudas en annan leverantör utifrån 
vad som bedöms långsiktigt bäst för invånarna. 

Beslut om eventuell nedläggning av en filial fattas i samråd med Region 
Jönköpings län.

3.4 Närakut

Vårdcentralens närakut
Vårdcentralen bedriver närakut vardagar 08:00-17:00. Invånare som kontaktar 
vårdcentralen och bedöms vara i behov av akut vård och behandling på 
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primärvårdsnivå ska omhändertas på vårdcentralen samma dag. Endast patienter 
som söker vård efter 17:00 får hänvisas till gemensam närakut.

Vårdcentralen ska under hela öppettiden kunna erbjuda fysiska besök och utföra 
patientnära analyser så som P-CRP, P-Glukos, B-Hb, urinsticka, Strep A Test, 
Graviditetstest U-hCG. 

Gemensam närakut
Leverantörerna inom vårdval Region Jönköpings län ansvarar tillsammans för tre 
gemensamma närakutmottagningarna

 Eksjö (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda)
 Jönköping (Habo, Jönköping, Mullsjö)
 Värnamo (Gislaved, Gnosjö Vaggeryd, Värnamo)

Öppettider är: 

 vardagar 17:00-22:00 med utringningstid från 16:30
 lördag, söndag samt övrig helgdag 10:00-22:00 med utringningstid från 

08:00.

Vårdcentralerna i respektive område bemannar den gemensamma mottagningen i 
proportion till hur många av vårdcentralens invånare som besökt mottagningen. 
Ansvarig vårdcentral bemannar mottagningen med de kompetenser som behövs. 
Respektive vårdcentral har verksamhetschefsansvar och det medicinska 
ledningsansvaret för sina arbetspass.

Region Jönköpings läns samordnare för de tre gemensamma 
närakutmottagningarna ansvarar bl.a. för gemensamma arbetssätt och rutiner, 
schema, beställning av läkemedel och förbrukningsmaterial samt dialog med 
vårdcentralernas verksamhetschefer och andra samarbetsparter.

Utöver bemanning av de gemensamma närakutmottagningarna ska leverantören 
ha läkare i beredskap vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördag, söndag och 
helgdag. Bemanningen av läkare i beredskap ska vara i proportion till hur många 
invånare som valt vårdcentralen inom respektive område. Läkare i beredskap ska 
kunna tjänstgöra på gemensam Närakut vid behov.

3.5 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och 
behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Arbetssätt och hälsofrämjande insatser 
ska anpassas efter individens förutsättningar och behov.
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Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ska vara väl underbyggt 
och ha tydliga mål. Insatserna ska bygga på evidensbaserad forskning i de fall 
sådan finns.

Region Jönköpings län uppmuntrar innovation och insatser där flera aktörer 
samverkar för att stödja invånarnas hälsa. Leverantören ska bidra i det 
hälsofrämjande arbetet genom samverkan med kommunen och andra aktörer, med 
utgångspunkt från befolknings- och patientgrupper med störst behov.

Levnadsvanor
Leverantören ska uppmärksamma invånarnas tobaksbruk, riskkonsumtion av 
alkohol, fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor enligt Region Jönköpings 
läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. Vårdcentralen ska ha personal som 
genomgått Region Jönköpings läns utbildning för kvalificerad matrådgivning.

Leverantören bör prioritera hälsofrämjande åtgärder för att stödja riskgrupper att 
förändra ohälsosamma levnadsvanor. Detta inkluderar vuxna med särskild risk 
(exempelvis somatisk och psykisk sjukdom eller social sårbarhet), vuxna som ska 
opereras, barn och ungdomar samt gravida.

Levnadsvanor, biologiska riskmarkörer och åtgärder ska dokumenteras enligt 
Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Hälsosamtal
Leverantören ska erbjuda alla invånare ett hälsosamtal genom en personlig 
inbjudan det år de fyller 40, 50, 60 och 70 år enligt Region Jönköpings läns 
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Vårdprevention
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för prevention av 
fallskador, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete - tilläggsuppdrag
Region Jönköpings län utreder möjligheten kring två tilläggsuppdrag avseende 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

Tilläggsuppdrag 1
Ett målmedvetet och strukturerat arbete för en mer hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård för länets invånare på 
primärvårdsnivå.

Tilläggsuppdrag 2
Ett målmedvetet och strukturerat arbete i utsatta områden och/eller 
befolkningsgrupper som har störst behov utifrån till exempel socioekonomiska 
förutsättningar med fokus på fysisk, psykisk och social ohälsa. Detta ska ske i 
samverkan med kommunen, civilsamhället och andra aktörer i länet.
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3.6 Vårdsamordning
Vårdcentralen har en samordnande roll i vården av de mest sjuka med 
sammansatta och komplexa behov, invånare med kroniska sjukdomar och 
invånare med funktionsnedsättningar, oavsett ålder, diagnos och boendeform. 

Vårdcentralens vårdsamordnare
Leverantören ska ha namngivna medarbetare i funktionen som vårdsamordnare. 

Vårdsamordnaren ska:

 vara anträffbar på ett särskilt direktnummer vardagar 08:00-17:00 för 
patient, närstående och vårdpersonal för att till exempel kunna få råd, 
tid till vårdcentralen och hjälp med samordning av hälso- och sjukvård. 

 vara patientens fasta vårdkontakt 
 samordna vårdplaneringsprocessen när patienten har behov av 

samordnad individuell planering och samordnad individuell plan (SIP)
vid in- och utskrivning från sjukhus och vid andra tillfällen eller 
sammanhang

 dokumentera patientens samordnade individuell plan (SIP) i Cosmic 
vid samordnad individuell planering

 i samråd med patientens fasta läkarkontakt vara del i bedömning av 
invånarens behov av hemsjukvård och initiera registrering i 
hemsjukvård i samråd med kommunal hemsjukvård. Ha kännedom och 
kunskap om vilka listade invånare som är inskrivna i hemsjukvård

 samordna läkarbesök i hemmet i samverkan med kommunal hälso- och 
sjukvård

 arbeta utifrån konceptet Patientkontrakt
 utveckla vårdcentralens arbetssätt och rutiner för vårdsamordning
 medverka i nätverksträffar för vårdsamordnare

Övergripande vårdsamordnare
Region Jönköpings län kan teckna tilläggsuppdragsavtal med leverantörer 
gällande ett övergripande ansvar för stöd till vårdcentralernas vårdsamordnare.

Övergripande vårdsamordnare ska:

 samordna, stödja och informera vårdcentralernas vårdsamordnare
 aktivt delta i utvecklingen av vården av de mest sjuka i samverkan med 

primärvården, den specialiserade vården och kommunerna
 ta tillvara och uppmuntra medverkan och dialog med patient- och 

anhörigföreningar

192



Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2019-09-24

29

3.7 Läkarmedverkan i hemmet
Leverantören ska bemanna och avsätta tid för konsultation och läkarbesök i 
hemmet när invånarens tillstånd kräver det eller då det kan antas förhindra en för 
invånaren onödig sjukhusvistelse vardagar 08:00-17:00. Kvällar, helger och nätter 
ansvarar läkare i beredskap för läkarinsatser i hemmet (se avsnitt 3.8 Läkare i 
beredskap). 

Invånare ska efter läkarbedömning och då medicinskt behov föreligger, kunna 
erhålla akuta läkarbesök inom 4 timmar i hemmet dygnet runt. 

Ordinärt boende 
Leverantören ska avsätta tid för läkarbesök i hemmet enligt ovan. 

Ordinärt boende med hemsjukvård
Leverantören ska dagligen bemanna och avsätta tid för konsultation och 
läkarbesök i hemmet både när invånarens tillstånd kräver det eller då det kan antas 
förhindra en för invånaren onödig sjukhusvistelse. Patienter som valt vårdenheten 
ska erhålla minst ett årligt läkarbesök med läkemedelsgenomgång samt vid behov. 

Läkarbesök i hemmet ska ske i samverkan med vårdsamordnare och 
patientansvarig sjuksköterska i kommunal hemsjukvård. Ansvar och omfattning 
definieras i ”Avtal om läkarmedverkan i hemsjukvård och i särskilda 
boendeformer i Jönköpings län” och regleras i lokala avtal mellan leverantören 
och kommunen.

Läkare ingår i kommunens hemsjukvårdsteam och ska tillsammans med 
vårdcentralens vårdsamordnare ha kännedom och kunskap om vilka invånare som 
är registrerade i hemsjukvården. Läkare och vårdsamordnare ska bedöma 
invånarnas behov av hemsjukvård och initiera registrering i hemsjukvård i samråd 
med kommunal hemsjukvård. Leverantörens läkare ingår i kommunens 
hemsjukvårdsteam. 

Korttidsboenden och särskilda boendeformer
Kommunen tecknar avtal om läkarmedverkan på korttidsplatser och särskilda 
boendeformer med valfri vårdcentral. Korttidsplats är en tillfällig boendeform 
som beviljas för en begränsad tid. Särskilda boendeformer är det gemensamma 
namnet för flera boendeformer som anpassats för exempelvis äldre eller 
funktionsnedsatta med stort behov av omsorg. Ansvaret definieras i ”Avtal om 
läkarmedverkan i hemsjukvård och i särskilda boendeformer i Jönköpings län”.

Leverantören har rätt att tacka nej till avtal med kommunen för boenden utanför 
vårdcentralens geografiska närområde.

Leverantör med avtal ska ha planerad läkarmottagning en gång i veckan på 
särskilda boenden för äldre, om inget annat är överenskommet. Dessa patienters 
huvudsakliga hälso- och sjukvårdsbehov ska tillgodoses under planerad 
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läkarmottagning. Vidare ska dessa patienter erhålla minst ett årligt läkarbesök 
med läkemedelsgenomgång samt vid behov.

Leverantören ska ha planerad läkarmedverkan på boenden för personer med 
funktionsnedsättning där det är befogat. Dessa patienten ska erbjudas minst ett 
årligt läkarbesök med läkemedelsgenomgång samt vid behov.  

Leverantören ska bemanna och avsätta tid för konsultation och läkarbesök på 
boendet när invånarens tillstånd kräver det eller då det kan antas förhindra en för 
invånaren onödig sjukhusvistelse. 

Läkare ska ge övergripande råd i medicinska frågor och vara ett konsultativt stöd. 

Leverantörer med avtal ansvarar för alla patienter under deras vistelse på 
korttidsboendet oavsett vilken vårdcentral patienten valt. Patientens vårdkedja 
säkerställs i samverkan mellan vårdcentralen med ansvar för korttidsboendet och 
vårdcentralen som patienten valt.

Kommunen ansvarar för utbildning och kompetensutveckling för sin personal. 
Leverantörer med avtal ska medverka i utbildningen när det behövs 
läkarkompetens.

3.8 Läkare i beredskap 
Utöver bemanningen av de gemensamma närakutmottagningarna ska leverantören 
ha läkare i beredskap vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördag, söndag och 
helgdag. Bemanningen av läkare i beredskap ska vara i proportion till hur många 
invånare som valt vårdcentralen inom respektive område. 

Läkare ska under sin beredskapstjänstgöring ha tillgång till Cosmic (exempelvis 
via mobil lösning) för att kunna bedriva en god och säker vård. 

Läkare i beredskap ska:

 ge övergripande råd i medicinska frågor och vara ett konsultativt stöd
 göra besök i hemmet då invånarens tillstånd kräver det
 efter läkarbedömning och då medicinskt behov föreligger, göra akuta 

läkarbesök i hemmet inom 4 timmar dygnet runt
 göra akuta vårdintygsbedömningar och utförda dödsbevis
 vid behov tjänstgöra på gemensam Närakut 

3.9 Läkarmedverkan i palliativ vård
Leverantören ska ha god kännedom och kunskap om vilka patienter som är 
registrerade i palliativ vård. Leverantören ansvarar för läkarmedverkan i palliativ 
vård enligt Region Jönköpings läns processbeskrivning för palliativ vård.
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Leverantören ansvarar för den allmänna palliativa vården i samverkan med 
kommunens hälso- och sjukvård, inklusive efterlevnadsamtal. och 

Registrering i Svenska palliativregistret ska ske i förekommande fall där 
vårdcentralen har det huvudsakliga hälso- och sjukvårdsansvaret om inget annat är 
överenskommet med annan aktör t.ex. kommunen. Patienter i palliativ vård med 
komplexa symtom eller patienter vars livssituation medför särskilda behov kan 
remitteras enligt Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

3.10 Läkarmedverkan i barnhälsovården 
Leverantören kan teckna avtal med barnhälsovården om läkarmedverkan enligt 
det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Uppdraget kan komma att förändras 
under avtalsperioden.

3.11 Psykisk hälsa 
Leverantören ska arbeta med att tidigt upptäcka, behandla och följa upp psykisk 
ohälsa enligt Region Jönköpings läns allmänna kunskapsstöd Fakta.

Leverantören ska ha ett psykosocialt team. Lämpliga kompetenser i teamet är 
kurator, psykolog, psykiatrisjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare.

Leverantören ska erbjuda insatser enligt ”Huvudriktlinjer för samverkan mellan 
primärvård och psykiatri”, ”Vårdriktlinjer för samverkan mellan psykiatri och 
primärvård för vuxna” och ”Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings 
län och regionen i Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning”.

Leverantören ska medverka till att en samordnad individuell plan (SIP) upprättas 
för invånare med behov av insatser från flera huvudmän.

Leverantören ska tillsammans med den specialiserade vården och kommunen 
bidra till förbättrad somatisk hälsa hos personer med psykisk sjukdom.

3.12 Rehabilitering
Leverantören ansvarar för rehabiliteringsinsatser i form av bedömning, utredning, 
behandling, träning och uppföljning enligt Socialstyrelsens riktlinjer, 
Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd, andra nationella och regionala 
riktlinjer och Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Rehabiliteringsinsatserna ska bidra till att invånare med sjukdom eller skada 
uppnår och behåller bästa möjliga funktion, aktivitet och förmåga. 
Rehabiliteringen ska ge förutsättningar för delaktighet i samhällslivet oavsett 
invånarens ålder och om sjukdomen eller skadan är permanent eller tillfällig, 
somatisk eller psykisk.

195



Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2019-09-24

32

Leverantören ska genomföra förebyggande insatser för att minska risken för att 
skada och sjukdom utvecklas och genomföra insatser för att invånare med 
funktions- och aktivitetsnedsättning inte ytterligare försämras.

Vårdcentralen ska erbjuda fysisk tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut och 
samverka med andra aktörer för en sammanhållen rehabilitering.

Vårdcentralen ska ha namngiven rehabiliteringskoordinator för att underlätta för 
patienter att behålla arbetsförmågan och stödja återgång i arbete. 
Rehabiliteringskoordinator ansvarar för individuellt stöd till patienten, intern 
samordning och extern samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen 
för sjukskrivna patienter som har ett särskilt behov. En stor del av uppdraget riktar 
sig till patienter som är sjukskrivna på grund av lättare och medelsvår psykisk 
ohälsa eller långvarig smärta.

Leverantören ansvarar för rehabiliteringsinsatser av arbetsterapeut och 
fysioterapeut i samverkan med kommunal hälso- och sjukvård enligt ”Avtal 
mellan Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse 
av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende”.

3.13 Habilitering
Leverantören ansvarar för att invånare som valt vårdcentralen, som har en 
medfödd eller tidigt förvärvad skada, får habiliteringsinsatser på primärvårdsnivå 
enligt Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Leverantören ska samverka med habiliteringscentrum i de fall invånaren har 
kompletterande insatser från habiliteringscentrum.

3.14 Riskbruk, missbruk och beroende
Leverantören ska följa nationella riktlinjer och Region Jönköpings läns allmänna 
kliniska kunskapsstöd Fakta för riskbruk, missbruk och beroende.

Leverantören ska samverka med kommunen och specialistvården enligt 
”Överenskommelse kring samverkan gällande vård och stöd för personer med 
riskbruk, missbruk och beroende mellan kommunerna och Region Jönköpings 
län” och lokala överenskommelser.

3.15 Vaccinationer
Leverantören ansvarar för vaccinationer enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 
Vaccinationer ska dokumenteras enligt Region Jönköpings läns riktlinjer.

3.16 Medicinsk fotvård
Leverantören ska erbjuda medicinsk fotvård enligt Region Jönköpings läns 
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. Medicinsk fotvård utgör hälso- och 
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sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Vid anlitande av 
underleverantör för medicinsk fotvård måste leverantören säkerställa att det finns 
adekvata remisshanteringsrutiner så att journalinformation som behövs för fortsatt 
god och säker vård (till exempel fotografier, status, behandling) överförs till 
patientens journal.

3.17 Hälsoundersökning och vård av flyktingar och migranter
Leverantören ska inom sitt geografiska närområde erbjuda hälsoundersökning till 
flyktingar och migranter samt personer som vistas i Sverige utan tillstånd enligt 
Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Leverantören ska bedöma och behandla sjukdomstillstånd för flyktingar och 
migranter samt personer som vistas i Sverige utan tillstånd med behov av akut, 
omedelbar vård eller behov av vård som inte kan anstå.

3.18 Utbildning och forskning
Leverantören ska tillhandahålla:

 praktikplatser (LIA, APL) för elever på yrkesutbildningar, gymnasium och 
grundskola 

 utbildningsplatser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter 
från universitet och högskolor 

 utbildningstjänstgöring för AT-, BT- (bastjänstgöring) och ST-läkare
 praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)

Leverantören ska samverka med Region Jönköpings läns studierektororganisation 
och samordningsansvariga för utbildning under ledning av Futurum.

Studenter och elever 
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns avtal med universitet, högskolor, 
gymnasieskolor, yrkesutbildningar och andra utbildningssamordnare om att ta 
emot och handleda elever och studenter i lärande i arbetslivet (LIA), 
arbetsplatsbaserat lärande (APL) och verksamhetsförlagd utbildning(VFU) samt 
fältstudiedagar. Med APL, LIA och VFU menas såväl sammanhängande perioder 
av deltagande i vårdcentralens arbete, liksom kortare moment i syfte att nå 
lärandemål.

Leverantören ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser enligt gällande avtal 
och kursplaner. Leverantören ansvarar för att kvalitet och inriktning följer 
målbeskrivningar för respektive utbildning och överenskomna krav på 
handledarkompetens.
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Allmäntjänstgöring (AT) för läkare 
Region Jönköpings läns organisation för AT (Futurum) samordnar AT-
tjänstgöringen och kan uppdra till leverantörer att ansvara för AT-läkares 
tjänstgöring inom allmänmedicin enligt Region Jönköpings läns riktlinjer.

AT-läkarna är anställda av Region Jönköpings län under hela tjänstgöringen inom 
allmänmedicin. Eventuell jour betalas av den organisation där AT-läkaren 
tjänstgör.

Bastjänstgöring (BT) för läkare
Region Jönköpings läns organisation för BT (Futurum) samordnar BT-
tjänstgöringen och kan uppdra till leverantörer att ansvara för BT-läkares 
tjänstgöring inom allmänmedicin enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 
Socialstyrelsens regelverk är ännu inte fastställt.

Specialisttjänstgöring (ST) för läkare
Region Jönköpings län kan efter en ansökan uppdra till leverantör att ansvara för 
hela eller delar av ST-tjänstgöringen i maximalt fem år för enskild ST-läkare 
enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. I särskilda fall kan Region Jönköpings 
län godkänna en längre period. ST-tjänstgöringen skall följa ST-konceptet i 
Region Jönköpings län.

Enligt Region Jönköpings läns riktlinjer ansvarar studierektorerna, som leds av 
Futurum, bland annat för att ge utlåtanden om vårdenheten som utbildningsplats 
inför anställning av ST-läkare, planering och samordning av ST tjänstgöring samt 
uppföljning och kvalitetssäkring av utbildningsplatser.

Enligt Region Jönköpings läns riktlinjer ska leverantören bland annat för 
uppdraget ha minst två verksamma specialister inom allmänmedicin. En av dessa 
ska vara utsedd huvudansvarig handledare och ha genomgått Region Jönköpings 
läns handledarutbildning. För att vara handledare krävs specialist i allmänmedicin 
och minst fem års klinisk tjänstgöring efter läkarlegitimation. 

Leverantören ska ha tillräcklig medicinskteknisk utrustning för uppdraget enligt 
avsnitt 2.3 samt ögonmikroskop/spaltlampa och öronmikroskop.

Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för ST-läkare. Anställningen ska 
vara tillsvidare. 

Fortbildning av läkare med specialistläkarexamen från EU- eller EES-
land 
Region Jönköpings län tecknar avtal med leverantörer om fortbildning av läkare 
med läkarexamen, från EU eller EES-land, som fått automatisk 
specialistkompetens i allmän medicin i Sverige i samband med ansökan om 
svensk legitimation. Fortbildningen får pågå i 2 år. I särskilda fall kan Region 
Jönköpings län godkänna en längre period.
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Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)
Region Jönköpings läns studierektororganisation samordnar Region Jönköpings 
läns PTP-program. Tjänstgöringen sker enligt gällande lag och Socialstyrelsens 
föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer (SOSFS 2008:34 M).

Region Jönköpings län kan uppdra till leverantörer att ansvara för hela eller delar 
av utbildningen. Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för PTP-
psykologer.

Specialistutbildning för sjuksköterskor 
Region Jönköpings län kan efter ansökan från leverantören bevilja ersättning för 
sjuksköterskor som ansökt och antagits till utbildningstjänst som 
specialistsjuksköterska med inriktning till distriktssköterska alternativt psykiatrisk 
vård. 

Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för aktuell sjuksköterska. 
Anställningen ska vara tillsvidare. 

Klinisk undervisningsmottagning (KUM)
Region Jönköpings län tecknar tilläggsuppdragsavtal med leverantörer för att 
bedriva klinisk undervisningsmottagning i Jönköpings län från och med hösten 
2020.

Forskning och utveckling
Leverantören ska delta och samverka i utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 
och klinisk forskning som berör verksamheten.  

Leverantören kan själv ta initiativ till utvecklingsarbete på vetenskaplig grund och 
klinisk forskning. Leverantören ska informera Region Jönköpings län om 
forskningsprojekt som bedrivs inom verksamheten.

Leverantören kan få tillgång till Region Jönköpings läns infrastruktur för 
forskning som exempelvis handledning, statistikkonsultationer och 
bibliotekstjänster.

Leverantören har rätt att söka forskningsmedel från FORSS, Futurum och andra 
organisationer.

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för uppdragsforskning 
och klinisk läkemedelsprövning.

3.19 Systematiskt förbättringsarbete
Leverantören ska systematiskt förbättra sin verksamhet utifrån invånarnas behov. 
Exempel på områden som hälsa- och sjukvårdssystemet just nu har i fokus är 
demografins betydelse, nära vård och kunskapsstyrning. Förbättringsarbetet bör i 
första hand fokusera på medicinsk kvalitet, utveckling av hälsofrämjande och 
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sjukdomsförebyggande arbetssätt samt följsamhet till nationella och lokala 
riktlinjer.

För att sprida kunskap och bidra till hälso- och sjukvårdens gemensamma lärande;

 ska leverantören årligen redovisa ett eget systematiskt förbättringsarbete 
med påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv, vid Region Jönköpings 
läns kvalitetskonferens Utvecklingskraft 

 främjas deltagande i regionala systematiska förbättringsarbeten med 
påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv, exempelvis Tillsammans-
projekt, Fakta, Medicinska programgrupper, Regionala medicinska 
programområden.

 främjas vårdcentralen till deltagande som pilotverksamhet i 
utvecklingsprojekt med påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv

 främjas vårdcentralen att bedriva innovativa projekt enligt inlämnad 
projektplan som utgår från påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv. 
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4. Informationshantering

4.1 Inledning
Leverantören ska följa tillämpliga delar av Region Jönköpings läns policy och 
riktlinjer för IT. Varje vårdenhet ska ha en namngiven kontaktperson för IT och 
katalogtjänsten HSA. 

4.2 Informationssäkerhet
Leverantören ska i all IT-användning följa gällande lagstiftning och beakta 
patientens rätt till integritet.

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns policy och riktlinjer för 
informationssäkerhet.

Leverantören ska informera nya användare om användarmanualer och det 
personliga ansvaret att följa riktlinjerna.

All användning av IT-systemen loggas. Leverantören ska följa upp loggar enligt 
Region Jönköpings läns riktlinjer.

4.3 Personuppgifter
Leverantören ska hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Leverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas 
inom leverantörens organisation.

4.4 Verksamhetsdata
Leverantören ska registrera vårdkontakter samt tillhörande vårddokumentation 
enligt Region Jönköpings läns riktlinjer i de system som Region Jönköpings län 
anvisar. Leverantören ska vid angiven tidpunkt leverera elektroniskt läsbar data 
för uppföljning och fakturaunderlag enligt specifikationer. Leverantören ska följa 
Socialstyrelsens och Region Jönköpings läns riktlinjer för registrering av diagnos- 
och åtgärdskoder.

Leverantören ska tillhandahålla relevant patientdata och material till forskning 
som bedrivs av regionanställd eller forskare som Region Jönköpings län 
samarbetar med.

I kommunikation med Region Jönköpings län eller andra vårdgivare ska 
leverantören använda definitioner och termer i IT-systemen som fastställs av 
Region Jönköpings län.

Leverantören ska i förekommande fall följa de särskilda regler som gäller för 
hantering av information vid verksamhetsövergång.
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Leverantören ska upprätta, säkerställa och upprätthålla manuella reservrutiner för 
verksamheten som tillämpas vid ett eventuellt avbrott.

Leverantören ska årligen fylla i och skicka in dokumentet ”Kvalitetsindikatorer 
för god och säker patientadministration och kliniskt verksamhetsstöd” samt utföra 
aktiviteter i enlighet med dokumentet. 

4.5 IT-system och infrastruktur
Leverantören ska enbart använda utrustning i IT-infrastrukturen som är godkänd 
av Region Jönköpings läns IT-organisation. Datorer och skrivare tillhandahålls av 
Region Jönköpings län. Eventuellt kan medicinteknisk utrustning eller annan 
utrustning anslutas efter samråd och godkännande. Leverantören ska kontinuerligt 
kontrollera att skyddet mot skadlig kod, virus och spionprogram är aktuellt på 
verksamhetens utrustning.

Region Jönköpings län levererar kommunikationslösning mot Region Jönköpings 
läns nätverk inklusive nätverksutrustning. Leverantören ansvarar för det interna 
fastighetsnätet för data och telefoni, inklusive förbindelsen mellan 
avlämningspunkt och verksamhetens lokaler. Fastighetsnätet ska följa Region 
Jönköpings läns standard för kabelsystem. 

Region Jönköpings län kan komma att leverera annan IT-uppkoppling till utlagd 
mottagning och filial än för leverantörens huvudmottagning. Region Jönköpings 
län tillhandahåller inte IT-system, datorer, skrivare eller liknande till leverantörens 
underleverantörer.

Leverantören ska använda sig av Region Jönköpings läns 
behörighetskontrollsystem och utse lokal ansvarig kortadministratör för 
elektronisk tjänstelegitimation. Leverantören ansvarar för att användarna inte har 
tillgång till fler programvaror och system i Region Jönköpings läns nätverk än 
nödvändigt.

Leverantören ska ansluta sig till Region Jönköpings läns säkerhetslösningar för 
tillgång till IT-tjänster.

Leverantören debiteras kostnader för IT-infrastruktur och utrustning.

Leverantören förbinder sig att använda IT-system enligt Region Jönköpings läns 
riktlinjer. Region Jönköpings län tillhandahåller system och utbildning av 
superanvändare i förhållande till verksamhetens storlek.

Region Jönköpings län ansvarar för underhåll av berörda system och leverantören 
ansvarar för dess innehåll. För administrativa dokument ska PDF och Office-
kompatibla filformat användas.

Leverantören ges åtkomst till Region Jönköpings läns tjänst för 
befolkningsregister. Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för 
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användning inklusive reglerna för personer som har sekretessmärkning i 
befolkningsregistret.

Leverantören har rätt att använda egna stödsystem under förutsättningar att det 
inte krävs någon installation/förändring av eller stör andra delar av IT-miljön. 
Region Jönköpings län lämnar ingen support för dessa.

System och program som används för andra ändamål än Region Jönköpings läns 
uppdrag till leverantören ska inte användas i den av Region Jönköpings län 
tillhandahållna IT-miljön.

Vid införande av nya IT-tjänster eller vid större utbyggnader av Region 
Jönköpings läns befintliga IT-tjänster som kan komma att ingå i utbudet till 
leverantören upprättas ett nytt avtal.

Region Jönköpings län tillhandahåller inte infrastruktur, IT-system, datorer, 
skrivare eller liknande till leverantörens underleverantörer.

Region Jönköpings län avser att under avtalsperioden se över hur IT-infrastruktur 
och stödsystem ska tillhandahållas till leverantörerna.

4.6 Support och IT-konsulttjänster
Leverantören har rätt att använda Region Jönköpings läns supportorganisation i 
frågor om Region Jönköpings läns IT-infrastruktur och fastställda IT-system. 
Servicenivåer för respektive IT-tjänst fastställs av systemägare, vilket innebär att 
olika system har olika inställelsetider gällande support.

Leverantören ska använda IT-beställningssystem och de blanketter som Region 
Jönköpings län tillhandahåller för beställningar. Leverantören ska göra 
felanmälningar på utrustning och program till Region Jönköpings läns kundcenter 
på IT-centrum. Region Jönköpings län har rätt att ha planerade avbrott för 
systemuppdateringar, nyinstallationer, service och underhåll.

Leverantören kan, efter överenskommelse, köpa IT-konsulttjänster från Region 
Jönköpings län inom systemområden som är relevanta för Region Jönköpings läns 
uppdrag till leverantören.
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5. Rapportering och uppföljning

5.1 Avtalsuppföljning
Region Jönköpings län har en kontinuerlig uppföljning av villkoren för 
godkännande av leverantör och andra avtalsvillkor.

5.2 Uppdragsuppföljning
Alla verksamheter som finansieras av Region Jönköpings län ska kännetecknas av 
kund- och processorientering:

• verksamhetens processer ska ledas med utgångspunkt från vad som är bäst 
för patienten

• rutiner för att tydliggöra ansvar för samarbete och samverkan i 
gränssnitten mellan olika ansvarsområden är viktigt,

• kunskap om andras kompetens i vårdkedjan är en förutsättning

Region Jönköpings läns uppföljningsmodell speglar den kvalitet i vården som 
Region Jönköpings län vill förmedla till invånarna utifrån svensk lag. God vård 
innebär att hälso- och sjukvården ska:

• vara säker
• vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig
• vara patientfokuserad
• vara effektiv
• vara jämlik
• ges i rimlig tid

Uppföljningen ska bidra till en positiv utveckling av befolkningens hälsa och 
leverantörernas verksamhet.

Region Jönköpings län har en kontinuerlig uppföljning av verksamhetsdata från 
vårdens IT-stöd. Nyckeltal och kvalitetsindikatorer kan revideras årligen i 
samband med regionfullmäktiges beslut om budget. 

Vårdcentralernas resultat kan komma att redovisas publikt för att ge invånare 
insyn i verksamheten och underlag för att välja vårdcentral.

Patientenkäter
Leverantören ska samverka med Region Jönköpings län om patientenkäter och i 
förekommande fall delta i den nationella patientenkäten. Region Jönköpings län 
har rätt att ta del av allt grundmaterial från gemensamma patientenkäter.

Rapportering
Leverantören ska rapportera förändringar i sin verksamhet enligt avtalet och 
avsnitt 8 ”Villkor för godkännande”.
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Leverantören ska rapportera till för specialiteten relevanta kvalitetsregister. 
Leverantören ska på begäran rapportera uppgifter avseende måluppfyllelse för 
uppdraget som inte fångas av vårdens IT-stöd.

Region Jönköpings län har rätt att följa upp volymer och kostnader för 
leverantörens läkemedelsförskrivning och användning av medicinsk service.

Kvalitetsregister och andra register
Leverantören ska rapportera till:

 PrimärvårdsKvalitet
 Nationella diabetesregistret (NDR)
 Svenska Demensregistret (SveDem)
 Nationellt kvalitetsregister för äldres vård och omsorg (Senior Alert) i 

förekommande fall där primärvården har det huvudsakliga hälso- och 
sjukvårdsansvaret.

 Svenska Palliativregistret i förekommande fall där primärvården har det 
huvudsakliga hälso- och sjukvårdsansvaret om inget annat är 
överenskommet med annan aktör t.ex. kommunen.

Leverantören bör rapportera till:

 Nationellt hjärtsviktsregister (RiksSvikt)
 Nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård (Riks-Stroke)
 Nationellt kvalitetsregister för diagnos, behandling och uppföljning av 

svårläkta ben-, fot- och trycksår (RiksSår)
 Nationellt kvalitetsregister för kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

(RiksKOL)
 Nationellt kvalitetsregister för bättre omhändertagande av patienter med 

Artros (BOA)

5.3 Dialog 
Uppföljningen sker i dialog med leverantören utifrån inhämtade uppgifter.

Region Jönköpings län kallar leverantören en gång om året för genomgång av 
verksamheten. Inför genomgången ska leverantören gjort en egen analys av sin 
verksamhet inklusive medicinska resultat.

Förutom den årliga genomgången kan Region Jönköpings län kalla till 
uppföljningsdialoger inom specifika områden, exempelvis 
läkemedelsförskrivning.

5.4 Fördjupad uppföljning
Region Jönköpings län har rätt att genomföra fördjupad uppföljning hos enskilda 
leverantörer eller inom specifika områden. Fördjupad uppföljning sker bland 
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annat genom verksamhetsrevision, kostnadsjämförelser och 
produktivitetsanalyser.

5.5 Revision
Region Jönköpings län har rätt att självt eller genom ombud revidera 
leverantörens verksamhet, exempelvis av medicinsk kvalitet, ekonomiska och 
juridiska förhållanden. Möjligheten till revision omfattar även underleverantörer 
som leverantören anlitar för genomförande av uppdraget. Leverantören ska utan 
kostnad för Region Jönköpings län biträda vid revision bland annat genom att – 
men inte begränsat till – ställa nödvändig dokumentation till förfogande.

5.6 Redovisning
Verksamhetsdata och resultat är tillgängliga för leverantören via Region 
Jönköpings läns IT-stöd för analys- och rapportuttag.

Urval av verksamhetsdata och resultat redovisas i Region Jönköpings läns 
månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning samt offentliggörs för att 
länets invånare ska kunna jämföra olika leverantörer.
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6. Ersättningsvillkor

6.1 Budgetram
Regionfullmäktige fördelar årligen resurser på områdesnivå utifrån 
behovsbeskrivningar, nationella jämförelser, demografi och socioekonomiska 
faktorer, medicinsk utveckling och kunskapsstyrning, löne- och prisutveckling 
samt rationaliseringsbehov.

För löne- och prisutveckling kompenseras leverantörerna i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Landstings prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner. 
Ersättning för läkemedel justeras separat efter faktisk och förväntad 
kostnadsutveckling. Om läkemedelskostnaderna under året totalt visar sig över- 
eller underskrida fem miljoner kronors skillnad jämfört med den totala 
läkemedelsbudgeten kan nivåerna för läkemedelsersättningen retroaktivt komma 
att justeras under pågående år. Förändringar i kostnadsansvar mellan Region 
Jönköpings läns olika verksamheter påverkar budgetramen enligt principen att ett 
utökat kostnadsansvar motsvaras av en utökad ersättning och vice versa. Ändrade 
kostnader som faller inom ramen för befolkningens förändrade konsumtion, eller 
härrör från ändrade arbetssätt hos leverantörerna, medför inte någon förändring i 
ersättningsramen. Ökat demografibehov täcks inte av utökad budget utan ska i 
första hand mötas med effektiviserad verksamhet genom förändrade arbetssätt.

Region Jönköpings läns inriktningsmål är att ligga i nedre kvartilen jämfört med 
övriga län/regioner avseende strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad per 
invånare. 

Centrala överskott som beror på oväntade utfall kan komma att betalas ut 
retroaktivt fördelat via ACG och CNI under året. Vissa ersättningar kan vara 
villkorade av kommande uppdrag från Region Jönköpings län. Om inte uppdrag 
motsvarande avsatta medel kommer från Region Jönköpings län kan medlen 
fördelas via ACG och CNI under året. 

6.2 Ersättningsmodell
Region Jönköpings läns ersättningsmodell för vårdval primärvård utgår från att 
pengarna följer patienten. Modellen ska stimulera måluppfyllelse, samverkan och 
kvalitetsutveckling. Modellen ska vara transparent så att det är tydligt på vilka 
grunder ersättning ges.

Ersättningsmodellen förutsätter att Region Jönköpings län och leverantörerna tar 
gemensamt ansvar för att upprätthålla modellens intentioner och normer. Parterna 
ska samverka kring modellens tillämpning och utveckling. Den totala ersättningen 
är högre än den budgetram som regionfullmäktige beslutat i Region Jönköpings 
läns budget med flerårsplan. Detta beror på att ersättningsmodellen även 
innehåller andra finansieringskällor.
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Vissa specifika ersättningar kan användas under ett eller ett par år för att stimulera 
införandet av nya arbetssätt. Därefter kan arbetssättet anses infört och 
vårdenheterna ersätts fortsättningsvis enligt vårdtyngd och socioekonomiska 
faktorer.

För primärvårdsuppdrag som lämpar sig att centraliseras i Region Jönköpings län 
av kompetens- och effektivitetsskäl kan tilläggsuppdrag utlysas.  

Specifika ersättningar som tas bort eller tillkommer vid årsskiften och regleras 
med 1 månads eftersläp hanteras genom att kapiteringen ökar eller minskar 
beroende på den specifika ersättningens uppbyggnad. På så sätt minimeras 
effekten av 1 månads eftersläp över årsskiften. 

6.3 Ersättning 2020 (röda siffror ej uppdaterade för 2020 ännu)
Ersättning Totalbelopp

tkr

Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups) 1 130 234

Läkemedel 376 000

Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index) 199 453

Vårdplaneringsmöten & vårdsamordning 24 000

Läkarmedverkan i hemmet 13 500

Läkarmedverkan i korttidsboende och särskilda 
boendeformer

17 085

Rehabkoordinering och PR-team 8 500

Tolk 6 500

Besök hos läkare och sjukgymnaster med nationell taxa 3 900

Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbeten 7 047

Implementering och utveckling av arbetssätt kroniskt sjuka XXX

Systematiskt förbättringsarbete 7 283

Hälsosamtal 6 100

ST-läkare 69 142

PTP-psykolog 4 000

Specialistutbildning sjuksköterska 6 250

KBT-utbildning 1 000

KUM XXX

Utökade öppettider 6 500
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6.4 Patientrelaterad ersättning
Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups) 
ACG är en metod för att kategorisera patienters sjukdomar genom att gruppera 
diagnoser i öppen vård. ACG-grupperna representerar hälsotillstånd och är 
definierade utifrån sjukdomsbörda, ålder och kön. ACG-grupperna tilldelas olika 
vikter beroende på resursåtgång.

Leverantören får ersättning för de invånare som valt vårdcentralen. Ersättningen 
grundas på invånarnas registrerade diagnoser de senaste 18 månaderna.

År 2019 är ersättningen för 1,0 relativ ACG-poäng 3 129 kronor. 

Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index) 
CNI är en metod att kategorisera vårdtyngd utifrån socioekonomiska faktorer. 
Leverantören får ersättning för sin genomsnittliga CNI-poäng per invånare som 
valt vårdcentralen. Statistiska centralbyrån (SCB) beräknar CNI på 
vårdcentralsnivå varje månad.

År 2019 är ersättningen för 1,0 CNI-poäng 244 kronor.

Variabler CNI-poäng

Ensamboende äldre än 65 år 6,15

Utlandsfödd 5,72

Arbetslös 5,13

Ensamstående förälder 4,19

Flyttningar senaste året 4,19

Lågutbildad 3,97

Barn yngre än fem år 3,23

Läkemedel
Leverantören betalar förmånskostnaden för basläkemedel för invånare 
folkbokförda i Jönköpings län som valt vårdcentralen (oavsett förskrivare). 

Läkarmedverkan i barnhälsovården 2 600

Glesbygd 1 400

Särskilt kostnadskrävande patienter 500

SUMMA 1 893 084
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Läkemedelskommittén reviderar listan med basläkemedel årligen. Nyregistrerade 
läkemedel kan tillföras listan under året.

Förmånskostnaden för receptförskrivna läkemedel (basläkemedel) belastar 
vårdcentralen med följande undantag:

 Läkemedel som uppenbart är sjukhusspecifika.
 Läkemedel (7-ställig ATC-kodsnivå) där riktlinjerna är att Region 

Jönköpings läns årskostnad för enskilt läkemedel ska överstiga 0,5 
miljoner kronor och primärvårdens förskrivning vara mindre än 30 
procent. Båda kriterierna ska vara uppfyllda.

 Kostnader för läkemedel (med undantag för syrgas) i akutförråd på 
särskilda boendeformer inom kommunal hälso- och sjukvård.

NOAK-läkemedel (Dabigatranetexilat, Rivaroxaban, Apixaban och Edoxaban) 
belastar under 2019 vårdcentralen med halva förmånskostnaden.

15 procent av läkemedelsersättningen fördelas enligt CNI och 85 procent enligt 
ålder.

År 2019 är ersättningen för 1,0 CNI-poäng 65 kronor.

Ersättning för läkemedel fördelat på ålder:

Ålder Ersättningsvikt Ersättning per person, 
kr

0-41 0,22 242
42-53 0,53 584
54-63 1 1 102
64-70 1,52 1 675
71-76 1,97 2 171
77- 2,59 2 854

Patientavgifter 
Leverantören är skyldig att ta ut de patientavgifter som fastställts av Region 
Jönköpings län.  Följsamheten till denna är grundläggande för att Region 
Jönköpings läns patienter ska behandlas lika. Patientavgifter som vårdcentralerna 
ska ta in för sjukvård avräknas mot den ersättning som betalas ut. 

Vårdcentralen ersätts inte för uteblivna patientintäkter till följd av att patienten 
låter bli att betala avgift enligt Region Jönköpings läns avgiftsregler. Leverantören 
får inte heller ersättning för återbetald patientavgift, till exempel den som en 
patient som vid planerat besök får vänta mer än 30 minuter har rätt till.

Tolk
Leverantören får ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden.
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Vård av patienter som inte valt vårdcentralen 
Region Jönköpings län ersätter leverantören för vård av patienter som valt en 
annan vårdcentral enligt avsnitt 6.7.

Vård av patienter från andra regioner 
Region Jönköpings län ersätter leverantören för vård av patienter som valt en 
vårdcentral i Region Jönköpings län, men som är folkbokförda i annan region, på 
samma sätt som patienter folkbokförda i Jönköpings län, med undantag för 
läkemedelsersättningar.

Vård av övriga patienter folkbokförda i andra regioner ersätts per besök:

• För fysiska besök ersätts leverantören enligt avsnitt 6.7
• För digitala besök får leverantören 94 procent av beloppet enligt avtal 

mellan Region Jönköpings län och patientens hemregion.

Leverantören får patientavgiften som del av ersättningen vid digitala besök.

Vård av utländska medborgare och utlandssvenskar
Leverantören får ersättning för vård av personer bosatta i EU- eller EES-land. 
Underlag för utbetalning enligt Region Jönköpings läns riktlinjer (t.ex. kopia på 
giltigt EU-kort) ska skickas in till Region Jönköpings län. Saknas fullständigt 
underlag betalas inte någon ersättning ut.

För vård av utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i länder utanför 
EU och EES gäller särskilda regler. I flera fall betalar patienten själv sin vård.

Vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m. 
Leverantören får ersättning för vård av asylsökande. 

Kvotflyktingar och anknytningsflyktingar har rätt till en kostnadsfri 
hälsoundersökning inom en tolvmånadersperiod efter ankomst till Sverige. 

För att ersättning ska utbetalas ska registrering ske enligt Region Jönköpings läns 
riktlinjer. I aktuella fall måste uppgifter om LMA-kortets dossiernummer framgå. 
Saknas detta betalas ingen ersättning ut. 

Hälsosamtal 
Region Jönköpings län ersätter leverantören för hälsosamtal som genomförs med 
hjälp av hälsokurvan enligt avsnitt 3.5 med 900 kronor.

Läkarmedverkan i hemmet
Region Jönköpings län ersätter leverantören för läkarmedverkan i hemmet enligt 
avsnitt 3.7. Fysiska besök av läkare ersätts med 3 000 kronor. 

Läkarmedverkan i särskilda boendeformer och korttidsplatser 
Leverantörer med avtal om läkarmedverkan i särskilda boendeformer och 
korttidsplatser får ersättning enligt en tidsberäknad schablon per boendeplats. 
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Ersättningen för permanentboendeplats är 2 500 kronor och för korttidsplats 
12 000 kronor per år. 

Ersättningen är för uppdraget enligt avsnitt 3.7 med förtydligandet att det är krav 
på att en planerad läkarmottagning genomförs på boendet minst en gång i veckan. 
För att erhålla den särskilda ersättningen för läkarmedverkan i hemmet á 3000 
kronor krävs att det föreligger ett akut medicinskt behov som inte kan hanteras på 
distans (till exempel telefon, digitalt) eller under planerad läkarmottagning på 
boendet. Det vill säga det ska finnas ett akut behov av ett fysiskt läkarbesök som 
inte kan anstå.

Vårdsamordning
Region Jönköpings län ersätter leverantören för vårdsamordnarens samordning 
och deltagande i SIP enligt avsnitt 3.6 och Region Jönköpings läns riktlinjer för 
upprättande av SIP. Ersättningen är 4 000 kronor per patient och tillfälle. 
Ersättning för deltagande i SIP innefattar hela samordnade 
vårdplaneringsprocessen, och inte enbart upprättandet av den samordnade 
individuella planen. 

Region Jönköpings län ersätter även leverantören för vårdsamordning med 200 
kronor per invånare för listade patienter äldre än 74 år. 

Rehabkoordinering
Region Jönköpings län ersätter leverantören för rehabkoordinering i 
sjukskrivnings – och rehabiliteringsprocessen enligt avsnitt 3.12. Ersättning utgår 
för rehabkoordinering, tidiga insatser av rehabkoordinator samt att 70 % av 
sjukskrivningar >28 dagar har en dokumenterad sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsplan enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 

Ersättning utgår även för primärvårdens rehabiliteringsutredning i team (PR-team) 
med 10 000 kr per utredning enligt Region Jönköpings riktlinjer för PR-team. 
Ersättning betalas ut kvartalsvis efter att inrapportering skett till ansvarig på 
Folkhälsa och sjukvård. 

Särskilt kostnadskrävande patienter 
Region Jönköpings län kan besluta om ersättning till leverantörer med ansvar för 
vård av särskilt kostnadskrävande patienter. Ersättningen ska garantera god vård 
för ett fåtal patienter med behov av mycket stora volymer eller särskilt dyra 
sjukvårdsmaterial. 

Leverantörer ansöker om ersättningen och Region Jönköpings län beslutar i varje 
enskilt fall. Ersättningen täcker leverantörens redovisade kostnader för 
sjukvårdsmaterial utöver 60 000 kronor per år och patient. 
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6.5 Kvalitetsersättning

Inledning
Region Jönköpings län vill stimulera värde- och kvalitetsutveckling enligt 
följande definition:

Värde = teknisk kvalitet + servicekvalitet
                                    resurs

Ersättningen för att stimulera kvalitetsutveckling och ett systematiskt 
förbättringsarbete kopplas till kvalitetsindikatorerna för god vård enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” 
(SOSFS 2011:9).

Region Jönköpings läns ambition är att leverantörerna ska kunna få ersättning 
med en rimlig arbetsinsats. Leverantörerna ska även kunna få stöd i sitt 
utvecklings- och förbättringsarbete från Region Jönköpings län. 

Den resultatrelaterade ersättningen utgörs av fyra delar:

 Ersättning för eget systematiskt förbättringsarbete
 Ersättning för deltagande i regionala förbättringsarbeten
 Ersättning för deltagande i pilot 
 Ersättning för uppfyllda resultat enligt kvalitetsindikatorer

Eget systematiskt förbättringsarbete 
Region Jönköpings län betalar ut ersättning i samband med godkända riktmärken 
(2 stycken). Ersättningen är 20 kronor per listad invånare och år. 

Deltagande i regionala förbättringsarbeten
I grunduppdraget ingår att leverantören ska delta aktivt i förbättrings- och 
utvecklingsarbeten som kan ske i samverkan internt och externt.

Region Jönköpings län ersätter uppdrag och deltagande i Fakta - allmänt kliniskt 
kunskapsstöd, MPG, RMPO, Tillsammans-projekt och grupper enligt 
Ledningssystem för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner.  
Vilka uppdrag som ersätts fastställs av primärvårdsenheten. 

Uppdragen ersätts beroende på omfattning i två nivåer:

 Enkelt uppdrag kräver tidsåtgång på ungefär en heldag per månad under en 
längre period.

 Dubbelt uppdrag kräver ungefär två heldagar per månad.

2019 ersätts ett enkelt uppdrag med 3 000 kr per månad och ett dubbelt uppdrag 
med 6 000 kr per månad. För specialistläkare gäller dubbla ersättningsnivåer. För 
administrativ personal gäller halva ersättningsnivåerna. 
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Vid särskilda uppdrag, såsom regionledda projekt eller dylikt som kräver större 
engagemang, kan en särskild ersättning utgå som bestäms från fall till fall. Alla 
ersättningar förutsätter att leverantören meddelat primärvårdsenheten om 
leverantörens deltagande i projekt, grupp eller annat utfört uppdrag. Detta ska 
göras kvartalsvis.

Ersättning för deltagande i pilot
Region Jönköpings län ersätter leverantören som deltar som pilot i syfte att testa 
nya arbetssätt som sedan kan spridas i Region Jönköpings län. En särskild 
ersättning utgår som bestäms i förväg från fall till fall. Ersättningen utgår ifrån 
antal listade på vårdcentralen och pilotverksamhetens storlek och bestäms i 
förväg. 

Implementering och utveckling av arbetssätt kroniskt sjuka
Region Jönköpings län ersätter leverantören för implementering och utveckling av 
standardiserade vårdförlopp för kroniskt sjuka patienter. 

Kvalitetsindikatorer kopplad till ersättning
Under avtalsperioden kan Region Jönköpings län komma att, med hjälp av 
medicinsk programgrupp primärvård och representanter för leverantörerna, ta 
fram förslag till kvalitetsindikatorer för nästkommande verksamhetsår utifrån ett 
patient- och producentperspektiv. Samtliga leverantörer ska kunna medverka i 
arbetet att ta fram och följa upp kvalitetsindikatorer.

Region Jönköpings län beskriver hur indikatorerna ska mätas, redovisas, följas 
upp och ersättas. Kvalitetsindikatorerna ska vara klara senast tre månader före 
nästa verksamhetsår. 

6.6 Särskild ersättning

Utbildning
ST-läkare 
Leverantören kan få ersättning under den tid läkaren fullgör sin ST-tjänstgöring, 
vilket normalt innebär fem år. Detta gäller om en överenskommelse träffats 
mellan leverantören och Region Jönköpings län. 

Region Jönköpings län ersätter som regel max 60 månaders heltidstjänstgöring 
men kan vid särskilda skäl förlänga ersättningen med upp till 12 månader. 
Exempel på särskilda skäl är läkare med utbildning från EU/EES där 
kompetensnivå inte motsvarar vad en Svensk läkarutbildning med AT utan 
kommer behöva en längre genomsnittlig utbildning för att kunna bli godkänd som 
specialist i allmänmedicin.

Leverantören får maximalt ersättning med 57 800 kronor per månad beräknat på 
heltidstjänstgöring eller faktisk kostnad för ST-läkare med heltidstjänstgöring.
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Vid tjänstgöring utanför vårdcentralen ska eventuella jourer avlönas av den 
organisation där ST-läkaren tjänstgör.

Fortbildning av läkare med specialistläkarexamen från EU eller EES land 
Ersättning för fortbildning av läkare med läkarexamen, från EU eller EES-land, 
som fått automatisk specialistkompetens i allmän medicin i Sverige i samband 
med ansökan om svensk legitimation. Ersättningen är densamma som för ST-
läkare i ST-utbildning under den tid som kompletterande utbildning sker. 
Ersättning utgår under 2 år, men i särskilda fall kan en längre period för ersättning 
godkännas. 

PTP-psykolog
Region Jönköpings län har inom vårdval primärvård avsatt medel för PTP-
psykologer. För att en vårdcentral ska kunna anställa en PTP-psykolog med 
central finansiering krävs att vårdcentralen är bemannad med minst en legitimerad 
psykolog med dokumenterad erfarenhet av tjänstgöring i primärvårdsverksamhet 
samt att vårdcentralen kan erbjuda PTP-handledning av psykolog med minst tre 
års erfarenhet av yrket.

Leverantören får maximalt ersättning med 40 000 kronor per månad beräknat på 
heltidstjänstgöring eller faktisk kostnad för PTP-psykolog med 
heltidstjänstgöring.

Specialistutbildning för sjuksköterskor
Region Jönköpings län har inom vårdval avsatt medel för utbildningsplatser för 
specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning distriktssköterska samt 
psykiatrisk vård. 

Leverantören kan få maximal ersättning med 40 000 kronor per månad för 
specialistutbildning till distriktssköterska och 45 000 kronor per månad för 
specialistutbildning till psykiatrisjuksköterska beräknat på heltidsstudier eller 
faktisk kostnad för heltidsstudier.

KBT-utbildning steg 1
Region Jönköpings län har inom vårdval primärvård avsatt medel för KBT 
Basutbildning (steg 1). Detta avser den KBT-utbildning som Region Jönköpings 
län tecknat avtal för med extern part. Leverantören ansöker hos Region 
Jönköpings län om utbildningsplats och primärvårdsenheten beslutar om 
fördelning.

Verksamhetsförlagd utbildning
Leverantören får ersättning för vissa verksamhetsförlagda utbildningar i samband 
med placering (om sådan överenskommelse finns med skolan).
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Klinisk undervisningsmottagning (KUM)
Region Jönköpings län tecknar tilläggsuppdragsavtal med leverantörer för att 
bedriva klinisk undervisningsmottagning i Jönköpings län från och med hösten 
2020. Särskild ersättning kommer utgå.

Utökade öppettider 
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. Ersättningen utgör 3 000 kronor per timme. 

Läkarmedverkan i barnhälsovården 
Region Jönköpings län ersätter leverantören för den läkartid Region Jönköpings 
läns barnhälsovård köper av vårdenheten med 300 kronor per timme utöver den 
ersättning vårdenheten får från barnhälsovården.

Övergripande vårdsamordnare 
Region Jönköpings län kan teckna avtal med och ersätta leverantörer med ett 
övergripande ansvar för stöd till vårdcentralernas vårdsamordnare. Ersättningen är 
30 000 kronor per månad för hela uppdraget. Uppdraget kan delas på max tre 
vårdcentraler.

Samordnare med ansvar för gemensam närakut
Region Jönköpings län ersätter leverantörer med ansvar för gemensam närakut 
med 3,50 kronor per invånare och år och sjukvårdsområde.

Utlagd mottagning i glesbygd
Region Jönköpings län ersätter leverantörer som bedriver utlagd mottagning minst 
en gång per vecka på orter som annars saknar mottagning. Ersättning gäller orter 
från vilka möjligheterna att ta sig till befintliga vårdcentraler med allmänna 
kommunikationsmedel är begränsade. Ersättningen 2020 är 200 000 kronor per ort 
och år. Region Jönköpings län ersätter även sjuksköterskemottagning på Visingsö 
på motsvarande sätt. Region Jönköpings län bedömer vilka utlagda mottagningar 
som ger rätt till ersättning efter ansökan från leverantören. 

Riktade statsbidrag
Regeringen använder särskilda statsbidrag för att stimulera utveckling inom 
viktiga områden i regionernas och kommunernas verksamhet. Villkoren för 
statsbidragen beslutas vanligen för ett eller två år i taget.

Leverantören förväntas delta i relevanta förbättringsområden enligt 
överenskommelser mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Modellerna för ersättning varierar.
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Momskompensation
En privat leverantör får momskompensation genom att ersättningen räknas upp 
med 5 procent på nettoutbetalningen.

Enligt nuvarande momslagstiftning har landstingskommunala leverantörer 
avdragsrätt för ingående moms. Motsvarande gäller inte privata leverantörer som i 
stället måste kostnadsföra ingående moms. För att privata och 
landstingskommunala leverantörer ska kunna konkurrera på lika villkor får de 
privata leverantörerna därför kompensation för sina merkostnader för moms.

6.7 Kostnader

Avdrag för besök på annan vårdcentral
Varje vårdcentral har kostnadsansvar för verksamhet vid den egna vårdcentralen 
och dess underleverantörer, men också för de besök som personer som har sitt 
vårdval vid vårdcentralen gör;
 
Leverantören får avdrag för besök som de som valt vårdcentralen gör hos andra 
vårdcentraler i Jönköpings län. Avdragen görs i samband med den månatliga 
utbetalningen av ersättning. Avdragen inkluderar kostnader för medicinsk 
diagnostik. När en vårdcentral inom Jönköpings län utför hälso- och 
sjukvårdstjänster för invånare som valt en annan vårdcentral ger det en intäkt 
enligt samma prislista.

I de fall leverantören har tecknat avtal om att köpa vård från en annan leverantör, 
där avtalet även reglerar ersättning och denna avviker från prislistan, ska 
leverantören betala ersättning till den leverantör som har tillhandahållit vården. 
Avtalsparterna administrerar och ansvarar själva för de ekonomiska 
mellanhavandena. 

Avdrag för besök i andra regioner
Leverantören får avdrag för besök som de som valt vårdcentralen för vård på 
primärvårdsnivå i andra regioner enligt prislista nedan. När en vårdcentral inom 
Jönköpings län utför hälso- och sjukvårdstjänster för invånare från annat län och 
valt en annan vårdcentral ger det en intäkt enligt samma prislista.

Avdrag för besök utanför länet sker i samband med att den besökta regionen 
fakturerar Region Jönköpings län. Den besökta regionen ska fakturera patientens 
hemregion senast sex månader efter besöket. 

Besök på annan vårdcentral Avdrag

Läkarbesök* 650 kr

Sjukvårdande behandling* 450 kr
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*Ersättning Inklusive medicinsk diagnostik exklusive patientavgift. Erlagd patientavgift 
tillfaller ej leverantören enligt avsnitt 6.4. 

Under juni, juli och augusti gäller dubbla ersättnings- och avdragsnivåerna för 
besök på annan vårdcentral enligt beskrivning i detta avsnitt.

Avdrag för besök hos läkare inom allmänmedicin enligt lagen om 
läkarvårdsersättning eller vårdavtal på primärvårdsnivå
Leverantören får avdrag för recept och sjukvårdande behandling som invånare 
som valt vårdcentralen får hos privata läkare inom allmänmedicin.

Leverantören får avdrag för de 5 första läkarbesöken per år som invånare som valt 
vårdcentralen gör hos privata läkare inom allmänmedicin. Avdraget utgörs av ett 
schablonbelopp för läkarbesök inklusive medicinsk service.

Avdrag för besök hos sjukgymnaster enligt lagen om ersättning för 
sjukgymnastik eller vårdavtal på primärvårdsnivå
Leverantören får avdrag för de 20 första besöken per år som invånare som valt 
vårdcentralen gör hos privata sjukgymnaster. Avdraget utgörs av ett 
schablonbelopp för besök hos sjukgymnast. 

Avdrag för enstaka besök
Besök hos läkare och sjukgymnaster enligt nationella taxan eller 
vårdavtal (primärvårdsnivå)

Läkarbesök inklusive telefonrådgivning* 770 kr

Recept 50 kr

Enkel sjukvårdande behandling av sjuksköterska* 50 kr

Sjukgymnastbesök* 360 kr

*Inklusive medicinsk diagnostik, exklusive patientavgift

Kostnadsansvar för närakutmottagning
Leverantören har kostnadsansvar för laboratorieprover och radiologi som 
ordinerats av leverantörens personal på närakutmottagningen. Leverantören 
ansvarar för samtliga sina personalkostnader, inklusive resor och logi, när 
personalen tjänstgör på närakutmottagningen.

Region Jönköpings län ansvarar för lokalhyra, städning, vaktmästeri, telefoni, 
läkemedelsförråd, förbrukningsmaterial och investeringar av nödvändig utrustning 
samt sjukresor. Patientavgifter på närakutmottagningen tillfaller och bokförs på 
Region Jönköpings län.

Kostnadsansvar för smittskydd
Leverantören har kostnadsansvar för provtagning av enskilda personer i samband 
med smittspårning av till exempel tarmsjukdomar, STI-sjukdomar eller stick- och 
skärskador.
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Leverantören har kostnadsansvar för provtagning och behandling i samband med 
utbrott av smittsamma sjukdomar. Vid större utbrott kan samråd ske med Region 
Jönköpings läns smittskyddsläkare för kostnadsfördelning.

Kostnader för IT och telefoni
För de obligatoriska IT-stöden debiteras ingen kostnad för leverantören.

Leverantören debiteras en årlig kostnad för IT-infrastruktur och eventuell hyra av 
IT-utrustning. 

Leverantören debiteras en årlig kostnad för infrastruktur för telefoni och eventuell 
hyra av telefoner. Leverantören får avropa TeleQ enligt Region Jönköpings läns 
leveransavtal med tjänsteleverantören (som fakturerar leverantören direkt för hela 
kostnaden).

6.8 Underlag för utbetalning
Region Jönköpings län hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för 
utbetalning av ersättning från Master och Cosmic. Reglering för utbetalning 
baseras på samtliga vårddata som registrerats vid avstämningstidpunkten. 
Ersättningsberäkningen är beroende av inrapportering av korrekt indata från 
vårdcentraler inom Vårdval Primärvård. Leverantören är ansvarig för att leverera 
efterfrågade indata av god kvalitet. Systemet för inrapportering bygger i stor 
utsträckning på förtroende för leverantörens integritet och noggrannhet och 
leverantören ska lojalt fullgöra sina skyldigheter i detta avseende. Det är av 
yttersta vikt för förtroendet mellan parterna, liksom för kontraktets fortlevnad, att 
Region Jönköpings län får korrekt indata från vårdcentralen.

I de fall då leverantörerna ska lämna in underlag för ersättning till Region 
Jönköpings län måste det ske senast den femte i varje månad för att komma med i 
nästa utbetalning. 

Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en 
helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag.

Ersättning som uteblir på grund av felaktig registrering i Cosmic kompenseras 
inte i efterhand. Region Jönköpings län korrigerar inte heller tillägg och avdrag 
för besök på annan vårdenhet som skett på grund av utebliven eller felaktig 
inrapportering av underleverantörsavtal. 
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7. Anvisningar för ansökan

7.1 Ansökan om godkännande
Intresserade bjuds in att ansöka om godkännande för att få driva vård inom 
vårdvalet. Ansökan sker genom att ansökan tillsammans med övriga begärda 
handlingar lämnas in till Region Jönköpings län. En leverantör kan ansöka om 
godkännande för flera enheter. En ansökan ska lämnas per enhet.

Det finns inget sista datum för ansökan. Det innebär att ansökan kan lämnas tills 
det aktuella vårdvalet upphör. Inför en ny avtalsperiod ansöker även sedan 
tidigare godkända leverantörer.

7.2 Ansökan och begärda handlingar
Ansökan och begärda handlingar ska vara skrivna på svenska. Ansökan och 
begärda handlingar lämnas via upphandlingsverktyget Tendsign 
(www.tendsign.se).

För företag under bildande gäller att företaget ska vara bildat vid avtalets 
tecknande. Företaget ska vid samma tillfälle vara skatteregistrerat och uppvisa 
registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket.

Sökande som lämnar anbud under formen företag under bildande, ska till anbudet 
bifoga stiftelseurkund för ett aktiebolag under bildande alternativt ifylld ansökan 
om nyregistrering av enskild näringsidkare. Av den bifogade handlingen ska namn 
på företrädare för sökanden och personnummer framgå.

Handlingar att bifoga ansökan:

 registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige 
Bolagsverket). Registreringsbeviset får inte vara äldre än 1 år.

 intyg på anmälan om bedrivande av verksamhet (Vårdgivarregistret) enligt 
patientsäkerhetslagen (2010:659). Intyget får inte vara äldre än 3 månader.

 verksamhetsbeskrivning
 CV för verksamhetschef/vd 
 CV för medicinskt ledningsansvarig läkare
 giltigt intyg om ansvarsförsäkring 
 finansieringsplan
 referenser

Sökanden måste inte bifoga årsredovisning, men Region Jönköpings län kan 
komma att ta ut eller begära in tidigare årsredovisningar för att säkra sökandens 
ekonomiska förutsättningar.

För att bekräfta sin kapacitet att utföra uppdraget ska sökanden lämna uppgift 
omfattande minst en referent för vilka sökanden under de senaste tre åren har 
utfört uppdrag av liknande/motsvarande/jämförbar art.
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Region Jönköpings län kan komma att kontakta referenterna för att förvissa sig 
om att sökanden har den tekniska förmåga och kapacitet som krävs för uppdragets 
genomförande. Förfrågan kan gälla bland annat sökandens tekniska förmåga 
(omfattande bland annat utbildning och kompetens) samt kapacitet och resurser i 
förhållande till uppdragets omfattning.

Uppgift om referensuppdrag ska lämnas på följande sätt:

 kortfattad beskrivning av respektive uppdrags omfattning
 tidsperiod
 kontaktpersoner med telefonnummer och e-postadress

Sökanden ska ha kontrollerat att angivna kontaktpersoner är aktuella och går att 
nå på angivna telefonnummer och e-postadresser. Region Jönköpings län 
förbehåller sig rätten att söka egna referenser.

För utlandsregistrerade bolag även intyg om skatteregistrering från Skatteverket 
och kreditupplysning.

Med sin ansökan intygar sökanden att: 

• kraven enligt förfrågningsunderlaget är uppfyllda 
• att hela åtagandet enligt avtalet kan utföras från driftstarten
• sökanden accepterar att beställaren i samband med verifiering inför 

driftstarten har rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten 
eller säga upp avtalet

7.3 Offentlig handling
Inkommen ansökan är som huvudregel offentlig handling. Om sökanden anser att 
någon del i ansökan bör omfattas av sekretess ska detta anges i ansökan och 
motiveras med hänvisning till relevant lagrum. Beställaren kommer att i varje 
enskilt fall och vid varje förfrågan göra en prövning av huruvida en specifik 
uppgift omfattas av sekretess.

7.4 Frågor om ansökan
Frågor om ansökan ställs till Region Jönköpings läns inköpsavdelning via 
upphandlingsverktyget Tendsign (www.tendsign.se).

7.5 Komplettering eller rättning av ansökan
Beställaren kan begära kompletteringar om ansökan inte är fullständig eller om 
begärda underlag saknas. Vid komplettering kan handläggningstiden förlängas.

Region Jönköpings län kan medge att sökande får rätta en uppenbar felskrivning, 
felräkning eller annat uppenbart fel i ansökan.
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8. Villkor för godkännande

8.1 Handlingar
Sökanden ska fylla i ansökan och lämna intyg, handlingar och andra underlag 
enligt anvisningarna.

8.2 Ekonomiska förutsättningar
Leverantören ska under hela avtalsperioden ha en stabil ekonomisk bas och 
tillgång till resurser som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll.

Sökanden ska anses ”kreditvärdig” med en ratingpoäng om minst 40 poäng enligt 
Creditsafe AB:s eller motsvarande bedömning vid tiden för ansökan. Utländska 
sökanden kan komma att bedömas efter en annan skala som motsvarar den 
angivna.

I det fall kreditvärdigheten inte går att bedöma eller inte når upp till 40 poäng, ska 
sökanden lämna en förklaring till varför kravet inte nås och med ytterligare 
information styrka en stabil ekonomisk bas. I det fall den ekonomiska stabiliteten 
garanteras av moderbolag, bank eller annan garant, ska intyg om detta bifogas 
ansökan och vara undertecknad av behörig företrädare för garanten. Kreditlöftet 
ska avse första avtalsåret.

Beställaren har tolkningsföreträde i bedömningen av leverantörens ekonomiska 
förutsättningar.

8.3 Verksamhetsförutsättningar
Sökanden ska ha en organisation med kapacitet att hantera och leverera de 
efterfrågade tjänsterna.

Beställaren kommer att bedöma om sökanden kan uppfylla verksamhetskraven 
utifrån beskrivningarna i ansökan och eventuella tidigare uppdrag inom området.

Verksamhetschef
Sökanden ska ha en för uppdraget ansvarig verksamhetschef enligt Hälso- och 
sjukvårdslag (2017:30, 4 kap. 2§). Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med 
verksamheten och de lagar, förordningar, riktlinjer, föreskrifter från 
Socialstyrelsen och de allmänna råd som gäller för hälso- och sjukvården.

Medicinskt ledningsansvarig läkare 
Verksamheten ska ha en medicinskt ledningsansvarig läkare med minst tre års 
erfarenhet av klinisk verksamhet inom specialiteten allmänmedicin efter avslutad 
och av Socialstyrelsen godkänd specialistutbildning. Medicinskt ledningsansvarig 
läkare ska vara regelbundet kliniskt verksam vid vårdenheten och där emellan 
vara tillgänglig för vårdenheten vid behov.
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Hälso- och sjukvårdspersonal
Hälso- och sjukvårdspersonal ska ha erforderlig legitimation och kompetens.

Lokaler
Leverantören ska ha för verksamheten ändamålsenliga och godkända lokaler i 
Jönköpings län. Lokalerna ska uppfylla gällande lagkrav och föreskrifter för 
vårdverksamhet. Lokalerna ska vara fysiskt tillgängliga för alla enligt Boverkets 
riktlinjer för tillgängliga lokaler.

Leverantören ska ha de hjälpmedel som krävs för att förflytta besökande patienter 
på ett säkert sätt t.ex. personlyft, överflyttningsplattform eller liknande.

Lokalisering
Inom vårdval Region Jönköpings län är det inte tillåtet att öppna vårdcentraler, 
filialer eller andra former av utlagda mottagningar i andra län för att bedriva 
fysiska utomlänsbesök. 
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9. Beslut om godkännande

9.1 Villkor
För att sökanden ska bli godkänd måste samtliga obligatoriska krav och övriga 
villkor som anges i detta förfrågningsunderlag och i ansökan vara uppfyllda.

Sökanden kommer inte att godkännas om:

 sökanden inte uppfyller villkoren för godkännande enligt Lag om 
valfrihetssystem 7 kap § 1

 sökanden i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda 
upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar

 sökanden inte kan redovisa en finansieringsplan som beställaren bedömer 
visar på förutsättningar att bedriva verksamheten

Sökanden kan komma att inte godkännas om:

• sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden tidigare haft uppdrag 
åt beställaren, annan region eller annan uppdragsgivare och avtalet till 
följd av brister i sökandens agerande sagts upp i förtid

• sökanden undersöks för allvarliga brister i annat uppdrag
• sökande är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller 

föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller 
underkastats näringsförbud, eller om sökande är föremål för ansökan om 
ovanstående

• företrädare för sökande är dömd för eller föremål för utredning av brott 
som av beställaren anser påverka förtroendet för vården

Sökanden ska på begäran från beställaren tillhandhålla uppgifter och utdrag ur 
misstanke- och belastningsregistret för styrelseledamöter och andra företrädare för 
sökanden.

9.2 Beslut om godkännande
Beslut om godkännande meddelas inom 60 dagar efter det att komplett ansökan 
inkommit till Region Jönköpings län.

9.3 Ingående av avtal
Avtal ingås så snart som möjligt när beställaren godkänt leverantören.

9.4 Verifiering inför driftstarten
Leverantören förbinder sig att ha verksamhet färdigställd senast 14 dagar före 
driftstarten så att beställaren kan verifiera att leverantören är klar med alla 
förberedelser samt att lokaler och utrustning uppfyller kraven.
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Beställaren äger ensidigt rätt att besluta om ett senare datum för driftstarten om 
leverantören bedöms sakna förutsättningar att utföra åtagandet i avtalad 
omfattning vid angivet datum. Vid väsentliga brister äger Region Jönköpings län 
rätt att frånträda avtalet.

Leverantören äger inte rätt till någon form av skadestånd till följd av Region 
Jönköpings läns beslut, enligt ovan. Region Jönköpings län däremot har rätt till 
ersättning från leverantören för kostnader som beror på dennes brister.

9.5 Återkallande av godkännande
Godkännandet av en leverantör gäller i sex månader. Därefter äger Region 
Jönköpings län rätt att återkalla godkännande om inget avtal undertecknats.

9.6 Överklagande
Sökande som gör gällande att Region Jönköpings län brutit mot en bestämmelse i 
Lag (2008:962) om valfrihetssystem får ansöka om rättelse hos förvaltningsrätten 
i Jönköping.

Endast den sökande som inte godkänts får ansöka om rättelse av den 
upphandlande myndighetens beslut.

En ansökan om rättelse ska inges skriftligen. Ansökan om rättelse ska ha kommit 
in till allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätten i Jönköping) inom tre veckor 
från det att underrättelse lämnats. 
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10. Mall för avtal enligt lagen om 
valfrihetssystem

10.1 Avtalsparter
Beställare: Region Jönköpings län
Organisationsnummer: 232100-0057

Leverantör: <leverantörens namn> 
Organisationsnummer: <organisationsnummer> 

10.2 Avtalets omfattning
I detta avtal regleras leverantörens bedrivande av primärvård vid < namn och 
adress för verksamheten>. Med avtalet förstås bestämmelserna i detta avtal och 
”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.

10.3 Avtalsperiod
Avtalet gäller från och med dag för avtalets undertecknande <datum> till och med 
2021-12-31. Med möjlighet till förlängning med två (2) år i taget, om inte avtalet 
sagts upp skriftligen av endera part senast tolv månader före avtalstidens slut.

Utförandet av uppdraget inleds vid överenskommet datum för driftstart. Före 
driftstarten äger leverantören inte rätt att utföra vård enligt detta avtal.

10.4 Kontaktpersoner
Parterna ska utse var sin kontaktperson. När part byter kontaktperson eller 
kontaktuppgifter, ska detta skriftligen meddelas den andra parten utan dröjsmål.

Region Jönköpings län: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 
telefonnummer> 

<Leverantör>: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 
telefonnummer> 

10.5 Meddelanden
Meddelanden i anledning av avtalet ska skickas till respektive parts kontaktperson 
med post, e-post eller fax.

10.6 Handlingars inbördes ordning
”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län” är en del av avtalet. De i denna punkt 
nämnda handlingar utgör avtalsinnehåll.
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Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende 
gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i 
följande ordning:

1. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
2. detta avtal med bilagor
3. Region Jönköpings läns eventuella kompletteringar av 

förfrågningsunderlaget
4. förfrågningsunderlag med bilagor
5. eventuella kompletteringar av ansökan
6. leverantörens ansökan

10.7 Lagar, förordningar, föreskrifter, policy och riktlinjer
Leverantören ska följa gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och 
Region Jönköpings läns styrande dokument i form av exempelvis policy och 
riktlinjer, överenskommelser och kliniska kunskapsstöd. Beställaren ska 
tillhandhålla relevanta styrande dokument.

10.8 Ersättningsvillkor
Leverantörens ersättning framgår av avsnitt 6 i ”Primärvård inom vårdval i 
Jönköpings län”.

10.9 Samarbetsformer 
Leverantören kan samarbeta med andra aktörer för delar av uppdraget, undantaget 
kravet på öppettider, om inte särskild överenskommelse (skriftlig) finns med 
Region Jönköpings län.

När det gäller hälso- och sjukvård måste det tydligt vara reglerat vem som är den 
juridiska vårdgivaren enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Därför finns det 
tre godkända samarbetsformer: 

 överenskommelse inom samma vårdgivare
 konsultavtal 
 underleverantörsavtal

Alla samarbetsformer ska vara skriftliga och kunna redovisas i ansökan om 
godkännande och vid förfrågan från beställaren.

Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om var och när 
vårdcentralens utbud är tillgängligt och vem som ansvarar för verksamheten. Det 
är särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig i 
akuta situationer.

Leverantören ansvarar för att all vårddokumentation sker enligt lagar och 
föreskrifter och Region Jönköpings läns riktlinjer.
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Överenskommelse inom samma vårdgivare
Överenskommelse inom samma vårdgivare används när en leverantör med 
vårdgivaransvar för flera vårdcentraler inom Jönköpings län samarbetar för att 
exempelvis kunna erbjuda invånarna god vård och tillgänglighet enligt villkoren 
för vårdval.

Samarbetet ska dokumenteras i en skriftlig överenskommelse.

Konsultavtal
Konsultavtal används för inhyrd personal som utför uppdrag genom leverantörens 
verksamhet. Inhyrd personal ska arbeta på plats i leverantörens lokaler.

Leverantören har det juridiska vårdgivaransvaret.

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt konsultavtal.

Underleverantörsavtal
Underleverantörsavtal används när ett företag utför uppdrag (exempelvis 
sjukgymnastik eller medicinsk fotvård) åt leverantören genom sin egen 
verksamhet. 

Underleverantören har det juridiska vårdgivaransvaret för den hälso- och sjukvård 
som utförs i underleverantörens verksamhet.

Underleverantörer som utför hälso- och sjukvårdsuppdrag ska vara anmälda till 
vårdgivarregistret.

Leverantören är juridiskt ansvarig gentemot beställaren och ansvarig för att 
underleverantören uppfyller beställaren krav och villkor för uppdraget. 
Leverantören ska kontinuerligt kontrollera och följa upp underleverantörens 
kvalitet enligt Socialstyrelens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Leverantören ska på begäran kunna redovisa 
exempelvis underleverantörens kompetens, lokaler, utrustning och följsamhet till 
lagar och föreskrifter, nationella vårdprogram och riktlinjer samt Region 
Jönköpings läns riktlinjer. 

All kommunikation, rapportering, fakturering med mera från eventuell 
underleverantör ska ställas till leverantören.

Underleverantörer får endast agera genom sin avtalspart, och äger inte rätt att 
marknadsföra sina tjänster på ett sätt som kan uppfattas att de har avtal med 
Region Jönköpings län.

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt underleverantörsavtal.

Om avtalet gäller utförande av hälso- och sjukvård inom LOV måste leverantören 
fått ett godkännande av Region Jönköpings län innan avtalet träder i kraft.
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10.10 Ansvarsförsäkring
Leverantören ska teckna och under hela avtalsperioden vidmakthålla en 
egendoms-, allrisk- och ansvarsförsäkring i den omfattning verksamheten kräver. 
Leverantörens ansvar är inte begränsat till de belopp som omfattas av de 
försäkringar leverantören har tecknat.

10.11 Skadestånd
Leverantören har fullt ansvar för sitt åtagande enligt avtalet och för all skada och 
alla förluster som kan komma att orsakas av leverantörens handlande eller brist på 
handlande. Leverantören ska hålla beställaren skadeslös om skadeståndskrav 
väcks från tredje man direkt mot beställaren som en följd av leverantörens 
handlande eller brist på handlande.

10.12 Ändrade ägarförhållanden
Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos leverantören eller 
eventuella moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till beställaren. På 
begäran av beställaren ska leverantören lämna ytterligare information om de nya 
ägarförhållandena och om leverantörens möjligheter att uppfylla avtalet. 
Beställarens godkännande av den nya ägaren krävs för avtalets fortsatta giltighet.

10.13 Överlåtelse
Leverantören får inte överlåta hela eller delar av avtalet utan beställarens skriftliga 
godkännande. Den nya leverantören ska efter överlåtelsen informera berörda 
invånare/patienter om förändringen.

10.14 Ändringar i avtalet
Beställaren har rätt att besluta om ändringar av villkoren som ska tillämpas. 
Beställaren ska omgående informera leverantören om ändrade villkor.

Vardera parten har rätt att yrka på ändringar av villkoren i händelse av finansiell 
kris, ekonomiska omvälvningar eller om Region Jönköpings län tvingas utfärda 
besparingsbeting för verksamhetsområdet.

Leverantör som inte vill bli bunden av ändrade villkor ska inom 60 dagar 
skriftligen meddela beställaren att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant 
meddelande inte mottagits av beställaren inom den angivna tidsfristen blir 
leverantören bunden av de ändrade villkoren från och med den dag beställaren 
angivit i ändringsmeddelandet, dock tidigast 60 dagar efter det att 
ändringsmeddelandet är avsänt.

Om leverantören meddelar beställaren att den inte accepterar de ändrade villkoren 
och Region Jönköpings län vidhåller ändringen i förhållande till leverantören, 
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upphör avtalet att gälla tolv månader efter utgången av 60-dagarsfristen. Under 
den återstående avtalstiden gäller avtalet i sin lydelse före ändringarna.

10.15 Brister och sanktioner
Leverantören ansvarar för att hålla den avtalade kvaliteteten under hela 
avtalsperioden.

Båda parter har en skyldighet att göra motparten uppmärksam på sådant som kan 
uppfattas som avtalsbrott eller avvikelse från avtalet.

Leverantören ska åtgärda fel och brister efter skriftligt påpekande från beställaren. 
Om fel och brister inte åtgärdas i sin helhet inom angiven tidsperiod har 
beställaren rätt att:

 Hålla inne hela eller del av ersättningen som senare kan betalas ut vid 
åtgärdad brist

 Minska ersättningen, betalas ej ut senare
 Ej betala ut ersättningen i sin helhet
 Utkräva vite
 Säga upp avtal enligt avsnitt 10.18 Uppsägning av avtalet på beställarens 

begäran.

10.16 Konkurs
Leverantör som går i konkurs ska omedelbart informera beställaren enligt Region 
Jönköpings läns riktlinjer.

Vid en konkurs är leverantören oförändrat ansvarig för verksamheten och 
patientsäkerheten. Leverantören ska exempelvis hantera remiss- och provsvar till 
dess att tingsrätten godkänt konkursen och utsedd konkursförvaltare tagit kontakt 
med leverantören.

Leverantören ska snarast informera konkursförvaltaren om:

 att konkursförvaltaren enligt hälso- och sjukvårdslagen tar över 
vårdgivaransvaret även om fysiska patientbesöken upphör

 att kvarvarande patientadministrativt arbete ska fortsätta för att säkra 
patientsäkerheten enligt patientsäkerhetslagen

 att konkursförvaltaren snarast ska kontakta beställaren

10.17 Avtalets upphörande på leverantörens begäran
Leverantören har möjlighet att i förtid säga upp avtalet under förutsättning att det 
föreligger särskilda skäl som hindrar leverantören att fortsätta bedriva 
verksamheten. Begäran ska skriftligen lämnas till beställaren senast sex månader 
innan verksamheten upphör.
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När ett avtal om att driva vårdcentral sagts upp bedömer beställaren situationen 
och beslutar utifrån vad som är långsiktigt bäst för invånarna.

Om beställaren beslutar att verksamheten ska upphöra fördelas vårdcentralens 
geografiska närområde till andra vårdcentraler.

10.18 Uppsägning av avtalet på beställarens begäran
Beställaren har rätt att i förtid säga upp avtalet om leverantören inte kan uppfylla 
eller säkerställa de obligatoriska krav som ställs i avtalet.

Uppsägning ska ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den 
omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den 
uppsägande parten. Vid uppsägning av avtalet gäller en uppsägningstid om sex 
månader.

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 
omfattas av någon av de omständigheter som räknas upp i lagen om 
valfrihetssystem 7 kap § 1 punkt 1-4 och som innebär att leverantören skulle ha 
uteslutits vid tilldelning av avtal.

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 
väsentligt bryter mot någon del av avtalet till men för patienter, eller om 
leverantören grovt åsidosatt sina skyldigheter, agerat vårdslöst eller grovt 
åsidosatt sina ekonomiska skyldigheter mot myndighet eller beställaren.

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det sker en 
direkt eller indirekt förändring av ägandet av en majoritet av aktierna i 
leverantörens företag, eller att det bestämmande inflytandet över leverantörens 
företag förändras direkt eller indirekt på ett sätt som Region Jönköpings län inte 
skäligen kan godta.

Beställaren har vid avtalets omedelbara upphörande rätt att omedelbart ta över 
delar eller hela leverantörens verksamhet med egen personal för att rätta till 
förhållandena och upprätthålla kontinuitet för berörda invånare.

Om avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott kan beställaren även ha rätt till 
skadestånd.

10.19 Force majeure
Parterna har rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet 
om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll 
såsom naturhändelse, svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 
myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 
liknande omständighet.
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Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan 
föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Det åligger part, som önskar 
åberopa force majeure, att utan uppskov skriftligen underrätta motparten om 
uppkomst därav och hålla part underrättad och meddela motparten när force 
majeure upphör.

För det fall force majeure varar mer än två månader, har den andra parten rätt att 
skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har 
ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten.

10.20 Tillämpning och tvister
Om någon bestämmelse i avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att avtalet i 
sin helhet ska anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar någon av 
parternas utbyte av avtalet ska skälig jämkning ske. Part som anser att något i 
avtalet ska anses ogiltigt har att omgående och skriftligen meddela och ange skäl 
till motparten.

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras med tillämpning av svensk rätt av 
svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans.

10.21 Efter avtalets upphörande
Leverantören ska när avtalet upphör samverka med beställaren kring hantering av 
patientdokumentation, lokaler och utrustning, förekommande avtal och allt i 
övrigt som förutsätter att en övergång av verksamheten till annan kan komma till 
stånd på ett patientsäkert sätt.

Leverantören ska inhämta patientens medgivande till överföring av information 
och ansvarar för att patientdokumentationen säkerställs enligt Socialstyrelsens 
riktlinjer.

10.22 Bilagor

 Avtal om sammanhållen journalföring (bilaga 1)
 Avtal om personuppgiftsbiträdesavtal 1 (bilaga 2)
 Avtal om personuppgiftsbiträdesavtal 2 (bilaga 3)
 Avtal om informationsutlämning av HSA-information (bilaga 4)
 Uppdragsavtal om spärrtjänst (bilaga 5)

10.23 Underskrifter
Jönköping <datum> <Ort, datum>
Region Jönköpings län <Leverantör>
<Namn Efternamn> <Namn Efternamn>
<Titel> <Titel>

232



Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2019-09-24

69

233



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 117-
144
Tid: 2019-09-17 kl. 13:00-16:35

Plats: Regionens hus, sal A
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1. Vision och övergripande mål 

1.1 Vision för Region Jönköpings län 
För ett bra liv i en attraktiv region. 

1.2 Övergripande mål 
Målet för hälso- och sjukvården i Jönköpings län är bästa möjliga hälsa hos hela 
befolkningen och god och jämlik vård. Länets invånare ska få den vård de 
behöver när de behöver den och på det sätt de behöver. 

Primärvården är basen i hälso- och sjukvården. Region Jönköping län utvecklar 
nya arbetssätt och samverkan med målet att primärvården ska vara 30 procent av 
hälso- och sjukvården 2030. 

 

Strategin är en omställning från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral 
och från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer 
och invånarna själva. Region Jönköpings län är aktiv i utveckling och 
implementering av välfärdsteknik och e-hälsa. 

I Jönköpings län är vårdcentralen invånarnas självklara förstahandsval där 
patienterna upplever trygghet och säkerhet i omhändertagandet med tilltro till 
primärvården. Vårdcentralen är den naturliga koordinatorn och samordnar 
invånarnas behov av hälso- och sjukvård under hela livet.  

1.3 Vårdval i ögonsjukvård 
Utifrån budget och flerårsplan fastställer och reviderar regionfullmäktige årligen 
mål, uppdrag och ersättningsvillkor för vården som avtalas och drivs inom ramen 
för Lag om valfrihetssystem (2008:962). 
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Mål och grundläggande principer 
Vårdvalsmodellen för Region Jönköpings län: 

1. Stärker invånarnas inflytande genom att 

• invånarna väljer vårdgivare 
• ersättningen följer invånaren 
• redovisning av kvalitet och resultat är offentliga 
• vården ges med kontinuitet och bred kompetens 
• vården ges på lika villkor i hela länet 
• vården är personcentrerad och utförs i samarbete med patienten 
• vårdgivaren upprättar patientkontrakt och samordnad individuell vårdplan 

2. Tillvaratar och utvecklar de professionella gruppernas kompetens genom 
att 

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

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

3. Styr mot önskvärda resultat genom att 

• ge störst ersättning för invånare med störst vårdbehov 
• premiera goda kliniska resultat 
• premiera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 
• vara patientsäker 
• ha hög tillgänglighet 
• stimulera samverkan och utveckling av nya arbetssätt 
• stimulera digitalisering och e-hälsa 
• säkerställa kostnadseffektiv vård 
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2. Anvisningar för ansökan 

2.1 Ansökan om godkännande 
Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända för att få driva vård inom 
vårdvalet. Ansökan sker genom att ansökan tillsammans med övriga begärda 
handlingar lämnas in till Region Jönköpings län. 

En leverantör kan ansöka om godkännande för flera enheter. En ansökan ska 
lämnas per enhet.  

Det finns inget sista datum för ansökan. Det innebär att ansökan kan lämnas tills 
det aktuella vårdvalet upphör. 

2.2 Ansökan och begärda handlingar 
Ansökan och begärda handlingar ska vara skrivna på svenska. Ansökan och 
begärda handlingar lämnas via upphandlingsverktyget Tendsign 
(www.tendsign.se). 

För företag under bildande gäller att företaget ska vara bildat vid avtalets 
tecknande. Företaget ska vid samma tillfälle vara skatteregistrerat och uppvisa 
registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket. 

Sökande som lämnar anbud under formen företag under bildande, ska till anbudet 
bifoga stiftelseurkund för ett aktiebolag under bildande alternativt ifylld ansökan 
om nyregistrering av enskild näringsidkare. Av den bifogade handlingen ska namn 
på företrädare för sökanden och personnummer framgå. 

Handlingar att bifoga ansökan: 

• registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige 
Bolagsverket) Registreringsbeviset får inte vara äldre än 1 år. 

• intyg på anmälan om bedrivande av verksamhet (Vårdgivarregistret) enligt 
patientsäkerhetslagen (2010:659) Intyget får inte vara äldre än 3 månader. 

• verksamhetsbeskrivning 
• CV för verksamhetschef/vd  
• CV för medicinskt ledningsansvarig läkare 
• Giltigt intyg om ansvarsförsäkring 
• finansieringsplan 
• referenser 

Sökanden måste inte bifoga årsredovisning, men regionen kan komma att ta ut 
eller begära in tidigare årsredovisningar för att säkra sökandens ekonomiska 
förutsättningar. 

För att bekräfta sin kapacitet att utföra uppdraget ska sökanden lämna uppgift 
omfattande minst en referent för vilka sökanden under de senaste tre åren har 
utfört uppdrag av liknande/motsvarande/jämförbar art. 
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Regionen kan komma att kontakta referenterna för att förvissa sig om att 
sökanden har den tekniska förmåga och kapacitet som krävs för uppdragets 
genomförande. Förfrågan kan gälla bland annat sökandens tekniska förmåga 
(omfattande bland annat utbildning och kompetens) samt kapacitet och resurser i 
förhållande till uppdragets omfattning. 

Uppgift om referensuppdrag ska lämnas på följande sätt: 

• kortfattad beskrivning av respektive uppdrags omfattning 
• tidsperiod 
• kontaktpersoner med telefonnummer och e-postadress 

Sökanden ska ha kontrollerat att angivna kontaktpersoner är aktuella och går att 
nå på angivna telefonnummer och e-postadresser. Regionen förbehåller sig rätten 
att söka egna referenser. 

För utlandsregistrerade bolag även intyg om skatteregistrering från Skatteverket 
och kreditupplysning 

Med sin ansökan intygar sökanden att:  

• kraven enligt förfrågningsunderlaget är uppfyllda  
• att hela åtagandet enligt avtalet kan utföras från driftstarten 
• sökanden accepterar att beställaren i samband med verifiering inför 

driftstarten har rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten 
eller säga upp avtalet 

2.3 Offentlig handling 
Inkommen ansökan är som regel offentlig handling. Om sökanden anser att någon 
del i ansökan bör omfattas av sekretess ska detta anges i ansökan och motiveras. 
Beställaren kommer att i varje enskilt fall och vid varje förfrågan göra en 
prövning av huruvida en specifik uppgift omfattas av sekretess. 

2.4 Frågor om ansökan 
Frågor om ansökan ställs till regionens inköpsavdelning via 
upphandlingsverktyget Tendsign (www.tendsign.se). 

2.5 Komplettering eller rättning av ansökan 
Beställaren kan begära kompletteringar om ansökan inte är fullständig eller om 
begärda underlag saknas. Vid komplettering kan handläggningstiden förlängas. 

Regionen kan medge att sökande får rätta en uppenbar felskrivning, felräkning 
eller annat uppenbart fel i ansökan. 
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3. Villkor för godkännande 

3.1 Handlingar 
Sökanden ska fylla i ansökan och lämna intyg, handlingar och andra underlag 
enligt anvisningarna. 

3.2 Ekonomiska förutsättningar 
Leverantören ska under hela avtalsperioden ha en stabil ekonomisk bas och 
tillgång till resurser som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll.  

Sökanden ska anses ”kreditvärdig” med en ratingpoäng om minst 40 poäng enligt 
Creditsafe AB:s eller motsvarande bedömning vid tiden för ansökan. Utländska 
sökanden kan komma att bedömas efter en annan skala som motsvarar den 
angivna. 

I det fall kreditvärdigheten inte går att bedöma eller inte når upp till 40 poäng, ska 
sökanden lämna en förklaring till varför kravet inte nås och med ytterligare 
information styrka en stabil ekonomisk bas. I det fall den ekonomiska stabiliteten 
garanteras av moderbolag, bank eller annan garant, ska intyg om detta bifogas 
ansökan och vara undertecknad av behörig företrädare för garanten. Kreditlöftet 
ska avse första avtalsåret. 

Beställaren har tolkningsföreträde i bedömningen av leverantörens ekonomiska 
förutsättningar. 

3.3 Verksamhetsförutsättningar 
Sökanden ska ha en organisation med kapacitet att hantera och leverera de 
efterfrågade tjänsterna. 

Beställaren kommer att bedöma om sökanden kan uppfylla verksamhetskraven 
utifrån beskrivningarna i ansökan och eventuella tidigare uppdrag inom området. 

Verksamhetschef 
Sökanden ska ha en för uppdraget ansvarig verksamhetschef enligt Hälso- och 
sjukvårdslag (2017:80, 4 kap §2). Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med 
verksamheten och de lagar, förordningar, riktlinjer, föreskrifter från 
Socialstyrelsen och de allmänna råd som gäller för hälso- och sjukvården. 

Medicinskt ledningsansvarig läkare 
Medicinskt ledningsansvarig läkare ska ha minst tre års erfarenhet av klinisk 
verksamhet inom ögonsjukvård efter avslutad och av Socialstyrelsen godkänd 
specialistutbildning. Medicinskt ledningsansvarig läkare ska vara regelbundet 
kliniskt verksam vid vårdenheten och där emellan vara tillgänglig för vårdenheten 
vid behov. 
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Hälso- och sjukvårdspersonal 
Hälso- och sjukvårdspersonal ska ha erforderlig legitimation och kompetens. 

Lokaler 
Leverantören ska ha för verksamheten ändamålsenliga och godkända lokaler. 
Lokalerna ska uppfylla gällande lagkrav och föreskrifter för vårdverksamhet. 
Lokalerna ska vara fysiskt tillgängliga för alla enligt Boverkets riktlinjer för 
tillgängliga lokaler. 

Medicinteknisk utrustning 
Leverantören har det övergripande medicintekniska ansvaret i sin verksamhet. 
Leverantören ansvarar för att den utrustning som används uppfyller vedertagna 
normer, standarder och krav på tillgänglighet, prestanda och kvalitet enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- 
och sjukvården (SOSFS 2008:1). 
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4. Beslut om godkännande 

4.1 Villkor 
För att sökanden ska bli godkänd måste samtliga obligatoriska krav och övriga 
villkor som anges i detta förfrågningsunderlag vara uppfyllda. 

Sökanden kommer inte att godkännas om: 

• sökanden inte uppfyller villkoren för godkännande enligt Lag om 
valfrihetssystem 2008:962, 7 kap § 1 

• sökanden i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda 
upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar 

• sökanden inte kan redovisa en finansieringsplan som beställaren bedömer 
visar på förutsättningar att bedriva verksamheten 

Sökanden kan komma att inte godkännas om: 

• sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden tidigare haft uppdrag 
åt beställaren, annan region eller annan uppdragsgivare och avtalet till 
följd av brister i sökandens agerande sagts upp i förtid 

• sökanden undersöks för allvarliga brister i annat uppdrag 
• sökande är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller 

föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller 
underkastats näringsförbud, eller om sökande är föremål för ansökan om 
ovanstående 

• företrädare för sökande är dömd för eller föremål för utredning av brott 
som av beställaren anser påverka förtroendet för vården 

Sökanden ska på begäran från beställaren tillhandhålla uppgifter och utdrag ur 
misstanke- och belastningsregistret för styrelseledamöter och andra företrädare för 
sökanden. 

4.2 Beslut om godkännande 
Beslut om godkännande meddelas inom 60 dagar efter det att ansökan inkommit 
till regionen. 

4.3 Ingående av avtal 
Avtal ingås så snart som möjligt när beställaren godkänt leverantören. 

4.4 Verifiering inför driftstarten 
Leverantören förbinder sig att ha verksamhet färdigställd senast 14 dagar före 
driftstarten så att beställaren kan verifiera att leverantören är klar med alla 
förberedelser samt att lokaler och utrustning uppfyller kraven. 
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Beställaren äger ensidigt rätt att besluta om ett senare datum för driftstarten om 
leverantören bedöms sakna förutsättningar att utföra åtagandet i avtalad 
omfattning vid angivet datum. Vid väsentliga brister äger regionen rätt att inte 
ingå avtal. 

Leverantören äger inte rätt till någon form av ersättning till följd av regionens 
beslut, enligt ovan. Regionen däremot har rätt till ersättning från leverantören för 
kostnader som beror på dennes brister. 

4.5 Återkallande av godkännande 
Godkännandet av en leverantör gäller i sex månader. Därefter äger regionen rätt 
att återkalla godkännande om inget avtal undertecknats. 

4.6 Överklagande 
Leverantören kan överklaga regionens beslut. Överklagan skickas till 
Förvaltningsrätten i Jönköping inom tre veckor från det att underrättelsen om 
beslutet skickats.  
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5. Mall för avtal enligt lagen om 
valfrihetssystem 

5.1 Avtalsparter 
Beställare: Region Jönköpings län 
Organisationsnummer: 232100-0057 

Leverantör: <leverantörens namn>  
Organisationsnummer: <organisationsnummer>  

5.2 Avtalets omfattning 
I detta avtal regleras leverantörens bedrivande av <specialitet> vid <ange namn 
och adress för verksamheten>.  Med avtalet förstås bestämmelserna i detta avtal 
och ”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län”. 

5.3 Avtalsperiod 
Avtalet gäller från och med dag för avtalets undertecknande <datum> till och med  
2020-12-31. 

Utförandet av uppdraget inleds vid överenskommet datum för driftstart. Före 
driftstarten äger leverantören inte rätt att utföra vård enligt detta avtal.   

För det fall avtalet inte skriftligen sagts upp av endera part senast tolv månader 
före avtalstidens slut förlängs avtalet med två (2) år i taget med tolv (12) 
månaders uppsägningstid. Före driftstarten äger leverantören inte rätt att utföra 
vård enligt detta avtal.  

5.4 Kontaktpersoner 
Parterna ska utse var sin kontaktperson. När part byter kontaktperson eller 
kontaktuppgifter, ska detta skriftligen meddelas den andra parten utan dröjsmål. 

Region Jönköpings län: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 
telefonnummer>  

<Leverantör>: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 
telefonnummer>  

5.5 Meddelanden 
Meddelanden i anledning av avtalet ska skickas till respektive parts kontaktperson 
med post, e-post eller fax.  
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5.6 Handlingars inbördes ordning 
”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län” är en del av avtalet. De i denna 
punkt nämnda handlingar utgör avtalsinnehåll. Om avtalshandlingarna skulle visa 
sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna 
uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning: 

1. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal 
2. detta avtal med bilagor 
3. regionens eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget 
4. förfrågningsunderlag med bilagor 
5. eventuella kompletteringar av ansökan 
6. leverantörens ansökan 

5.7 Lagar, förordningar, föreskrifter, policy och riktlinjer 
Leverantören ska följa gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och 
Regionens styrande dokument i form av exempelvis policy och riktlinjer, 
överenskommelser och kliniska kunskapsstöd. Regionen ska tillhandhålla 
relevanta styrande dokument. 

5.8 Ersättningsvillkor 
Leverantörens ersättning framgår av avsnitt 7 och 10 i ”Ögonsjukvård inom 
vårdval i Jönköpings län”. 

5.9 Samarbetsformer  
Leverantören kan samarbeta med andra aktörer för delar av uppdraget. Eftersom 
hälso- och sjukvårdslagen kräver tydlig reglering av vem som är juridisk 
vårdgivare godkänns endast tre samarbetsformer för hälso- och sjukvårdsuppdrag: 

• överenskommelse inom samma vårdgivare 
• konsultavtal  
• underleverantörsavtal 

Alla samarbetsformer ska vara skriftliga och kunna redovisas i ansökan om 
godkännande och vid förfrågan från beställaren. 

Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om var och när 
klinikens utbud är tillgängligt och vem som ansvarar för verksamheten. Det är 
särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig i 
akuta situationer. 

Överenskommelse inom samma vårdgivare 
Överenskommelse inom samma vårdgivare används när en leverantör med 
vårdgivaransvar för flera enheter inom Jönköpings län samarbetar för att 
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exempelvis kunna erbjuda invånarna god vård och tillgänglighet enligt villkoren 
för vårdval. 

Samarbetet ska dokumenteras i en skriftlig överenskommelse. 

Konsultavtal 
Konsultavtal används för inhyrd personal som arbetar på plats i leverantörens 
lokaler och utför uppdrag genom leverantörens verksamhet.  

Leverantören har det juridiska vårdgivaransvaret. 

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt konsultavtal. 

Underleverantöravtal 
Underleverantörsavtal används när ett företag utför uppdrag åt leverantören 
genom sin egen verksamhet.  

Underleverantören har det juridiska vårdgivaransvaret. 

Underleverantörer som utför hälso- och sjukvårdsuppdrag ska vara anmälda till 
vårdgivarregistret. 

Leverantören är juridiskt ansvarig gentemot beställaren och ansvarig för att 
underleverantören uppfyller beställaren krav och villkor för uppdraget. 
Leverantören ska kontinuerligt kontrollera och följa upp underleverantörens 
kvalitet enligt Socialstyrelens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Leverantören ska på begäran kunna redovisa 
exempelvis underleverantörens kompetens, lokaler, utrustning och följsamhet till 
lagar och föreskrifter, nationella vårdprogram och riktlinjer samt regionens 
riktlinjer. 

Underleverantörer får endast agera genom sin avtalspart, och äger inte rätt att 
marknadsföra sina tjänster på ett sätt som kan uppfattas att de har avtal med 
Region Jönköpings län. 

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt underleverantörsavtal. 

5.10 Ansvarsförsäkring 
Leverantören ska teckna och under hela avtalsperioden vidmakthålla en 
egendoms-, allrisk- och ansvarsförsäkring i den omfattning verksamheten kräver. 
Leverantörens ansvar är inte begränsat till de belopp som omfattas av de 
försäkringar leverantören har tecknat. 

5.11 Skadestånd 
Leverantören har fullt ansvar för sitt åtagande enligt avtalet och för all skada och 
alla förluster som kan komma att orsakas av leverantörens handlande eller brist på 
handlande. Leverantören ska hålla regionen skadeslös om skadeståndskrav väcks 
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från tredje man direkt mot regionen som en följd av leverantörens handlande eller 
brist på handlande. 

5.12 Ändrade ägarförhållanden 
Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos leverantören eller 
eventuella moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till regionen. På 
begäran av regionen ska leverantören lämna ytterligare information om de nya 
ägarförhållandena och om leverantörens möjligheter att uppfylla avtalet. 
Regionens godkännande av den nya ägaren krävs för avtalets fortsatta giltighet.  

5.13 Överlåtelse 
Leverantören får inte överlåta hela eller delar av avtalet utan regionens skriftliga 
godkännande. Den nya leverantören ska efter överlåtelsen informera berörda 
invånare/patienter om förändringen. 

5.14 Ändringar i avtalet 
Regionen har rätt att besluta om ändringar av villkoren som ska tillämpas. 
Regionen ska omgående informera leverantören om ändrade villkor. 

Vardera parten har rätt att yrka på ändringar av villkoren i händelse av finansiell 
kris, ekonomiska omvälvningar eller om regionen tvingas utfärda 
besparingsbeting för verksamhetsområdet. 

Leverantör som inte vill bli bunden av ändrade villkor ska inom 60 dagar 
skriftligen meddela regionen att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant 
meddelande inte mottagits av regionen inom den angivna tidsfristen blir 
leverantören bunden av de ändrade villkoren från och med den dag regionen 
angivit i ändringsmeddelandet, dock tidigast 60 dagar efter det att 
ändringsmeddelandet är avsänt. 

Om leverantören meddelar regionen att den inte accepterar de ändrade villkoren 
och regionen vidhåller ändringen i förhållande till leverantören, upphör avtalet att 
gälla tolv månader efter utgången av 60-dagarsfristen. Under den återstående 
avtalstiden gäller avtalet i sin lydelse före ändringarna. 

5.15 Brister och sanktioner 
Leverantören ansvarar för att hålla den avtalade kvaliteteten under hela 
avtalsperioden. 

Båda parter har en skyldighet att göra motparten uppmärksam på sådant som kan 
uppfattas som avtalsbrott eller avvikelse från avtalet. 
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Leverantören ska åtgärda fel och brister efter skriftligt påpekande från beställaren. 
Om fel och brister inte åtgärdas i sin helhet inom angiven tidsperiod har 
beställaren rätt att: 

• Inte betala ut ersättning 
• Utkräva vite 

Åtgärdas inte fel och brister inom angiven tidsperiod har beställaren därutöver rätt 
att säga upp avtalet enligt avsnitt 5.18 Uppsägning av avtalet på beställarens 
begäran. 

5.16 Konkurs 
Leverantör som går i konkurs ska omedelbart informera beställaren. 

Vid en konkurs är leverantören oförändrat ansvarig för verksamheten och 
patientsäkerheten. Leverantören ska exempelvis hantera remiss- och provsvar till 
dess att tingsrätten godkänt konkursen och utsedd konkursförvaltare tagit kontakt 
med leverantören. 

Leverantören ska snarast informera konkursförvaltaren om: 

• att konkursförvaltaren enligt hälso- och sjukvårdslagen tar över 
vårdgivaransvaret även om fysiska patientbesöken upphör 

• att kvarvarande patientadministrativt arbete ska fortsätta för att säkra 
patientsäkerheten enligt patientsäkerhetslagen 

• att konkursförvaltaren snarast ska kontakta beställaren 

5.17 Avtalets upphörande på leverantörens begäran 
Leverantören har möjlighet att i förtid säga upp avtalet under förutsättning att det 
föreligger särskilda skäl som hindrar leverantören att fortsätta bedriva 
verksamheten. Begäran ska skriftligen lämnas till beställaren senast sex månader 
innan verksamheten upphör. 

5.18 Uppsägning av avtalet på beställarens begäran 
Beställaren har rätt att i förtid säga upp avtalet om leverantören inte kan uppfylla 
eller säkerställa de obligatoriska krav som ställs i avtalet. 

Uppsägning ska ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den 
omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den 
uppsägande parten. Vid uppsägning av avtalet gäller en uppsägningstid om sex 
månader. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 
omfattas av någon av de omständigheter som räknas upp i Lag om 
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valfrihetssystem (2008:962, 7 kap § 1 punkt 1-4), och som innebär att 
leverantören skulle ha uteslutits vid tilldelning av avtal. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 
väsentligt bryter mot någon del av avtalet till men för patienter, eller om 
leverantören grovt åsidosatt sina skyldigheter, agerat vårdslöst eller grovt 
åsidosatt sina ekonomiska skyldigheter mot myndighet eller beställaren. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det sker en 
direkt eller indirekt förändring av ägandet av en majoritet av aktierna i 
leverantörens företag, eller att det bestämmande inflytandet över leverantörens 
företag förändras direkt eller indirekt på ett sätt som regionen inte skäligen kan 
godta. 

Beställaren har vid avtalets omedelbara upphörande rätt att omedelbart ta över 
delar eller hela leverantörens verksamhet med egen personal för att rätta till 
förhållandena och upprätthålla kontinuitet för berörda invånare. 

Om avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott kan beställaren även ha rätt till 
skadestånd. 

5.19 Force majeure 
Parterna har rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet 
om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll 
såsom naturhändelse, svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 
myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 
liknande omständighet. 

Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan 
föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Det åligger part, som önskar 
åberopa force majeure, att utan uppskov skriftligen underrätta motparten om 
uppkomst därav och hålla part underrättad och meddela motparten när force 
majeure upphör. 

För det fall force majeure varar mer än två månader, har den andra parten rätt att 
skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har 
ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten. 

5.20 Tillämpning och tvister 
Om någon bestämmelse i avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att avtalet i 
sin helhet ska anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar någon av 
parternas utbyte av avtalet ska skälig jämkning ske. Part som anser att något i 
avtalet ska anses ogiltigt har att omgående och skriftligen meddela och ange skäl 
till motparten. 
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Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras med tillämpning av svensk rätt av 
svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans. 

5.21 Efter avtalets upphörande 
Leverantören ska när avtalet upphör samverka med beställaren kring hantering av 
patientdokumentation, lokaler och utrustning, förekommande avtal och allt i 
övrigt som förutsätter att en övergång av verksamheten till annan kan komma till 
stånd på ett patientsäkert sätt. 

Leverantören ska inhämta patientens medgivande till överföring av information 
och ansvarar för att patientdokumentationen säkerställs enligt Socialstyrelsens 
riktlinjer. 
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5.22 Bilagor 

• Avtal om sammanhållen journalföring och personuppgiftsbiträde 
• Avtal om informationsutlämning av HSA-information 
• Fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal 

5.23 Underskrifter 
Jönköping <datum> <Ort, datum> 

Region Jönköpings län <Leverantör> 

…………..…………………. ……………………………. 

<Namn Efternamn> <Namn Efternamn> 

<Titel> <Titel> 
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6. Allmänna villkor 

6.1 Utgångspunkter 

Antidiskriminering 
Leverantören ska följa gällande antidiskrimineringslagstiftning, förordningen 
(2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, 
Diskrimineringslagen (2008:567), 16 kap. 9 § brottsbalken (1962:700) och förbud 
mot missgynnande behandling enligt 16 § föräldraledighetslagen (1995:584). 
Leverantören ska på begäran redovisa de åtgärder, upprättade planer med mera 
som vidtagits med anledning av ovanstående. 

Barnkonventionen 
Leverantören ska följa FN:s barnkonvention som blir lag 2020 och regionens 
riktlinjer som utgår från denna. Utsett barnrättsombud ska stödja 
verksamhetschefen att säkerställa att barns och ungas rättigheter beaktas. 

Hållbar utveckling 
Leverantören ska: 

• Följa Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017-2020. 
• Samverka med Region Jönköpings län i hållbarhetsfrågor och redovisa hur 

verksamheten systematiskt arbetar för att uppfylla relevanta mål enligt 
programmet. 

• Ha en kontaktperson som är insatt i verksamhetens hållbarhetsfrågor som 
följer upp och kommunicera hållbarhetsarbetet. 

• Årligen rapportera åtgärder som vidtagits under året och hur 
hållbarhetsmålen kommunicerats i verksamheten. 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 
Leverantören ska tillämpa regionens och nationella riktlinjer för hälsofrämjande 
och sjukdomsförebyggande arbete. Arbetssätt och hälsofrämjande insatser ska 
anpassas efter individens förutsättningar och behov. Särskild uppmärksamhet ska 
ges grupper och individer med ökad risk för ohälsa. 

Informationsansvar 
Leverantören och regionen har ett ömsesidigt ansvar att samråda och informera 
om verksamhetsförändringar som påverkar invånarnas tillgång till vård och 
service eller samarbetet mellan leverantören och regionen.  

Leverantören ska bland annat informera regionen om ändrade ägarförhållanden, 
kapacitetsbrist samt byten av verksamhetschef, medicinskt ansvarig läkare, 
underleverantörer, konsulter och samverkanspartners. 
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Leverantören ska vid ändrade ägarförhållanden använda särskild blankett. Samma 
sak gäller om LOV-avtalet önskas överlåtas till annan vårdenhet/leverantör, vid 
byte av marknadsnamn eller firma för verksamheten. 

Leverantören ska representeras på informationsmöten som regionen kallar till. 

Kunskapsstyrning 
Medicinsk programgrupp ögonsjukvård är en mötesplats för uppföljning och 
styrning av ögonsjukvården inom vårdval tillsammans med andra regelbundna 
forum för dialog mellan regionledning och verksamhetschefer i hälso- och 
sjukvården. 

Medicinsk programgrupp har hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag att följa 
resultat, föreslå uppdragsförändringar, initiera och fastställa styrande dokument i 
regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta, fördela uppdrag och utse 
representanter i olika samverkansorgan. 

Programgruppen består av representanter från leverantörer i privat och offentlig 
regi och Regionledningskontorer som leder och samordnar gruppens arbete. 

Programgruppen ska även samverka med andra medicinska programgrupper och 
sydöstra sjukvårdsregionens regionala programområde för ögonsjukdomar. 

Leverantören ska använda nationella kvalitetsregister och följa regionens 
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta och nationella kunskaps- och beslutstöd. 
Leverantören ska även bidra i det gemensamma lärandet och arbetet med ständiga 
förbättringar.  

Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare har förutsättningar att: 

• använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte 
• följa upp och analysera patientmöten både på individnivå och på 

gruppnivå 
• snabbt och systematiskt omsätta ny kunskap 
• identifiera och prioritera förbättringsområden tillsammans med patienten 

 

Marknadsföring och information till invånare 
Leverantören ska följa marknadsföringslagen (2008:486). All marknadsföring ska 
vara saklig och korrekt. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinje Marknadsföring och 
information av hälso- och sjukvård och tandvård, övriga riktlinjer inom 
informationsområdet och standard för kallelser. 
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Leverantören ansvarar för eventuella underleverantörers marknadsföring. I all 
marknadsföring ska tydligt framgå vem som ansvarar för verksamheten eller 
tjänsten och hur man kontaktar ansvarig. 

Leverantören ska tydligt ange att hela eller delar av verksamheten finansieras och 
drivs på uppdrag av regionen enligt Lag om valfrihetssystem. 

Leverantören ska följa regionens riktlinjer inom informationsområdet och 
standard för kallelser. Leverantören ska leverera uppgifter till vårdenhetens 
kontaktkort på 1177 Vårdguiden och medverka i regionens 
informationskampanjer. Leverantörens webbplats ska uppfylla grundläggande 
krav på tillgänglighet. 

Patientens rättigheter 
Leverantören ska ha goda kunskaper om och tillämpa patientens rättigheter utifrån 
patientlagen (2014:821). 

Leverantören ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 

Vården ska vara jämlik och jämställd och ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet. 

Vården ska utformas i samarbete med patienten. Leverantören ska ta vara på 
patientens och närståendes erfarenheter och möjligheter att medverka i vården 
utifrån deras önskan och förutsättningar. 

Patientkontrakt och samordnad individuell plan (SIP) 
Leverantören ska arbeta med patientkontrakt för att säkerställa att patienten är 
delaktig i sin egen vård, erbjuds fast vårdkontakt och får den vård som behövs 
inom överenskommen tid. 

Leverantören ska erbjuda patienter som behöver vård och omsorg från både 
leverantören och kommunen en samordnad individuell plan (SIP) enligt regionens 
riktlinjer. 

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Leverantören ska enligt hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) och 
patientlagen (2014:821) utse en fast vårdkontakt för de patienter som behöver 
eller begär det, för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, 
samordning och säkerhet. 

Leverantören ska även erbjuda patienter att välja en fast läkarkontakt. 

Klagomål  
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för hantering av synpunkter och 
klagomål inom hälso- och sjukvård och tandvård. 
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Vårdgaranti  
Leverantören ska uppfylla den lagstadgade nationella vårdgarantin och Region 
Jönköpings läns krav på tillgänglighet. 

Patientsäkerhet 
Leverantören ska följa lagar och föreskrifter om patientsäkerhet som exempelvis: 

• Patientsäkerhetslag (2010:659) 
• Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivarens 

systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40) 
• Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser 

som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (HSLF-
FS 2017:41)  

Leverantören ska samverka med regionens chefläkarorganisation och delta i risk- 
och händelseanalyser vid utredning av händelser. 

Leverantören ska ha rutiner för registrering och hantering av avvikelser. 
Leverantören ska anmäla, följa upp och analysera egna avvikelser. Leverantören 
ska kunna delta i systemövergripande analyser och uppföljning samt vara 
behjälplig i spridningen av resultaten. 

Leverantören ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada. Leverantören kan få stöd i sin utredning från regionens 
chefläkarorganisation. Leverantören ska skicka en avidentifierad kopia på den 
kompletta anmälan, eventuell händelseanalys och beslut från Inspektionen för 
vård och omsorg till Regionledningskontoret. 

Leverantören ska skicka en kopia på verksamhetstillsyn och andra beslut från 
Inspektionen för vård och omsorg till Regionledningskontoret. 

Leverantören ska förse patientnämnden med de uppgifter som nämnden behöver 
för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Leverantören ska utan kostnad tillhandahålla 
de intyg, utredningar och analyser med mera som begärs vid granskning av 
enskilda ärenden. 

Leverantören ska beakta regionens patientsäkerhetsarbete ”Säker vård – alla 
gånger”. Leverantörens medarbetare bör ha kännedom om dessa 
kunskapsområden. 

Leverantören ska upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse enligt 
patientsäkerhetslagen. 

Leverantören ska delta i regionala kvalitetsindikationsmätningar och regionens 
utbildningar i patientsäkerhet för chefer. 
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Rehabilitering 
Rehabilitering ska vara en naturlig del i leverantörens vårdprocesser. 
Rehabiliteringen ska bidra till att människor med sjukdom eller skada når och 
behåller bästa möjliga funktion och förmåga samt ge förutsättningar för 
delaktighet i samhällslivet. 

Patienterna ska ha tillgång till rehabiliteringsinsatser, bedömning, utredning, 
träning och behandling enligt gällande styrdokument och regionens allmänna 
kliniska kunskapsstöd Fakta.  

Leverantören ska genomföra förebyggande insatser för att minska risken för att 
sjukdom utvecklas, upptäcka tidiga tecken på försämring och genomföra insatser 
som syftar till att patienten inte ytterligare försämras vid funktions- eller 
aktivitetsnedsättning. 

Samverkan 
Leverantören ska samverka med funktioner och verksamheter inom regionen, 
kommuner och andra myndigheter enligt lagar, föreskrifter, förordningar, 
överenskommelser och regionens riktlinjer. 

Samverkan kan gälla enskilda patienters vård och rehabilitering men också 
planering, utveckling och uppföljning av verksamheten samt 
kompetensutveckling. 

Samverkan med kommunerna regleras bland annat i dokumentet ”Ledningssystem 
för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner”. Regionen och 
kommunerna ska utgå från patientens behov och ska med respekt och tillit 
samarbeta aktivt över organisations- och huvudmannagränserna. 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (2011:9). Leverantören ska ha ett ändamålsenligt 
system för internkontroll och på begäran kunna redogöra för detta. 

Leverantören ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa 
upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt skapa förutsättningar för 
medarbetarna att delta i det systematiska förbättringsarbetet. 

Det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska vara långsiktigt och 
bedrivas enligt vetenskapligt säkrade metoder. Arbetet ska präglas av ett 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt, ständiga förbättringar, 
faktabaserade beslut och samverkan. 
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6.2 Ansvar och skyldigheter 

Allvarlig händelse och katastrofberedskap 
Leverantören ska följa gällande föreskrifter för kris- och katastrofmedicinsk 
beredskap och regionens beredskapsplaner. 

Vid allvarlig händelse ska leverantören följa regionens direktiv från tjänsteman i 
beredskap och regional sjukvårdsledare. 

Leverantören ska delta i utbildning, träning och övning i samverkan med andra 
vårdgivare och kommuner i sådan omfattning att den viktigaste verksamheten kan 
bedrivas även i kritiska lägen. 

Hjälpmedel och förbrukningsmateriel 
Leverantören ska förskriva hjälpmedel, förbruknings- och sjukvårdsmaterial enligt 
regionens riktlinjer och gällande avtal och överenskommelser. Leverantören ska 
informera brukare och anhöriga om hjälpmedel och eventuella avgifter. 

Leverantören ska använda hjälpmedelcentralen, upphandlade sortiment och IT-
stöd för beställning och registrering av hjälpmedel. Leverantören erbjuds att köpa 
förbruknings- och sjukvårdmaterial från länsförsörjning.  

Insyn 
Leverantören ska på begäran lämna ut relevant information för att regionen enligt 
kommunallagen ska kunna tillgodose invånarnas önskemål och behov av insyn i 
hur uppdraget utförs. Leverantören är inte skyldig att lämna information om 
utlämnandet strider mot lag eller annan författning. 

Intyg 
Leverantören ansvarar för att utfärda patientrelaterade intyg via regionens IT-stöd. 

Läkemedel 
Läkemedelsbehandling ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt 
med ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas. 
Leverantören ska följa läkemedelskommitténs och Stramas rekommendationer för 
förskrivning och medverka till att regionens mål för läkemedelsförskrivning 
uppfylls. 

Leverantören ska följa läkemedelskommitténs riktlinjer om ordination och 
hantering av läkemedel. Som ett led i egenkontrollen ska verksamheten minst en 
gång per år genomgå en extern kvalitetsgranskning enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter (HSLF-FS 2017:37). 

Leverantören ansvarar för att det vid alla vårdbesök finns en korrekt och aktuell 
läkemedelslista och att vårdtagare får en aktuell läkemedelslista vid 
ordinationsförändringar. 
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Förskrivning till patient med dosdispenserade läkemedel ska enligt 
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) utfärdas i elektroniskt 
systemstöd avsett för detta. Aktuella läkemedel ska dokumenteras enligt regionens 
riktlinjer. 

Vid förskrivning av läkemedel ska motivering till insatt behandling, indikation 
och diagnos dokumenteras i Cosmic. Ordinationsförändring dokumenteras under 
sökordet ”läkemedelsförändring” i Cosmic. Arbetsplatskod och förskrivarkod 
anges på receptet. 

Kassation av läkemedel ska göras på ett miljömässigt korrekt sätt. 

Leverantören ska följa överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen om samverkansformer 
mellan medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården och 
läkemedelsföretagen och principer för kliniska prövningar. Leverantören ska även 
följa regionens riktlinjer ”Bisysslor och andra engagemang inom 
läkemedelsområdet”. 

Medicinsk service/diagnostik 
Leverantören kan teckna avtal med regionens enheter för medicinsk service eller 
annan underleverantör för medicinsk service som är ackrediterad av Swedac eller 
har motsvarande kvalitetssäkring. Eventuella laboratorier i egen regi ska vara 
ackrediterade av Swedac eller ha motsvarande kvalitetssäkring. Kvalitetssäkrad 
laboratorieservice i egen regi kommer att följas upp vid revision utförd av 
personal från ackrediterad laboratorieverksamhet. 

Leverantören ansvarar för att relevant verksamhetsdata görs tillgänglig enligt 
regionens specifikationer. Medicinsk service omfattar klinisk fysiologi, klinisk 
neurofysiologi, nuklearmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk 
patologi, klinisk immunologi, medicinsk radiologi och transfusionsmedicin. 

Remisser som utfärdas i samband med digitala vårdmöten ska innehålla relevant 
information för frågeställningar och hälsoproblem och utformas enligt regionens 
riktlinjer. Leverantören ansvarar för att upprätta och förankra rutiner kring remiss- 
och svarshantering med berörd leverantör av medicinsk service. 

Patientjournalen 
Leverantören ska upprätta och hantera patientjournaler enligt gällande lagar och 
förordningar. Leverantören ska registrera diagnoser och vårdkontakter i 
patientjournalen enligt regionens riktlinjer, terminologi, struktur, 
rutinbeskrivningar och mallar. 

Behandlingen av personuppgifter ska uppfylla de krav som ställs i 
patientdatalagen (2008:355), personuppgiftslagen (1998:204), offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) och tryckfrihetsförordningen (1949:105). Privata 
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vårdgivare är personuppgiftsansvariga vilket innebär att denne ensam ska 
bestämma ändamålen med, och medlen för behandlingen av personuppgifter. 

Leverantören ska följa regionens riktlinjer och anvisningar för sammanhållen 
journalföring. Regionen tecknar särskilt avtal avseende sammanhållen 
journalföring, inklusive den nationella patientöversikten, med privata vårdgivare. 

Leverantören ska beakta de lagar och regler som reglerar samtycke mellan 
vårdgivare och patient vid överföring av personuppgifter till annan vårdgivare. 
Leverantören ska lämna ut kopior av patientjournal enligt regionens regler. 

Leverantören ska följa Socialstyrelsens och regionens riktlinjer och praxis för 
registrering av diagnoskoder. Verksamhetschefen är ansvarig för att personalen 
har den kunskap som behövs. Verksamhetschefen är ansvarig för att ersättningen 
inte baseras på felaktig registrering av diagnoskoder. 

Patientskadeförsäkring 
Region Jönköpings län tecknar patientförsäkring och läkemedelsförsäkring. 

Leverantören ska informera patient om möjligheten att anmäla en vårdskada till 
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) respektive läkemedelsskada till 
Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF). 

Patientförsäkringen gäller vid personskada i samband med hälso- och sjukvård 
och att skadan hade varit möjlig att undvika. 

Läkemedelsförsäkringen gäller vid personskador som med övervägande 
sannolikhet orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse. 

Leverantören ska tillhandahålla intyg, utredning och analys som behövs för 
handläggning av anmälda ärenden. 

Sjukskrivning 
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för sjukskrivning och använda 
Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd. 

Smittskydd 
Leverantören ska utan dröjsmål anmäla smittsamma sjukdomar via SmiNet samt 
följa smittskyddslagen (SFS 2004:168), smittskyddsförordningen (SFS 2004:255) 
och regionens riktlinjer för smittskydd. 

Vårdhygien 
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien i vård och 
omsorg (SOSFS 2015:10), regionens vårdhygieniska riktlinjer och instruktioner 
inklusive rutiner för MRB-screening. Leverantören ska bland annat registrera, 
följa upp och analysera vårdrelaterade infektioner och följsamhet till basala 
hygienrutiner och klädregler samt åtgärda avvikelser. 
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Leverantören ska rapportera ny- och ombyggnation, installation av medicinteknisk 
utrustning eller andra förändringar som kan påverka vårdhygienen. 

Vårdplanering 
Leverantören ska aktivt medverka i och ansvara för att vårdplanering för den 
enskilde individen görs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.  

6.3 Tillgänglighet 

E-tjänster 
Leverantören ska aktivt erbjuda, informera om och administrera följande e-
tjänster enligt regionens riktlinjer: 

• Digitala blanketter inför och efter besök 
• Digitala vårdmöten 
• Förnyelse av recept och hjälpmedel 
• Intyg 
• Journalen via nätet 
• Kontaktsida på 1177 Vårdguiden 
• Rådgivning  
• Webbtidbok 

Leverantören ska erbjuda nya e-tjänster enligt regionens beslut. 

Invånarnas val 
Invånarna har rätt att söka vård på vårdcentraler och specialistkliniker i hela 
landet.  

Leverantören ska stödja patienterna i deras val och eventuella önskemål om byte 
av vårdgivare. Leverantören ska medverka till att invånarna har tillgång till 
faktaunderlag för sitt val av vårdgivare. 

Vårdcentralen är förstahandsval för invånare med behov av hälso- och sjukvård. 
Vårdcentralen har dessutom en samordnande roll för invånarnas vård. 

Remisser 
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för 
patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (SOSFS 2004:11), 
regionens riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Leverantören ansvarar för att nödvändiga provtagningar och undersökningar är 
gjorda och att tillräcklig information bifogas remissen när en patient behöver 
remitteras vidare. 

Sjuk- och behandlingsresor 
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för sjuk- och behandlingsresor. 
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Telefon 
Leverantören ansvarar för att invånarna enkelt kan kontakta vårdenheten via 
telefon enligt vårdgarantin och regionens krav på öppettider. 

Leverantören kan teckna avtal med regionen om telefonitjänster med tillhörande 
stödsystem. Leverantörer som inte använder regionens telefonitjänster ska 
leverera verksamhetsdata för uppföljning enligt regionens specifikationer. 

Tolk 
Leverantören ansvarar för att tillhandhålla tolk till patienter som inte förstår eller 
kan uttrycka sig på svenska. Leverantören ansvarar för tolkservice åt döva, 
dövblinda, gravt hörselskadade och talskadade personer. 

Öppettider 
Öppettiderna ska anpassas till patientgruppernas behov av rådgivning, tidsbokning 
och besök. 

När vårdenheten är stängd ska telefonsvarare informera om öppettider samt 
hänvisa till alternativa vårdgivare. Leverantören ska ha en skriftlig 
överenskommelse med vårdenheten man hänvisar till. 

6.4 Arbetsgivaransvar och kompetensförsörjning 

Arbetsgivaransvar 
Leverantören ska upprätthålla god arbetsmiljö och följa de lagar, avtal och regler 
som gäller för arbetsmarknaden. 

Bemanning och kompetens 
Leverantören ansvarar för att verksamheten har personal med formell eller reell 
kompetens som behövs för att kunna ge god vård med hög patientsäkerhet utifrån 
verksamhetens uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30, 5 kap 2 
§). 

Leverantören ansvarar för att verksamhetschefen och medicinskt ledningsansvarig 
läkare uppfyller villkoren i avsnitt 3.3 Verksamhetsförutsättningar. 

Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare får den fortbildning som 
behövs för att upprätthålla kompetens för att ge god och säker vård. 

Leverantören ska vara delaktig i och bidra till en långsiktig personalförsörjning 
för att säkerställa att rätt kompetens finns både kortsiktigt och långsiktigt. 

Leverantören ska vid förfrågan lämna uppgifter om bemanning och kompetens. 

Forskning och utveckling 
Leverantören ska delta och samverka i klinisk forskning och utvecklingsarbete på 
vetenskaplig grund som berör verksamheten. I tillämpliga fall ska leverantören 
delta i interaktiv forskning. 
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Leverantören kan själv ta initiativ till utvecklingsarbete och vetenskaplig 
forskning. Leverantören ska informera regionen om forskningsprojekt som 
bedrivs inom verksamheten. 

Leverantören kan få tillgång till regionens infrastruktur för forskning som 
exempelvis handledning, statistikkonsultationer och bibliotekstjänster. 

Leverantören har rätt att söka forskningsmedel från FORSS, Futurum och andra 
organisationer. 

Leverantören ska följa regionens riktlinjer för uppdragsforskning och klinisk 
läkemedelsprövning. 

Meddelarfrihet och meddelarskydd 
Personal hos privata leverantörer ska omfattas av samma meddelarfrihet och 
meddelarskydd avseende den medicinska vården som anställda i offentlig 
verksamhet. 

Socialförsäkringsavgifter 
Leverantören ska fullgöra samtliga skyldigheter avseende inbetalning av 
socialförsäkringsavgifter, skatter och avgifter. 

Tystnadsplikt och sekretess 
Leverantören ska se till att all personal omfattas av sekretesskrav motsvarande de 
som ställs i patientdatalagen (2008:355), offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), personuppgiftslagen (1998:204) samt patientsäkerhetslagen 
(2010:659). Detta gäller även icke hälso- och sjukvårdspersonal. 

Utbildningsuppdrag 
Leverantören ska tillhandahålla: 

• utbildningsplatser för AT- och ST-läkare 
• utbildningsplatser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter 

från universitet och högskolor  
• praktikplatser för elever på yrkesutbildningar, gymnasium och grundskola  

Leverantören ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser enligt gällande avtal 
och kursplaner. Leverantören ansvarar för att kvalitet och inriktning följer 
examenskraven för respektive utbildning och överenskomna krav på 
handledarkompetens. 

Leverantören ska samverka med regionens studierektororganisation och 
samordningsansvariga. 
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7. Uppdragsbeskrivning ögonsjukvård 

7.1 Inledning 
Uppdraget, som utgör en del av den specialiserade ögonsjukvård i öppenvård som 
Region Jönköpings län beslutat att finansiera, består av basuppdraget 
ögonläkarmottagning och de båda tilläggsuppdragen ögonbottenfotografering av 
diabetiker respektive kataraktoperationer. Vårdtjänsterna ska erbjudas i 
Jönköpings län. 

7.2 Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget gäller vuxna (18 år och äldre). Det omfattar diagnostik, behandling och 
uppföljning av ögonsjukdomar som utförs av specialistläkare i ögonsjukvård i 
öppenvård med undantag för patienter som behöver akutsjukhusets resurser, 
kompetens och utrustning för behandling och diagnoser och åtgärder som anges 
nedan.  

Leverantören ska följa den nationellt framtagna prioriteringsordningen för 
ögonsjukvård. 

Invånare med sjukdomar som enligt regionens allmänna kliniska kunskapsstöd 
Fakta kan handläggas av specialist i allmänmedicin ska hänvisas till sin 
vårdcentral. 

Endast vid förutsett behov av särskild kompetens i samband med åtgärd kan 
patienter inom målgruppen hänvisas till annan vårdgivare. 

Uppdraget är indelat i: 
Basuppdrag:  Ögonläkarmottagning 
Tilläggsuppdrag 1: Ögonbottenfotografering av diabetiker 
Tilläggsuppdrag 2: Kataraktoperationer 

I uppdraget ingår inte: 

• sjukdomstillstånd utan ögondiagnos 
• rutinmässiga hälsokontroller vid hereditet för glaucom 
• rutinmässiga hälsokontroller vid hereditet för åldersförändringar i gula 

fläcken 
• glasutprovning 
• intravitreala injektioner och liknande behandlingar 
• botoxbehandlingar 
• kontaktlinskontroller 
• undersökningar i samband med refraktiv kirurgi 
• kosmetisk kirurgi 
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7.3 Basuppdrag ögonläkarmottagning 
Basuppdraget omfattar: 

• diagnostik, behandling och uppföljning av ögonsjukdomar som enligt 
regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta inte handläggs av 
specialist i allmänmedicin eller kräver subspecialistens kompetens och 
utrustning eller omfattas av tilläggsuppdragen 

• nybesök med remiss och återbesök enligt gällande vårdprogram och 
riktlinjer 

• rådgivning i enskilda patientärenden till andra vårdgivare inom länets 
ögonsjukvård 

Tillgänglighet 
Medicinskt ansvarig läkare ska vara kliniskt verksam vid mottagningen. 

Leverantören ska eftersträva hög kontinuitet i läkarbemanningen.  

Specialistläkare i ögonsjukvård ska vara tillgänglig på mottagningen minst 1 
dag/vecka sammanlagt minst 20 procent av en heltidstjänst året runt. 

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska vara tillgänglig för länets invånare 
via telefon varje vardag. Telefontid är tillåtet. 

Leverantören ska medverka till att hälso- och sjukvården i Jönköpings län kan 
upprätthållas dygnet runt. Nuvarande uppdrag omfattar inte dygnet runt-
verksamhet, men kan komma att utvidgas. 

Leverantören ska samverka med regionens övriga verksamheter inom 
specialiteten vid planering av semester och annan ledighet. 

Kompetens 
Medicinskt ansvarig läkare ska ha minst tre års dokumenterad erfarenhet av 
klinisk verksamhet inom ögonsjukvård efter avslutad och av Socialstyrelsen 
godkänd specialistutbildning. 

För uppdraget krävs specialistläkare i ögonsjukvård som är godkänd av 
Socialstyrelsen.  

Läkare under ST-utbildning till specialist i ögonsjukvård eller allmänmedicin får 
endast arbeta under handledning av specialist i ögonsjukvård. 

Lokaler och utrustning 
Leverantören ska ha utrustning för att kunna ta emot och behandla patienter inom 
basuppdraget. 

• spaltlampa  
• digital ögonbottenkamera 
• optical coherence tomography (OCT) 
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• datorperimeter  
• pachymeter  
• operationsrum och utrustning för mindre operationer 

Läkemedel 
Förskrivning av dyra läkemedel, till exempel Eylea, Lucentis och Ozurdex, ingår 
inte i uppdraget. 

Remisser 
Leverantören ska med remissvar eller ny remiss, då så är tillämpligt, återföra 
patient till remitterande läkare för uppföljning. 

Beslut om remisser till vård utanför Jönköpings län ska godkännas av regionens 
verksamhetschef för ögonsjukvård för att vara giltig. 

Leverantören har rätt att remittera till regionens syncentral. 

Samverkan 
Leverantören ska: 

• samverka med remittenter, primärvård och andra relevanta aktörer för att 
tillgodose patienternas behov av vård och omsorg 

• medverka vid schemalagda multidisciplinära terapikonferenser max 1 
timme per vecka 

• samråda och samverka med andra vårdgivare och myndigheter 
• medverka vid obligatoriska samrådsmöten mellan leverantörer och 

regionen 
• samverka med regionen i frågor som rör uppföljning och analys av 

verksamheten 
• delta i regionens utbildningar som rör uppdragsområdet 

Rapportering och uppföljning 
Leverantören ska rapportera till för uppdraget relevanta kvalitetsregister. 

7.4 Tilläggsuppdrag ögonbottenfotografering av diabetiker 

Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget omfattar patienter med typ 1 eller typ 2 diabetes mellitus och ges enligt 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling av diabetes mellitus. 

Uppdraget omfattar: 

• fotografering med digital ögonbottenkamera med tillräcklig upplösning för 
att upptäcka de minsta förändringarna 

• analys av fotograferade ögonbottnar 
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• undersökning och klinisk uppföljning av patienter som inte går att 
fotografera* eller där annat behandlingskrävande fynd iakttagits vid 
fotograferingen 

• dokumentation i patientjournal 
• information till remittent och patient om undersökningsresultatet 
• rekommendation av tidsintervall för nya undersökningar – patienter som 

behöver täta kontroller ska kallas vid tidpunkter som bedömts lämplig med 
hänsyn till aktuell ögonstatus 

• information till läkaren som behandlar patientens diabetes i de fall annan 
sjukdom än diabetesretinopati upptäcks vid ögonbottenundersökning 

• digital lagring av fotografier så att de – med patientens samtycke – är 
tillgängliga för andra vårdgivare 

*Patienter med mediegrumlingar, liten pupill, skador på hornhinna, 
komplikationer i iris, utbredda ärr i näthinnan efter olika sjukdomar eller 
laserbehandlingar, perifert liggande skador i näthinnan, andra kroniska 
ögonsjukdomar eller dålig medverkan från patienten ska följas upp av ögonläkare 
genom individuella kontroller under lång tid. 

Kompetens 
Fotografering kan utföras av för ändamålet utbildad personal. Granskning av 
bilder ska utföras av ögonläkare eller ögonsjuksköterska med dokumenterad 
kompetens. 

Utrustning 
Digital ögonbottenkamera som levererar bilder i dicomformat till bilddatabasen 
Forum. 

7.5 Tilläggsuppdrag kataraktoperationer  

Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget omfattar patienter med grå starr i indikationsgrupp enligt regionens 
riktlinjer, med undantag för patienter som av medicinska skäl kräver narkos eller 
speciell medicinsk teknisk utrustning. Patienterna ska prioriteras utifrån 
medicinsk behovsbedömning. Särbehandling, andra överenskommelser med 
remittenter eller andra åsidosättande av den medicinska prioriteringen får inte 
förekomma. Målet är att patienterna ska slutbehandlas för det tillstånd som ingår i 
detta uppdrag. 

Uppdraget omfattar: 

• kataraktoperation med senaste teknik (FACO)* efter remiss från optiker 
eller specialistläkare i ögonsjukdomar – operationerna ska genomföras 
enligt ögonläkarföreningens State of the Art-dokument med kliniska 
riktlinjer för katarakt 
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• oftalmologisk förundersökning enligt regionens riktlinjer för att bedöma 
operationsindikationer och biometri ska genomföras före operation 

• bedömning och hantering av alla eventuella komplikationer som uppstår i 
samband med det operativa ingreppet eller i dess omedelbara anslutning 
(upp till 2 timmar efter operation) med undantag för komplikationer som 
kräver akutsjukhusets resurser 

• postoperativa komplikationer/besvär, som inte kräver akutsjukhusets 
resurser, ska hanteras av opererande enhet  

• minst en kontakt hos vårdgivaren inom 28 dagar efter utförd operation för 
kontroll av operationsresultatet med preliminär eller slutlig refraktionering 
för patienter enligt regionens riktlinjer 

• information till patienten inför och efter operationen 
• skriftlig information till patienten som kan uppvisas vid behov av akut 

vård för komplikationer som inte kan hanteras av leverantören 

*Om FACO inte kan användas kan i enstaka fall annan vedertagen teknik 
användas. 

Kompetens 
Leverantören ska garantera att ansvarig opererande läkare är specialist inom 
ögonsjukvård med aktuell erfarenhet inom kataraktkirurgi. 

Opererande läkare ska vid driftstarten eller nyanställning självständigt ha utfört 
minst 200 operationer totalt och minst 100 operationer per år.  

Lokaler och utrustning 
Leverantören ska förfoga över utrustning och särskild lokal för 
operationsverksamheten som uppfyller kraven för operationsrum enligt gällande 
standard.  

Rapportering och uppföljning 
Leverantören ska rapportera till det nationella kataraktregistret.   
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7.6 Ersättningsvillkor 

Allmänt 
Regionen avsätter 78,2 miljoner kronor för ögonsjukvård inom vårdval 2020.  

Fördelning av ersättning 

Ersättning (miljoner kronor) Totalbelopp 
Procentuell 
fördelning 

Rörlig patientrelaterad ersättning basuppdrag 37,6 48 % 
Rörlig patientrelaterad ersättning tilläggsuppdrag katarakt 27,4 35 % 
Rörlig patientrelaterad ersättning tilläggsuppdrag 
ögonbottenfotografering 

3,9 5 % 

Särskild ersättning 6,8 9 % 
Resultatrelaterad ersättning 2,5 3 % 
Summa 78,2 100 % 

DRG-koder (diagnosrelaterade grupper) 
Leverantören ska följa Socialstyrelsens och regionens riktlinjer för registrering 
och gruppering av diagnos- och åtgärdskoder. 

Ersättning utgår för leverantörens gruppering av DRG-koder enligt Regionens 
beslut ”Ersättningsberättigade DRG-koder för ögonsjukvård inom vårdval i 
Jönköpings län”.   

Ersättning för basuppdrag ögonläkarmottagning  
Ersättning per besök och kontakt (inom ovanstående DRG) 

Kontaktform 

Pris per kontakt  
(exklusive 

patientavgift) 
Kvalificerad telefon- och brevkontakt* 180 kr 
Sjukvårdande behandling 425 kr  
Läkarbesök 1 080 kr  
Läkarbesök laserbehandling vid efterstarr (ögonåtgärder, 
terapeutiska, besök B80O)** 

1 280 kr 
(bilateralt) 1 660 kr 

Läkarbesök laserbehandling vid glaukom, trycksänkning 
(annan op. för högt ögontryck B08O)*** 

1 280 kr 
(bilateralt) 1 660 kr 

Operation (andra operationer vid problem i ögonregionen 
B17O) 

 2 790 kr 
(bilateralt) 5 360 kr 

*Ersätter besök. Kontakt och diagnos ska registreras i patientens journal. Kontakten ska DRG-
grupperas. 
**Registrera diagnoskod H26.4 och KVÅ kod CJB10. 
*** Registrera diagnoskod H40.1 och KVÅ kod CHD05 alt. KVÅ kod CHD00. 
 
KVÅ-kod ZXA10 ska registreras för bilaterala operationer. 
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Ersättning för tilläggsuppdrag ögonbottenfotografering av diabetiker 
Regionen ersätter undersökningar som genomförs enligt gällande riktlinjer. 

Vårdgivare ska registrera:  
• diagnoskod E100–E149  
• samt KVÅ-kod XCK10 (Fotografering av ögonbotten) 

 
Ersättning per undersökning 

DRG Kodtext 
Pris per kontakt 
(exklusive patientavgift) 

B81O  Ögonfotografering, besök 690 kr 

Ersättning för tilläggsuppdrag kataraktoperationer  
Regionen ersätter: 

• undersökning inför operation 
• kataraktoperation inklusive intraokulär lins samt för operationen 

nödvändiga läkemedel och material 
• kontakt efter operation (exklusive kontakter avseende komplikationer) 

Leverantören ska registrera: 

• vårdåtagande katarakt 
• diagnoskod H25X–H26X (ej H264) 
• samt någon av KVÅ-kod CJD00–CJD25, CJD99 eller CJE00–CJE99 
• vid återbesök, diagnoskod Z090 och som bidiagnos den diagnos som 

registrerades vid kataraktoperationen  
 
Ersättning per besök och kontakt (samma ersättningsnivå som inom basuppdraget) 

Kontaktform 

Pris per kontakt  
(exklusive 

patientavgift) 
Kvalificerad telefon- och brevkontakt* 180 kr 
Sjukvårdande behandling 425 kr  
Läkarbesök 1 080 kr  
*Ersätter besök. Kontakt och diagnos ska registreras i patientens journal. Kontakten ska DRG-
grupperas. 
 
Ersättning per operation 

DRG Kodtext 
Pris per kontakt  
(exklusive patientavgift) 

B12Q  Ensidig linsoperation utom discission av sekundär 
katarakt, öppenvård 

4 350 kr 

B12P  Bilateral linsoperation utom discission av sekundär 
katarakt, öppenvård 

9 100 kr 

 

Regionen betalar ingen extra ersättning i de fall komplikationer uppstår inom 28 
dagar från operationstillfället. 
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I de fall patienten önskar multifokala linser istället för standardlins ska 
leverantören debitera patienten merkostnaden. 

Kvalitetsersättning 
Regionen betalar ut kvalitetsersättning för tillgänglighet (faktisk väntetid till första 
besök och operation/åtgärd) systematiskt förbättringsarbete och övriga 
kvalitetsvariabler.  

Ersättningen för systematiskt förbättringsarbete betalas ut till leverantörer som 
kan visa att man har en struktur för att mäta, rapportera och utveckla sin 
verksamhet. Redovisning och uppföljningen sker inom ramen för regionens 
medicinska programgrupp för ögonsjukvård. 

Kvalitetsvariabler och gränsvärden kan variera mellan olika år. Regionen betalar 
ut ersättning för registrering i det nationella kataraktregistret (tilläggsuppdrag). 
Eventuella ytterligare kvalitetsvariabler definieras under 2020. Aktuella variabler 
och gränsvärden för kvalitetsersättning publiceras på regionens webbplats. 

Kvalitetsersättning betalas ut per månad utifrån leverantörens resultat och andel 
av den totala produktionen inom vårdvalsområdet. 

Patientrelaterad ersättning 
Leverantören får kompensation för frikort, avgiftsfria besök för 18–19-åringar och 
ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden. 
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8. Informationshantering 

8.1 Inledning 
Leverantören ska följa tillämpliga delar av regionens policy och riktlinjer för IT. 
Varje vårdenhet ska ha en namngiven kontaktperson för IT och katalogtjänsten 
HSA. 

8.2 Informationssäkerhet 
Leverantören ska i all IT-användning följa gällande lagstiftning och beakta 
patientens rätt till integritet. 

Leverantören ska följa regionens policy och riktlinjer för informationssäkerhet. 

Leverantören ska informera nya användare om användarmanualer och det 
personliga ansvaret att följa riktlinjerna. 

All användning av IT-systemen loggas. Leverantören ska följa upp loggar enligt 
regionens riktlinjer. 

8.3 Personuppgifter 
Leverantören ska hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning. 

Leverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas 
inom leverantörens organisation. 

8.4 Verksamhetsdata 
Leverantören ska registrera vårdkontakter och tillhörande vårddokumentation 
enligt regionens riktlinjer i de system som regionen anvisar. Leverantören ska vid 
angiven tidpunkt leverera elektroniskt läsbar data för uppföljning och 
fakturaunderlag enligt specifikationer. Leverantören ska följa Socialstyrelsens och 
regionens riktlinjer för registrering av diagnos- och åtgärdskoder. 

Leverantören ska tillhandahålla relevant patientdata och material till forskning 
som bedrivs av regionanställd eller forskare som regionen samarbetar med. 

I kommunikation med regionen eller andra vårdgivare ska leverantören använda 
definitioner och termer i IT-systemen som fastställs av regionen. 

Leverantören ska i förekommande fall följa de särskilda regler som gäller för 
hantering av information vid verksamhetsövergång. 

Leverantören ska upprätta, säkerställa och upprätthålla manuella reservrutiner för 
verksamheten som tillämpas vid ett eventuellt avbrott. 
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Leverantören ska årligen fylla i och skicka in dokumentet ”Kvalitetsindikatorer 
för god och säker patientadministration och kliniskt verksamhetsstöd” samt utföra 
aktiviteter i enlighet med dokumentet. 

8.5 IT-system och infrastruktur 
Leverantören ska enbart använda utrustning i IT-infrastrukturen som är godkänd 
av regionens IT-organisation. Datorer och skrivare tillhandahålls av regionen. 
Eventuellt kan medicinteknisk utrustning eller annan utrustning anslutas efter 
samråd och godkännande. Leverantören ska kontinuerligt kontrollera att skyddet 
mot skadlig kod, virus och spionprogram är aktuellt på verksamhetens utrustning. 

Regionen levererar kommunikationslösning mot regionens nätverk inklusive 
nätverksutrustning. Leverantören ansvarar för det interna fastighetsnätet för data 
och telefoni, inklusive förbindelsen mellan avlämningspunkt och verksamhetens 
lokaler. Fastighetsnätet ska följa regionens standard för kabelsystem.  

Regionen tillhandahåller inte IT-system, datorer, skrivare eller liknande till 
leverantörens underleverantörer. 

Leverantören ska använda sig av regionens behörighetskontrollsystem och utse 
lokal ansvarig kortadministratör för elektronisk tjänstelegitimation. Leverantören 
ansvarar för att användarna inte har tillgång till fler programvaror och system i 
regionens nätverk än nödvändigt. 

Leverantören ska ansluta sig till regionens säkerhetslösningar för tillgång till IT-
tjänster. 

Leverantören debiteras kostnader för IT-infrastruktur och utrustning. 

Leverantören förbinder sig att använda IT-system enligt regionens riktlinjer. 
Regionen tillhandahåller system och utbildning av superanvändare i förhållande 
till verksamhetens storlek. 

Regionen ansvarar för underhåll av berörda system och leverantören ansvarar för 
dess innehåll. För administrativa dokument ska PDF och Office-kompatibla 
filformat användas. 

Leverantören ges åtkomst till regionens tjänst för befolkningsregister. 
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för användning inklusive reglerna för 
personer som har sekretessmärkning i befolkningsregistret. 

Leverantören har rätt att använda egna stödsystem under förutsättningar att det 
inte krävs någon installation/förändring av eller stör andra delar av IT-miljön. 
Regionen lämnar ingen support för dessa. 

System och program som används för andra ändamål än regionens uppdrag till 
leverantören ska inte användas i den av regionen tillhandahållna IT-miljön. 
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Vid införande av nya IT-tjänster eller vid större utbyggnader av regionens 
befintliga IT-tjänster som kan komma att ingå i utbudet till leverantören upprättas 
ett nytt avtal. 

Regionen tillhandahåller inte infrastruktur, IT-system, datorer, skrivare eller 
liknande till leverantörens underleverantörer. 

Regionen avser att under avtalsperioden se över hur IT-infrastruktur och 
stödsystem ska tillhandahållas till leverantörerna. 

8.6 Support och IT-konsulttjänster 
Leverantören har rätt att använda regionens supportorganisation i frågor om 
regionens IT-infrastruktur och fastställda IT-system. Servicenivåer för respektive 
IT-tjänst fastställs av systemägare, vilket innebär att olika system har olika 
inställelsetider gällande support. 

Leverantören ska använda IT-beställningssystem och de blanketter som regionen 
tillhandahåller för beställningar. Leverantören ska göra felanmälningar på 
utrustning och program till regionens kundcenter på IT-centrum. Regionen har rätt 
att ha planerade avbrott för systemuppdateringar, nyinstallationer, service och 
underhåll. 

Leverantören kan, efter överenskommelse, köpa IT-konsulttjänster från regionen 
inom systemområden som är relevanta för regionens uppdrag till leverantören. 
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9. Rapportering och uppföljning 

9.1 Avtalsuppföljning 
Regionen har en kontinuerlig uppföljning av villkoren för godkännande av 
leverantör och andra avtalsvillkor.  

9.2 Uppdragsuppföljning 
Alla verksamheter som finansieras av regionen ska kännetecknas av kund- och 
processorientering: 

• verksamhetens processer ska ledas med utgångspunkt från vad som är bäst 
för patienten  

• rutiner för att tydliggöra ansvar för samarbete och samverkan i 
gränssnitten mellan olika ansvarsområden är viktigt,  

• kunskap om andras kompetens i vårdkedjan är en förutsättning 

Regionens uppföljningsmodell speglar den kvalitet i vården som regionen vill 
förmedla till invånarna utifrån hälso- och sjukvårdslagen. God vård innebär att 
hälso- och sjukvården ska:  

• vara säker  
• vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig  
• vara patientfokuserad  
• vara effektiv  
• vara jämlik  
• ges i rimlig tid  

Uppföljningen ska bidra till en positiv utveckling av befolkningens hälsa och 
leverantörernas verksamhet.  

Regionen har en kontinuerlig uppföljning av verksamhetsdata från vårdens IT-
stöd. Nyckeltal och kvalitetsindikatorer kan revideras årligen i samband med 
regionfullmäktiges beslut om budget. 

Leverantörernas resultat kan komma att redovisas publikt för att ge invånarna 
insyn i verksamheten. 

Patientenkäter 
Leverantören ska samverka med regionen om patientenkäter och i förekommande 
fall delta i den nationella patientenkäten. Regionen har rätt att ta del av allt 
grundmaterial från gemensamma patientenkäter. 

Rapportering 
Leverantören ska rapportera förändringar i sin verksamhet enligt avtalet och 
avsnitt 3 ”Villkor för godkännande”. 
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Leverantören ska rapportera till för specialiteten relevanta kvalitetsregister och 
nationella register som exempelvis väntetider i vården. Leverantören ska på 
begäran rapportera uppgifter avseende måluppfyllelse för uppdraget som inte 
fångas av vårdens IT-stöd. 

Regionen har rätt att följa upp volymer och kostnader för leverantörens 
läkemedelsförskrivning och användning av medicinsk service. 

9.3 Dialog  
Uppföljningen sker i dialog med leverantören utifrån inhämtade uppgifter. 

Regionen kallar leverantören en gång om året för genomgång av verksamheten. 
Inför genomgången ska leverantören gjort en egen analys av sin verksamhet 
inklusive medicinska resultat. 

Förutom den årliga genomgången kan regionen kalla till uppföljningsdialoger 
inom specifika områden, exempelvis läkemedelsförskrivning. 

9.4 Fördjupad uppföljning 
Regionen har rätt att genomföra fördjupad uppföljning hos enskilda leverantörer 
eller inom specifika områden. Fördjupad uppföljning sker bland annat genom 
verksamhetsrevision, kostnadsjämförelser och produktivitetsanalyser. 

9.5 Revision 
Regionen har rätt att självt eller genom ombud revidera leverantörens verksamhet, 
exempelvis av medicinsk kvalitet, ekonomiska och juridiska förhållanden. 
Möjligheten till revision omfattar även underleverantörer som leverantören anlitar 
för genomförande av uppdraget. Leverantören ska utan kostnad för regionen 
biträda vid revision bland annat genom att – men inte begränsat till – ställa 
nödvändig dokumentation till förfogande. 

9.6 Redovisning 
Verksamhetsdata och resultat är tillgängliga för leverantören via regionens IT-stöd 
för analys- och rapportuttag. 

Urval av verksamhetsdata och resultat redovisas i regionens månadsuppföljning, 
delårsrapporter och årsredovisning samt offentliggörs för att länets invånare ska 
kunna jämföra olika leverantörer. 
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10. Ersättningsvillkor 

10.1 Budgetram 
Regionfullmäktige fördelar årligen resurser på delområdesnivå utifrån 
behovsbeskrivningar, nationella jämförelser, demografi och socioekonomiska 
faktorer, medicinsk utveckling och kunskapsstyrning, löne- och prisutveckling 
samt rationaliseringsbehov. 

För löne- och prisutveckling kompenseras leverantörerna i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Landstings prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner. 
Ersättning för läkemedel justeras separat efter faktisk och förväntad 
kostnadsutveckling.  

Förändringar i kostnadsansvar mellan regionens olika verksamheter påverkar 
budgetramen enligt principen att ett utökat kostnadsansvar motsvaras av en utökad 
ersättning och vice versa. Ändrade kostnader som faller inom ramen för 
befolkningens förändrade konsumtion, eller härrör från ändrade arbetssätt hos 
leverantörerna, medför inte någon förändring i ersättningsramen. 

Regionens inriktningsmål är att ligga i nedre kvartilen jämfört med övriga 
län/regioner avseende strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad per invånare. 

10.2 Ersättningsmodell 
Regionens ersättningsmodell för hälso- och sjukvård utgår från att pengarna följer 
patienten. Modellen ska stimulera samverkan och vara transparent så att det är 
tydligt på vilka grunder ersättning ges. Ersättningsnivåerna revideras årligen. 

Ersättningsmodellen förutsätter att regionen och leverantörerna tar ett gemensamt 
ansvar för att upprätthålla modellens intentioner och normer. Parterna ska 
samverka kring modellens tillämpning och utveckling. 

Ersättningsnivåerna enligt prislista baseras på regionens självkostnad och står i 
proportion till leverantörens uppdrag och kostnadsansvar. Leverantörens 
ersättningar ska därmed täcka uppdragets samtliga kostnader om inget annat 
anges. Leverantören har kostnadsansvar för merkostnader vid eventuella 
komplikationer. 

Modellens delar: 

• Patientrelaterad ersättning 
o Besök och åtgärder 
o Diagnosrelaterade grupper (DRG) 

• Kvalitetsersättning 
o Tillgänglighet 
o Systematiskt förbättringsarbete 



Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 2019-09-16 
 

47 
 

o Kvalitetsindikatorer  
• Särskild ersättning 

o Jour 
o Tolk 
o Utbildning 

Kostnadskontroll 
Regionen fastställer varje år ett kostnadstak för varje vårdvalsområde. 
Kostnadstaket är den gemensamma maximala ersättningsnivån för samtliga 
godkända och verksamma leverantörer inom det specifika vårdvalsområdet. 
Kostnadstaket avser patientrelaterad ersättning exklusive patientavgifter. 

Kostnadstaket fördelas per månad under ett kalenderår utifrån tidigare års utfall. 
Det betyder att den totala ersättningsnivån kan variera från en månad till en annan. 
Om kostnadstaket (den maximala ersättningen) inte nås förs kvarstående belopp 
över till nästkommande månad. Om kostnadstaket i stället överskrids reduceras 
priserna innevarande månad för samtliga leverantörer. 

Beroende på fördelning av basuppdrag och tilläggsuppdrag mellan leverantörerna 
kan det förekomma flera kostnadstak inom samma vårdvalsområde. 

10.3 Patientrelaterad ersättning  
Den patientrelaterade ersättningen utgör merparten av ersättningen till 
leverantören. Regionen beräknar ersättningens storlek utifrån identifierade 
kostnader för effektiv vård och patienternas behov. 

Regionens ambition är att på sikt öka andelen av ersättningen som baseras på 
DRG-vikter (DRG = diagnosrelaterade grupper). Regionen planerar även att 
utveckla ersättningsmodellen för att främja satsningar på e-hälsa. 

Läkemedel 
Om inget annat anges har leverantören kostnadsansvar för samtliga 
rekvisitionsläkemedel som administreras till patienter inom vårduppdraget. 

Om behandlande läkare bedömer att patienten själv kan administrera sina 
läkemedel, utan övervakning eller hjälp av sjukvårdspersonal, får läkemedlet 
förskrivas på recept. Leverantören har inte kostnadsansvar för receptläkemedel. 
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för förskrivning. 

Kompensation för utebliven patientavgift 
Leverantören är skyldig att ta ut de patientavgifter som fastställts av regionen. 
Patientavgifterna tillfaller leverantören. 

När patienten har uppnått högkostnadsskyddet ersätter regionen leverantören för 
uteblivna patientavgifter vid avgiftsbelagda besök.  
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Leverantören får inte ersättning för avgiftsfria besök för patienter 20 år och äldre 
eller om patienten låter bli att betala patientavgiften. 

Leverantören får inte heller ersättning för återbetald patientavgift, till exempel den 
som en patient som vid planerat besök får vänta mer än 30 minuter har rätt till. 

Tolk 
Leverantören får ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden. 

Vård av patienter från andra regioner 
Regionen ersätter leverantören för vård av patienter som omfattas av en annan 
regions ansvar för hälso- och sjukvård. Leverantören ska följa hemregionens 
remissregler. 

Vård av utländska medborgare och utlandssvenskar 
Leverantören får ersättning för vård av personer bosatta i EU- eller EES-land. 
Privata leverantörer skickar in utbetalningsunderlag till regionen. Kopia på giltigt 
EU-kort eller giltigt provisoriskt intyg ska bifogas. Saknas detta betalas inte någon 
ersättning ut. 

För vård av utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i länder utanför 
EU och EES gäller särskilda regler. I flera fall betalar patienten själv sin vård. 

Vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m. 
Leverantören får ersättning för vård av asylsökande. 

Uppgift om LMA-kortets ID-nummer ska framgå i Cosmic. Saknas detta betalas 
ingen ersättning ut.  

10.4 Kvalitetsersättning  
Kvalitetsersättningen utgör 3 procent av den totala ramen. Leverantören kan få 
ersättning för: 

• tillgänglighet – en procent 
• systematiskt förbättringsarbete – en procent 
• övriga kvalitetsvariabler – en procent 

10.5 Särskild ersättning  

Ersättning för jour och beredskap 
I de fall uppdraget omfattar jour och beredskap ingår ersättningen för det arbetet i 
den patientrelaterade ersättningen. Leverantören får därför ingen särskild 
ersättning för jour och beredskap. 

Momskompensation 
Enligt nuvarande momslagstiftning har landstingskommunala leverantörer 
avdragsrätt för ingående moms. Motsvarande gäller inte privata leverantörer. För 
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att privata och landstingskommunala leverantörer ska kunna konkurrera på lika 
villkor kompenseras privata leverantörer för sina merkostnader för moms genom 
att ersättningen räknas upp med 5 procent på nettoutbetalningen. 

Riktade statsbidrag 
Regeringen använder riktade statsbidrag för att stimulera utveckling inom olika 
områden i landstingens och kommunernas verksamhet. Bidragen är villkorade och 
beslutas för ett eller två år i taget. Leverantören förväntas delta i de 
förbättringsområden som staten och landstingen kommer överens om. 

Ersättning för vård utförd av underleverantör 
I de fall leverantören har tecknat avtal om att köpa vård från en underleverantör, 
ska leverantören betala ersättning till underleverantören. Avtalsparterna 
administrerar och ansvarar själva för sina ekonomiska mellanhavanden. 

10.6 Underlag för utbetalning 
Regionen hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för utbetalning av 
ersättning från vårdens IT-stöd. Reglering för utbetalning baseras på samtliga 
vårddata som registrerats vid avstämningstidpunkten. Ersättningsberäkningen är 
beroende av inrapportering av korrekt indata från leverantörerna inom Vårdval 
Ögon. Vårdgivarna är ansvariga för att leverera efterfrågade indata av god 
kvalitet. Systemet för inrapportering bygger i stor utsträckning på förtroende för 
leverantörens integritet och noggrannhet och leverantören ska lojalt fullgöra sina 
skyldigheter i detta avseende. Det är av yttersta vikt för förtroendet mellan 
parterna, liksom för kontraktets fortlevnad, att Regionen får korrekt indata från 
leverantören. 

I de fall leverantören ska lämna in underlag för ersättning till regionen måste det 
ske senast den femte i varje månad för att komma med i nästa utbetalning. 

Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en 
helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag. 

Ersättning som uteblir på grund av felaktig registrering kompenseras inte i 
efterhand. Regionen korrigerar inte heller tillägg och avdrag för besök på annan 
vårdenhet som skett på grund av utebliven eller felaktig inrapportering av 
underleverantörsavtal. 
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1. Vision och övergripande mål 

1.1 Vision för Region Jönköpings län 
För ett bra liv i en attraktiv region. 

1.2 Övergripande mål 
Målet för hälso- och sjukvården i Jönköpings län är bästa möjliga hälsa hos hela 
befolkningen och god och jämlik vård. Länets invånare ska få den vård de 
behöver när de behöver den och på det sätt de behöver. 

Primärvården är basen i hälso- och sjukvården. Region Jönköping län utvecklar 
nya arbetssätt och samverkan med målet att primärvården ska vara 30 procent av 
hälso- och sjukvården 2030. 

 

Strategin är en omställning från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral 
och från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer 
och invånarna själva. Region Jönköpings län är aktiv i utveckling och 
implementering av välfärdsteknik och e-hälsa. 

I Jönköpings län är vårdcentralen invånarnas självklara förstahandsval där 
patienterna upplever trygghet och säkerhet i omhändertagandet med tilltro till 
primärvården. Vårdcentralen är den naturliga koordinatorn och samordnar 
invånarnas behov av hälso- och sjukvård under hela livet.  

1.3 Vårdval i ögonsjukvård 
Utifrån budget och flerårsplan fastställer och reviderar regionfullmäktige årligen 
mål, uppdrag och ersättningsvillkor för vården som avtalas och drivs inom ramen 
för Lag om valfrihetssystem (2008:962). 
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Mål och grundläggande principer 
Vårdvalsmodellen för Region Jönköpings län: 

1. Stärker invånarnas inflytande genom att 

• invånarna väljer vårdgivare 
• ersättningen följer invånaren 
• redovisning av kvalitet och resultat är offentliga 
• vården ges med kontinuitet och bred kompetens 
• vården ges på lika villkor i hela länet 
• vården är personcentrerad och utförs i samarbete med patienten 
• vårdgivaren upprättar patientkontrakt och samordnad individuell vårdplan 

2. Tillvaratar och utvecklar de professionella gruppernas kompetens genom 
att 

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

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

3. Styr mot önskvärda resultat genom att 

• ge störst ersättning för invånare med störst vårdbehov 
• premiera goda kliniska resultat 
• premiera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 
• vara patientsäker 
• ha hög tillgänglighet 
• stimulera samverkan och utveckling av nya arbetssätt 
• stimulera digitalisering och e-hälsa 
• säkerställa kostnadseffektiv vård 
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2. Anvisningar för ansökan 

2.1 Ansökan om godkännande 
Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända för att få driva vård inom 
vårdvalet. Ansökan sker genom att ansökan tillsammans med övriga begärda 
handlingar lämnas in till Region Jönköpings län. 

En leverantör kan ansöka om godkännande för flera enheter. En ansökan ska 
lämnas per enhet.  

Det finns inget sista datum för ansökan. Det innebär att ansökan kan lämnas tills 
det aktuella vårdvalet upphör. 

2.2 Ansökan och begärda handlingar 
Ansökan och begärda handlingar ska vara skrivna på svenska. Ansökan och 
begärda handlingar lämnas via upphandlingsverktyget Tendsign 
(www.tendsign.se). 

För företag under bildande gäller att företaget ska vara bildat vid avtalets 
tecknande. Företaget ska vid samma tillfälle vara skatteregistrerat och uppvisa 
registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket. 

Sökande som lämnar anbud under formen företag under bildande, ska till anbudet 
bifoga stiftelseurkund för ett aktiebolag under bildande alternativt ifylld ansökan 
om nyregistrering av enskild näringsidkare. Av den bifogade handlingen ska namn 
på företrädare för sökanden och personnummer framgå. 

Handlingar att bifoga ansökan: 

• registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige 
Bolagsverket) Registreringsbeviset får inte vara äldre än 1 år. 

• intyg på anmälan om bedrivande av verksamhet (Vårdgivarregistret) enligt 
patientsäkerhetslagen (2010:659) Intyget får inte vara äldre än 3 månader. 

• verksamhetsbeskrivning 
• CV för verksamhetschef/vd  
• CV för medicinskt ledningsansvarig läkare 
• Giltigt intyg om ansvarsförsäkring 
• finansieringsplan 
• referenser 

Sökanden måste inte bifoga årsredovisning, men regionen kan komma att ta ut 
eller begära in tidigare årsredovisningar för att säkra sökandens ekonomiska 
förutsättningar. 

För att bekräfta sin kapacitet att utföra uppdraget ska sökanden lämna uppgift 
omfattande minst en referent för vilka sökanden under de senaste tre åren har 
utfört uppdrag av liknande/motsvarande/jämförbar art. 
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Regionen kan komma att kontakta referenterna för att förvissa sig om att 
sökanden har den tekniska förmåga och kapacitet som krävs för uppdragets 
genomförande. Förfrågan kan gälla bland annat sökandens tekniska förmåga 
(omfattande bland annat utbildning och kompetens) samt kapacitet och resurser i 
förhållande till uppdragets omfattning. 

Uppgift om referensuppdrag ska lämnas på följande sätt: 

• kortfattad beskrivning av respektive uppdrags omfattning 
• tidsperiod 
• kontaktpersoner med telefonnummer och e-postadress 

Sökanden ska ha kontrollerat att angivna kontaktpersoner är aktuella och går att 
nå på angivna telefonnummer och e-postadresser. Regionen förbehåller sig rätten 
att söka egna referenser. 

För utlandsregistrerade bolag även intyg om skatteregistrering från Skatteverket 
och kreditupplysning 

Med sin ansökan intygar sökanden att:  

• kraven enligt förfrågningsunderlaget är uppfyllda  
• att hela åtagandet enligt avtalet kan utföras från driftstarten 
• sökanden accepterar att beställaren i samband med verifiering inför 

driftstarten har rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten 
eller säga upp avtalet 

2.3 Offentlig handling 
Inkommen ansökan är som regel offentlig handling. Om sökanden anser att någon 
del i ansökan bör omfattas av sekretess ska detta anges i ansökan och motiveras. 
Beställaren kommer att i varje enskilt fall och vid varje förfrågan göra en 
prövning av huruvida en specifik uppgift omfattas av sekretess. 

2.4 Frågor om ansökan 
Frågor om ansökan ställs till regionens inköpsavdelning via 
upphandlingsverktyget Tendsign (www.tendsign.se). 

2.5 Komplettering eller rättning av ansökan 
Beställaren kan begära kompletteringar om ansökan inte är fullständig eller om 
begärda underlag saknas. Vid komplettering kan handläggningstiden förlängas. 

Regionen kan medge att sökande får rätta en uppenbar felskrivning, felräkning 
eller annat uppenbart fel i ansökan. 
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3. Villkor för godkännande 

3.1 Handlingar 
Sökanden ska fylla i ansökan och lämna intyg, handlingar och andra underlag 
enligt anvisningarna. 

3.2 Ekonomiska förutsättningar 
Leverantören ska under hela avtalsperioden ha en stabil ekonomisk bas och 
tillgång till resurser som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll.  

Sökanden ska anses ”kreditvärdig” med en ratingpoäng om minst 40 poäng enligt 
Creditsafe AB:s eller motsvarande bedömning vid tiden för ansökan. Utländska 
sökanden kan komma att bedömas efter en annan skala som motsvarar den 
angivna. 

I det fall kreditvärdigheten inte går att bedöma eller inte når upp till 40 poäng, ska 
sökanden lämna en förklaring till varför kravet inte nås och med ytterligare 
information styrka en stabil ekonomisk bas. I det fall den ekonomiska stabiliteten 
garanteras av moderbolag, bank eller annan garant, ska intyg om detta bifogas 
ansökan och vara undertecknad av behörig företrädare för garanten. Kreditlöftet 
ska avse första avtalsåret. 

Beställaren har tolkningsföreträde i bedömningen av leverantörens ekonomiska 
förutsättningar. 

3.3 Verksamhetsförutsättningar 
Sökanden ska ha en organisation med kapacitet att hantera och leverera de 
efterfrågade tjänsterna. 

Beställaren kommer att bedöma om sökanden kan uppfylla verksamhetskraven 
utifrån beskrivningarna i ansökan och eventuella tidigare uppdrag inom området. 

Verksamhetschef 
Sökanden ska ha en för uppdraget ansvarig verksamhetschef enligt Hälso- och 
sjukvårdslag (2017:80, 4 kap §2). Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med 
verksamheten och de lagar, förordningar, riktlinjer, föreskrifter från 
Socialstyrelsen och de allmänna råd som gäller för hälso- och sjukvården. 

Medicinskt ledningsansvarig läkare 
Medicinskt ledningsansvarig läkare ska ha minst tre års erfarenhet av klinisk 
verksamhet inom ögonsjukvård efter avslutad och av Socialstyrelsen godkänd 
specialistutbildning. Medicinskt ledningsansvarig läkare ska vara regelbundet 
kliniskt verksam vid vårdenheten och där emellan vara tillgänglig för vårdenheten 
vid behov. 
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Hälso- och sjukvårdspersonal 
Hälso- och sjukvårdspersonal ska ha erforderlig legitimation och kompetens. 

Lokaler 
Leverantören ska ha för verksamheten ändamålsenliga och godkända lokaler. 
Lokalerna ska uppfylla gällande lagkrav och föreskrifter för vårdverksamhet. 
Lokalerna ska vara fysiskt tillgängliga för alla enligt Boverkets riktlinjer för 
tillgängliga lokaler. 

Medicinteknisk utrustning 
Leverantören har det övergripande medicintekniska ansvaret i sin verksamhet. 
Leverantören ansvarar för att den utrustning som används uppfyller vedertagna 
normer, standarder och krav på tillgänglighet, prestanda och kvalitet enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- 
och sjukvården (SOSFS 2008:1). 
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4. Beslut om godkännande 

4.1 Villkor 
För att sökanden ska bli godkänd måste samtliga obligatoriska krav och övriga 
villkor som anges i detta förfrågningsunderlag vara uppfyllda. 

Sökanden kommer inte att godkännas om: 

• sökanden inte uppfyller villkoren för godkännande enligt Lag om 
valfrihetssystem 2008:962, 7 kap § 1 

• sökanden i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda 
upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar 

• sökanden inte kan redovisa en finansieringsplan som beställaren bedömer 
visar på förutsättningar att bedriva verksamheten 

Sökanden kan komma att inte godkännas om: 

• sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden tidigare haft uppdrag 
åt beställaren, annan region eller annan uppdragsgivare och avtalet till 
följd av brister i sökandens agerande sagts upp i förtid 

• sökanden undersöks för allvarliga brister i annat uppdrag 
• sökande är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller 

föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller 
underkastats näringsförbud, eller om sökande är föremål för ansökan om 
ovanstående 

• företrädare för sökande är dömd för eller föremål för utredning av brott 
som av beställaren anser påverka förtroendet för vården 

Sökanden ska på begäran från beställaren tillhandhålla uppgifter och utdrag ur 
misstanke- och belastningsregistret för styrelseledamöter och andra företrädare för 
sökanden. 

4.2 Beslut om godkännande 
Beslut om godkännande meddelas inom 60 dagar efter det att ansökan inkommit 
till regionen. 

4.3 Ingående av avtal 
Avtal ingås så snart som möjligt när beställaren godkänt leverantören. 

4.4 Verifiering inför driftstarten 
Leverantören förbinder sig att ha verksamhet färdigställd senast 14 dagar före 
driftstarten så att beställaren kan verifiera att leverantören är klar med alla 
förberedelser samt att lokaler och utrustning uppfyller kraven. 
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Beställaren äger ensidigt rätt att besluta om ett senare datum för driftstarten om 
leverantören bedöms sakna förutsättningar att utföra åtagandet i avtalad 
omfattning vid angivet datum. Vid väsentliga brister äger regionen rätt att inte 
ingå avtal. 

Leverantören äger inte rätt till någon form av ersättning till följd av regionens 
beslut, enligt ovan. Regionen däremot har rätt till ersättning från leverantören för 
kostnader som beror på dennes brister. 

4.5 Återkallande av godkännande 
Godkännandet av en leverantör gäller i sex månader. Därefter äger regionen rätt 
att återkalla godkännande om inget avtal undertecknats. 

4.6 Överklagande 
Leverantören kan överklaga regionens beslut. Överklagan skickas till 
Förvaltningsrätten i Jönköping inom tre veckor från det att underrättelsen om 
beslutet skickats.  
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5. Mall för avtal enligt lagen om 
valfrihetssystem 

5.1 Avtalsparter 
Beställare: Region Jönköpings län 
Organisationsnummer: 232100-0057 

Leverantör: <leverantörens namn>  
Organisationsnummer: <organisationsnummer>  

5.2 Avtalets omfattning 
I detta avtal regleras leverantörens bedrivande av <specialitet> vid <ange namn 
och adress för verksamheten>.  Med avtalet förstås bestämmelserna i detta avtal 
och ”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län”. 

5.3 Avtalsperiod 
Avtalet gäller från och med dag för avtalets undertecknande <datum> till och med  
2020-12-31. 

Utförandet av uppdraget inleds vid överenskommet datum för driftstart. Före 
driftstarten äger leverantören inte rätt att utföra vård enligt detta avtal.   

För det fall avtalet inte skriftligen sagts upp av endera part senast tolv månader 
före avtalstidens slut förlängs avtalet med två (2) år i taget med tolv (12) 
månaders uppsägningstid. Före driftstarten äger leverantören inte rätt att utföra 
vård enligt detta avtal.  

5.4 Kontaktpersoner 
Parterna ska utse var sin kontaktperson. När part byter kontaktperson eller 
kontaktuppgifter, ska detta skriftligen meddelas den andra parten utan dröjsmål. 

Region Jönköpings län: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 
telefonnummer>  

<Leverantör>: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 
telefonnummer>  

5.5 Meddelanden 
Meddelanden i anledning av avtalet ska skickas till respektive parts kontaktperson 
med post, e-post eller fax.  
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5.6 Handlingars inbördes ordning 
”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län” är en del av avtalet. De i denna 
punkt nämnda handlingar utgör avtalsinnehåll. Om avtalshandlingarna skulle visa 
sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna 
uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning: 

1. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal 
2. detta avtal med bilagor 
3. regionens eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget 
4. förfrågningsunderlag med bilagor 
5. eventuella kompletteringar av ansökan 
6. leverantörens ansökan 

5.7 Lagar, förordningar, föreskrifter, policy och riktlinjer 
Leverantören ska följa gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och 
Regionens styrande dokument i form av exempelvis policy och riktlinjer, 
överenskommelser och kliniska kunskapsstöd. Regionen ska tillhandhålla 
relevanta styrande dokument. 

5.8 Ersättningsvillkor 
Leverantörens ersättning framgår av avsnitt 7 och 10 i ”Ögonsjukvård inom 
vårdval i Jönköpings län”. 

5.9 Samarbetsformer  
Leverantören kan samarbeta med andra aktörer för delar av uppdraget. Eftersom 
hälso- och sjukvårdslagen kräver tydlig reglering av vem som är juridisk 
vårdgivare godkänns endast tre samarbetsformer för hälso- och sjukvårdsuppdrag: 

• överenskommelse inom samma vårdgivare 
• konsultavtal  
• underleverantörsavtal 

Alla samarbetsformer ska vara skriftliga och kunna redovisas i ansökan om 
godkännande och vid förfrågan från beställaren. 

Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om var och när 
klinikens utbud är tillgängligt och vem som ansvarar för verksamheten. Det är 
särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig i 
akuta situationer. 

Överenskommelse inom samma vårdgivare 
Överenskommelse inom samma vårdgivare används när en leverantör med 
vårdgivaransvar för flera enheter inom Jönköpings län samarbetar för att 
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exempelvis kunna erbjuda invånarna god vård och tillgänglighet enligt villkoren 
för vårdval. 

Samarbetet ska dokumenteras i en skriftlig överenskommelse. 

Konsultavtal 
Konsultavtal används för inhyrd personal som arbetar på plats i leverantörens 
lokaler och utför uppdrag genom leverantörens verksamhet.  

Leverantören har det juridiska vårdgivaransvaret. 

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt konsultavtal. 

Underleverantöravtal 
Underleverantörsavtal används när ett företag utför uppdrag åt leverantören 
genom sin egen verksamhet.  

Underleverantören har det juridiska vårdgivaransvaret. 

Underleverantörer som utför hälso- och sjukvårdsuppdrag ska vara anmälda till 
vårdgivarregistret. 

Leverantören är juridiskt ansvarig gentemot beställaren och ansvarig för att 
underleverantören uppfyller beställaren krav och villkor för uppdraget. 
Leverantören ska kontinuerligt kontrollera och följa upp underleverantörens 
kvalitet enligt Socialstyrelens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Leverantören ska på begäran kunna redovisa 
exempelvis underleverantörens kompetens, lokaler, utrustning och följsamhet till 
lagar och föreskrifter, nationella vårdprogram och riktlinjer samt regionens 
riktlinjer. 

Underleverantörer får endast agera genom sin avtalspart, och äger inte rätt att 
marknadsföra sina tjänster på ett sätt som kan uppfattas att de har avtal med 
Region Jönköpings län. 

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt underleverantörsavtal. 

5.10 Ansvarsförsäkring 
Leverantören ska teckna och under hela avtalsperioden vidmakthålla en 
egendoms-, allrisk- och ansvarsförsäkring i den omfattning verksamheten kräver. 
Leverantörens ansvar är inte begränsat till de belopp som omfattas av de 
försäkringar leverantören har tecknat. 

5.11 Skadestånd 
Leverantören har fullt ansvar för sitt åtagande enligt avtalet och för all skada och 
alla förluster som kan komma att orsakas av leverantörens handlande eller brist på 
handlande. Leverantören ska hålla regionen skadeslös om skadeståndskrav väcks 
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från tredje man direkt mot regionen som en följd av leverantörens handlande eller 
brist på handlande. 

5.12 Ändrade ägarförhållanden 
Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos leverantören eller 
eventuella moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till regionen. På 
begäran av regionen ska leverantören lämna ytterligare information om de nya 
ägarförhållandena och om leverantörens möjligheter att uppfylla avtalet. 
Regionens godkännande av den nya ägaren krävs för avtalets fortsatta giltighet.  

5.13 Överlåtelse 
Leverantören får inte överlåta hela eller delar av avtalet utan regionens skriftliga 
godkännande. Den nya leverantören ska efter överlåtelsen informera berörda 
invånare/patienter om förändringen. 

5.14 Ändringar i avtalet 
Regionen har rätt att besluta om ändringar av villkoren som ska tillämpas. 
Regionen ska omgående informera leverantören om ändrade villkor. 

Vardera parten har rätt att yrka på ändringar av villkoren i händelse av finansiell 
kris, ekonomiska omvälvningar eller om regionen tvingas utfärda 
besparingsbeting för verksamhetsområdet. 

Leverantör som inte vill bli bunden av ändrade villkor ska inom 60 dagar 
skriftligen meddela regionen att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant 
meddelande inte mottagits av regionen inom den angivna tidsfristen blir 
leverantören bunden av de ändrade villkoren från och med den dag regionen 
angivit i ändringsmeddelandet, dock tidigast 60 dagar efter det att 
ändringsmeddelandet är avsänt. 

Om leverantören meddelar regionen att den inte accepterar de ändrade villkoren 
och regionen vidhåller ändringen i förhållande till leverantören, upphör avtalet att 
gälla tolv månader efter utgången av 60-dagarsfristen. Under den återstående 
avtalstiden gäller avtalet i sin lydelse före ändringarna. 

5.15 Brister och sanktioner 
Leverantören ansvarar för att hålla den avtalade kvaliteteten under hela 
avtalsperioden. 

Båda parter har en skyldighet att göra motparten uppmärksam på sådant som kan 
uppfattas som avtalsbrott eller avvikelse från avtalet. 



Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 2019-09-16 
 

18 
 

Leverantören ska åtgärda fel och brister efter skriftligt påpekande från beställaren. 
Om fel och brister inte åtgärdas i sin helhet inom angiven tidsperiod har 
beställaren rätt att: 

• Inte betala ut ersättning 
• Utkräva vite 

Åtgärdas inte fel och brister inom angiven tidsperiod har beställaren därutöver rätt 
att säga upp avtalet enligt avsnitt 5.18 Uppsägning av avtalet på beställarens 
begäran. 

5.16 Konkurs 
Leverantör som går i konkurs ska omedelbart informera beställaren. 

Vid en konkurs är leverantören oförändrat ansvarig för verksamheten och 
patientsäkerheten. Leverantören ska exempelvis hantera remiss- och provsvar till 
dess att tingsrätten godkänt konkursen och utsedd konkursförvaltare tagit kontakt 
med leverantören. 

Leverantören ska snarast informera konkursförvaltaren om: 

• att konkursförvaltaren enligt hälso- och sjukvårdslagen tar över 
vårdgivaransvaret även om fysiska patientbesöken upphör 

• att kvarvarande patientadministrativt arbete ska fortsätta för att säkra 
patientsäkerheten enligt patientsäkerhetslagen 

• att konkursförvaltaren snarast ska kontakta beställaren 

5.17 Avtalets upphörande på leverantörens begäran 
Leverantören har möjlighet att i förtid säga upp avtalet under förutsättning att det 
föreligger särskilda skäl som hindrar leverantören att fortsätta bedriva 
verksamheten. Begäran ska skriftligen lämnas till beställaren senast sex månader 
innan verksamheten upphör. 

5.18 Uppsägning av avtalet på beställarens begäran 
Beställaren har rätt att i förtid säga upp avtalet om leverantören inte kan uppfylla 
eller säkerställa de obligatoriska krav som ställs i avtalet. 

Uppsägning ska ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den 
omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den 
uppsägande parten. Vid uppsägning av avtalet gäller en uppsägningstid om sex 
månader. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 
omfattas av någon av de omständigheter som räknas upp i Lag om 
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valfrihetssystem (2008:962, 7 kap § 1 punkt 1-4), och som innebär att 
leverantören skulle ha uteslutits vid tilldelning av avtal. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 
väsentligt bryter mot någon del av avtalet till men för patienter, eller om 
leverantören grovt åsidosatt sina skyldigheter, agerat vårdslöst eller grovt 
åsidosatt sina ekonomiska skyldigheter mot myndighet eller beställaren. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det sker en 
direkt eller indirekt förändring av ägandet av en majoritet av aktierna i 
leverantörens företag, eller att det bestämmande inflytandet över leverantörens 
företag förändras direkt eller indirekt på ett sätt som regionen inte skäligen kan 
godta. 

Beställaren har vid avtalets omedelbara upphörande rätt att omedelbart ta över 
delar eller hela leverantörens verksamhet med egen personal för att rätta till 
förhållandena och upprätthålla kontinuitet för berörda invånare. 

Om avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott kan beställaren även ha rätt till 
skadestånd. 

5.19 Force majeure 
Parterna har rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet 
om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll 
såsom naturhändelse, svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 
myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 
liknande omständighet. 

Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan 
föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Det åligger part, som önskar 
åberopa force majeure, att utan uppskov skriftligen underrätta motparten om 
uppkomst därav och hålla part underrättad och meddela motparten när force 
majeure upphör. 

För det fall force majeure varar mer än två månader, har den andra parten rätt att 
skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har 
ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten. 

5.20 Tillämpning och tvister 
Om någon bestämmelse i avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att avtalet i 
sin helhet ska anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar någon av 
parternas utbyte av avtalet ska skälig jämkning ske. Part som anser att något i 
avtalet ska anses ogiltigt har att omgående och skriftligen meddela och ange skäl 
till motparten. 
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Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras med tillämpning av svensk rätt av 
svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans. 

5.21 Efter avtalets upphörande 
Leverantören ska när avtalet upphör samverka med beställaren kring hantering av 
patientdokumentation, lokaler och utrustning, förekommande avtal och allt i 
övrigt som förutsätter att en övergång av verksamheten till annan kan komma till 
stånd på ett patientsäkert sätt. 

Leverantören ska inhämta patientens medgivande till överföring av information 
och ansvarar för att patientdokumentationen säkerställs enligt Socialstyrelsens 
riktlinjer. 
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5.22 Bilagor 

• Avtal om sammanhållen journalföring och personuppgiftsbiträde 
• Avtal om informationsutlämning av HSA-information 
• Fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal 

5.23 Underskrifter 
Jönköping <datum> <Ort, datum> 

Region Jönköpings län <Leverantör> 

…………..…………………. ……………………………. 

<Namn Efternamn> <Namn Efternamn> 

<Titel> <Titel> 
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6. Allmänna villkor 

6.1 Utgångspunkter 

Antidiskriminering 
Leverantören ska följa gällande antidiskrimineringslagstiftning, förordningen 
(2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, 
Diskrimineringslagen (2008:567), 16 kap. 9 § brottsbalken (1962:700) och förbud 
mot missgynnande behandling enligt 16 § föräldraledighetslagen (1995:584). 
Leverantören ska på begäran redovisa de åtgärder, upprättade planer med mera 
som vidtagits med anledning av ovanstående. 

Barnkonventionen 
Leverantören ska följa FN:s barnkonvention som blir lag 2020 och regionens 
riktlinjer som utgår från denna. Utsett barnrättsombud ska stödja 
verksamhetschefen att säkerställa att barns och ungas rättigheter beaktas. 

Hållbar utveckling 
Leverantören ska: 

• Följa Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017-2020. 
• Samverka med Region Jönköpings län i hållbarhetsfrågor och redovisa hur 

verksamheten systematiskt arbetar för att uppfylla relevanta mål enligt 
programmet. 

• Ha en kontaktperson som är insatt i verksamhetens hållbarhetsfrågor som 
följer upp och kommunicera hållbarhetsarbetet. 

• Årligen rapportera åtgärder som vidtagits under året och hur 
hållbarhetsmålen kommunicerats i verksamheten. 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 
Leverantören ska tillämpa regionens och nationella riktlinjer för hälsofrämjande 
och sjukdomsförebyggande arbete. Arbetssätt och hälsofrämjande insatser ska 
anpassas efter individens förutsättningar och behov. Särskild uppmärksamhet ska 
ges grupper och individer med ökad risk för ohälsa. 

Informationsansvar 
Leverantören och regionen har ett ömsesidigt ansvar att samråda och informera 
om verksamhetsförändringar som påverkar invånarnas tillgång till vård och 
service eller samarbetet mellan leverantören och regionen.  

Leverantören ska bland annat informera regionen om ändrade ägarförhållanden, 
kapacitetsbrist samt byten av verksamhetschef, medicinskt ansvarig läkare, 
underleverantörer, konsulter och samverkanspartners. 
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Leverantören ska vid ändrade ägarförhållanden använda särskild blankett. Samma 
sak gäller om LOV-avtalet önskas överlåtas till annan vårdenhet/leverantör, vid 
byte av marknadsnamn eller firma för verksamheten. 

Leverantören ska representeras på informationsmöten som regionen kallar till. 

Kunskapsstyrning 
Medicinsk programgrupp ögonsjukvård är en mötesplats för uppföljning och 
styrning av ögonsjukvården inom vårdval tillsammans med andra regelbundna 
forum för dialog mellan regionledning och verksamhetschefer i hälso- och 
sjukvården. 

Medicinsk programgrupp har hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag att följa 
resultat, föreslå uppdragsförändringar, initiera och fastställa styrande dokument i 
regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta, fördela uppdrag och utse 
representanter i olika samverkansorgan. 

Programgruppen består av representanter från leverantörer i privat och offentlig 
regi och Regionledningskontorer som leder och samordnar gruppens arbete. 

Programgruppen ska även samverka med andra medicinska programgrupper och 
sydöstra sjukvårdsregionens regionala programområde för ögonsjukdomar. 

Leverantören ska använda nationella kvalitetsregister och följa regionens 
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta och nationella kunskaps- och beslutstöd. 
Leverantören ska även bidra i det gemensamma lärandet och arbetet med ständiga 
förbättringar.  

Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare har förutsättningar att: 

• använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte 
• följa upp och analysera patientmöten både på individnivå och på 

gruppnivå 
• snabbt och systematiskt omsätta ny kunskap 
• identifiera och prioritera förbättringsområden tillsammans med patienten 

 

Marknadsföring och information till invånare 
Leverantören ska följa marknadsföringslagen (2008:486). All marknadsföring ska 
vara saklig och korrekt. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinje Marknadsföring och 
information av hälso- och sjukvård och tandvård, övriga riktlinjer inom 
informationsområdet och standard för kallelser. 
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Leverantören ansvarar för eventuella underleverantörers marknadsföring. I all 
marknadsföring ska tydligt framgå vem som ansvarar för verksamheten eller 
tjänsten och hur man kontaktar ansvarig. 

Leverantören ska tydligt ange att hela eller delar av verksamheten finansieras och 
drivs på uppdrag av regionen enligt Lag om valfrihetssystem. 

Leverantören ska följa regionens riktlinjer inom informationsområdet och 
standard för kallelser. Leverantören ska leverera uppgifter till vårdenhetens 
kontaktkort på 1177 Vårdguiden och medverka i regionens 
informationskampanjer. Leverantörens webbplats ska uppfylla grundläggande 
krav på tillgänglighet. 

Patientens rättigheter 
Leverantören ska ha goda kunskaper om och tillämpa patientens rättigheter utifrån 
patientlagen (2014:821). 

Leverantören ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 

Vården ska vara jämlik och jämställd och ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet. 

Vården ska utformas i samarbete med patienten. Leverantören ska ta vara på 
patientens och närståendes erfarenheter och möjligheter att medverka i vården 
utifrån deras önskan och förutsättningar. 

Patientkontrakt och samordnad individuell plan (SIP) 
Leverantören ska arbeta med patientkontrakt för att säkerställa att patienten är 
delaktig i sin egen vård, erbjuds fast vårdkontakt och får den vård som behövs 
inom överenskommen tid. 

Leverantören ska erbjuda patienter som behöver vård och omsorg från både 
leverantören och kommunen en samordnad individuell plan (SIP) enligt regionens 
riktlinjer. 

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Leverantören ska enligt hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) och 
patientlagen (2014:821) utse en fast vårdkontakt för de patienter som behöver 
eller begär det, för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, 
samordning och säkerhet. 

Leverantören ska även erbjuda patienter att välja en fast läkarkontakt. 

Klagomål  
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för hantering av synpunkter och 
klagomål inom hälso- och sjukvård och tandvård. 
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Vårdgaranti  
Leverantören ska uppfylla den lagstadgade nationella vårdgarantin och Region 
Jönköpings läns krav på tillgänglighet. 

Patientsäkerhet 
Leverantören ska följa lagar och föreskrifter om patientsäkerhet som exempelvis: 

• Patientsäkerhetslag (2010:659) 
• Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivarens 

systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40) 
• Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser 

som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (HSLF-
FS 2017:41)  

Leverantören ska samverka med regionens chefläkarorganisation och delta i risk- 
och händelseanalyser vid utredning av händelser. 

Leverantören ska ha rutiner för registrering och hantering av avvikelser. 
Leverantören ska anmäla, följa upp och analysera egna avvikelser. Leverantören 
ska kunna delta i systemövergripande analyser och uppföljning samt vara 
behjälplig i spridningen av resultaten. 

Leverantören ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada. Leverantören kan få stöd i sin utredning från regionens 
chefläkarorganisation. Leverantören ska skicka en avidentifierad kopia på den 
kompletta anmälan, eventuell händelseanalys och beslut från Inspektionen för 
vård och omsorg till Regionledningskontoret. 

Leverantören ska skicka en kopia på verksamhetstillsyn och andra beslut från 
Inspektionen för vård och omsorg till Regionledningskontoret. 

Leverantören ska förse patientnämnden med de uppgifter som nämnden behöver 
för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Leverantören ska utan kostnad tillhandahålla 
de intyg, utredningar och analyser med mera som begärs vid granskning av 
enskilda ärenden. 

Leverantören ska beakta regionens patientsäkerhetsarbete ”Säker vård – alla 
gånger”. Leverantörens medarbetare bör ha kännedom om dessa 
kunskapsområden. 

Leverantören ska upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse enligt 
patientsäkerhetslagen. 

Leverantören ska delta i regionala kvalitetsindikationsmätningar och regionens 
utbildningar i patientsäkerhet för chefer. 
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Rehabilitering 
Rehabilitering ska vara en naturlig del i leverantörens vårdprocesser. 
Rehabiliteringen ska bidra till att människor med sjukdom eller skada når och 
behåller bästa möjliga funktion och förmåga samt ge förutsättningar för 
delaktighet i samhällslivet. 

Patienterna ska ha tillgång till rehabiliteringsinsatser, bedömning, utredning, 
träning och behandling enligt gällande styrdokument och regionens allmänna 
kliniska kunskapsstöd Fakta.  

Leverantören ska genomföra förebyggande insatser för att minska risken för att 
sjukdom utvecklas, upptäcka tidiga tecken på försämring och genomföra insatser 
som syftar till att patienten inte ytterligare försämras vid funktions- eller 
aktivitetsnedsättning. 

Samverkan 
Leverantören ska samverka med funktioner och verksamheter inom regionen, 
kommuner och andra myndigheter enligt lagar, föreskrifter, förordningar, 
överenskommelser och regionens riktlinjer. 

Samverkan kan gälla enskilda patienters vård och rehabilitering men också 
planering, utveckling och uppföljning av verksamheten samt 
kompetensutveckling. 

Samverkan med kommunerna regleras bland annat i dokumentet ”Ledningssystem 
för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner”. Regionen och 
kommunerna ska utgå från patientens behov och ska med respekt och tillit 
samarbeta aktivt över organisations- och huvudmannagränserna. 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (2011:9). Leverantören ska ha ett ändamålsenligt 
system för internkontroll och på begäran kunna redogöra för detta. 

Leverantören ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa 
upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt skapa förutsättningar för 
medarbetarna att delta i det systematiska förbättringsarbetet. 

Det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska vara långsiktigt och 
bedrivas enligt vetenskapligt säkrade metoder. Arbetet ska präglas av ett 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt, ständiga förbättringar, 
faktabaserade beslut och samverkan. 
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6.2 Ansvar och skyldigheter 

Allvarlig händelse och katastrofberedskap 
Leverantören ska följa gällande föreskrifter för kris- och katastrofmedicinsk 
beredskap och regionens beredskapsplaner. 

Vid allvarlig händelse ska leverantören följa regionens direktiv från tjänsteman i 
beredskap och regional sjukvårdsledare. 

Leverantören ska delta i utbildning, träning och övning i samverkan med andra 
vårdgivare och kommuner i sådan omfattning att den viktigaste verksamheten kan 
bedrivas även i kritiska lägen. 

Hjälpmedel och förbrukningsmateriel 
Leverantören ska förskriva hjälpmedel, förbruknings- och sjukvårdsmaterial enligt 
regionens riktlinjer och gällande avtal och överenskommelser. Leverantören ska 
informera brukare och anhöriga om hjälpmedel och eventuella avgifter. 

Leverantören ska använda hjälpmedelcentralen, upphandlade sortiment och IT-
stöd för beställning och registrering av hjälpmedel. Leverantören erbjuds att köpa 
förbruknings- och sjukvårdmaterial från länsförsörjning.  

Insyn 
Leverantören ska på begäran lämna ut relevant information för att regionen enligt 
kommunallagen ska kunna tillgodose invånarnas önskemål och behov av insyn i 
hur uppdraget utförs. Leverantören är inte skyldig att lämna information om 
utlämnandet strider mot lag eller annan författning. 

Intyg 
Leverantören ansvarar för att utfärda patientrelaterade intyg via regionens IT-stöd. 

Läkemedel 
Läkemedelsbehandling ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt 
med ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas. 
Leverantören ska följa läkemedelskommitténs och Stramas rekommendationer för 
förskrivning och medverka till att regionens mål för läkemedelsförskrivning 
uppfylls. 

Leverantören ska följa läkemedelskommitténs riktlinjer om ordination och 
hantering av läkemedel. Som ett led i egenkontrollen ska verksamheten minst en 
gång per år genomgå en extern kvalitetsgranskning enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter (HSLF-FS 2017:37). 

Leverantören ansvarar för att det vid alla vårdbesök finns en korrekt och aktuell 
läkemedelslista och att vårdtagare får en aktuell läkemedelslista vid 
ordinationsförändringar. 
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Förskrivning till patient med dosdispenserade läkemedel ska enligt 
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) utfärdas i elektroniskt 
systemstöd avsett för detta. Aktuella läkemedel ska dokumenteras enligt regionens 
riktlinjer. 

Vid förskrivning av läkemedel ska motivering till insatt behandling, indikation 
och diagnos dokumenteras i Cosmic. Ordinationsförändring dokumenteras under 
sökordet ”läkemedelsförändring” i Cosmic. Arbetsplatskod och förskrivarkod 
anges på receptet. 

Kassation av läkemedel ska göras på ett miljömässigt korrekt sätt. 

Leverantören ska följa överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen om samverkansformer 
mellan medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården och 
läkemedelsföretagen och principer för kliniska prövningar. Leverantören ska även 
följa regionens riktlinjer ”Bisysslor och andra engagemang inom 
läkemedelsområdet”. 

Medicinsk service/diagnostik 
Leverantören kan teckna avtal med regionens enheter för medicinsk service eller 
annan underleverantör för medicinsk service som är ackrediterad av Swedac eller 
har motsvarande kvalitetssäkring. Eventuella laboratorier i egen regi ska vara 
ackrediterade av Swedac eller ha motsvarande kvalitetssäkring. Kvalitetssäkrad 
laboratorieservice i egen regi kommer att följas upp vid revision utförd av 
personal från ackrediterad laboratorieverksamhet. 

Leverantören ansvarar för att relevant verksamhetsdata görs tillgänglig enligt 
regionens specifikationer. Medicinsk service omfattar klinisk fysiologi, klinisk 
neurofysiologi, nuklearmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk 
patologi, klinisk immunologi, medicinsk radiologi och transfusionsmedicin. 

Remisser som utfärdas i samband med digitala vårdmöten ska innehålla relevant 
information för frågeställningar och hälsoproblem och utformas enligt regionens 
riktlinjer. Leverantören ansvarar för att upprätta och förankra rutiner kring remiss- 
och svarshantering med berörd leverantör av medicinsk service. 

Patientjournalen 
Leverantören ska upprätta och hantera patientjournaler enligt gällande lagar och 
förordningar. Leverantören ska registrera diagnoser och vårdkontakter i 
patientjournalen enligt regionens riktlinjer, terminologi, struktur, 
rutinbeskrivningar och mallar. 

Behandlingen av personuppgifter ska uppfylla de krav som ställs i 
patientdatalagen (2008:355), personuppgiftslagen (1998:204), offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) och tryckfrihetsförordningen (1949:105). Privata 
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vårdgivare är personuppgiftsansvariga vilket innebär att denne ensam ska 
bestämma ändamålen med, och medlen för behandlingen av personuppgifter. 

Leverantören ska följa regionens riktlinjer och anvisningar för sammanhållen 
journalföring. Regionen tecknar särskilt avtal avseende sammanhållen 
journalföring, inklusive den nationella patientöversikten, med privata vårdgivare. 

Leverantören ska beakta de lagar och regler som reglerar samtycke mellan 
vårdgivare och patient vid överföring av personuppgifter till annan vårdgivare. 
Leverantören ska lämna ut kopior av patientjournal enligt regionens regler. 

Leverantören ska följa Socialstyrelsens och regionens riktlinjer och praxis för 
registrering av diagnoskoder. Verksamhetschefen är ansvarig för att personalen 
har den kunskap som behövs. Verksamhetschefen är ansvarig för att ersättningen 
inte baseras på felaktig registrering av diagnoskoder. 

Patientskadeförsäkring 
Region Jönköpings län tecknar patientförsäkring och läkemedelsförsäkring. 

Leverantören ska informera patient om möjligheten att anmäla en vårdskada till 
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) respektive läkemedelsskada till 
Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF). 

Patientförsäkringen gäller vid personskada i samband med hälso- och sjukvård 
och att skadan hade varit möjlig att undvika. 

Läkemedelsförsäkringen gäller vid personskador som med övervägande 
sannolikhet orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse. 

Leverantören ska tillhandahålla intyg, utredning och analys som behövs för 
handläggning av anmälda ärenden. 

Sjukskrivning 
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för sjukskrivning och använda 
Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd. 

Smittskydd 
Leverantören ska utan dröjsmål anmäla smittsamma sjukdomar via SmiNet samt 
följa smittskyddslagen (SFS 2004:168), smittskyddsförordningen (SFS 2004:255) 
och regionens riktlinjer för smittskydd. 

Vårdhygien 
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien i vård och 
omsorg (SOSFS 2015:10), regionens vårdhygieniska riktlinjer och instruktioner 
inklusive rutiner för MRB-screening. Leverantören ska bland annat registrera, 
följa upp och analysera vårdrelaterade infektioner och följsamhet till basala 
hygienrutiner och klädregler samt åtgärda avvikelser. 



Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 2019-09-16 
 

30 
 

Leverantören ska rapportera ny- och ombyggnation, installation av medicinteknisk 
utrustning eller andra förändringar som kan påverka vårdhygienen. 

Vårdplanering 
Leverantören ska aktivt medverka i och ansvara för att vårdplanering för den 
enskilde individen görs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.  

6.3 Tillgänglighet 

E-tjänster 
Leverantören ska aktivt erbjuda, informera om och administrera följande e-
tjänster enligt regionens riktlinjer: 

• Digitala blanketter inför och efter besök 
• Digitala vårdmöten 
• Förnyelse av recept och hjälpmedel 
• Intyg 
• Journalen via nätet 
• Kontaktsida på 1177 Vårdguiden 
• Rådgivning  
• Webbtidbok 

Leverantören ska erbjuda nya e-tjänster enligt regionens beslut. 

Invånarnas val 
Invånarna har rätt att söka vård på vårdcentraler och specialistkliniker i hela 
landet.  

Leverantören ska stödja patienterna i deras val och eventuella önskemål om byte 
av vårdgivare. Leverantören ska medverka till att invånarna har tillgång till 
faktaunderlag för sitt val av vårdgivare. 

Vårdcentralen är förstahandsval för invånare med behov av hälso- och sjukvård. 
Vårdcentralen har dessutom en samordnande roll för invånarnas vård. 

Remisser 
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för 
patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (SOSFS 2004:11), 
regionens riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Leverantören ansvarar för att nödvändiga provtagningar och undersökningar är 
gjorda och att tillräcklig information bifogas remissen när en patient behöver 
remitteras vidare. 

Sjuk- och behandlingsresor 
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för sjuk- och behandlingsresor. 
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Telefon 
Leverantören ansvarar för att invånarna enkelt kan kontakta vårdenheten via 
telefon enligt vårdgarantin och regionens krav på öppettider. 

Leverantören kan teckna avtal med regionen om telefonitjänster med tillhörande 
stödsystem. Leverantörer som inte använder regionens telefonitjänster ska 
leverera verksamhetsdata för uppföljning enligt regionens specifikationer. 

Tolk 
Leverantören ansvarar för att tillhandhålla tolk till patienter som inte förstår eller 
kan uttrycka sig på svenska. Leverantören ansvarar för tolkservice åt döva, 
dövblinda, gravt hörselskadade och talskadade personer. 

Öppettider 
Öppettiderna ska anpassas till patientgruppernas behov av rådgivning, tidsbokning 
och besök. 

När vårdenheten är stängd ska telefonsvarare informera om öppettider samt 
hänvisa till alternativa vårdgivare. Leverantören ska ha en skriftlig 
överenskommelse med vårdenheten man hänvisar till. 

6.4 Arbetsgivaransvar och kompetensförsörjning 

Arbetsgivaransvar 
Leverantören ska upprätthålla god arbetsmiljö och följa de lagar, avtal och regler 
som gäller för arbetsmarknaden. 

Bemanning och kompetens 
Leverantören ansvarar för att verksamheten har personal med formell eller reell 
kompetens som behövs för att kunna ge god vård med hög patientsäkerhet utifrån 
verksamhetens uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30, 5 kap 2 
§). 

Leverantören ansvarar för att verksamhetschefen och medicinskt ledningsansvarig 
läkare uppfyller villkoren i avsnitt 3.3 Verksamhetsförutsättningar. 

Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare får den fortbildning som 
behövs för att upprätthålla kompetens för att ge god och säker vård. 

Leverantören ska vara delaktig i och bidra till en långsiktig personalförsörjning 
för att säkerställa att rätt kompetens finns både kortsiktigt och långsiktigt. 

Leverantören ska vid förfrågan lämna uppgifter om bemanning och kompetens. 

Forskning och utveckling 
Leverantören ska delta och samverka i klinisk forskning och utvecklingsarbete på 
vetenskaplig grund som berör verksamheten. I tillämpliga fall ska leverantören 
delta i interaktiv forskning. 
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Leverantören kan själv ta initiativ till utvecklingsarbete och vetenskaplig 
forskning. Leverantören ska informera regionen om forskningsprojekt som 
bedrivs inom verksamheten. 

Leverantören kan få tillgång till regionens infrastruktur för forskning som 
exempelvis handledning, statistikkonsultationer och bibliotekstjänster. 

Leverantören har rätt att söka forskningsmedel från FORSS, Futurum och andra 
organisationer. 

Leverantören ska följa regionens riktlinjer för uppdragsforskning och klinisk 
läkemedelsprövning. 

Meddelarfrihet och meddelarskydd 
Personal hos privata leverantörer ska omfattas av samma meddelarfrihet och 
meddelarskydd avseende den medicinska vården som anställda i offentlig 
verksamhet. 

Socialförsäkringsavgifter 
Leverantören ska fullgöra samtliga skyldigheter avseende inbetalning av 
socialförsäkringsavgifter, skatter och avgifter. 

Tystnadsplikt och sekretess 
Leverantören ska se till att all personal omfattas av sekretesskrav motsvarande de 
som ställs i patientdatalagen (2008:355), offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), personuppgiftslagen (1998:204) samt patientsäkerhetslagen 
(2010:659). Detta gäller även icke hälso- och sjukvårdspersonal. 

Utbildningsuppdrag 
Leverantören ska tillhandahålla: 

• utbildningsplatser för AT- och ST-läkare 
• utbildningsplatser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter 

från universitet och högskolor  
• praktikplatser för elever på yrkesutbildningar, gymnasium och grundskola  

Leverantören ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser enligt gällande avtal 
och kursplaner. Leverantören ansvarar för att kvalitet och inriktning följer 
examenskraven för respektive utbildning och överenskomna krav på 
handledarkompetens. 

Leverantören ska samverka med regionens studierektororganisation och 
samordningsansvariga. 
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7. Uppdragsbeskrivning ögonsjukvård 

7.1 Inledning 
Uppdraget, som utgör en del av den specialiserade ögonsjukvård i öppenvård som 
Region Jönköpings län beslutat att finansiera, består av basuppdraget 
ögonläkarmottagning och de båda tilläggsuppdragen ögonbottenfotografering av 
diabetiker respektive kataraktoperationer. Vårdtjänsterna ska erbjudas i 
Jönköpings län. 

7.2 Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget gäller vuxna (18 år och äldre). Det omfattar diagnostik, behandling och 
uppföljning av ögonsjukdomar som utförs av specialistläkare i ögonsjukvård i 
öppenvård med undantag för patienter som behöver akutsjukhusets resurser, 
kompetens och utrustning för behandling och diagnoser och åtgärder som anges 
nedan.  

Leverantören ska följa den nationellt framtagna prioriteringsordningen för 
ögonsjukvård. 

Invånare med sjukdomar som enligt regionens allmänna kliniska kunskapsstöd 
Fakta kan handläggas av specialist i allmänmedicin ska hänvisas till sin 
vårdcentral. 

Endast vid förutsett behov av särskild kompetens i samband med åtgärd kan 
patienter inom målgruppen hänvisas till annan vårdgivare. 

Uppdraget är indelat i: 
Basuppdrag:  Ögonläkarmottagning 
Tilläggsuppdrag 1: Ögonbottenfotografering av diabetiker 
Tilläggsuppdrag 2: Kataraktoperationer 

I uppdraget ingår inte: 

• sjukdomstillstånd utan ögondiagnos 
• rutinmässiga hälsokontroller vid hereditet för glaucom 
• rutinmässiga hälsokontroller vid hereditet för åldersförändringar i gula 

fläcken 
• glasutprovning 
• intravitreala injektioner och liknande behandlingar 
• botoxbehandlingar 
• kontaktlinskontroller 
• undersökningar i samband med refraktiv kirurgi 
• kosmetisk kirurgi 
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7.3 Basuppdrag ögonläkarmottagning 
Basuppdraget omfattar: 

• diagnostik, behandling och uppföljning av ögonsjukdomar som enligt 
regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta inte handläggs av 
specialist i allmänmedicin eller kräver subspecialistens kompetens och 
utrustning eller omfattas av tilläggsuppdragen 

• nybesök med remiss och återbesök enligt gällande vårdprogram och 
riktlinjer 

• rådgivning i enskilda patientärenden till andra vårdgivare inom länets 
ögonsjukvård 

Tillgänglighet 
Medicinskt ansvarig läkare ska vara kliniskt verksam vid mottagningen. 

Leverantören ska eftersträva hög kontinuitet i läkarbemanningen.  

Specialistläkare i ögonsjukvård ska vara tillgänglig på mottagningen minst 1 
dag/vecka sammanlagt minst 20 procent av en heltidstjänst året runt. 

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska vara tillgänglig för länets invånare 
via telefon varje vardag. Telefontid är tillåtet. 

Leverantören ska medverka till att hälso- och sjukvården i Jönköpings län kan 
upprätthållas dygnet runt. Nuvarande uppdrag omfattar inte dygnet runt-
verksamhet, men kan komma att utvidgas. 

Leverantören ska samverka med regionens övriga verksamheter inom 
specialiteten vid planering av semester och annan ledighet. 

Kompetens 
Medicinskt ansvarig läkare ska ha minst tre års dokumenterad erfarenhet av 
klinisk verksamhet inom ögonsjukvård efter avslutad och av Socialstyrelsen 
godkänd specialistutbildning. 

För uppdraget krävs specialistläkare i ögonsjukvård som är godkänd av 
Socialstyrelsen.  

Läkare under ST-utbildning till specialist i ögonsjukvård eller allmänmedicin får 
endast arbeta under handledning av specialist i ögonsjukvård. 

Lokaler och utrustning 
Leverantören ska ha utrustning för att kunna ta emot och behandla patienter inom 
basuppdraget. 

• spaltlampa  
• digital ögonbottenkamera 
• optical coherence tomography (OCT) 
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• datorperimeter  
• pachymeter  
• operationsrum och utrustning för mindre operationer 

Läkemedel 
Förskrivning av dyra läkemedel, till exempel Eylea, Lucentis och Ozurdex, ingår 
inte i uppdraget. 

Remisser 
Leverantören ska med remissvar eller ny remiss, då så är tillämpligt, återföra 
patient till remitterande läkare för uppföljning. 

Beslut om remisser till vård utanför Jönköpings län ska godkännas av regionens 
verksamhetschef för ögonsjukvård för att vara giltig. 

Leverantören har rätt att remittera till regionens syncentral. 

Samverkan 
Leverantören ska: 

• samverka med remittenter, primärvård och andra relevanta aktörer för att 
tillgodose patienternas behov av vård och omsorg 

• medverka vid schemalagda multidisciplinära terapikonferenser max 1 
timme per vecka 

• samråda och samverka med andra vårdgivare och myndigheter 
• medverka vid obligatoriska samrådsmöten mellan leverantörer och 

regionen 
• samverka med regionen i frågor som rör uppföljning och analys av 

verksamheten 
• delta i regionens utbildningar som rör uppdragsområdet 

Rapportering och uppföljning 
Leverantören ska rapportera till för uppdraget relevanta kvalitetsregister. 

7.4 Tilläggsuppdrag ögonbottenfotografering av diabetiker 

Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget omfattar patienter med typ 1 eller typ 2 diabetes mellitus och ges enligt 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling av diabetes mellitus. 

Uppdraget omfattar: 

• fotografering med digital ögonbottenkamera med tillräcklig upplösning för 
att upptäcka de minsta förändringarna 

• analys av fotograferade ögonbottnar 
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• undersökning och klinisk uppföljning av patienter som inte går att 
fotografera* eller där annat behandlingskrävande fynd iakttagits vid 
fotograferingen 

• dokumentation i patientjournal 
• information till remittent och patient om undersökningsresultatet 
• rekommendation av tidsintervall för nya undersökningar – patienter som 

behöver täta kontroller ska kallas vid tidpunkter som bedömts lämplig med 
hänsyn till aktuell ögonstatus 

• information till läkaren som behandlar patientens diabetes i de fall annan 
sjukdom än diabetesretinopati upptäcks vid ögonbottenundersökning 

• digital lagring av fotografier så att de – med patientens samtycke – är 
tillgängliga för andra vårdgivare 

*Patienter med mediegrumlingar, liten pupill, skador på hornhinna, 
komplikationer i iris, utbredda ärr i näthinnan efter olika sjukdomar eller 
laserbehandlingar, perifert liggande skador i näthinnan, andra kroniska 
ögonsjukdomar eller dålig medverkan från patienten ska följas upp av ögonläkare 
genom individuella kontroller under lång tid. 

Kompetens 
Fotografering kan utföras av för ändamålet utbildad personal. Granskning av 
bilder ska utföras av ögonläkare eller ögonsjuksköterska med dokumenterad 
kompetens. 

Utrustning 
Digital ögonbottenkamera som levererar bilder i dicomformat till bilddatabasen 
Forum. 

7.5 Tilläggsuppdrag kataraktoperationer  

Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget omfattar patienter med grå starr i indikationsgrupp enligt regionens 
riktlinjer, med undantag för patienter som av medicinska skäl kräver narkos eller 
speciell medicinsk teknisk utrustning. Patienterna ska prioriteras utifrån 
medicinsk behovsbedömning. Särbehandling, andra överenskommelser med 
remittenter eller andra åsidosättande av den medicinska prioriteringen får inte 
förekomma. Målet är att patienterna ska slutbehandlas för det tillstånd som ingår i 
detta uppdrag. 

Uppdraget omfattar: 

• kataraktoperation med senaste teknik (FACO)* efter remiss från optiker 
eller specialistläkare i ögonsjukdomar – operationerna ska genomföras 
enligt ögonläkarföreningens State of the Art-dokument med kliniska 
riktlinjer för katarakt 
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• oftalmologisk förundersökning enligt regionens riktlinjer för att bedöma 
operationsindikationer och biometri ska genomföras före operation 

• bedömning och hantering av alla eventuella komplikationer som uppstår i 
samband med det operativa ingreppet eller i dess omedelbara anslutning 
(upp till 2 timmar efter operation) med undantag för komplikationer som 
kräver akutsjukhusets resurser 

• postoperativa komplikationer/besvär, som inte kräver akutsjukhusets 
resurser, ska hanteras av opererande enhet  

• minst en kontakt hos vårdgivaren inom 28 dagar efter utförd operation för 
kontroll av operationsresultatet med preliminär eller slutlig refraktionering 
för patienter enligt regionens riktlinjer 

• information till patienten inför och efter operationen 
• skriftlig information till patienten som kan uppvisas vid behov av akut 

vård för komplikationer som inte kan hanteras av leverantören 

*Om FACO inte kan användas kan i enstaka fall annan vedertagen teknik 
användas. 

Kompetens 
Leverantören ska garantera att ansvarig opererande läkare är specialist inom 
ögonsjukvård med aktuell erfarenhet inom kataraktkirurgi. 

Opererande läkare ska vid driftstarten eller nyanställning självständigt ha utfört 
minst 200 operationer totalt och minst 100 operationer per år.  

Lokaler och utrustning 
Leverantören ska förfoga över utrustning och särskild lokal för 
operationsverksamheten som uppfyller kraven för operationsrum enligt gällande 
standard.  

Rapportering och uppföljning 
Leverantören ska rapportera till det nationella kataraktregistret.   
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7.6 Ersättningsvillkor 

Allmänt 
Regionen avsätter 78,2 miljoner kronor för ögonsjukvård inom vårdval 2020.  

Fördelning av ersättning 

Ersättning (miljoner kronor) Totalbelopp 
Procentuell 
fördelning 

Rörlig patientrelaterad ersättning basuppdrag 37,6 48 % 
Rörlig patientrelaterad ersättning tilläggsuppdrag katarakt 27,4 35 % 
Rörlig patientrelaterad ersättning tilläggsuppdrag 
ögonbottenfotografering 

3,9 5 % 

Särskild ersättning 6,8 9 % 
Resultatrelaterad ersättning 2,5 3 % 
Summa 78,2 100 % 

DRG-koder (diagnosrelaterade grupper) 
Leverantören ska följa Socialstyrelsens och regionens riktlinjer för registrering 
och gruppering av diagnos- och åtgärdskoder. 

Ersättning utgår för leverantörens gruppering av DRG-koder enligt Regionens 
beslut ”Ersättningsberättigade DRG-koder för ögonsjukvård inom vårdval i 
Jönköpings län”.   

Ersättning för basuppdrag ögonläkarmottagning  
Ersättning per besök och kontakt (inom ovanstående DRG) 

Kontaktform 

Pris per kontakt  
(exklusive 

patientavgift) 
Kvalificerad telefon- och brevkontakt* 180 kr 
Sjukvårdande behandling 425 kr  
Läkarbesök 1 080 kr  
Läkarbesök laserbehandling vid efterstarr (ögonåtgärder, 
terapeutiska, besök B80O)** 

1 280 kr 
(bilateralt) 1 660 kr 

Läkarbesök laserbehandling vid glaukom, trycksänkning 
(annan op. för högt ögontryck B08O)*** 

1 280 kr 
(bilateralt) 1 660 kr 

Operation (andra operationer vid problem i ögonregionen 
B17O) 

 2 790 kr 
(bilateralt) 5 360 kr 

*Ersätter besök. Kontakt och diagnos ska registreras i patientens journal. Kontakten ska DRG-
grupperas. 
**Registrera diagnoskod H26.4 och KVÅ kod CJB10. 
*** Registrera diagnoskod H40.1 och KVÅ kod CHD05 alt. KVÅ kod CHD00. 
 
KVÅ-kod ZXA10 ska registreras för bilaterala operationer. 
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Ersättning för tilläggsuppdrag ögonbottenfotografering av diabetiker 
Regionen ersätter undersökningar som genomförs enligt gällande riktlinjer. 

Vårdgivare ska registrera:  
• diagnoskod E100–E149  
• samt KVÅ-kod XCK10 (Fotografering av ögonbotten) 

 
Ersättning per undersökning 

DRG Kodtext 
Pris per kontakt 
(exklusive patientavgift) 

B81O  Ögonfotografering, besök 690 kr 

Ersättning för tilläggsuppdrag kataraktoperationer  
Regionen ersätter: 

• undersökning inför operation 
• kataraktoperation inklusive intraokulär lins samt för operationen 

nödvändiga läkemedel och material 
• kontakt efter operation (exklusive kontakter avseende komplikationer) 

Leverantören ska registrera: 

• vårdåtagande katarakt 
• diagnoskod H25X–H26X (ej H264) 
• samt någon av KVÅ-kod CJD00–CJD25, CJD99 eller CJE00–CJE99 
• vid återbesök, diagnoskod Z090 och som bidiagnos den diagnos som 

registrerades vid kataraktoperationen  
 
Ersättning per besök och kontakt (samma ersättningsnivå som inom basuppdraget) 

Kontaktform 

Pris per kontakt  
(exklusive 

patientavgift) 
Kvalificerad telefon- och brevkontakt* 180 kr 
Sjukvårdande behandling 425 kr  
Läkarbesök 1 080 kr  
*Ersätter besök. Kontakt och diagnos ska registreras i patientens journal. Kontakten ska DRG-
grupperas. 
 
Ersättning per operation 

DRG Kodtext 
Pris per kontakt  
(exklusive patientavgift) 

B12Q  Ensidig linsoperation utom discission av sekundär 
katarakt, öppenvård 

4 350 kr 

B12P  Bilateral linsoperation utom discission av sekundär 
katarakt, öppenvård 

9 100 kr 

 

Regionen betalar ingen extra ersättning i de fall komplikationer uppstår inom 28 
dagar från operationstillfället. 
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I de fall patienten önskar multifokala linser istället för standardlins ska 
leverantören debitera patienten merkostnaden. 

Kvalitetsersättning 
Regionen betalar ut kvalitetsersättning för tillgänglighet (faktisk väntetid till första 
besök och operation/åtgärd) systematiskt förbättringsarbete och övriga 
kvalitetsvariabler.  

Ersättningen för systematiskt förbättringsarbete betalas ut till leverantörer som 
kan visa att man har en struktur för att mäta, rapportera och utveckla sin 
verksamhet. Redovisning och uppföljningen sker inom ramen för regionens 
medicinska programgrupp för ögonsjukvård. 

Kvalitetsvariabler och gränsvärden kan variera mellan olika år. Regionen betalar 
ut ersättning för registrering i det nationella kataraktregistret (tilläggsuppdrag). 
Eventuella ytterligare kvalitetsvariabler definieras under 2020. Aktuella variabler 
och gränsvärden för kvalitetsersättning publiceras på regionens webbplats. 

Kvalitetsersättning betalas ut per månad utifrån leverantörens resultat och andel 
av den totala produktionen inom vårdvalsområdet. 

Patientrelaterad ersättning 
Leverantören får kompensation för frikort, avgiftsfria besök för 18–19-åringar och 
ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden. 
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8. Informationshantering 

8.1 Inledning 
Leverantören ska följa tillämpliga delar av regionens policy och riktlinjer för IT. 
Varje vårdenhet ska ha en namngiven kontaktperson för IT och katalogtjänsten 
HSA. 

8.2 Informationssäkerhet 
Leverantören ska i all IT-användning följa gällande lagstiftning och beakta 
patientens rätt till integritet. 

Leverantören ska följa regionens policy och riktlinjer för informationssäkerhet. 

Leverantören ska informera nya användare om användarmanualer och det 
personliga ansvaret att följa riktlinjerna. 

All användning av IT-systemen loggas. Leverantören ska följa upp loggar enligt 
regionens riktlinjer. 

8.3 Personuppgifter 
Leverantören ska hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning. 

Leverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas 
inom leverantörens organisation. 

8.4 Verksamhetsdata 
Leverantören ska registrera vårdkontakter och tillhörande vårddokumentation 
enligt regionens riktlinjer i de system som regionen anvisar. Leverantören ska vid 
angiven tidpunkt leverera elektroniskt läsbar data för uppföljning och 
fakturaunderlag enligt specifikationer. Leverantören ska följa Socialstyrelsens och 
regionens riktlinjer för registrering av diagnos- och åtgärdskoder. 

Leverantören ska tillhandahålla relevant patientdata och material till forskning 
som bedrivs av regionanställd eller forskare som regionen samarbetar med. 

I kommunikation med regionen eller andra vårdgivare ska leverantören använda 
definitioner och termer i IT-systemen som fastställs av regionen. 

Leverantören ska i förekommande fall följa de särskilda regler som gäller för 
hantering av information vid verksamhetsövergång. 

Leverantören ska upprätta, säkerställa och upprätthålla manuella reservrutiner för 
verksamheten som tillämpas vid ett eventuellt avbrott. 
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Leverantören ska årligen fylla i och skicka in dokumentet ”Kvalitetsindikatorer 
för god och säker patientadministration och kliniskt verksamhetsstöd” samt utföra 
aktiviteter i enlighet med dokumentet. 

8.5 IT-system och infrastruktur 
Leverantören ska enbart använda utrustning i IT-infrastrukturen som är godkänd 
av regionens IT-organisation. Datorer och skrivare tillhandahålls av regionen. 
Eventuellt kan medicinteknisk utrustning eller annan utrustning anslutas efter 
samråd och godkännande. Leverantören ska kontinuerligt kontrollera att skyddet 
mot skadlig kod, virus och spionprogram är aktuellt på verksamhetens utrustning. 

Regionen levererar kommunikationslösning mot regionens nätverk inklusive 
nätverksutrustning. Leverantören ansvarar för det interna fastighetsnätet för data 
och telefoni, inklusive förbindelsen mellan avlämningspunkt och verksamhetens 
lokaler. Fastighetsnätet ska följa regionens standard för kabelsystem.  

Regionen tillhandahåller inte IT-system, datorer, skrivare eller liknande till 
leverantörens underleverantörer. 

Leverantören ska använda sig av regionens behörighetskontrollsystem och utse 
lokal ansvarig kortadministratör för elektronisk tjänstelegitimation. Leverantören 
ansvarar för att användarna inte har tillgång till fler programvaror och system i 
regionens nätverk än nödvändigt. 

Leverantören ska ansluta sig till regionens säkerhetslösningar för tillgång till IT-
tjänster. 

Leverantören debiteras kostnader för IT-infrastruktur och utrustning. 

Leverantören förbinder sig att använda IT-system enligt regionens riktlinjer. 
Regionen tillhandahåller system och utbildning av superanvändare i förhållande 
till verksamhetens storlek. 

Regionen ansvarar för underhåll av berörda system och leverantören ansvarar för 
dess innehåll. För administrativa dokument ska PDF och Office-kompatibla 
filformat användas. 

Leverantören ges åtkomst till regionens tjänst för befolkningsregister. 
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för användning inklusive reglerna för 
personer som har sekretessmärkning i befolkningsregistret. 

Leverantören har rätt att använda egna stödsystem under förutsättningar att det 
inte krävs någon installation/förändring av eller stör andra delar av IT-miljön. 
Regionen lämnar ingen support för dessa. 

System och program som används för andra ändamål än regionens uppdrag till 
leverantören ska inte användas i den av regionen tillhandahållna IT-miljön. 
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Vid införande av nya IT-tjänster eller vid större utbyggnader av regionens 
befintliga IT-tjänster som kan komma att ingå i utbudet till leverantören upprättas 
ett nytt avtal. 

Regionen tillhandahåller inte infrastruktur, IT-system, datorer, skrivare eller 
liknande till leverantörens underleverantörer. 

Regionen avser att under avtalsperioden se över hur IT-infrastruktur och 
stödsystem ska tillhandahållas till leverantörerna. 

8.6 Support och IT-konsulttjänster 
Leverantören har rätt att använda regionens supportorganisation i frågor om 
regionens IT-infrastruktur och fastställda IT-system. Servicenivåer för respektive 
IT-tjänst fastställs av systemägare, vilket innebär att olika system har olika 
inställelsetider gällande support. 

Leverantören ska använda IT-beställningssystem och de blanketter som regionen 
tillhandahåller för beställningar. Leverantören ska göra felanmälningar på 
utrustning och program till regionens kundcenter på IT-centrum. Regionen har rätt 
att ha planerade avbrott för systemuppdateringar, nyinstallationer, service och 
underhåll. 

Leverantören kan, efter överenskommelse, köpa IT-konsulttjänster från regionen 
inom systemområden som är relevanta för regionens uppdrag till leverantören. 
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9. Rapportering och uppföljning 

9.1 Avtalsuppföljning 
Regionen har en kontinuerlig uppföljning av villkoren för godkännande av 
leverantör och andra avtalsvillkor.  

9.2 Uppdragsuppföljning 
Alla verksamheter som finansieras av regionen ska kännetecknas av kund- och 
processorientering: 

• verksamhetens processer ska ledas med utgångspunkt från vad som är bäst 
för patienten  

• rutiner för att tydliggöra ansvar för samarbete och samverkan i 
gränssnitten mellan olika ansvarsområden är viktigt,  

• kunskap om andras kompetens i vårdkedjan är en förutsättning 

Regionens uppföljningsmodell speglar den kvalitet i vården som regionen vill 
förmedla till invånarna utifrån hälso- och sjukvårdslagen. God vård innebär att 
hälso- och sjukvården ska:  

• vara säker  
• vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig  
• vara patientfokuserad  
• vara effektiv  
• vara jämlik  
• ges i rimlig tid  

Uppföljningen ska bidra till en positiv utveckling av befolkningens hälsa och 
leverantörernas verksamhet.  

Regionen har en kontinuerlig uppföljning av verksamhetsdata från vårdens IT-
stöd. Nyckeltal och kvalitetsindikatorer kan revideras årligen i samband med 
regionfullmäktiges beslut om budget. 

Leverantörernas resultat kan komma att redovisas publikt för att ge invånarna 
insyn i verksamheten. 

Patientenkäter 
Leverantören ska samverka med regionen om patientenkäter och i förekommande 
fall delta i den nationella patientenkäten. Regionen har rätt att ta del av allt 
grundmaterial från gemensamma patientenkäter. 

Rapportering 
Leverantören ska rapportera förändringar i sin verksamhet enligt avtalet och 
avsnitt 3 ”Villkor för godkännande”. 
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Leverantören ska rapportera till för specialiteten relevanta kvalitetsregister och 
nationella register som exempelvis väntetider i vården. Leverantören ska på 
begäran rapportera uppgifter avseende måluppfyllelse för uppdraget som inte 
fångas av vårdens IT-stöd. 

Regionen har rätt att följa upp volymer och kostnader för leverantörens 
läkemedelsförskrivning och användning av medicinsk service. 

9.3 Dialog  
Uppföljningen sker i dialog med leverantören utifrån inhämtade uppgifter. 

Regionen kallar leverantören en gång om året för genomgång av verksamheten. 
Inför genomgången ska leverantören gjort en egen analys av sin verksamhet 
inklusive medicinska resultat. 

Förutom den årliga genomgången kan regionen kalla till uppföljningsdialoger 
inom specifika områden, exempelvis läkemedelsförskrivning. 

9.4 Fördjupad uppföljning 
Regionen har rätt att genomföra fördjupad uppföljning hos enskilda leverantörer 
eller inom specifika områden. Fördjupad uppföljning sker bland annat genom 
verksamhetsrevision, kostnadsjämförelser och produktivitetsanalyser. 

9.5 Revision 
Regionen har rätt att självt eller genom ombud revidera leverantörens verksamhet, 
exempelvis av medicinsk kvalitet, ekonomiska och juridiska förhållanden. 
Möjligheten till revision omfattar även underleverantörer som leverantören anlitar 
för genomförande av uppdraget. Leverantören ska utan kostnad för regionen 
biträda vid revision bland annat genom att – men inte begränsat till – ställa 
nödvändig dokumentation till förfogande. 

9.6 Redovisning 
Verksamhetsdata och resultat är tillgängliga för leverantören via regionens IT-stöd 
för analys- och rapportuttag. 

Urval av verksamhetsdata och resultat redovisas i regionens månadsuppföljning, 
delårsrapporter och årsredovisning samt offentliggörs för att länets invånare ska 
kunna jämföra olika leverantörer. 
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10. Ersättningsvillkor 

10.1 Budgetram 
Regionfullmäktige fördelar årligen resurser på delområdesnivå utifrån 
behovsbeskrivningar, nationella jämförelser, demografi och socioekonomiska 
faktorer, medicinsk utveckling och kunskapsstyrning, löne- och prisutveckling 
samt rationaliseringsbehov. 

För löne- och prisutveckling kompenseras leverantörerna i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Landstings prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner. 
Ersättning för läkemedel justeras separat efter faktisk och förväntad 
kostnadsutveckling.  

Förändringar i kostnadsansvar mellan regionens olika verksamheter påverkar 
budgetramen enligt principen att ett utökat kostnadsansvar motsvaras av en utökad 
ersättning och vice versa. Ändrade kostnader som faller inom ramen för 
befolkningens förändrade konsumtion, eller härrör från ändrade arbetssätt hos 
leverantörerna, medför inte någon förändring i ersättningsramen. 

Regionens inriktningsmål är att ligga i nedre kvartilen jämfört med övriga 
län/regioner avseende strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad per invånare. 

10.2 Ersättningsmodell 
Regionens ersättningsmodell för hälso- och sjukvård utgår från att pengarna följer 
patienten. Modellen ska stimulera samverkan och vara transparent så att det är 
tydligt på vilka grunder ersättning ges. Ersättningsnivåerna revideras årligen. 

Ersättningsmodellen förutsätter att regionen och leverantörerna tar ett gemensamt 
ansvar för att upprätthålla modellens intentioner och normer. Parterna ska 
samverka kring modellens tillämpning och utveckling. 

Ersättningsnivåerna enligt prislista baseras på regionens självkostnad och står i 
proportion till leverantörens uppdrag och kostnadsansvar. Leverantörens 
ersättningar ska därmed täcka uppdragets samtliga kostnader om inget annat 
anges. Leverantören har kostnadsansvar för merkostnader vid eventuella 
komplikationer. 

Modellens delar: 

• Patientrelaterad ersättning 
o Besök och åtgärder 
o Diagnosrelaterade grupper (DRG) 

• Kvalitetsersättning 
o Tillgänglighet 
o Systematiskt förbättringsarbete 
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o Kvalitetsindikatorer  
• Särskild ersättning 

o Jour 
o Tolk 
o Utbildning 

Kostnadskontroll 
Regionen fastställer varje år ett kostnadstak för varje vårdvalsområde. 
Kostnadstaket är den gemensamma maximala ersättningsnivån för samtliga 
godkända och verksamma leverantörer inom det specifika vårdvalsområdet. 
Kostnadstaket avser patientrelaterad ersättning exklusive patientavgifter. 

Kostnadstaket fördelas per månad under ett kalenderår utifrån tidigare års utfall. 
Det betyder att den totala ersättningsnivån kan variera från en månad till en annan. 
Om kostnadstaket (den maximala ersättningen) inte nås förs kvarstående belopp 
över till nästkommande månad. Om kostnadstaket i stället överskrids reduceras 
priserna innevarande månad för samtliga leverantörer. 

Beroende på fördelning av basuppdrag och tilläggsuppdrag mellan leverantörerna 
kan det förekomma flera kostnadstak inom samma vårdvalsområde. 

10.3 Patientrelaterad ersättning  
Den patientrelaterade ersättningen utgör merparten av ersättningen till 
leverantören. Regionen beräknar ersättningens storlek utifrån identifierade 
kostnader för effektiv vård och patienternas behov. 

Regionens ambition är att på sikt öka andelen av ersättningen som baseras på 
DRG-vikter (DRG = diagnosrelaterade grupper). Regionen planerar även att 
utveckla ersättningsmodellen för att främja satsningar på e-hälsa. 

Läkemedel 
Om inget annat anges har leverantören kostnadsansvar för samtliga 
rekvisitionsläkemedel som administreras till patienter inom vårduppdraget. 

Om behandlande läkare bedömer att patienten själv kan administrera sina 
läkemedel, utan övervakning eller hjälp av sjukvårdspersonal, får läkemedlet 
förskrivas på recept. Leverantören har inte kostnadsansvar för receptläkemedel. 
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för förskrivning. 

Kompensation för utebliven patientavgift 
Leverantören är skyldig att ta ut de patientavgifter som fastställts av regionen. 
Patientavgifterna tillfaller leverantören. 

När patienten har uppnått högkostnadsskyddet ersätter regionen leverantören för 
uteblivna patientavgifter vid avgiftsbelagda besök.  
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Leverantören får inte ersättning för avgiftsfria besök för patienter 20 år och äldre 
eller om patienten låter bli att betala patientavgiften. 

Leverantören får inte heller ersättning för återbetald patientavgift, till exempel den 
som en patient som vid planerat besök får vänta mer än 30 minuter har rätt till. 

Tolk 
Leverantören får ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden. 

Vård av patienter från andra regioner 
Regionen ersätter leverantören för vård av patienter som omfattas av en annan 
regions ansvar för hälso- och sjukvård. Leverantören ska följa hemregionens 
remissregler. 

Vård av utländska medborgare och utlandssvenskar 
Leverantören får ersättning för vård av personer bosatta i EU- eller EES-land. 
Privata leverantörer skickar in utbetalningsunderlag till regionen. Kopia på giltigt 
EU-kort eller giltigt provisoriskt intyg ska bifogas. Saknas detta betalas inte någon 
ersättning ut. 

För vård av utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i länder utanför 
EU och EES gäller särskilda regler. I flera fall betalar patienten själv sin vård. 

Vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m. 
Leverantören får ersättning för vård av asylsökande. 

Uppgift om LMA-kortets ID-nummer ska framgå i Cosmic. Saknas detta betalas 
ingen ersättning ut.  

10.4 Kvalitetsersättning  
Kvalitetsersättningen utgör 3 procent av den totala ramen. Leverantören kan få 
ersättning för: 

• tillgänglighet – en procent 
• systematiskt förbättringsarbete – en procent 
• övriga kvalitetsvariabler – en procent 

10.5 Särskild ersättning  

Ersättning för jour och beredskap 
I de fall uppdraget omfattar jour och beredskap ingår ersättningen för det arbetet i 
den patientrelaterade ersättningen. Leverantören får därför ingen särskild 
ersättning för jour och beredskap. 

Momskompensation 
Enligt nuvarande momslagstiftning har landstingskommunala leverantörer 
avdragsrätt för ingående moms. Motsvarande gäller inte privata leverantörer. För 
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att privata och landstingskommunala leverantörer ska kunna konkurrera på lika 
villkor kompenseras privata leverantörer för sina merkostnader för moms genom 
att ersättningen räknas upp med 5 procent på nettoutbetalningen. 

Riktade statsbidrag 
Regeringen använder riktade statsbidrag för att stimulera utveckling inom olika 
områden i landstingens och kommunernas verksamhet. Bidragen är villkorade och 
beslutas för ett eller två år i taget. Leverantören förväntas delta i de 
förbättringsområden som staten och landstingen kommer överens om. 

Ersättning för vård utförd av underleverantör 
I de fall leverantören har tecknat avtal om att köpa vård från en underleverantör, 
ska leverantören betala ersättning till underleverantören. Avtalsparterna 
administrerar och ansvarar själva för sina ekonomiska mellanhavanden. 

10.6 Underlag för utbetalning 
Regionen hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för utbetalning av 
ersättning från vårdens IT-stöd. Reglering för utbetalning baseras på samtliga 
vårddata som registrerats vid avstämningstidpunkten. Ersättningsberäkningen är 
beroende av inrapportering av korrekt indata från leverantörerna inom Vårdval 
Ögon. Vårdgivarna är ansvariga för att leverera efterfrågade indata av god 
kvalitet. Systemet för inrapportering bygger i stor utsträckning på förtroende för 
leverantörens integritet och noggrannhet och leverantören ska lojalt fullgöra sina 
skyldigheter i detta avseende. Det är av yttersta vikt för förtroendet mellan 
parterna, liksom för kontraktets fortlevnad, att Regionen får korrekt indata från 
leverantören. 

I de fall leverantören ska lämna in underlag för ersättning till regionen måste det 
ske senast den femte i varje månad för att komma med i nästa utbetalning. 

Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en 
helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag. 

Ersättning som uteblir på grund av felaktig registrering kompenseras inte i 
efterhand. Regionen korrigerar inte heller tillägg och avdrag för besök på annan 
vårdenhet som skett på grund av utebliven eller felaktig inrapportering av 
underleverantörsavtal. 
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PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145-
173 
Tid: 2019-10-15 kl. 13:00-16:00 

 
Plats: Regionens hus, sal A 

§164 Regelbok ögonsjukvård inom vårdval i 
Jönköpings län 2020 
Diarienummer: RJL 2019/2086 
 
Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

1. Överlämnar förslag till regelbok för ögonsjukvård inom 
vårdval i Region Jönköpings län 2020 till regionstyrelsen. 

2. Förtydligar att det till nästa avtalsperiod kommer att ske 
förändringar i regelboken avseende jourverksamhet och 
utbildningsansvar. 

 
Sammanfattning  
Regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i Region Jönköpings län 
är framtagen för 2020. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 
• Missiv daterat 2019-09-24 
• Regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i Region 

Jönköpings län 2020 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för Koalition för Jönköpings län att följande 
läggs till i beslutssatsen: 
 
Att det till nästa avtalsperiod kommer att ske förändringar i 
regelboken avseende jourverksamhet och utbildningsansvar. 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145-
173 
Tid: 2019-10-15 kl. 13:00-16:00 

 

Vid protokollet 

Nathalie Bijelic Eriksson 

Justeras 

 
 
Rachel De Basso 
Ordförande 

Jimmy Ekström Elisabeth Töre 

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Nathalie Bijelic Eriksson 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 99-117
Tid: 2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§105 Regelbok ögonsjukvård inom vårdval i 
Jönköpings län 2020
Diarienummer: RJL 2019/2086

Beslut 
Presidiet 

 Avvaktar med beslut till nämndsammanträdet.

Sammanfattning 
Regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län är 
framtagen för 2020.

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2019-09-24
 Regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 

2020
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet avvaktar med beslut till nämndsammanträdet.

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 99-117
Tid: 2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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MISSIV 1(1)

2019-09-24 RJL 2019/2086

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Regelbok ögonsjukvård inom vårdval i 
Jönköpings län 2020
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Överlämnar förslag till regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i Region 
Jönköpings län 2020 till regionstyrelsen.
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1. Vision och övergripande mål

1.1 Vision för Region Jönköpings län
För ett bra liv i en attraktiv region.

1.2 Övergripande mål
Målet för hälso- och sjukvården i Jönköpings län är bästa möjliga hälsa hos hela 
befolkningen och god och jämlik vård. Länets invånare ska få den vård de 
behöver när de behöver den och på det sätt de behöver.

Primärvården är basen i hälso- och sjukvården. Region Jönköping län utvecklar 
nya arbetssätt och samverkan med målet att primärvården ska vara 30 procent av 
hälso- och sjukvården 2030.

Strategin är en omställning från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral 
och från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer 
och invånarna själva. Region Jönköpings län är aktiv i utveckling och 
implementering av välfärdsteknik och e-hälsa.

I Jönköpings län är vårdcentralen invånarnas självklara förstahandsval där 
patienterna upplever trygghet och säkerhet i omhändertagandet med tilltro till 
primärvården. Vårdcentralen är den naturliga koordinatorn och samordnar 
invånarnas behov av hälso- och sjukvård under hela livet. 

1.3 Vårdval i ögonsjukvård
Utifrån budget och flerårsplan fastställer och reviderar regionfullmäktige årligen 
mål, uppdrag och ersättningsvillkor för vården som avtalas och drivs inom ramen 
för Lag om valfrihetssystem (2008:962).
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Mål och grundläggande principer
Vårdvalsmodellen för Region Jönköpings län:

1. Stärker invånarnas inflytande genom att

 invånarna väljer vårdgivare
 ersättningen följer invånaren
 redovisning av kvalitet och resultat är offentliga
 vården ges med kontinuitet och bred kompetens
 vården ges på lika villkor i hela länet
 vården är personcentrerad och utförs i samarbete med patienten
 vårdgivaren upprättar patientkontrakt och samordnad individuell vårdplan

2. Tillvaratar och utvecklar de professionella gruppernas kompetens genom 
att

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

kompetensutveckling
 utgå från teamsamverkan och tillvarata alla medarbetares kompetens
 stimulera mångfald av vårdgivare
 delta aktivt i forskning och utveckling
 handleda och utbilda studenter

3. Styr mot önskvärda resultat genom att

 ge störst ersättning för invånare med störst vårdbehov
 premiera goda kliniska resultat
 premiera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
 vara patientsäker
 ha hög tillgänglighet
 stimulera samverkan och utveckling av nya arbetssätt
 stimulera digitalisering och e-hälsa
 säkerställa kostnadseffektiv vård
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2. Anvisningar för ansökan

2.1 Ansökan om godkännande
Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända för att få driva vård inom 
vårdvalet. Ansökan sker genom att ansökan tillsammans med övriga begärda 
handlingar lämnas in till Region Jönköpings län.

En leverantör kan ansöka om godkännande för flera enheter. En ansökan ska 
lämnas per enhet. 

Det finns inget sista datum för ansökan. Det innebär att ansökan kan lämnas tills 
det aktuella vårdvalet upphör.

2.2 Ansökan och begärda handlingar
Ansökan och begärda handlingar ska vara skrivna på svenska. Ansökan och 
begärda handlingar lämnas via upphandlingsverktyget Tendsign 
(www.tendsign.se).

För företag under bildande gäller att företaget ska vara bildat vid avtalets 
tecknande. Företaget ska vid samma tillfälle vara skatteregistrerat och uppvisa 
registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket.

Sökande som lämnar anbud under formen företag under bildande, ska till anbudet 
bifoga stiftelseurkund för ett aktiebolag under bildande alternativt ifylld ansökan 
om nyregistrering av enskild näringsidkare. Av den bifogade handlingen ska namn 
på företrädare för sökanden och personnummer framgå.

Handlingar att bifoga ansökan:

 registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige 
Bolagsverket) Registreringsbeviset får inte vara äldre än 1 år.

 intyg på anmälan om bedrivande av verksamhet (Vårdgivarregistret) enligt 
patientsäkerhetslagen (2010:659) Intyget får inte vara äldre än 3 månader.

 verksamhetsbeskrivning
 CV för verksamhetschef/vd 
 CV för medicinskt ledningsansvarig läkare
 Giltigt intyg om ansvarsförsäkring
 finansieringsplan
 referenser

Sökanden måste inte bifoga årsredovisning, men regionen kan komma att ta ut 
eller begära in tidigare årsredovisningar för att säkra sökandens ekonomiska 
förutsättningar.

För att bekräfta sin kapacitet att utföra uppdraget ska sökanden lämna uppgift 
omfattande minst en referent för vilka sökanden under de senaste tre åren har 
utfört uppdrag av liknande/motsvarande/jämförbar art.
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Regionen kan komma att kontakta referenterna för att förvissa sig om att 
sökanden har den tekniska förmåga och kapacitet som krävs för uppdragets 
genomförande. Förfrågan kan gälla bland annat sökandens tekniska förmåga 
(omfattande bland annat utbildning och kompetens) samt kapacitet och resurser i 
förhållande till uppdragets omfattning.

Uppgift om referensuppdrag ska lämnas på följande sätt:

 kortfattad beskrivning av respektive uppdrags omfattning
 tidsperiod
 kontaktpersoner med telefonnummer och e-postadress

Sökanden ska ha kontrollerat att angivna kontaktpersoner är aktuella och går att 
nå på angivna telefonnummer och e-postadresser. Regionen förbehåller sig rätten 
att söka egna referenser.

För utlandsregistrerade bolag även intyg om skatteregistrering från Skatteverket 
och kreditupplysning

Med sin ansökan intygar sökanden att: 

• kraven enligt förfrågningsunderlaget är uppfyllda 
• att hela åtagandet enligt avtalet kan utföras från driftstarten
• sökanden accepterar att beställaren i samband med verifiering inför 

driftstarten har rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten 
eller säga upp avtalet

2.3 Offentlig handling
Inkommen ansökan är som regel offentlig handling. Om sökanden anser att någon 
del i ansökan bör omfattas av sekretess ska detta anges i ansökan och motiveras. 
Beställaren kommer att i varje enskilt fall och vid varje förfrågan göra en 
prövning av huruvida en specifik uppgift omfattas av sekretess.

2.4 Frågor om ansökan
Frågor om ansökan ställs till regionens inköpsavdelning via 
upphandlingsverktyget Tendsign (www.tendsign.se).

2.5 Komplettering eller rättning av ansökan
Beställaren kan begära kompletteringar om ansökan inte är fullständig eller om 
begärda underlag saknas. Vid komplettering kan handläggningstiden förlängas.

Regionen kan medge att sökande får rätta en uppenbar felskrivning, felräkning 
eller annat uppenbart fel i ansökan.
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3. Villkor för godkännande

3.1 Handlingar
Sökanden ska fylla i ansökan och lämna intyg, handlingar och andra underlag 
enligt anvisningarna.

3.2 Ekonomiska förutsättningar
Leverantören ska under hela avtalsperioden ha en stabil ekonomisk bas och 
tillgång till resurser som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll. 

Sökanden ska anses ”kreditvärdig” med en ratingpoäng om minst 40 poäng enligt 
Creditsafe AB:s eller motsvarande bedömning vid tiden för ansökan. Utländska 
sökanden kan komma att bedömas efter en annan skala som motsvarar den 
angivna.

I det fall kreditvärdigheten inte går att bedöma eller inte når upp till 40 poäng, ska 
sökanden lämna en förklaring till varför kravet inte nås och med ytterligare 
information styrka en stabil ekonomisk bas. I det fall den ekonomiska stabiliteten 
garanteras av moderbolag, bank eller annan garant, ska intyg om detta bifogas 
ansökan och vara undertecknad av behörig företrädare för garanten. Kreditlöftet 
ska avse första avtalsåret.

Beställaren har tolkningsföreträde i bedömningen av leverantörens ekonomiska 
förutsättningar.

3.3 Verksamhetsförutsättningar
Sökanden ska ha en organisation med kapacitet att hantera och leverera de 
efterfrågade tjänsterna.

Beställaren kommer att bedöma om sökanden kan uppfylla verksamhetskraven 
utifrån beskrivningarna i ansökan och eventuella tidigare uppdrag inom området.

Verksamhetschef
Sökanden ska ha en för uppdraget ansvarig verksamhetschef enligt Hälso- och 
sjukvårdslag (2017:80, 4 kap §2). Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med 
verksamheten och de lagar, förordningar, riktlinjer, föreskrifter från 
Socialstyrelsen och de allmänna råd som gäller för hälso- och sjukvården.

Medicinskt ledningsansvarig läkare
Medicinskt ledningsansvarig läkare ska ha minst tre års erfarenhet av klinisk 
verksamhet inom ögonsjukvård efter avslutad och av Socialstyrelsen godkänd 
specialistutbildning. Medicinskt ledningsansvarig läkare ska vara regelbundet 
kliniskt verksam vid vårdenheten och där emellan vara tillgänglig för vårdenheten 
vid behov.
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Hälso- och sjukvårdspersonal
Hälso- och sjukvårdspersonal ska ha erforderlig legitimation och kompetens.

Lokaler
Leverantören ska ha för verksamheten ändamålsenliga och godkända lokaler. 
Lokalerna ska uppfylla gällande lagkrav och föreskrifter för vårdverksamhet. 
Lokalerna ska vara fysiskt tillgängliga för alla enligt Boverkets riktlinjer för 
tillgängliga lokaler.

Medicinteknisk utrustning
Leverantören har det övergripande medicintekniska ansvaret i sin verksamhet. 
Leverantören ansvarar för att den utrustning som används uppfyller vedertagna 
normer, standarder och krav på tillgänglighet, prestanda och kvalitet enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- 
och sjukvården (SOSFS 2008:1).
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4. Beslut om godkännande

4.1 Villkor
För att sökanden ska bli godkänd måste samtliga obligatoriska krav och övriga 
villkor som anges i detta förfrågningsunderlag vara uppfyllda.

Sökanden kommer inte att godkännas om:

 sökanden inte uppfyller villkoren för godkännande enligt Lag om 
valfrihetssystem 2008:962, 7 kap § 1

 sökanden i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda 
upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar

 sökanden inte kan redovisa en finansieringsplan som beställaren bedömer 
visar på förutsättningar att bedriva verksamheten

Sökanden kan komma att inte godkännas om:

• sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden tidigare haft uppdrag 
åt beställaren, annan region eller annan uppdragsgivare och avtalet till 
följd av brister i sökandens agerande sagts upp i förtid

• sökanden undersöks för allvarliga brister i annat uppdrag
• sökande är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller 

föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller 
underkastats näringsförbud, eller om sökande är föremål för ansökan om 
ovanstående

• företrädare för sökande är dömd för eller föremål för utredning av brott 
som av beställaren anser påverka förtroendet för vården

Sökanden ska på begäran från beställaren tillhandhålla uppgifter och utdrag ur 
misstanke- och belastningsregistret för styrelseledamöter och andra företrädare för 
sökanden.

4.2 Beslut om godkännande
Beslut om godkännande meddelas inom 60 dagar efter det att ansökan inkommit 
till regionen.

4.3 Ingående av avtal
Avtal ingås så snart som möjligt när beställaren godkänt leverantören.

4.4 Verifiering inför driftstarten
Leverantören förbinder sig att ha verksamhet färdigställd senast 14 dagar före 
driftstarten så att beställaren kan verifiera att leverantören är klar med alla 
förberedelser samt att lokaler och utrustning uppfyller kraven.
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Beställaren äger ensidigt rätt att besluta om ett senare datum för driftstarten om 
leverantören bedöms sakna förutsättningar att utföra åtagandet i avtalad 
omfattning vid angivet datum. Vid väsentliga brister äger regionen rätt att inte 
ingå avtal.

Leverantören äger inte rätt till någon form av ersättning till följd av regionens 
beslut, enligt ovan. Regionen däremot har rätt till ersättning från leverantören för 
kostnader som beror på dennes brister.

4.5 Återkallande av godkännande
Godkännandet av en leverantör gäller i sex månader. Därefter äger regionen rätt 
att återkalla godkännande om inget avtal undertecknats.

4.6 Överklagande
Leverantören kan överklaga regionens beslut. Överklagan skickas till 
Förvaltningsrätten i Jönköping inom tre veckor från det att underrättelsen om 
beslutet skickats. 
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5. Mall för avtal enligt lagen om 
valfrihetssystem

5.1 Avtalsparter
Beställare: Region Jönköpings län
Organisationsnummer: 232100-0057

Leverantör: <leverantörens namn> 
Organisationsnummer: <organisationsnummer> 

5.2 Avtalets omfattning
I detta avtal regleras leverantörens bedrivande av <specialitet> vid <ange namn 
och adress för verksamheten>.  Med avtalet förstås bestämmelserna i detta avtal 
och ”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län”.

5.3 Avtalsperiod
Avtalet gäller från och med dag för avtalets undertecknande <datum> till och med 
2020-12-31.

Utförandet av uppdraget inleds vid överenskommet datum för driftstart. Före 
driftstarten äger leverantören inte rätt att utföra vård enligt detta avtal.  

För det fall avtalet inte skriftligen sagts upp av endera part senast tolv månader 
före avtalstidens slut förlängs avtalet med två (2) år i taget med tolv (12) 
månaders uppsägningstid. Före driftstarten äger leverantören inte rätt att utföra 
vård enligt detta avtal. 

5.4 Kontaktpersoner
Parterna ska utse var sin kontaktperson. När part byter kontaktperson eller 
kontaktuppgifter, ska detta skriftligen meddelas den andra parten utan dröjsmål.

Region Jönköpings län: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 
telefonnummer> 

<Leverantör>: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 
telefonnummer> 

5.5 Meddelanden
Meddelanden i anledning av avtalet ska skickas till respektive parts kontaktperson 
med post, e-post eller fax. 
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5.6 Handlingars inbördes ordning
”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län” är en del av avtalet. De i denna 
punkt nämnda handlingar utgör avtalsinnehåll. Om avtalshandlingarna skulle visa 
sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna 
uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning:

1. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
2. detta avtal med bilagor
3. regionens eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget
4. förfrågningsunderlag med bilagor
5. eventuella kompletteringar av ansökan
6. leverantörens ansökan

5.7 Lagar, förordningar, föreskrifter, policy och riktlinjer
Leverantören ska följa gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och 
Regionens styrande dokument i form av exempelvis policy och riktlinjer, 
överenskommelser och kliniska kunskapsstöd. Regionen ska tillhandhålla 
relevanta styrande dokument.

5.8 Ersättningsvillkor
Leverantörens ersättning framgår av avsnitt 7 och 10 i ”Ögonsjukvård inom 
vårdval i Jönköpings län”.

5.9 Samarbetsformer 
Leverantören kan samarbeta med andra aktörer för delar av uppdraget. Eftersom 
hälso- och sjukvårdslagen kräver tydlig reglering av vem som är juridisk 
vårdgivare godkänns endast tre samarbetsformer för hälso- och sjukvårdsuppdrag:

 överenskommelse inom samma vårdgivare
 konsultavtal 
 underleverantörsavtal

Alla samarbetsformer ska vara skriftliga och kunna redovisas i ansökan om 
godkännande och vid förfrågan från beställaren.

Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om var och när 
klinikens utbud är tillgängligt och vem som ansvarar för verksamheten. Det är 
särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig i 
akuta situationer.

Överenskommelse inom samma vårdgivare
Överenskommelse inom samma vårdgivare används när en leverantör med 
vårdgivaransvar för flera enheter inom Jönköpings län samarbetar för att 
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exempelvis kunna erbjuda invånarna god vård och tillgänglighet enligt villkoren 
för vårdval.

Samarbetet ska dokumenteras i en skriftlig överenskommelse.

Konsultavtal
Konsultavtal används för inhyrd personal som arbetar på plats i leverantörens 
lokaler och utför uppdrag genom leverantörens verksamhet. 

Leverantören har det juridiska vårdgivaransvaret.

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt konsultavtal.

Underleverantöravtal
Underleverantörsavtal används när ett företag utför uppdrag åt leverantören 
genom sin egen verksamhet. 

Underleverantören har det juridiska vårdgivaransvaret.

Underleverantörer som utför hälso- och sjukvårdsuppdrag ska vara anmälda till 
vårdgivarregistret.

Leverantören är juridiskt ansvarig gentemot beställaren och ansvarig för att 
underleverantören uppfyller beställaren krav och villkor för uppdraget. 
Leverantören ska kontinuerligt kontrollera och följa upp underleverantörens 
kvalitet enligt Socialstyrelens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Leverantören ska på begäran kunna redovisa 
exempelvis underleverantörens kompetens, lokaler, utrustning och följsamhet till 
lagar och föreskrifter, nationella vårdprogram och riktlinjer samt regionens 
riktlinjer.

Underleverantörer får endast agera genom sin avtalspart, och äger inte rätt att 
marknadsföra sina tjänster på ett sätt som kan uppfattas att de har avtal med 
Region Jönköpings län.

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt underleverantörsavtal.

5.10 Ansvarsförsäkring
Leverantören ska teckna och under hela avtalsperioden vidmakthålla en 
egendoms-, allrisk- och ansvarsförsäkring i den omfattning verksamheten kräver. 
Leverantörens ansvar är inte begränsat till de belopp som omfattas av de 
försäkringar leverantören har tecknat.

5.11 Skadestånd
Leverantören har fullt ansvar för sitt åtagande enligt avtalet och för all skada och 
alla förluster som kan komma att orsakas av leverantörens handlande eller brist på 
handlande. Leverantören ska hålla regionen skadeslös om skadeståndskrav väcks 
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från tredje man direkt mot regionen som en följd av leverantörens handlande eller 
brist på handlande.

5.12 Ändrade ägarförhållanden
Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos leverantören eller 
eventuella moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till regionen. På 
begäran av regionen ska leverantören lämna ytterligare information om de nya 
ägarförhållandena och om leverantörens möjligheter att uppfylla avtalet. 
Regionens godkännande av den nya ägaren krävs för avtalets fortsatta giltighet. 

5.13 Överlåtelse
Leverantören får inte överlåta hela eller delar av avtalet utan regionens skriftliga 
godkännande. Den nya leverantören ska efter överlåtelsen informera berörda 
invånare/patienter om förändringen.

5.14 Ändringar i avtalet
Regionen har rätt att besluta om ändringar av villkoren som ska tillämpas. 
Regionen ska omgående informera leverantören om ändrade villkor.

Vardera parten har rätt att yrka på ändringar av villkoren i händelse av finansiell 
kris, ekonomiska omvälvningar eller om regionen tvingas utfärda 
besparingsbeting för verksamhetsområdet.

Leverantör som inte vill bli bunden av ändrade villkor ska inom 60 dagar 
skriftligen meddela regionen att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant 
meddelande inte mottagits av regionen inom den angivna tidsfristen blir 
leverantören bunden av de ändrade villkoren från och med den dag regionen 
angivit i ändringsmeddelandet, dock tidigast 60 dagar efter det att 
ändringsmeddelandet är avsänt.

Om leverantören meddelar regionen att den inte accepterar de ändrade villkoren 
och regionen vidhåller ändringen i förhållande till leverantören, upphör avtalet att 
gälla tolv månader efter utgången av 60-dagarsfristen. Under den återstående 
avtalstiden gäller avtalet i sin lydelse före ändringarna.

5.15 Brister och sanktioner
Leverantören ansvarar för att hålla den avtalade kvaliteteten under hela 
avtalsperioden.

Båda parter har en skyldighet att göra motparten uppmärksam på sådant som kan 
uppfattas som avtalsbrott eller avvikelse från avtalet.
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Leverantören ska åtgärda fel och brister efter skriftligt påpekande från beställaren. 
Om fel och brister inte åtgärdas i sin helhet inom angiven tidsperiod har 
beställaren rätt att:

 Inte betala ut ersättning
 Utkräva vite

Åtgärdas inte fel och brister inom angiven tidsperiod har beställaren därutöver rätt 
att säga upp avtalet enligt avsnitt 5.18 Uppsägning av avtalet på beställarens 
begäran.

5.16 Konkurs
Leverantör som går i konkurs ska omedelbart informera beställaren.

Vid en konkurs är leverantören oförändrat ansvarig för verksamheten och 
patientsäkerheten. Leverantören ska exempelvis hantera remiss- och provsvar till 
dess att tingsrätten godkänt konkursen och utsedd konkursförvaltare tagit kontakt 
med leverantören.

Leverantören ska snarast informera konkursförvaltaren om:

 att konkursförvaltaren enligt hälso- och sjukvårdslagen tar över 
vårdgivaransvaret även om fysiska patientbesöken upphör

 att kvarvarande patientadministrativt arbete ska fortsätta för att säkra 
patientsäkerheten enligt patientsäkerhetslagen

 att konkursförvaltaren snarast ska kontakta beställaren

5.17 Avtalets upphörande på leverantörens begäran
Leverantören har möjlighet att i förtid säga upp avtalet under förutsättning att det 
föreligger särskilda skäl som hindrar leverantören att fortsätta bedriva 
verksamheten. Begäran ska skriftligen lämnas till beställaren senast sex månader 
innan verksamheten upphör.

5.18 Uppsägning av avtalet på beställarens begäran
Beställaren har rätt att i förtid säga upp avtalet om leverantören inte kan uppfylla 
eller säkerställa de obligatoriska krav som ställs i avtalet.

Uppsägning ska ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den 
omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den 
uppsägande parten. Vid uppsägning av avtalet gäller en uppsägningstid om sex 
månader.

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 
omfattas av någon av de omständigheter som räknas upp i Lag om 
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valfrihetssystem (2008:962, 7 kap § 1 punkt 1-4), och som innebär att 
leverantören skulle ha uteslutits vid tilldelning av avtal.

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 
väsentligt bryter mot någon del av avtalet till men för patienter, eller om 
leverantören grovt åsidosatt sina skyldigheter, agerat vårdslöst eller grovt 
åsidosatt sina ekonomiska skyldigheter mot myndighet eller beställaren.

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det sker en 
direkt eller indirekt förändring av ägandet av en majoritet av aktierna i 
leverantörens företag, eller att det bestämmande inflytandet över leverantörens 
företag förändras direkt eller indirekt på ett sätt som regionen inte skäligen kan 
godta.

Beställaren har vid avtalets omedelbara upphörande rätt att omedelbart ta över 
delar eller hela leverantörens verksamhet med egen personal för att rätta till 
förhållandena och upprätthålla kontinuitet för berörda invånare.

Om avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott kan beställaren även ha rätt till 
skadestånd.

5.19 Force majeure
Parterna har rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet 
om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll 
såsom naturhändelse, svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 
myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 
liknande omständighet.

Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan 
föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Det åligger part, som önskar 
åberopa force majeure, att utan uppskov skriftligen underrätta motparten om 
uppkomst därav och hålla part underrättad och meddela motparten när force 
majeure upphör.

För det fall force majeure varar mer än två månader, har den andra parten rätt att 
skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har 
ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten.

5.20 Tillämpning och tvister
Om någon bestämmelse i avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att avtalet i 
sin helhet ska anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar någon av 
parternas utbyte av avtalet ska skälig jämkning ske. Part som anser att något i 
avtalet ska anses ogiltigt har att omgående och skriftligen meddela och ange skäl 
till motparten.
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Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras med tillämpning av svensk rätt av 
svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans.

5.21 Efter avtalets upphörande
Leverantören ska när avtalet upphör samverka med beställaren kring hantering av 
patientdokumentation, lokaler och utrustning, förekommande avtal och allt i 
övrigt som förutsätter att en övergång av verksamheten till annan kan komma till 
stånd på ett patientsäkert sätt.

Leverantören ska inhämta patientens medgivande till överföring av information 
och ansvarar för att patientdokumentationen säkerställs enligt Socialstyrelsens 
riktlinjer.
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5.22 Bilagor

 Avtal om sammanhållen journalföring och personuppgiftsbiträde
 Avtal om informationsutlämning av HSA-information
 Fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal

5.23 Underskrifter
Jönköping <datum> <Ort, datum>

Region Jönköpings län <Leverantör>

…………..…………………. …………………………….

<Namn Efternamn> <Namn Efternamn>

<Titel> <Titel>
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6. Allmänna villkor

6.1 Utgångspunkter

Antidiskriminering
Leverantören ska följa gällande antidiskrimineringslagstiftning, förordningen 
(2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, 
Diskrimineringslagen (2008:567), 16 kap. 9 § brottsbalken (1962:700) och förbud 
mot missgynnande behandling enligt 16 § föräldraledighetslagen (1995:584). 
Leverantören ska på begäran redovisa de åtgärder, upprättade planer med mera 
som vidtagits med anledning av ovanstående.

Barnkonventionen
Leverantören ska följa FN:s barnkonvention som blir lag 2020 och regionens 
riktlinjer som utgår från denna. Utsett barnrättsombud ska stödja 
verksamhetschefen att säkerställa att barns och ungas rättigheter beaktas.

Hållbar utveckling
Leverantören ska:

 Följa Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017-2020.
 Samverka med Region Jönköpings län i hållbarhetsfrågor och redovisa hur 

verksamheten systematiskt arbetar för att uppfylla relevanta mål enligt 
programmet.

 Ha en kontaktperson som är insatt i verksamhetens hållbarhetsfrågor som 
följer upp och kommunicera hållbarhetsarbetet.

 Årligen rapportera åtgärder som vidtagits under året och hur 
hållbarhetsmålen kommunicerats i verksamheten.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
Leverantören ska tillämpa regionens och nationella riktlinjer för hälsofrämjande 
och sjukdomsförebyggande arbete. Arbetssätt och hälsofrämjande insatser ska 
anpassas efter individens förutsättningar och behov. Särskild uppmärksamhet ska 
ges grupper och individer med ökad risk för ohälsa.

Informationsansvar
Leverantören och regionen har ett ömsesidigt ansvar att samråda och informera 
om verksamhetsförändringar som påverkar invånarnas tillgång till vård och 
service eller samarbetet mellan leverantören och regionen. 

Leverantören ska bland annat informera regionen om ändrade ägarförhållanden, 
kapacitetsbrist samt byten av verksamhetschef, medicinskt ansvarig läkare, 
underleverantörer, konsulter och samverkanspartners.
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Leverantören ska vid ändrade ägarförhållanden använda särskild blankett. Samma 
sak gäller om LOV-avtalet önskas överlåtas till annan vårdenhet/leverantör, vid 
byte av marknadsnamn eller firma för verksamheten.

Leverantören ska representeras på informationsmöten som regionen kallar till.

Kunskapsstyrning
Medicinsk programgrupp ögonsjukvård är en mötesplats för uppföljning och 
styrning av ögonsjukvården inom vårdval tillsammans med andra regelbundna 
forum för dialog mellan regionledning och verksamhetschefer i hälso- och 
sjukvården.

Medicinsk programgrupp har hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag att följa 
resultat, föreslå uppdragsförändringar, initiera och fastställa styrande dokument i 
regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta, fördela uppdrag och utse 
representanter i olika samverkansorgan.

Programgruppen består av representanter från leverantörer i privat och offentlig 
regi och Regionledningskontorer som leder och samordnar gruppens arbete.

Programgruppen ska även samverka med andra medicinska programgrupper och 
sydöstra sjukvårdsregionens regionala programområde för ögonsjukdomar.

Leverantören ska använda nationella kvalitetsregister och följa regionens 
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta och nationella kunskaps- och beslutstöd. 
Leverantören ska även bidra i det gemensamma lärandet och arbetet med ständiga 
förbättringar. 

Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare har förutsättningar att:

 använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte
 följa upp och analysera patientmöten både på individnivå och på 

gruppnivå
 snabbt och systematiskt omsätta ny kunskap
 identifiera och prioritera förbättringsområden tillsammans med patienten

Marknadsföring och information till invånare
Leverantören ska följa marknadsföringslagen (2008:486). All marknadsföring ska 
vara saklig och korrekt.

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinje Marknadsföring och 
information av hälso- och sjukvård och tandvård, övriga riktlinjer inom 
informationsområdet och standard för kallelser.
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Leverantören ansvarar för eventuella underleverantörers marknadsföring. I all 
marknadsföring ska tydligt framgå vem som ansvarar för verksamheten eller 
tjänsten och hur man kontaktar ansvarig.

Leverantören ska tydligt ange att hela eller delar av verksamheten finansieras och 
drivs på uppdrag av regionen enligt Lag om valfrihetssystem.

Leverantören ska följa regionens riktlinjer inom informationsområdet och 
standard för kallelser. Leverantören ska leverera uppgifter till vårdenhetens 
kontaktkort på 1177 Vårdguiden och medverka i regionens 
informationskampanjer. Leverantörens webbplats ska uppfylla grundläggande 
krav på tillgänglighet.

Patientens rättigheter
Leverantören ska ha goda kunskaper om och tillämpa patientens rättigheter utifrån 
patientlagen (2014:821).

Leverantören ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Vården ska vara jämlik och jämställd och ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet.

Vården ska utformas i samarbete med patienten. Leverantören ska ta vara på 
patientens och närståendes erfarenheter och möjligheter att medverka i vården 
utifrån deras önskan och förutsättningar.

Patientkontrakt och samordnad individuell plan (SIP)
Leverantören ska arbeta med patientkontrakt för att säkerställa att patienten är 
delaktig i sin egen vård, erbjuds fast vårdkontakt och får den vård som behövs 
inom överenskommen tid.

Leverantören ska erbjuda patienter som behöver vård och omsorg från både 
leverantören och kommunen en samordnad individuell plan (SIP) enligt regionens 
riktlinjer.

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt
Leverantören ska enligt hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) och 
patientlagen (2014:821) utse en fast vårdkontakt för de patienter som behöver 
eller begär det, för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, 
samordning och säkerhet.

Leverantören ska även erbjuda patienter att välja en fast läkarkontakt.

Klagomål 
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för hantering av synpunkter och 
klagomål inom hälso- och sjukvård och tandvård.
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Vårdgaranti 
Leverantören ska uppfylla den lagstadgade nationella vårdgarantin och Region 
Jönköpings läns krav på tillgänglighet.

Patientsäkerhet
Leverantören ska följa lagar och föreskrifter om patientsäkerhet som exempelvis:

 Patientsäkerhetslag (2010:659)
 Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivarens 

systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40)
 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser 

som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (HSLF-
FS 2017:41) 

Leverantören ska samverka med regionens chefläkarorganisation och delta i risk- 
och händelseanalyser vid utredning av händelser.

Leverantören ska ha rutiner för registrering och hantering av avvikelser. 
Leverantören ska anmäla, följa upp och analysera egna avvikelser. Leverantören 
ska kunna delta i systemövergripande analyser och uppföljning samt vara 
behjälplig i spridningen av resultaten.

Leverantören ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada. Leverantören kan få stöd i sin utredning från regionens 
chefläkarorganisation. Leverantören ska skicka en avidentifierad kopia på den 
kompletta anmälan, eventuell händelseanalys och beslut från Inspektionen för 
vård och omsorg till Regionledningskontoret.

Leverantören ska skicka en kopia på verksamhetstillsyn och andra beslut från 
Inspektionen för vård och omsorg till Regionledningskontoret.

Leverantören ska förse patientnämnden med de uppgifter som nämnden behöver 
för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Leverantören ska utan kostnad tillhandahålla 
de intyg, utredningar och analyser med mera som begärs vid granskning av 
enskilda ärenden.

Leverantören ska beakta regionens patientsäkerhetsarbete ”Säker vård – alla 
gånger”. Leverantörens medarbetare bör ha kännedom om dessa 
kunskapsområden.

Leverantören ska upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse enligt 
patientsäkerhetslagen.

Leverantören ska delta i regionala kvalitetsindikationsmätningar och regionens 
utbildningar i patientsäkerhet för chefer.
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Rehabilitering
Rehabilitering ska vara en naturlig del i leverantörens vårdprocesser. 
Rehabiliteringen ska bidra till att människor med sjukdom eller skada når och 
behåller bästa möjliga funktion och förmåga samt ge förutsättningar för 
delaktighet i samhällslivet.

Patienterna ska ha tillgång till rehabiliteringsinsatser, bedömning, utredning, 
träning och behandling enligt gällande styrdokument och regionens allmänna 
kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Leverantören ska genomföra förebyggande insatser för att minska risken för att 
sjukdom utvecklas, upptäcka tidiga tecken på försämring och genomföra insatser 
som syftar till att patienten inte ytterligare försämras vid funktions- eller 
aktivitetsnedsättning.

Samverkan
Leverantören ska samverka med funktioner och verksamheter inom regionen, 
kommuner och andra myndigheter enligt lagar, föreskrifter, förordningar, 
överenskommelser och regionens riktlinjer.

Samverkan kan gälla enskilda patienters vård och rehabilitering men också 
planering, utveckling och uppföljning av verksamheten samt 
kompetensutveckling.

Samverkan med kommunerna regleras bland annat i dokumentet ”Ledningssystem 
för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner”. Regionen och 
kommunerna ska utgå från patientens behov och ska med respekt och tillit 
samarbeta aktivt över organisations- och huvudmannagränserna.

Systematiskt kvalitetsarbete
Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (2011:9). Leverantören ska ha ett ändamålsenligt 
system för internkontroll och på begäran kunna redogöra för detta.

Leverantören ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa 
upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt skapa förutsättningar för 
medarbetarna att delta i det systematiska förbättringsarbetet.

Det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska vara långsiktigt och 
bedrivas enligt vetenskapligt säkrade metoder. Arbetet ska präglas av ett 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt, ständiga förbättringar, 
faktabaserade beslut och samverkan.
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6.2 Ansvar och skyldigheter

Allvarlig händelse och katastrofberedskap
Leverantören ska följa gällande föreskrifter för kris- och katastrofmedicinsk 
beredskap och regionens beredskapsplaner.

Vid allvarlig händelse ska leverantören följa regionens direktiv från tjänsteman i 
beredskap och regional sjukvårdsledare.

Leverantören ska delta i utbildning, träning och övning i samverkan med andra 
vårdgivare och kommuner i sådan omfattning att den viktigaste verksamheten kan 
bedrivas även i kritiska lägen.

Hjälpmedel och förbrukningsmateriel
Leverantören ska förskriva hjälpmedel, förbruknings- och sjukvårdsmaterial enligt 
regionens riktlinjer och gällande avtal och överenskommelser. Leverantören ska 
informera brukare och anhöriga om hjälpmedel och eventuella avgifter.

Leverantören ska använda hjälpmedelcentralen, upphandlade sortiment och IT-
stöd för beställning och registrering av hjälpmedel. Leverantören erbjuds att köpa 
förbruknings- och sjukvårdmaterial från länsförsörjning. 

Insyn
Leverantören ska på begäran lämna ut relevant information för att regionen enligt 
kommunallagen ska kunna tillgodose invånarnas önskemål och behov av insyn i 
hur uppdraget utförs. Leverantören är inte skyldig att lämna information om 
utlämnandet strider mot lag eller annan författning.

Intyg
Leverantören ansvarar för att utfärda patientrelaterade intyg via regionens IT-stöd.

Läkemedel
Läkemedelsbehandling ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt 
med ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas. 
Leverantören ska följa läkemedelskommitténs och Stramas rekommendationer för 
förskrivning och medverka till att regionens mål för läkemedelsförskrivning 
uppfylls.

Leverantören ska följa läkemedelskommitténs riktlinjer om ordination och 
hantering av läkemedel. Som ett led i egenkontrollen ska verksamheten minst en 
gång per år genomgå en extern kvalitetsgranskning enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter (HSLF-FS 2017:37).

Leverantören ansvarar för att det vid alla vårdbesök finns en korrekt och aktuell 
läkemedelslista och att vårdtagare får en aktuell läkemedelslista vid 
ordinationsförändringar.
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Förskrivning till patient med dosdispenserade läkemedel ska enligt 
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) utfärdas i elektroniskt 
systemstöd avsett för detta. Aktuella läkemedel ska dokumenteras enligt regionens 
riktlinjer.

Vid förskrivning av läkemedel ska motivering till insatt behandling, indikation 
och diagnos dokumenteras i Cosmic. Ordinationsförändring dokumenteras under 
sökordet ”läkemedelsförändring” i Cosmic. Arbetsplatskod och förskrivarkod 
anges på receptet.

Kassation av läkemedel ska göras på ett miljömässigt korrekt sätt.

Leverantören ska följa överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen om samverkansformer 
mellan medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården och 
läkemedelsföretagen och principer för kliniska prövningar. Leverantören ska även 
följa regionens riktlinjer ”Bisysslor och andra engagemang inom 
läkemedelsområdet”.

Medicinsk service/diagnostik
Leverantören kan teckna avtal med regionens enheter för medicinsk service eller 
annan underleverantör för medicinsk service som är ackrediterad av Swedac eller 
har motsvarande kvalitetssäkring. Eventuella laboratorier i egen regi ska vara 
ackrediterade av Swedac eller ha motsvarande kvalitetssäkring. Kvalitetssäkrad 
laboratorieservice i egen regi kommer att följas upp vid revision utförd av 
personal från ackrediterad laboratorieverksamhet.

Leverantören ansvarar för att relevant verksamhetsdata görs tillgänglig enligt 
regionens specifikationer. Medicinsk service omfattar klinisk fysiologi, klinisk 
neurofysiologi, nuklearmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk 
patologi, klinisk immunologi, medicinsk radiologi och transfusionsmedicin.

Remisser som utfärdas i samband med digitala vårdmöten ska innehålla relevant 
information för frågeställningar och hälsoproblem och utformas enligt regionens 
riktlinjer. Leverantören ansvarar för att upprätta och förankra rutiner kring remiss- 
och svarshantering med berörd leverantör av medicinsk service.

Patientjournalen
Leverantören ska upprätta och hantera patientjournaler enligt gällande lagar och 
förordningar. Leverantören ska registrera diagnoser och vårdkontakter i 
patientjournalen enligt regionens riktlinjer, terminologi, struktur, 
rutinbeskrivningar och mallar.

Behandlingen av personuppgifter ska uppfylla de krav som ställs i 
patientdatalagen (2008:355), personuppgiftslagen (1998:204), offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) och tryckfrihetsförordningen (1949:105). Privata 
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vårdgivare är personuppgiftsansvariga vilket innebär att denne ensam ska 
bestämma ändamålen med, och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Leverantören ska följa regionens riktlinjer och anvisningar för sammanhållen 
journalföring. Regionen tecknar särskilt avtal avseende sammanhållen 
journalföring, inklusive den nationella patientöversikten, med privata vårdgivare.

Leverantören ska beakta de lagar och regler som reglerar samtycke mellan 
vårdgivare och patient vid överföring av personuppgifter till annan vårdgivare. 
Leverantören ska lämna ut kopior av patientjournal enligt regionens regler.

Leverantören ska följa Socialstyrelsens och regionens riktlinjer och praxis för 
registrering av diagnoskoder. Verksamhetschefen är ansvarig för att personalen 
har den kunskap som behövs. Verksamhetschefen är ansvarig för att ersättningen 
inte baseras på felaktig registrering av diagnoskoder.

Patientskadeförsäkring
Region Jönköpings län tecknar patientförsäkring och läkemedelsförsäkring.

Leverantören ska informera patient om möjligheten att anmäla en vårdskada till 
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) respektive läkemedelsskada till 
Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF).

Patientförsäkringen gäller vid personskada i samband med hälso- och sjukvård 
och att skadan hade varit möjlig att undvika.

Läkemedelsförsäkringen gäller vid personskador som med övervägande 
sannolikhet orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse.

Leverantören ska tillhandahålla intyg, utredning och analys som behövs för 
handläggning av anmälda ärenden.

Sjukskrivning
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för sjukskrivning och använda 
Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd.

Smittskydd
Leverantören ska utan dröjsmål anmäla smittsamma sjukdomar via SmiNet samt 
följa smittskyddslagen (SFS 2004:168), smittskyddsförordningen (SFS 2004:255) 
och regionens riktlinjer för smittskydd.

Vårdhygien
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien i vård och 
omsorg (SOSFS 2015:10), regionens vårdhygieniska riktlinjer och instruktioner 
inklusive rutiner för MRB-screening. Leverantören ska bland annat registrera, 
följa upp och analysera vårdrelaterade infektioner och följsamhet till basala 
hygienrutiner och klädregler samt åtgärda avvikelser.
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Leverantören ska rapportera ny- och ombyggnation, installation av medicinteknisk 
utrustning eller andra förändringar som kan påverka vårdhygienen.

Vårdplanering
Leverantören ska aktivt medverka i och ansvara för att vårdplanering för den 
enskilde individen görs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. 

6.3 Tillgänglighet

E-tjänster
Leverantören ska aktivt erbjuda, informera om och administrera följande e-
tjänster enligt regionens riktlinjer:

 Digitala blanketter inför och efter besök
 Digitala vårdmöten
 Förnyelse av recept och hjälpmedel
 Intyg
 Journalen via nätet
 Kontaktsida på 1177 Vårdguiden
 Rådgivning 
 Webbtidbok

Leverantören ska erbjuda nya e-tjänster enligt regionens beslut.

Invånarnas val
Invånarna har rätt att söka vård på vårdcentraler och specialistkliniker i hela 
landet. 

Leverantören ska stödja patienterna i deras val och eventuella önskemål om byte 
av vårdgivare. Leverantören ska medverka till att invånarna har tillgång till 
faktaunderlag för sitt val av vårdgivare.

Vårdcentralen är förstahandsval för invånare med behov av hälso- och sjukvård. 
Vårdcentralen har dessutom en samordnande roll för invånarnas vård.

Remisser
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för 
patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (SOSFS 2004:11), 
regionens riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Leverantören ansvarar för att nödvändiga provtagningar och undersökningar är 
gjorda och att tillräcklig information bifogas remissen när en patient behöver 
remitteras vidare.

Sjuk- och behandlingsresor
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för sjuk- och behandlingsresor.
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Telefon
Leverantören ansvarar för att invånarna enkelt kan kontakta vårdenheten via 
telefon enligt vårdgarantin och regionens krav på öppettider.

Leverantören kan teckna avtal med regionen om telefonitjänster med tillhörande 
stödsystem. Leverantörer som inte använder regionens telefonitjänster ska 
leverera verksamhetsdata för uppföljning enligt regionens specifikationer.

Tolk
Leverantören ansvarar för att tillhandhålla tolk till patienter som inte förstår eller 
kan uttrycka sig på svenska. Leverantören ansvarar för tolkservice åt döva, 
dövblinda, gravt hörselskadade och talskadade personer.

Öppettider
Öppettiderna ska anpassas till patientgruppernas behov av rådgivning, tidsbokning 
och besök.

När vårdenheten är stängd ska telefonsvarare informera om öppettider samt 
hänvisa till alternativa vårdgivare. Leverantören ska ha en skriftlig 
överenskommelse med vårdenheten man hänvisar till.

6.4 Arbetsgivaransvar och kompetensförsörjning

Arbetsgivaransvar
Leverantören ska upprätthålla god arbetsmiljö och följa de lagar, avtal och regler 
som gäller för arbetsmarknaden.

Bemanning och kompetens
Leverantören ansvarar för att verksamheten har personal med formell eller reell 
kompetens som behövs för att kunna ge god vård med hög patientsäkerhet utifrån 
verksamhetens uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30, 5 kap 2 
§).

Leverantören ansvarar för att verksamhetschefen och medicinskt ledningsansvarig 
läkare uppfyller villkoren i avsnitt 3.3 Verksamhetsförutsättningar.

Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare får den fortbildning som 
behövs för att upprätthålla kompetens för att ge god och säker vård.

Leverantören ska vara delaktig i och bidra till en långsiktig personalförsörjning 
för att säkerställa att rätt kompetens finns både kortsiktigt och långsiktigt.

Leverantören ska vid förfrågan lämna uppgifter om bemanning och kompetens.

Forskning och utveckling
Leverantören ska delta och samverka i klinisk forskning och utvecklingsarbete på 
vetenskaplig grund som berör verksamheten. I tillämpliga fall ska leverantören 
delta i interaktiv forskning.
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Leverantören kan själv ta initiativ till utvecklingsarbete och vetenskaplig 
forskning. Leverantören ska informera regionen om forskningsprojekt som 
bedrivs inom verksamheten.

Leverantören kan få tillgång till regionens infrastruktur för forskning som 
exempelvis handledning, statistikkonsultationer och bibliotekstjänster.

Leverantören har rätt att söka forskningsmedel från FORSS, Futurum och andra 
organisationer.

Leverantören ska följa regionens riktlinjer för uppdragsforskning och klinisk 
läkemedelsprövning.

Meddelarfrihet och meddelarskydd
Personal hos privata leverantörer ska omfattas av samma meddelarfrihet och 
meddelarskydd avseende den medicinska vården som anställda i offentlig 
verksamhet.

Socialförsäkringsavgifter
Leverantören ska fullgöra samtliga skyldigheter avseende inbetalning av 
socialförsäkringsavgifter, skatter och avgifter.

Tystnadsplikt och sekretess
Leverantören ska se till att all personal omfattas av sekretesskrav motsvarande de 
som ställs i patientdatalagen (2008:355), offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), personuppgiftslagen (1998:204) samt patientsäkerhetslagen 
(2010:659). Detta gäller även icke hälso- och sjukvårdspersonal.

Utbildningsuppdrag
Leverantören ska tillhandahålla:

 utbildningsplatser för AT- och ST-läkare
 utbildningsplatser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter 

från universitet och högskolor 
 praktikplatser för elever på yrkesutbildningar, gymnasium och grundskola 

Leverantören ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser enligt gällande avtal 
och kursplaner. Leverantören ansvarar för att kvalitet och inriktning följer 
examenskraven för respektive utbildning och överenskomna krav på 
handledarkompetens.

Leverantören ska samverka med regionens studierektororganisation och 
samordningsansvariga.
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7. Uppdragsbeskrivning ögonsjukvård

7.1 Inledning
Uppdraget, som utgör en del av den specialiserade ögonsjukvård i öppenvård som 
Region Jönköpings län beslutat att finansiera, består av basuppdraget 
ögonläkarmottagning och de båda tilläggsuppdragen ögonbottenfotografering av 
diabetiker respektive kataraktoperationer. Vårdtjänsterna ska erbjudas i 
Jönköpings län.

7.2 Uppdragsbeskrivning
Uppdraget gäller vuxna (18 år och äldre). Det omfattar diagnostik, behandling och 
uppföljning av ögonsjukdomar som utförs av specialistläkare i ögonsjukvård i 
öppenvård med undantag för patienter som behöver akutsjukhusets resurser, 
kompetens och utrustning för behandling och diagnoser och åtgärder som anges 
nedan. 

Leverantören ska följa den nationellt framtagna prioriteringsordningen för 
ögonsjukvård.

Invånare med sjukdomar som enligt regionens allmänna kliniska kunskapsstöd 
Fakta kan handläggas av specialist i allmänmedicin ska hänvisas till sin 
vårdcentral.

Endast vid förutsett behov av särskild kompetens i samband med åtgärd kan 
patienter inom målgruppen hänvisas till annan vårdgivare.

Uppdraget är indelat i:
Basuppdrag: Ögonläkarmottagning
Tilläggsuppdrag 1: Ögonbottenfotografering av diabetiker
Tilläggsuppdrag 2: Kataraktoperationer

I uppdraget ingår inte:

 sjukdomstillstånd utan ögondiagnos
 rutinmässiga hälsokontroller vid hereditet för glaucom
 rutinmässiga hälsokontroller vid hereditet för åldersförändringar i gula 

fläcken
 glasutprovning
 intravitreala injektioner och liknande behandlingar
 botoxbehandlingar
 kontaktlinskontroller
 undersökningar i samband med refraktiv kirurgi
 kosmetisk kirurgi
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7.3 Basuppdrag ögonläkarmottagning
Basuppdraget omfattar:

 diagnostik, behandling och uppföljning av ögonsjukdomar som enligt 
regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta inte handläggs av 
specialist i allmänmedicin eller kräver subspecialistens kompetens och 
utrustning eller omfattas av tilläggsuppdragen

 nybesök med remiss och återbesök enligt gällande vårdprogram och 
riktlinjer

 rådgivning i enskilda patientärenden till andra vårdgivare inom länets 
ögonsjukvård

Tillgänglighet
Medicinskt ansvarig läkare ska vara kliniskt verksam vid mottagningen.

Leverantören ska eftersträva hög kontinuitet i läkarbemanningen. 

Specialistläkare i ögonsjukvård ska vara tillgänglig på mottagningen minst 1 
dag/vecka sammanlagt minst 20 procent av en heltidstjänst året runt.

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska vara tillgänglig för länets invånare 
via telefon varje vardag. Telefontid är tillåtet.

Leverantören ska medverka till att hälso- och sjukvården i Jönköpings län kan 
upprätthållas dygnet runt. Nuvarande uppdrag omfattar inte dygnet runt-
verksamhet, men kan komma att utvidgas.

Leverantören ska samverka med regionens övriga verksamheter inom 
specialiteten vid planering av semester och annan ledighet.

Kompetens
Medicinskt ansvarig läkare ska ha minst tre års dokumenterad erfarenhet av 
klinisk verksamhet inom ögonsjukvård efter avslutad och av Socialstyrelsen 
godkänd specialistutbildning.

För uppdraget krävs specialistläkare i ögonsjukvård som är godkänd av 
Socialstyrelsen. 

Läkare under ST-utbildning till specialist i ögonsjukvård eller allmänmedicin får 
endast arbeta under handledning av specialist i ögonsjukvård.

Lokaler och utrustning
Leverantören ska ha utrustning för att kunna ta emot och behandla patienter inom 
basuppdraget.

• spaltlampa 
• digital ögonbottenkamera
• optical coherence tomography (OCT)
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• datorperimeter 
• pachymeter 
• operationsrum och utrustning för mindre operationer

Läkemedel
Förskrivning av dyra läkemedel, till exempel Eylea, Lucentis och Ozurdex, ingår 
inte i uppdraget.

Remisser
Leverantören ska med remissvar eller ny remiss, då så är tillämpligt, återföra 
patient till remitterande läkare för uppföljning.

Beslut om remisser till vård utanför Jönköpings län ska godkännas av regionens 
verksamhetschef för ögonsjukvård för att vara giltig.

Leverantören har rätt att remittera till regionens syncentral.

Samverkan
Leverantören ska:

 samverka med remittenter, primärvård och andra relevanta aktörer för att 
tillgodose patienternas behov av vård och omsorg

 medverka vid schemalagda multidisciplinära terapikonferenser max 1 
timme per vecka

 samråda och samverka med andra vårdgivare och myndigheter
 medverka vid obligatoriska samrådsmöten mellan leverantörer och 

regionen
 samverka med regionen i frågor som rör uppföljning och analys av 

verksamheten
 delta i regionens utbildningar som rör uppdragsområdet

Rapportering och uppföljning
Leverantören ska rapportera till för uppdraget relevanta kvalitetsregister.

7.4 Tilläggsuppdrag ögonbottenfotografering av diabetiker

Uppdragsbeskrivning
Uppdraget omfattar patienter med typ 1 eller typ 2 diabetes mellitus och ges enligt 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling av diabetes mellitus.

Uppdraget omfattar:

• fotografering med digital ögonbottenkamera med tillräcklig upplösning för 
att upptäcka de minsta förändringarna

• analys av fotograferade ögonbottnar
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• undersökning och klinisk uppföljning av patienter som inte går att 
fotografera* eller där annat behandlingskrävande fynd iakttagits vid 
fotograferingen

• dokumentation i patientjournal
• information till remittent och patient om undersökningsresultatet
• rekommendation av tidsintervall för nya undersökningar – patienter som 

behöver täta kontroller ska kallas vid tidpunkter som bedömts lämplig med 
hänsyn till aktuell ögonstatus

• information till läkaren som behandlar patientens diabetes i de fall annan 
sjukdom än diabetesretinopati upptäcks vid ögonbottenundersökning

• digital lagring av fotografier så att de – med patientens samtycke – är 
tillgängliga för andra vårdgivare

*Patienter med mediegrumlingar, liten pupill, skador på hornhinna, 
komplikationer i iris, utbredda ärr i näthinnan efter olika sjukdomar eller 
laserbehandlingar, perifert liggande skador i näthinnan, andra kroniska 
ögonsjukdomar eller dålig medverkan från patienten ska följas upp av ögonläkare 
genom individuella kontroller under lång tid.

Kompetens
Fotografering kan utföras av för ändamålet utbildad personal. Granskning av 
bilder ska utföras av ögonläkare eller ögonsjuksköterska med dokumenterad 
kompetens.

Utrustning
Digital ögonbottenkamera som levererar bilder i dicomformat till bilddatabasen 
Forum.

7.5 Tilläggsuppdrag kataraktoperationer 

Uppdragsbeskrivning
Uppdraget omfattar patienter med grå starr i indikationsgrupp enligt regionens 
riktlinjer, med undantag för patienter som av medicinska skäl kräver narkos eller 
speciell medicinsk teknisk utrustning. Patienterna ska prioriteras utifrån 
medicinsk behovsbedömning. Särbehandling, andra överenskommelser med 
remittenter eller andra åsidosättande av den medicinska prioriteringen får inte 
förekomma. Målet är att patienterna ska slutbehandlas för det tillstånd som ingår i 
detta uppdrag.

Uppdraget omfattar:

• kataraktoperation med senaste teknik (FACO)* efter remiss från optiker 
eller specialistläkare i ögonsjukdomar – operationerna ska genomföras 
enligt ögonläkarföreningens State of the Art-dokument med kliniska 
riktlinjer för katarakt
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• oftalmologisk förundersökning enligt regionens riktlinjer för att bedöma 
operationsindikationer och biometri ska genomföras före operation

• bedömning och hantering av alla eventuella komplikationer som uppstår i 
samband med det operativa ingreppet eller i dess omedelbara anslutning 
(upp till 2 timmar efter operation) med undantag för komplikationer som 
kräver akutsjukhusets resurser

• postoperativa komplikationer/besvär, som inte kräver akutsjukhusets 
resurser, ska hanteras av opererande enhet 

• minst en kontakt hos vårdgivaren inom 28 dagar efter utförd operation för 
kontroll av operationsresultatet med preliminär eller slutlig refraktionering 
för patienter enligt regionens riktlinjer

• information till patienten inför och efter operationen
• skriftlig information till patienten som kan uppvisas vid behov av akut 

vård för komplikationer som inte kan hanteras av leverantören

*Om FACO inte kan användas kan i enstaka fall annan vedertagen teknik 
användas.

Kompetens
Leverantören ska garantera att ansvarig opererande läkare är specialist inom 
ögonsjukvård med aktuell erfarenhet inom kataraktkirurgi.

Opererande läkare ska vid driftstarten eller nyanställning självständigt ha utfört 
minst 200 operationer totalt och minst 100 operationer per år. 

Lokaler och utrustning
Leverantören ska förfoga över utrustning och särskild lokal för 
operationsverksamheten som uppfyller kraven för operationsrum enligt gällande 
standard. 

Rapportering och uppföljning
Leverantören ska rapportera till det nationella kataraktregistret. 
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7.6 Ersättningsvillkor

Allmänt
Regionen avsätter XX miljoner kronor för ögonsjukvård inom vårdval 2020. 

Fördelning av ersättning

Ersättning (miljoner kronor) Totalbelopp
Procentuell 

fördelning
Rörlig patientrelaterad ersättning basuppdrag 48 %
Rörlig patientrelaterad ersättning tilläggsuppdrag katarakt 35 %
Rörlig patientrelaterad ersättning tilläggsuppdrag 
ögonbottenfotografering

5 %

Särskild ersättning 9 %
Resultatrelaterad ersättning 3 %
Summa 100 %

DRG-koder (diagnosrelaterade grupper)
Leverantören ska följa Socialstyrelsens och regionens riktlinjer för registrering 
och gruppering av diagnos- och åtgärdskoder.

Ersättning utgår för leverantörens gruppering av DRG-koder enligt Regionens 
beslut ”Ersättningsberättigade DRG-koder för ögonsjukvård inom vårdval i 
Jönköpings län”.  

Ersättning för basuppdrag ögonläkarmottagning 
Ersättning per besök och kontakt (inom ovanstående DRG)

Kontaktform

Pris per kontakt 
(exklusive 

patientavgift)
Kvalificerad telefon- och brevkontakt* kr
Sjukvårdande behandling kr 
Läkarbesök kr 
Läkarbesök laserbehandling vid efterstarr (ögonåtgärder, 
terapeutiska, besök B80O)**

kr
(bilateralt)         kr

Läkarbesök laserbehandling vid glaukom, trycksänkning 
(annan op. för högt ögontryck B08O)***

kr
(bilateralt)         kr

Operation (andra operationer vid problem i ögonregionen 
B17O)

kr
(bilateralt)         kr

*Ersätter besök. Kontakt och diagnos ska registreras i patientens journal. Kontakten ska DRG-
grupperas.
**Registrera diagnoskod H26.4 och KVÅ kod CJB10.
*** Registrera diagnoskod H40.1 och KVÅ kod CHD05 alt. KVÅ kod CHD00.

KVÅ-kod ZXA10 ska registreras för bilaterala operationer.
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Ersättning för tilläggsuppdrag ögonbottenfotografering av diabetiker
Regionen ersätter undersökningar som genomförs enligt gällande riktlinjer.

Vårdgivare ska registrera: 
 diagnoskod E100–E149 
 samt KVÅ-kod XCK10 (Fotografering av ögonbotten)

Ersättning per undersökning

DRG Kodtext
Pris per kontakt 
(exklusive patientavgift)

B81O Ögonfotografering, besök kr

Ersättning för tilläggsuppdrag kataraktoperationer 
Regionen ersätter:

 undersökning inför operation
 kataraktoperation inklusive intraokulär lins samt för operationen 

nödvändiga läkemedel och material
 kontakt efter operation (exklusive kontakter avseende komplikationer)

Leverantören ska registrera:

• vårdåtagande katarakt
• diagnoskod H25X–H26X (ej H264)
• samt någon av KVÅ-kod CJD00–CJD25, CJD99 eller CJE00–CJE99
• vid återbesök, diagnoskod Z090 och som bidiagnos den diagnos som 

registrerades vid kataraktoperationen 

Ersättning per besök och kontakt (samma ersättningsnivå som inom basuppdraget)

Kontaktform

Pris per kontakt 
(exklusive 

patientavgift)
Kvalificerad telefon- och brevkontakt* kr
Sjukvårdande behandling kr 
Läkarbesök kr 
*Ersätter besök. Kontakt och diagnos ska registreras i patientens journal. Kontakten ska DRG-
grupperas.

Ersättning per operation

DRG Kodtext
Pris per kontakt 
(exklusive patientavgift)

B12Q Ensidig linsoperation utom discission av sekundär 
katarakt, öppenvård

kr

B12P Bilateral linsoperation utom discission av sekundär 
katarakt, öppenvård

kr

Regionen betalar ingen extra ersättning i de fall komplikationer uppstår inom 28 
dagar från operationstillfället.

276



Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 2019-09-16

40

I de fall patienten önskar multifokala linser istället för standardlins ska 
leverantören debitera patienten merkostnaden.

Kvalitetsersättning
Regionen betalar ut kvalitetsersättning för tillgänglighet (faktisk väntetid till första 
besök och operation/åtgärd) systematiskt förbättringsarbete och övriga 
kvalitetsvariabler. 

Ersättningen för systematiskt förbättringsarbete betalas ut till leverantörer som 
kan visa att man har en struktur för att mäta, rapportera och utveckla sin 
verksamhet. Redovisning och uppföljningen sker inom ramen för regionens 
medicinska programgrupp för ögonsjukvård.

Kvalitetsvariabler och gränsvärden kan variera mellan olika år. Regionen betalar 
ut ersättning för registrering i det nationella kataraktregistret (tilläggsuppdrag). 
Eventuella ytterligare kvalitetsvariabler definieras under 2020. Aktuella variabler 
och gränsvärden för kvalitetsersättning publiceras på regionens webbplats.

Kvalitetsersättning betalas ut per månad utifrån leverantörens resultat och andel 
av den totala produktionen inom vårdvalsområdet.

Patientrelaterad ersättning
Leverantören får kompensation för frikort, avgiftsfria besök för 18–19-åringar och 
ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden.
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8. Informationshantering

8.1 Inledning
Leverantören ska följa tillämpliga delar av regionens policy och riktlinjer för IT. 
Varje vårdenhet ska ha en namngiven kontaktperson för IT och katalogtjänsten 
HSA.

8.2 Informationssäkerhet
Leverantören ska i all IT-användning följa gällande lagstiftning och beakta 
patientens rätt till integritet.

Leverantören ska följa regionens policy och riktlinjer för informationssäkerhet.

Leverantören ska informera nya användare om användarmanualer och det 
personliga ansvaret att följa riktlinjerna.

All användning av IT-systemen loggas. Leverantören ska följa upp loggar enligt 
regionens riktlinjer.

8.3 Personuppgifter
Leverantören ska hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Leverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas 
inom leverantörens organisation.

8.4 Verksamhetsdata
Leverantören ska registrera vårdkontakter och tillhörande vårddokumentation 
enligt regionens riktlinjer i de system som regionen anvisar. Leverantören ska vid 
angiven tidpunkt leverera elektroniskt läsbar data för uppföljning och 
fakturaunderlag enligt specifikationer. Leverantören ska följa Socialstyrelsens och 
regionens riktlinjer för registrering av diagnos- och åtgärdskoder.

Leverantören ska tillhandahålla relevant patientdata och material till forskning 
som bedrivs av regionanställd eller forskare som regionen samarbetar med.

I kommunikation med regionen eller andra vårdgivare ska leverantören använda 
definitioner och termer i IT-systemen som fastställs av regionen.

Leverantören ska i förekommande fall följa de särskilda regler som gäller för 
hantering av information vid verksamhetsövergång.

Leverantören ska upprätta, säkerställa och upprätthålla manuella reservrutiner för 
verksamheten som tillämpas vid ett eventuellt avbrott.
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Leverantören ska årligen fylla i och skicka in dokumentet ”Kvalitetsindikatorer 
för god och säker patientadministration och kliniskt verksamhetsstöd” samt utföra 
aktiviteter i enlighet med dokumentet.

8.5 IT-system och infrastruktur
Leverantören ska enbart använda utrustning i IT-infrastrukturen som är godkänd 
av regionens IT-organisation. Datorer och skrivare tillhandahålls av regionen. 
Eventuellt kan medicinteknisk utrustning eller annan utrustning anslutas efter 
samråd och godkännande. Leverantören ska kontinuerligt kontrollera att skyddet 
mot skadlig kod, virus och spionprogram är aktuellt på verksamhetens utrustning.

Regionen levererar kommunikationslösning mot regionens nätverk inklusive 
nätverksutrustning. Leverantören ansvarar för det interna fastighetsnätet för data 
och telefoni, inklusive förbindelsen mellan avlämningspunkt och verksamhetens 
lokaler. Fastighetsnätet ska följa regionens standard för kabelsystem. 

Regionen tillhandahåller inte IT-system, datorer, skrivare eller liknande till 
leverantörens underleverantörer.

Leverantören ska använda sig av regionens behörighetskontrollsystem och utse 
lokal ansvarig kortadministratör för elektronisk tjänstelegitimation. Leverantören 
ansvarar för att användarna inte har tillgång till fler programvaror och system i 
regionens nätverk än nödvändigt.

Leverantören ska ansluta sig till regionens säkerhetslösningar för tillgång till IT-
tjänster.

Leverantören debiteras kostnader för IT-infrastruktur och utrustning.

Leverantören förbinder sig att använda IT-system enligt regionens riktlinjer. 
Regionen tillhandahåller system och utbildning av superanvändare i förhållande 
till verksamhetens storlek.

Regionen ansvarar för underhåll av berörda system och leverantören ansvarar för 
dess innehåll. För administrativa dokument ska PDF och Office-kompatibla 
filformat användas.

Leverantören ges åtkomst till regionens tjänst för befolkningsregister. 
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för användning inklusive reglerna för 
personer som har sekretessmärkning i befolkningsregistret.

Leverantören har rätt att använda egna stödsystem under förutsättningar att det 
inte krävs någon installation/förändring av eller stör andra delar av IT-miljön. 
Regionen lämnar ingen support för dessa.

System och program som används för andra ändamål än regionens uppdrag till 
leverantören ska inte användas i den av regionen tillhandahållna IT-miljön.
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Vid införande av nya IT-tjänster eller vid större utbyggnader av regionens 
befintliga IT-tjänster som kan komma att ingå i utbudet till leverantören upprättas 
ett nytt avtal.

Regionen tillhandahåller inte infrastruktur, IT-system, datorer, skrivare eller 
liknande till leverantörens underleverantörer.

Regionen avser att under avtalsperioden se över hur IT-infrastruktur och 
stödsystem ska tillhandahållas till leverantörerna.

8.6 Support och IT-konsulttjänster
Leverantören har rätt att använda regionens supportorganisation i frågor om 
regionens IT-infrastruktur och fastställda IT-system. Servicenivåer för respektive 
IT-tjänst fastställs av systemägare, vilket innebär att olika system har olika 
inställelsetider gällande support.

Leverantören ska använda IT-beställningssystem och de blanketter som regionen 
tillhandahåller för beställningar. Leverantören ska göra felanmälningar på 
utrustning och program till regionens kundcenter på IT-centrum. Regionen har rätt 
att ha planerade avbrott för systemuppdateringar, nyinstallationer, service och 
underhåll.

Leverantören kan, efter överenskommelse, köpa IT-konsulttjänster från regionen 
inom systemområden som är relevanta för regionens uppdrag till leverantören.
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9. Rapportering och uppföljning

9.1 Avtalsuppföljning
Regionen har en kontinuerlig uppföljning av villkoren för godkännande av 
leverantör och andra avtalsvillkor. 

9.2 Uppdragsuppföljning
Alla verksamheter som finansieras av regionen ska kännetecknas av kund- och 
processorientering:

• verksamhetens processer ska ledas med utgångspunkt från vad som är bäst 
för patienten 

• rutiner för att tydliggöra ansvar för samarbete och samverkan i 
gränssnitten mellan olika ansvarsområden är viktigt, 

• kunskap om andras kompetens i vårdkedjan är en förutsättning

Regionens uppföljningsmodell speglar den kvalitet i vården som regionen vill 
förmedla till invånarna utifrån hälso- och sjukvårdslagen. God vård innebär att 
hälso- och sjukvården ska: 

• vara säker 
• vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig 
• vara patientfokuserad 
• vara effektiv 
• vara jämlik 
• ges i rimlig tid 

Uppföljningen ska bidra till en positiv utveckling av befolkningens hälsa och 
leverantörernas verksamhet. 

Regionen har en kontinuerlig uppföljning av verksamhetsdata från vårdens IT-
stöd. Nyckeltal och kvalitetsindikatorer kan revideras årligen i samband med 
regionfullmäktiges beslut om budget.

Leverantörernas resultat kan komma att redovisas publikt för att ge invånarna 
insyn i verksamheten.

Patientenkäter
Leverantören ska samverka med regionen om patientenkäter och i förekommande 
fall delta i den nationella patientenkäten. Regionen har rätt att ta del av allt 
grundmaterial från gemensamma patientenkäter.

Rapportering
Leverantören ska rapportera förändringar i sin verksamhet enligt avtalet och 
avsnitt 3 ”Villkor för godkännande”.
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Leverantören ska rapportera till för specialiteten relevanta kvalitetsregister och 
nationella register som exempelvis väntetider i vården. Leverantören ska på 
begäran rapportera uppgifter avseende måluppfyllelse för uppdraget som inte 
fångas av vårdens IT-stöd.

Regionen har rätt att följa upp volymer och kostnader för leverantörens 
läkemedelsförskrivning och användning av medicinsk service.

9.3 Dialog 
Uppföljningen sker i dialog med leverantören utifrån inhämtade uppgifter.

Regionen kallar leverantören en gång om året för genomgång av verksamheten. 
Inför genomgången ska leverantören gjort en egen analys av sin verksamhet 
inklusive medicinska resultat.

Förutom den årliga genomgången kan regionen kalla till uppföljningsdialoger 
inom specifika områden, exempelvis läkemedelsförskrivning.

9.4 Fördjupad uppföljning
Regionen har rätt att genomföra fördjupad uppföljning hos enskilda leverantörer 
eller inom specifika områden. Fördjupad uppföljning sker bland annat genom 
verksamhetsrevision, kostnadsjämförelser och produktivitetsanalyser.

9.5 Revision
Regionen har rätt att självt eller genom ombud revidera leverantörens verksamhet, 
exempelvis av medicinsk kvalitet, ekonomiska och juridiska förhållanden. 
Möjligheten till revision omfattar även underleverantörer som leverantören anlitar 
för genomförande av uppdraget. Leverantören ska utan kostnad för regionen 
biträda vid revision bland annat genom att – men inte begränsat till – ställa 
nödvändig dokumentation till förfogande.

9.6 Redovisning
Verksamhetsdata och resultat är tillgängliga för leverantören via regionens IT-stöd 
för analys- och rapportuttag.

Urval av verksamhetsdata och resultat redovisas i regionens månadsuppföljning, 
delårsrapporter och årsredovisning samt offentliggörs för att länets invånare ska 
kunna jämföra olika leverantörer.
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10. Ersättningsvillkor

10.1 Budgetram
Regionfullmäktige fördelar årligen resurser på delområdesnivå utifrån 
behovsbeskrivningar, nationella jämförelser, demografi och socioekonomiska 
faktorer, medicinsk utveckling och kunskapsstyrning, löne- och prisutveckling 
samt rationaliseringsbehov.

För löne- och prisutveckling kompenseras leverantörerna i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Landstings prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner. 
Ersättning för läkemedel justeras separat efter faktisk och förväntad 
kostnadsutveckling. 

Förändringar i kostnadsansvar mellan regionens olika verksamheter påverkar 
budgetramen enligt principen att ett utökat kostnadsansvar motsvaras av en utökad 
ersättning och vice versa. Ändrade kostnader som faller inom ramen för 
befolkningens förändrade konsumtion, eller härrör från ändrade arbetssätt hos 
leverantörerna, medför inte någon förändring i ersättningsramen.

Regionens inriktningsmål är att ligga i nedre kvartilen jämfört med övriga 
län/regioner avseende strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad per invånare.

10.2 Ersättningsmodell
Regionens ersättningsmodell för hälso- och sjukvård utgår från att pengarna följer 
patienten. Modellen ska stimulera samverkan och vara transparent så att det är 
tydligt på vilka grunder ersättning ges. Ersättningsnivåerna revideras årligen.

Ersättningsmodellen förutsätter att regionen och leverantörerna tar ett gemensamt 
ansvar för att upprätthålla modellens intentioner och normer. Parterna ska 
samverka kring modellens tillämpning och utveckling.

Ersättningsnivåerna enligt prislista baseras på regionens självkostnad och står i 
proportion till leverantörens uppdrag och kostnadsansvar. Leverantörens 
ersättningar ska därmed täcka uppdragets samtliga kostnader om inget annat 
anges. Leverantören har kostnadsansvar för merkostnader vid eventuella 
komplikationer.

Modellens delar:

 Patientrelaterad ersättning
o Besök och åtgärder
o Diagnosrelaterade grupper (DRG)

 Kvalitetsersättning
o Tillgänglighet
o Systematiskt förbättringsarbete
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o Kvalitetsindikatorer 
 Särskild ersättning

o Jour
o Tolk
o Utbildning

Kostnadskontroll
Regionen fastställer varje år ett kostnadstak för varje vårdvalsområde. 
Kostnadstaket är den gemensamma maximala ersättningsnivån för samtliga 
godkända och verksamma leverantörer inom det specifika vårdvalsområdet. 
Kostnadstaket avser patientrelaterad ersättning exklusive patientavgifter.

Kostnadstaket fördelas per månad under ett kalenderår utifrån tidigare års utfall. 
Det betyder att den totala ersättningsnivån kan variera från en månad till en annan. 
Om kostnadstaket (den maximala ersättningen) inte nås förs kvarstående belopp 
över till nästkommande månad. Om kostnadstaket i stället överskrids reduceras 
priserna innevarande månad för samtliga leverantörer.

Beroende på fördelning av basuppdrag och tilläggsuppdrag mellan leverantörerna 
kan det förekomma flera kostnadstak inom samma vårdvalsområde.

10.3 Patientrelaterad ersättning 
Den patientrelaterade ersättningen utgör merparten av ersättningen till 
leverantören. Regionen beräknar ersättningens storlek utifrån identifierade 
kostnader för effektiv vård och patienternas behov.

Regionens ambition är att på sikt öka andelen av ersättningen som baseras på 
DRG-vikter (DRG = diagnosrelaterade grupper). Regionen planerar även att 
utveckla ersättningsmodellen för att främja satsningar på e-hälsa.

Läkemedel
Om inget annat anges har leverantören kostnadsansvar för samtliga 
rekvisitionsläkemedel som administreras till patienter inom vårduppdraget.

Om behandlande läkare bedömer att patienten själv kan administrera sina 
läkemedel, utan övervakning eller hjälp av sjukvårdspersonal, får läkemedlet 
förskrivas på recept. Leverantören har inte kostnadsansvar för receptläkemedel. 
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för förskrivning.

Kompensation för utebliven patientavgift
Leverantören är skyldig att ta ut de patientavgifter som fastställts av regionen. 
Patientavgifterna tillfaller leverantören.

När patienten har uppnått högkostnadsskyddet ersätter regionen leverantören för 
uteblivna patientavgifter vid avgiftsbelagda besök. 
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Leverantören får inte ersättning för avgiftsfria besök för patienter 20 år och äldre 
eller om patienten låter bli att betala patientavgiften.

Leverantören får inte heller ersättning för återbetald patientavgift, till exempel den 
som en patient som vid planerat besök får vänta mer än 30 minuter har rätt till.

Tolk
Leverantören får ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden.

Vård av patienter från andra regioner
Regionen ersätter leverantören för vård av patienter som omfattas av en annan 
regions ansvar för hälso- och sjukvård. Leverantören ska följa hemregionens 
remissregler.

Vård av utländska medborgare och utlandssvenskar
Leverantören får ersättning för vård av personer bosatta i EU- eller EES-land. 
Privata leverantörer skickar in utbetalningsunderlag till regionen. Kopia på giltigt 
EU-kort eller giltigt provisoriskt intyg ska bifogas. Saknas detta betalas inte någon 
ersättning ut.

För vård av utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i länder utanför 
EU och EES gäller särskilda regler. I flera fall betalar patienten själv sin vård.

Vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m.
Leverantören får ersättning för vård av asylsökande.

Uppgift om LMA-kortets ID-nummer ska framgå i Cosmic. Saknas detta betalas 
ingen ersättning ut. 

10.4 Kvalitetsersättning 
Kvalitetsersättningen utgör 3 procent av den totala ramen. Leverantören kan få 
ersättning för:

 tillgänglighet – en procent
 systematiskt förbättringsarbete – en procent
 övriga kvalitetsvariabler – en procent

10.5 Särskild ersättning 

Ersättning för jour och beredskap
I de fall uppdraget omfattar jour och beredskap ingår ersättningen för det arbetet i 
den patientrelaterade ersättningen. Leverantören får därför ingen särskild 
ersättning för jour och beredskap.

Momskompensation
Enligt nuvarande momslagstiftning har landstingskommunala leverantörer 
avdragsrätt för ingående moms. Motsvarande gäller inte privata leverantörer. För 
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att privata och landstingskommunala leverantörer ska kunna konkurrera på lika 
villkor kompenseras privata leverantörer för sina merkostnader för moms genom 
att ersättningen räknas upp med 5 procent på nettoutbetalningen.

Riktade statsbidrag
Regeringen använder riktade statsbidrag för att stimulera utveckling inom olika 
områden i landstingens och kommunernas verksamhet. Bidragen är villkorade och 
beslutas för ett eller två år i taget. Leverantören förväntas delta i de 
förbättringsområden som staten och landstingen kommer överens om.

Ersättning för vård utförd av underleverantör
I de fall leverantören har tecknat avtal om att köpa vård från en underleverantör, 
ska leverantören betala ersättning till underleverantören. Avtalsparterna 
administrerar och ansvarar själva för sina ekonomiska mellanhavanden.

10.6 Underlag för utbetalning
Regionen hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för utbetalning av 
ersättning från vårdens IT-stöd. Reglering för utbetalning baseras på samtliga 
vårddata som registrerats vid avstämningstidpunkten. Ersättningsberäkningen är 
beroende av inrapportering av korrekt indata från leverantörerna inom Vårdval 
Ögon. Vårdgivarna är ansvariga för att leverera efterfrågade indata av god 
kvalitet. Systemet för inrapportering bygger i stor utsträckning på förtroende för 
leverantörens integritet och noggrannhet och leverantören ska lojalt fullgöra sina 
skyldigheter i detta avseende. Det är av yttersta vikt för förtroendet mellan 
parterna, liksom för kontraktets fortlevnad, att Regionen får korrekt indata från 
leverantören.

I de fall leverantören ska lämna in underlag för ersättning till regionen måste det 
ske senast den femte i varje månad för att komma med i nästa utbetalning.

Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en 
helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag.

Ersättning som uteblir på grund av felaktig registrering kompenseras inte i 
efterhand. Regionen korrigerar inte heller tillägg och avdrag för besök på annan 
vårdenhet som skett på grund av utebliven eller felaktig inrapportering av 
underleverantörsavtal.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 117-
144
Tid: 2019-09-17 kl. 13:00-16:35

Plats: Regionens hus, sal A

§133 Regelböcker för primärvård samt ögonsjukvård 
inom vårdval i Jönköpings län 2020
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om regelböckerna för 
år 2020 gällande primärvård samt ögonsjukvård inom vårdval i 
Jönköpings län. Regelböckerna lyfts som beslutsärenden vid 
kommande nämndsammanträde den 15 oktober.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso 
Ordförande
§§ 117-144

Linda Gerdin (BA)
§§ 117-124 samt 126-144

Anita Winberg (SD)
§§ 117-144

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 110-133 
Tid: 2019-09-17 kl.09.00-15.30 

 
Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

§122 Bilaga till budget 2020 - Kollektivtrafik priser 
Diarienummer: RJL 2019/171  
 
Beslut  
Nämnden 

• Överlämnar bilaga gällande kollektivtrafikpriser till 
budgetförslag med verksamhetsplan för 2020 till 
regionstyrelsen. 

 
Reservation 
Vänsterpartiet reserverar sig mot höjda biljettavgifter angående 
kollektivtrafiken enligt Vänsterpartiets förslag till budget för 
2020. 
 
Sammanfattning  
Nämnden överlämnar bilaga till tidigare lämnat budgetförslag 
med verksamhetsplan, avseende priser i kollektivtrafiken. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-19 
• Bilaga biljettpriser i Kollektivtrafiken 2020 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Leif Andersson (C), Eva Nilsson (M), och Robert Andersson (SD) 
yrkar bifall till föreliggande förslag. 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Linda Byman 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 110-133 
Tid: 2019-09-17 kl.09.00-15.30 

 
Justeras 

 

Marcus Eskdahl 
Ordförande 

Etelka Huber (MP) Anders Gustafsson (SD) 

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Linda Byman 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 102-123
Tid: 2019-09-03 kl.08.30-12.00

Plats: Regionens hus, sal B

§112 Bilaga till budget 2020 - Kollektivtrafik priser
Diarienummer: RJL 2019/171 

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Överlämna bilaga gällande kollektivtrafikpriser till 
budgetförslag med verksamhetsplan för 2020 till 
regionstyrelsen.

Sammanfattning 
Nämnden överlämnar bilaga till tidigare lämnat budgetförslag 
med verksamhetsplan, avseende priser i kollektivtrafiken.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-19
 Bilaga biljettpriser i Kollektivtrafiken 2020

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl 
Ordförande

OrdförandeRätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



MISSIV     

2019-08-19 RJL 2019/171    

Förvaltningsnamn
Avsändare

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Bilaga till budget och verksamhetsplan 
2020 med flerårsplan 2021-2022 - 
Kollektrafikpriser

Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

 Överlämnar  bilaga gällande kollektivtrafikpriser till budgetförslag med 
verksamhetsplan för 2020 till regionstyrelsen

Sammanfattning
Nämnden överlämnar bilaga till tidigare lämnat budgetförslag med 
verksamhetsplan, avseende priser i kollektivtrafiken.

Information i ärendet
Nämnden lämnade i juni förslag till budget och verksamhetsplan med flerårsplan 
till regionstyrelsen. Förslaget kompletteras nu med bilaga avseende priser i 
kollektivtrafiken. 

 Biljettpriserna behöver höjas med ca 3 procent i syfte att täcka 
kostnadsökningar i verksamheten.

 Höjningarna uppgår till ca 8 mnkr och de motsvarar Region Jönköpings 
läns generella indexuppräkning. 

 Höjningarna fördelas på samtliga biljettslag förutom Senior- respektive 
Ungdomskortet.

 Priser för nya biljettslag som införs i samband med nytt biljettsystem tog 
Regionfullmäktige beslut om i juni.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman Carl-Johan Sjöberg
T.f. Regiondirektör Trafikdirektör



Priser fr.o.m. 2019-12-15 (kr)

Zoner Höjning, kr Höjning, %

Biljettyp 1 2 Län 1 2 Län 1 2 Län

Enkelbiljett

Enkel, vuxen 32 64 128 2 -3 -6 6,7% -4,5% -4,5%

Enkel, ungdom 19 38,2 76,4 1 -2 -4 6,7% -4,5% -4,5%

Enkel, duo/fam 58 115,6 230,2 4 -5 -11 6,7% -4,5% -4,5%

Reskassa, högtrafik 20% rabatt

Reskassa, vuxen 25,60 51,20 102,40 1,60 -2,40 -4,80 6,7% -4,5% -4,5%

Reskassa, ungdom 15,36 30,56 61,12 0,96 -1,44 -2,88 6,7% -4,5% -4,5%

Reskassa, duo/fam 46,08 92,48 184,16 2,88 -4,32 -8,64 6,7% -4,5% -4,5%

Reskassa, lågtrafik 40% rabatt*

Reskassa, vuxen 19,20 38,40 76,80 1,20 -1,80 -3,60 6,7% -4,5% -4,5%

Reskassa, ungdom 11,52 22,92 45,84 0,72 -1,08 -2,16 6,7% -4,5% -4,5%

Reskassa, duo/fam 34,56 69,36 138,12 2,16 -3,24 -6,48 6,7% -4,5% -4,5%

Period 30 D

Normalpris 720 845 1210 5 5 10 0,7% 0,6% 0,8%

Ombord på buss/tåg 750 875 1240 5 5 10 0,7% 0,6% 0,8%

Period 20 D

Normalpris 730 865 1290 5 5 10 0,7% 0,6% 0,8%

Ombord på buss/tåg 760 895 1320 5 5 10 0,7% 0,6% 0,8%

Period Student 30 D (25% rabatt)

Normalpris 540 635 910 5 5 10 0,9% 0,8% 1,1%

Ombord på buss/tåg 570 665 940 5 5 10 0,8% 0,7% 1,0%

Period Ungdom 30D Län 200 200 200 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

Ombord på buss/tåg 230 230 230 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

Period Senior 30D Län 

Normalpris 200 200 200 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

Ombord på buss/tåg 230 230 230 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

Period 365 6 840 8 030 11 495 46 50 95 0,7% 0,6% 0,8%

Period Länsgräns 30 D (30 % rabatt i Jönköpings län, tillkommer angränsande läns pris)

Normalpris 505 590 845 6 -1 5 1,1% -0,1% 0,6%

Ombord på buss/tåg 535 620 875 6 -1 5 1,0% -0,1% 0,6%

Period Student Länsgräns 30 D (25% rabatt på ovanstående)

Normalpris 380 440 635 5 -4 5 1,4% -1,0% 0,8%

Ombord på buss/tåg 410 470 665 5 -4 5 1,3% -0,9% 0,7%

Period 365 Länsgräns (30%)

Normalpris 4 790 5 620 8 050 35 35 70 0,7% 0,6% 0,9%

Period Jkpg län +Väst följer Västtrafiks prissättning för deras motsvarande produkt

Period Barnvagn (årskort) 650 20 0 0 3,2%

Ombord på buss/tåg 680

Tilläggsavgift, vid ogiltig biljett 1500 500 33%



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 110-133 
Tid: 2019-09-17 kl.09.00-15.30 

 
Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

§121 Bilaga till budget 2020 - Regelverk för 
sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 
Diarienummer: RJL 2019/171 
 
Beslut  
Nämnden 

• överlämnar bilagor gällande regelverk för sjukresor, 
färdtjänst och riksfärdtjänst till budgetförslag med 
verksamhetsplan för 2020 till regionstyrelsen. 

 
Sammanfattning  
Nämnden överlämnar bilagor till tidigare lämnat budgetförslag 
med verksamhetsplan. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-15 
• Bilagor regelverk för sjukresor, färdtjänst och 

riksfärdtjänst 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Eva Nilsson (M) och Leif Andersson (C) yrkar bifall till 
föreliggande förslag. 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 
 

Vid protokollet 

Linda Byman 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 110-133 
Tid: 2019-09-17 kl.09.00-15.30 

 
Justeras 

 

Marcus Eskdahl 
Ordförande 

Etelka Huber (MP) Anders Gustafsson (SD) 

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Linda Byman 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 102-123
Tid: 2019-09-03 kl.08.30-12.00

Plats: Regionens hus, sal B

§110 Bilaga till budget 2020 - Regelverk för 
sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst
Diarienummer: RJL 2019/171

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 överlämna bilagor gällande regelverk för sjukresor, 
färdtjänst och riksfärdtjänst till budgetförslag med 
verksamhetsplan för 2020 till regionstyrelsen. 

Sammanfattning 
Nämnden överlämnar bilagor till tidigare lämnat budgetförslag 
med verksamhetsplan.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-15
 Bilagor regelverk för sjukresor, färdtjänst och 

riksfärdtjänst

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet noterar att motion angående medtagande av husdjur vid 
färdtjänstresor är under behandling.

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 102-123
Tid: 2019-09-03 kl.08.30-12.00

Marcus Eskdahl 
Ordförande

Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2019-08-15 RJL  2019/171

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Bilaga till budget och verksamhetsplan 2020 
med flerårsplan 2021-2022 – Regelverk för 
sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 överlämnar bilagor gällande regelverk för sjukresor, färdtjänst och 
riksfärdtjänst till budgetförslag med verksamhetsplan för 2020 till 
regionstyrelsen. 

Sammanfattning
Nämnden överlämnar bilagor till tidigare lämnat budgetförslag med 
verksamhetsplan.

Information i ärendet
Nämnden lämnade i juni förslag till budget och verksamhetsplan med flerårsplan 
till regionstyrelsen. Förslaget kompletteras nu med bilagor avseende regelverk för 
sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-15
 Bilagor regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör
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Förvaltningsnamn
Avsändare     

Regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för färdtjänst

Allmänt
Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna
kommunikationerna. Val av fordon eller transportform för resan avgörs utifrån
funktionshindrets art och resenärens hjälpbehov vid varje restillfälle.

Syfte
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings
Länstrafik ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till färdtjänst för invånare
i Jönköpings län. Som stöd i handläggningen av färdtjänst har Region
Jönköpings län förutom Lag om färdtjänst (1997:736) samt domstolarnas
domar och prejudikat. Som komplement har Region Jönköpings län skapat ett
regelverk för färdtjänst.

Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid
myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som
ansöker om färdtjänst skall kunna bedömas rättssäkert utifrån samma grund.
Regelverket kan inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen
men kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras i
färdtjänstlagen.

Tillstånd till färdtjänst
Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande
paragrafer:

6§ Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.
Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller,
om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (tillståndsgivaren).
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Lag (2010: 1068).

7§ Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av
funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.
Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i
motsvarande ålder utan funktionshinder.
Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av
det allmänna. Lag (2006:1114).

8§ Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna,
skall tillståndet gälla även ledsagaren.

9§ Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare.
Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om

1. vilket färdsätt som får användas,
2. inom vilket område resor får göras, och
3. hur många resor tillståndet omfattar.

Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till
antalet endast om det finns synnerliga skäl. Om det finns särskilda skäl, får
tillståndet även i övrigt förenas med villkor. Lag (2006:1114).

Färdtjänstformer
För den som är folkbokförd i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om
färdtjänsttillstånd. Färdtjänst finns i följande former:

Färdtjänst
Med färdtjänst avses resor inom den egna kommunen. Resorna regleras i 
detta regelverk.

Länsfärdtjänst
Med länsfärdtjänst avses resor inom Jönköpings län och max 3 mils resväg 
in i angränsande län. Resorna regleras i detta regelverk.

Resa i annan kommun utanför länet
Med resa i annan kommun avses resa vid vistelse i annan kommun utanför 
länet.
Om inget annat anges gäller regelverk ”Färdtjänst” även för resa i annan 
kommun
utanför Jönköpings län.
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Övrigt
Under de närmaste åren kan en del försök med utvidgad och tidtabellagda
serviceresor och kombination av resor, till exempel anslutning till tåg för 
resor inom länet, komma att prövas. Vid sådana försök blir de regler som i 
förekommande fall beslutas i särskild ordning överordnade detta regelverk.

Regelverk

1. Ansvar för färdtjänst
Varje kommun, eller om kommunen överlåtit ansvaret till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten, ansvarar för att anordna färdtjänst av god kvalitet
enligt Lag om färdtjänst, SFS 1997:736.

Med den ansvariga myndigheten avses i detta regelverk Region Jönköpings län
med dess verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik.

2. Rätt till färdtjänst
Den som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga
svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel har rätt till färdtjänst.

3. Ansökan om tillstånd
Ansökan om färdtjänsttillstånd görs hos den ansvariga myndigheten. Färdtjänst
medges jämlikt 7 § i Lag om färdtjänst till personer med varaktigt funktionshinder
av minst tre månader.

4. Beslut
Den ansvariga myndigheten svarar för myndighetsutövningen för färdtjänst och
meddelar beslut.

5. Överklagande av beslut
Tillståndsgivarens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2010:1068).
Överklagandet ska ske skriftligt och vara den ansvariga myndigheten tillhanda
inom tre veckor efter att sökanden fått del av beslutet.

6. Giltighetstid
Färdtjänsttillstånd är som regel tidsbegränsat i högst tre år. 

En person kan få tillstånd utan tidsbegränsning om funktionsnedsättningen bedöms vara 
livslång, trots eventuell framtida medicinsk utveckling. I bedömningen ska även tas 
hänsyn till förbättrad tillgänglighet i kollektivtrafiken och framtida nya trafiklösningar 
med olika servicenivåer i samband med/eller under resan. 

7. Återkallande
Färdtjänsttillstånd kan återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre
finns eller om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade
överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst.



    4(12)

2019-11-01     

    4(12)

8. Färdtjänstens omfattning
Färdtjänsten omfattar arbets-, studie- och fritidsresor. Resa får ske inom
Jönköpings län och max 3 mils resväg in i angränsande län.  Vid resa utanför länsgränsen 
ska resan påbörjas eller avslutas i Jönköpings län. För resor inom annan kommun utanför 
länsgränsen, se punkt 9. Färdtjänst får inte användas till tjänsteresor.

9. Resa inom annan kommun
Tillstånd för färdtjänst kan ges vid tillfällig vistelse i annan kommun utanför
Jönköpings län. Resan prövas resa för resa och kan förenas med speciella villkor.
Under en 14-dagarsperiod beviljas max 6 enkelresor och under en 12-månadersperiod 
beviljas max 60 enkelresor. 

10. Färdsätt
Fordonsvalet görs utifrån vad som framgår av tillståndet.
Länstrafiken avgör vilket fordon som lämpar sig bäst för den aktuella resan.

11. Beställning av resa
Beställning av färdtjänstresa ska ske i god tid via beställningscentralen för
Serviceresor. Resa inom den egna kommunen ska dock beställas senast en timme före
avresa. Länsfärdtjänstresa ska beställas senast fyra timmar före avresa, resa före kl.
10.00 måste beställas dagen innan senast kl. 19.00.
Fram- och återresa går att beställa vid samma tillfälle.
Avbeställning av resa ska ske senast 30 min innan resan skulle påbörjats.
Ändring av bokad resa resulterar i en ny beställning.
Begäran om avresetid eller ankomsttid ska anges vid beställning av resan.
Beställningscentralen anger lämplig avresetid utifrån begärd ankomsttid.

12. Justerad avresetid
För att kunna samordna resorna på bästa sätt kan resan senareläggas eller
tidigareläggas 30 minuter utifrån önskad avresetid. Saknas lediga fordonsresurser vid
beställningstillfället erbjuds alternativ restid.

13. Hämtning
Resenären ska vara klar för hämtning i god tid. Hämtning kan ske 5 minuter före eller
10 minuter efter avtalad hämtningstid. Detta betraktas inte som försening. Efter
denna tid bör resenären kontakta Serviceresor för besked. Resenären ska meddelas
när avtalad tid inte kan hållas.

14. Samåkning
Färdtjänstresor samordnas via Serviceresor. Begäran
om särskild chaufför, fordon eller transportör kan inte tillgodoses.

15. Resväg
Acceptabel omväg och restid motsvarar restiden för en genomsnittstid för olika
resealternativ på likvärdig sträcka inom linjetrafiken inklusive väntetid för byten inom
linjetrafiken. Uppehåll under resan medges inte.
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16. Antal resor
Den enskilde avgör som regel själv i vilken utsträckning färdtjänst behöver användas. 
Tillståndsgivaren äger rätt att föreskriva hur många resor tillståndet omfattar (9 §).

17. Tider
Färdtjänstresa får företas följande tider:
Måndag - torsdag kl. 06.00-24.00.
Fredag kl. 06.00-02.00.
Lördag kl. 07.00-02.00.
Söndag och helgdag kl. 07.00-24.00. 
Resan ska vara avslutad före kl. 24.00 alternativt kl. 02.00.
Härutöver kan Länstrafiken efter samråd med brukarorganisationerna besluta om
resor till kl. 02.00 vid några av årets helgdagar.

18. Avgifter och faktura
För färdtjänstresa uttas en egenavgift motsvarande kontantpriset i Länstrafikens
gällande prislista (lägst en zon).
Vid resa utanför länsgränsen tillkommer, utöver aktuellt zonpris, en extraavgift
motsvarande priset 2 gånger för första zon.

Färdtjänstberättigade barn (0-6år) och ungdomar betalar enligt Länstrafikens
prislista för skolungdom. 

Vid erläggande av egenavgift eftersträvas så jämna pengar som möjligt och förare
växlar max 200-kronorssedel.

Om resa beställts och inte ska genomföras ska avbokning ske senast 30 minuter
innan resan skulle påbörjas, om avbokning inte sker kan avgift faktureras med
100kr/beställd resa.

Samtliga egenavgifter (inkl. pris för arbetsresor) kan faktureras kund. Kund anmäler detta 
vid ett tillfälle t.ex. i samband med beställning av resa alt vid erhållande av tillstånd och 
gäller tills vidare. Kund erhåller faktura på samtliga utförda resor i efterskott avseende 
färdtjänst, arbetsresor, sjukresor. Sker inte betalning enligt faktura kan kund stängas av 
från tjänsten faktura och betalning sker då med kontant betalning/kortbetalning innan 
resan påbörjas. 

Egenavgift för resa inom kommun utanför länet (enligt punkt 9) är 10 kr per km, dock 
minst 50 kr per enkelresa. Priset inkluderar även en (1st) medresenär/ledsagare.  

19. Assistans
Den som är i behov av assistans till och från bostaden kan erbjudas detta. Assistans 
innebär att chauffören hämtar och lämnar den färdtjänstberättigade i bostaden eller i 
annan lokal.
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20. Ledsagare
Den som är i behov av hjälp under resan kan beviljas ledsagare. Behovet av ledsagare ska 
vara knutet till resan och inte vistelsen på resmålet. Med ledsagare avses en person som 
följer med den färdtjänstberättigade för att denna ska kunna genomföra en resa. 
Ledsagaren ska kunna bistå med all den service som behövs och även vara behjälplig 
mellan bostad och påstigningsplats. Ledsagare får inte själv vara innehavare av 
färdtjänsttillstånd eller ha behov av förarens assistans eller medtaga hjälpmedel.
Behovet av ledsagare ska framgå av tillståndet. Barn under 7 år reser alltid med 
ledsagare. Ledsagare betalar ingen avgift.

21. Medresenär
Den färdtjänstberättigade har rätt att ha med en (1) medresenär som inte är ledsagare. 
Egna barn under 12 år har också rätt att följa med på resan och räknas då som medresenär 
utöver ovan angivna medresenär. Önskemålet om medresenär ska meddelas vid 
beställning av resan. Medresenärer betalar samma zonavgift som den 
färdtjänstberättigade. Ungdom som är medresenär betalar ungdomspris och barn 0- 6 år 
betalar ingen avgift vid resa tillsammans med vuxen.

22. Arbetsresor
Den färdtjänstberättigade kan använda färdtjänst för resa mellan bostaden och 
arbetsplatsen. Här inräknas även resa till och från skola för den som vuxenstuderar. För 
den som regelbundet måste resa före kl. 06.00 eller efter kl. 24.00 beviljas undantag från 
ovanstående restider. Arbetsresor kan betalas med en fast månadskostnad som följer 
priset på Länstrafikens periodkort, 30-dagarskort för vuxen, och antal zoner. 
Vid arbetsresa över länsgräns gäller Länstrafikens periodkort, 30-dagarskort för vuxen, 
med länsgiltighet. Villkoret för en månadskostnad är att den betalas via faktura i 
efterskott. Vid utebliven betalning av fakturan förfaller möjligheten till en månadskostnad 
och resorna betalas vid varje enskild resa enligt avgiften för övriga färdtjänstresor 
enligt punkt 18.  
För den som åker arbetsresa finns möjlighet att inkludera lämning/hämtning på 
förskola/fritids för egna barn (max 12 år) i anslutning till resa till/från arbetet.

23. Skolskjuts
Färdtjänst kan inte utnyttjas av elever till och från grundskola eller särskola
inklusive gymnasiesärskola eller för resor under skoltid.

24. Hjälpmedel
Det ska framgå av färdtjänsttillståndet vilka förflyttningshjälpmedel som får medtas 
under resan. Vid beställning av resa ska den resande anmäla vilka hjälpmedel som ska 
medtas under resan. Ledsagare och medresenär kan inte medtaga egna hjälpmedel eller 
egen rullstol på resan, krycka/käpp är undantaget.
Hjälpmedlet ska vara förskrivet av hjälpmedelscentralen (max mått: L1500 mm och 
B850mm) samt vara avsedd för transport i fordon. Övriga hjälpmedel prövas i varje 
enskilt fall.

25. Trappklättrare/förflyttning i trappor
För färdtjänstberättigad som inte själv kan förflytta sig i en trappa till/från den egna 
bostaden kan förflyttning beviljas med trappklättrare.
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Förflyttning med trappklättrare kan beviljas under max 18 månader eller med max 24 
enkelresor per år så länge färdtjänsttillståndet är giltigt. Endast ett av alternativen kan 
väljas. 
Om kund bor på särskilt boende, enligt beslut från äldre- och funktionshinderomsorgen, 
finns möjlighet till max 24 enkelresor per år för besök på tidigare folkbokföringsadress. 

Förflyttning med trappklättrare utförs inte inne i bostad/lägenhet.
Vid liggande transport kan förflyttning i trappa utföras om förflyttningen gäller till/från 
den egna bostaden.
För samtliga förflyttningar i trappor gäller att uppdraget ska vara genomförbart
och ska kunna ske utan risker för förare och/eller kund. Bedöms risker finnas
utförs inte förflyttning.

26. Bagage
Bagage får tas med på resan, i normalfallet två normalstora väskor/kassar. Bagage för 
ledsagare och/eller medresenär får per person medtagas max en normalstor väska/kasse. 
Med bagage därutöver kan färdtjänstresa inte utföras.

27. Husdjur
Husdjur får inte medföras. Undantaget är ledarhund/ servicehund som vid behov får 
medtas.

28 Allmän kollektivtrafik
Vid resa i den allmänna kollektivtrafiken inom Jönköpings län med Länstrafiken kan 
färdtjänstberättigad med giltigt tillstånd ta med en medresenär som hjälper till på resan. 
Färdtjänstberättigad betalar enligt Länstrafikens ordinarie priser och den som följer med 
på resan åker fritt på det så kallade Ta-med-en-vän-kortet som den färdtjänstberättigade 
erhåller från Länstrafiken. För att medresenär ska åka fritt måste färdtjänstberättigad vara 
med under hela resan. Ta-med-en-vän-kortet stämplas vid påstigning.

29. Förändringar
Inför större förändringar i färdtjänstverksamheten ska synpunkter inhämtas genom 
kommunala handikappråd, kommunala pensionärsråd och Länsrådet för 
funktionsnedsättning.

30 Tillämpningsföreskrifter
Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarig förvaltning
Jönköpings Länstrafik.

31. Ikraftträdande
2020-01-01, om inget annat anges.
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Regelverk för riksfärdtjänst

Allmänt
Riksfärdtjänst är en ersättning för reskostnad för den som på grund av stor och varaktig 
funktionsnedsättning inte kan resa till normala reskostnader inom Sverige utan måste resa 
på ett särskilt kostsamt sätt. 

Riksfärdtjänst är avsedd för personer vars funktionsnedsättning är varaktig. Med
varaktig menas att funktionsnedsättningen förväntas bestå i minst tre månader. 

Syfte
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings
Länstrafik ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare
i Jönköpings län. Som stöd i handläggningen av riksfärdtjänst har Region
Jönköpings län förutom Lag om riksfärdtjänst (1997:735) samt domstolarnas
domar och prejudikat. Som komplement har Region Jönköpings län skapat ett
regelverk för riksfärdtjänst.

Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid
myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som
ansöker om riksfärdtjänst skall kunna bedömas rättsäkert utifrån samma grund.
Regelverket kan inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen
men kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras i
riksfärdtjänstlagen.

 Tillstånd till riksfärdtjänst

Tillstånd för riksfärdtjänst beskrivs i Lag (1997:735) om Riksfärdtjänst enligt följande 
paragrafer:

4 § Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om 
tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller, om kommunens 
uppgifter enligt denna lag överlåtits till trafikhuvudmannen i länet, av trafikhuvudmannen 
(tillståndsgivaren). Lag 2006:1115).
5 § Tillstånd ska meddelas om
1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras 
med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare, 
2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild 
angelägenhet, 
3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
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4. resan görs med taxi, ett förändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna 
kommunikationer tillsammans med ledsagare, och
5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.
Om sökande är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande 
ålder utan funktionshinder. Lag (2006:1115).

6§ Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, skall 
tillståndet gälla även ledsagaren.

7 § Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt.

Regelverk

1. Ansökan
Den som är folkbokförd i Jönköpings län kan ansöka om och få tillstånd för riksfärdtjänst.  
Ansökan bör vara Länstrafiken tillhanda senast 21 dagar innan avresa, Inför
storhelger bör ansökan göras tidigare, till exempel vid jul- och nyårshelg då ansökan ska 
göras senast den 15 november.

2. Tidpunkt för resa
Vid resa med allmänna kommunikationer gäller aktuella tidtabeller. 
Vid resa med serviceresefordon gäller samma tider som för resa med färdtjänst (se punkt 
17 i regelverket för färdtjänst). 

3. Ändamål eller annan betalare
Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller
någon annan enskild angelägenhet av fritidskaraktär. Resan ska ske
inom Sverige, från en kommun till en annan.

Riksfärdtjänst är inte avsedd för resor med ändamålen tjänsteresor, arbete,
utbildning, sjukvård eller medicinsk behandling. Ersättning enligt
riksfärdtjänstlagen beviljas inte för resor som bekostas av det allmänna (det vill säga
staten, en kommun eller ett landsting).

4. Val av färdmedel
Region Jönköpings län beslutar om färdsätt med beaktande av resenärens
funktionshinder. Val av färdmedel ska användas utifrån följande prioriteringar
med hänsyn till resenärens funktionshinder:
1. Allmänna kommunikationer
2. Allmänna kommunikationer i kombination med bil eller specialfordon
3. Bil eller specialfordon.

Ersättning för resor med hyrbil eller privatbil medges inte.

Riksfärdtjänstresor sker i första hand med allmänna kommunikationer
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tillsammans med ledsagare och i andra hand med särskilt anpassade fordon. Det är
funktionshindret samt vilka förbindelser som finns samt hur tillgängliga dessa är
som avgör vilket färdmedel som ska användas och om ledsagare behövs. Resa
med bil eller specialfordon beviljas inte på grund av avsaknad av allmänna
kommunikationer.

Om en del av resa kan göras med allmänna kommunikationer på egen hand, kan
riksfärdtjänst beviljas för den del av resan som måste ske med anslutningsfordon.

Dyrare färdsätt för att ledsagare inte kan anskaffas beviljas inte.

Förskjutning av resa kan ske för att möjliggöra lägre biljettpris alternativt
samåkning. För resor upp till 20 mil kan avresetiden förskjutas eller tidigare
läggas maximalt 6 timmar och för längre resor kan avresetiden förskjutas eller
tidigareläggas maximalt 12 timmar.

Den som fått tillstånd till riksfärdtjänst ska betala en egenavgift. Egenavgiften
betalas i enlighet med regeringens föreskrifter (f.n. 1993:1148).

Jönköpings Länstrafik – Färdtjänstenheten anvisar hur biljetter erhålls eller om den 
enskilde själv ska köpa biljetter på billigaste sätt. Ersättning för resan
återbetalas vid uppvisande av biljetter eller kvitton.

Samordning av resorna sker regelmässigt där det är möjligt och
planeras i sin helhet av Jönköpings Länstrafik eller av företag som på
uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska samordna resorna.

Uppehåll under resa utöver toalettbesök medges ej. Vid längre resor kan matpaus
bli aktuell.

5. Ledsagare
Med ledsagare avses en person som måste följa med tillståndshavaren för att
denne ska kunna genomföra en riksfärdtjänstresa. För att ha rätt till ledsagare
ska situationen vara sådan att resenären inte kan klara av att genomföra resan
med den service som ges av trafikföretaget. Behovet av antal ledsagare skall
vara knutet till själva resan. Ledsagaren får själv inte vara i behov av assistans
från föraren. Barn under 7 år reser alltid med ledsagare.

6. Medresenär
Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären faktisk
resekostnad.

En (1) medresenär får följa med. Vid resa med taxi/specialfordon/
serviceresefordon betalar medresenären samma egenavgift som den
riksfärdtjänstberättigade och detta gäller även barn under 12 år.

Vid resa med allmänna kommunikationer får obegränsat antal medresenärer
följa med och medresenären betalar pris enligt linjetrafikens priser.
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Finns egna barn under 12 år kan fler medresenärer förekomma.

7. Hjälpmedel och bagage
I normalfallet får endast personligt förskrivna hjälpmedel, som inte går att låna
eller hyra på plats, tas med på en riksfärdtjänstresa.
Hjälpmedlet ska vara förskrivet av hjälpmedelscentralen (max mått: L1500 mm och 
B850mm) samt vara avsedd för transport i fordon. Övriga hjälpmedel prövas i varje 
enskilt fall.

Hygienartiklar, till exempel blöjor, får normalt inte medföras i större utsträckning än vad
som behövs under själva resan och ett par dagar på resmålet. Ledsagare
och/eller medresenär får medtaga max en normalstor
väska/kasse per person.
Hjälpmedel och bagage ska tillsammans med kund och eventuellt beviljad
ledsagare/medresenär rymmas i ett fordon.

8. Husdjur
Vid resa med allmänna kommunikationer får djur medfölja enligt de regler
som gäller hos respektive trafikföretag. Vid resa med taxi/specialfordon/
serviceresefordon får ledarhund/servicehund medfölja, övriga husdjur får inte
medföras.

9. Avbokning

Avbokning sker så snart det är känt att resan inte kan genomföras.
Under kontorstid sker avbokning till företag som på uppdrag av
Jönköpings Länstrafik ska utföra resorna och för kännedom till
Jönköpings Länstrafik – Färdtjänstenheten. 

Behöver avbokning ske utanför kontorstid kontaktas i första hand det företag som på 
uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska utföra resorna (f.n. Riksfärdtjänsten Sverige AB). I 
andra hand kontaktas respektive trafikföretag.
Vid försent avbokad resa kan kostnader för hela/delar av resan faktureras den
enskilde. 

10. Återkallelse av tillstånd
Enligt riksfärdtjänstlagen, 6§ kap, får en tillståndsgivare återkalla ett tillstånd för
riksfärdtjänst om förutsättningarna inte längre finns eller om tillståndshavaren
gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter
som gäller för riksfärdtjänst. Föreskrifter får ändras, om ändrade förehållanden
föranleder det. Återkallelse av tillstånd kan i praktiken förekomma endast i de
fall vederbörande har ett tillstånd som gäller tillsvidare, för viss tid eller för ett
visst antal resor.
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11. Vilka beslut får överklagas
Alla beslut enligt 4-7 samt 9 §§ riksfärdtjänstlagen får överklagas enligt
förvaltningslagens bestämmelser.

12. Tillämpningsföreskrifter
Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarigt verksamhetsområde
Jönköpings Länstrafik.

13. Ikraftträdande
2020-01-01, om inget annat anges.
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Regelverk för sjuk- och behandlingsresor

1. Inledning
Rätten till sjukresor regleras i lagen (1991:419) om sjukreseersättning vid sjukresor. I 
lagen ges hänvisningar till lagar och förordningar som i sin tur pekar ut den vård och de 
behandlingar som berättigar till ersättning för resekostnader. Vidare anges att frågor om 
resekostnadsersättning skall prövas av sjukvårdshuvudmannen och att denna prövning 
skall ske enligt de grunder som sjukvårdshuvudmannen bestämmer. 
Sjukvårdshuvudmannen har med andra ord stora friheter att själv utforma innehållet och 
omfattningen av sjukreseverksamheten.

1.1 Vem omfattas av regelverket för sjukresor?
Alla personer som omfattas av AFL (Lagen om allmän försäkring) har rätt till 
sjukreseersättning enligt detta regelverk. Försäkrade enligt AFL är alla svenska och 
utländska medborgare som är bosatta i Sverige. EU/EES medborgare, samt medborgare i 
Schweiz, som inte är bosatta i Sverige, har rätt till akutsjukvård och sjukresa när de 
tillfälligt vistas här. Detta enligt samma regler som gäller för svenska medborgare. Även 
asylsökande omfattas av detta regelverk.

1.2 Utbetalning av sjukreseersättning
Begäran om sjukreseersättning ska lämnas till Sjukreseenheten inom 2 år efter resedatum. 
Lämnas begäran senare får patienten ingen ersättning. Utbetalningar under 50 kr betalas 
inte ut. Patient kan däremot spara flera kvitton och få ersättning för dem.

1.3 Preskriptionstid
Om patient eller dödsbo inte hämtat ut pengar som Sjukreseenheten utanordnat är 
preskriptionstiden 10 år.
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1.4 Omprövning av beslut
Beslut som grundar sig på det av Regionstyrelsen antagna regelverket kan inte omprövas 
på tjänstemannanivå.

2. Färdsätt
Generellt är det alltid billigare färdsätt som gäller. Det är alltid hälsotillståndet som avgör 
vilket färdsätt som patienten kan få ersättning för.

Hälsotillståndet avgör hur länge en patient kan vänta när tiden i vården inte passar med 
tåg- eller busstider. Bedömning om patient får åka med serviceresefordon istället för med 
tåg/buss med anledning av hälsotillståndet kan endast göras av legitimerad behandlande 
vårdpersonal.

2.1 Privat bil
Milersättning inom länet lämnas endast för resor till vissa återkommande kvalificerade 
behandlingar vid länets sjukhus se punkt 3.

Ersättning ges för närmaste (inte snabbaste) resväg och beräknas från patientens 
folkbokföringsadress till närmaste vårdgivare som kan ge relevant vård.

Om en patient som fått specialist- eller vårdgarantiremiss är berättigad att få åka sjukresa 
istället blir skjutsad till vården av en person som därefter reser tillbaka, utan att patienten 
följer med, dras ingen egenavgift för returresan. Detta gäller endast för resor utanför länet 
med egen bil.

2.2 Buss eller tåg
I första hand ska patienten åka buss eller tåg. Patienten bör försöka få tid på vårdcentral 
eller sjukhus som passar med buss- eller tågtiderna. Busshållplats finns oftast vid 
vårdinrättningarna.

Innan patienten får åka sjukresa på grund av att buss- eller tågtider inte passar måste 
patienten ha försökt ändra tiden för besöket.

Ersättning för buss- och tågresor inom länet lämnas endast för vissa resor till 
återkommande kvalificerad vård vid länets sjukhus se punkt 3.
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2.3 Sjukresa med serviceresefordon
Den som på grund av sitt hälsotillstånd inte själv kan köra, åka kollektivt eller på annat 
sätt ta sig till vården har rätt till sjukresa med serviceresefordon. Resan beställs via 
Beställningscentralen för Serviceresor.

Barn under 16 år som inte har färdtjänst kan i undantagsfall beviljas sjukresa med 
Serviceresefordon vid enstaka tillfällen, men då krävs ett godkännande från 
Beställningscentralen för Serviceresor. Vid återkommande resor krävs läkarintyg.

Patienten kan åka sjukresa med serviceresefordon från olycksplats eller sin 
folkbokföringsadress till valfri vårdcentral inom länet som ingår i Vårdval och i övrigt till 
närmaste vårdgivare som kan ge relevant vård. För vårdval som inom ögon likställs som 
valfri vårdcentral. Saknas allmänna kommunikationer helt kan patienten få resa med 
sjukresa med serviceresefordon till närmaste busshållplats eller tågstation.

Sjukresan måste alltid beställas via Beställningscentralen för Serviceresor senast kl. 16.00 
en vardag i förväg. Sjukresorna ska i möjligaste mån samordnas. Behandlande vårdgivare 
kan bevilja ensamåkning om synnerliga skäl finns, t ex att patienten är mycket 
infektionskänslig, om patienten pga. sin sjukdom är utåtagerande och aggressiv eller om 
patienten själv har en smittsam sjukdom.

Vid akuta besök i vården kan beställning ske dygnet runt. Vården använder Cosmickvittot 
eller sjuktransportkvittot som både styrker besöket i vården samt behovet av färdsätt. 
Egenavgift som för sjukresa erläggs.

I de fall som vårdgivaren inte intygar att hälsotillståndet kräver serviceresa kan 
Sjukreseenheten i efterhand fakturera patienten.

Den som inte utnyttjar en beställd resa kan faktureras för den kostnad som uppstår om 
avbeställning av resan inte görs senast 30 minuter före planerad hämtning.

Resor till/från vården sker i samband med vårdbesöket, d v s det är inte tillåtet att bryta 
vårdkedjan med privata ärenden före eller efter vårdbesöket.

Finns färdtjänsttillstånd berättigar detta till att åka sjukresa enligt villkoren i giltigt 
färdtjänsttillstånd.

2.4 Flyg
För att flygresa ska beviljas krävs intyg från remitterande läkare/vårdgivare att 
hälsotillståndet kräver detta färdsätt.
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2.5 Övrigt vid sjukresa
Resa medges till valfri vårdcentral inom länet som ingår i vårdval och i övrigt till 
närmaste vårdgivare inom länet som kan ge vård. Den som själv väljer att söka vård på 
annan ort får stå för merkostnaderna som den längre resan innebär. Detta gäller såväl 
inom som utanför länet. Det gäller även när personen på eget initiativ begärt att få bli 
remitterad till annan vårdgivare (valfrihetsremiss).

I vissa fall kan ersättning ges för resa till annan plats än bostaden

Vid alla resor med serviceresefordon utanför länet krävs en specialistvårdsremiss. 
Vårdgivaren ska även ha gjort en bedömning av patientens behov av sjukresa med 
serviceresefordon. Detta gäller bara när patientens hälsotillstånd är sådant att privat bil 
och allmänna kommunikationer inte kan användas.

3. Sjukresor inom länet
Ersättningen för buss, tåg och privat bil inom länet ersätts inte, med undantag av 
sjukresor till vissa återkommande kvalificerade behandlingar vid länets sjukhus.

Med återkommande menas:

1 gång i veckan under minst 10 veckor i följd

2 gånger i veckan under minst 5 veckor i följd

3 gånger i veckan under minst 4 veckor i följd

4-5 gånger i veckan under minst 2 veckor i följd

Det är alltid den planerade behandlingen (vårdformen) som avgör. Det innebär att om en 
patient som får strålbehandling 1 gång i veckan under en 10-veckorsperiod blir förkyld 
och uteblir en av gångerna, ändå kan få ersättning. Det innebär också att en dialyspatient 
som bryter armen har rätt till ersättning för resorna till dialysen men inte till ortopeden.

Cosmickvittot gäller för sjukresor och för resa med serviceresefordon. För de 
ersättningsberättigade bil, buss- och tågresorna finns en särskild blankett.

Respektive avdelning/mottagning skriver under och skickar in denna blankett till 
Sjukreseenheten för utbetalning. Underskriften innebär att avdelningen/mottagningen 
intygar att behandlingen är en av de godkända behandlingarna samt att patienten deltagit 
angivna datum.
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Följande behandlingar ger rätt till ersättning under förutsättning att tidsramarna ovan 
uppfylls:

•Dialysbehandling

•Strålbehandling

•Cytostatikabehandling

•Lung- och allergimottagningen

•Dagsjukvård Anorexienheten (inkl. uppföljningsbesök)

•Dagsjukvård Ätstörningsenheten på Psykiatriska kliniken, Värnamo

•Dagsjukvård på Reumatologmottagningen på Ortoped och Reumatologkliniken, Ryhov

•Dagsjukvård Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Ryhov

•Övriga besök hos läkare som uppfyller tidsramarna nedan, till exempel ECT-behandling

För besök till Hematologen Cytostatika kan man få ersättning för resa med bil, buss eller 
tåg vid minst 10 behandlingar inom en period av 6 månader.

För barn och unga under 18 år gäller att man kan få ersättning för bil, buss eller tåg om 
barnet behandlats på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller 
Habiliteringscentrum.

Barnet måste behandlas fem gånger eller mer under en period på 10 veckor på Barn- och 
ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller Habiliteringscentrum. Detta 
gäller dock inte regelbundna habiliteringsresor.

4 Sjukresor utomläns, specialistvårdsremiss
För att få sjukreseersättning vid utomlänsvård krävs alltid specialistvårdsremiss eller 
vårdgarantiremiss utfärdad av behörig läkare inom Region Jönköpings län såvida 
vårdbehovet inte uppstått akut vid vistelse i annat län eller region. För resa med 
serviceresefordon utanför länet ska remitterande läkare göra en bedömning av patientens 
hälsotillstånd och upprätta en specialistvårdsremiss
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5 Utomlänspatienters hemresor och våra länsbors hemresor från 
annat län
Olika regler för sjuk- och behandlingsresor gäller när man får vård i annat landsting. 
Vårdlandstinget ska informera patienten om att denna kan få stå för resekostnaden själv 
beroende på vilka regler som gäller.

Kontakta alltid hemlandstinget före hemresan. Dessa resor beställs via 
Beställningscentralen för Serviceresor i patientens hemlandsting. Med hemlandsting 
avses det landsting eller den region där patienten är folkbokförd.

Regionen ersätter kostnad för resa till närmaste vårdinrättning efter akut insjuknande eller 
olycka vid vistelse i annat län.

Hemresa efter sådant akut insjuknande eller olycka ansvarar patienten själv för. Fakturor 
på sådana resor från andra landsting betalas inte av Region Jönköpings län.

6 Regler för personer från EU/EES-länder och övriga länder

6.1 EU/EES-medborgare och nordiska medborgare. 
Utländska medborgare som under tillfällig vistelse inom landstingsområdet, drabbas av 
akut sjukdom eller olycksfall har rätt till akut sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen 
(HSL). Patienter som omfattas av EU/EES-avtalet ska visa EU-kort och intyg som styrker 
identiteten för att få sjukvårdsförmåner till samma kostnad som svenska medborgare. För 
patienter från nordiska länder räcker det med pass eller annan ID-handling som styrker 
identitet och nationalitet.

Sjukvårdsförmånerna för EU/EES-medborgare och nordiska medborgare omfattar även 
akut sjukresa från vistelseort alternativt olycksplats till närmsta vårdgivare.

Sjukresan ska ske med det färdsätt som patientens tillstånd kräver. Patienten betalar 
samma egenavgift som länsinvånare för sin sjukresa

Patient från EU/EES-land har också rätt till returresa till vistelseort eller tillfällig bostad i 
Sverige efter avslutad vård. Samma regler som för svenska medborgare gäller.
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6.2 Medborgare från övriga länder
Medborgare från övriga länder har inte rätt till sjukresor eller till ersättning för resor till 
och från sjukvården. Detta gäller även överflyttningsresor. För asylsökande se punkt 5.

7 Reseersättning och egenavgift
Generellt sett är det endast den del av resekostnaden som överstiger egenavgiften, som 
ersätts av regionen.

7.1 Privat bil
Privat bil ersätts med 18,50 kr/mil med avdrag för egenavgift 125 kr enkel resa.

Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård 
vid länets sjukhus. Se punkt 3. 

Parkeringsavgifter ersätts endast när det är en anslutningsresa till tåg eller buss.

Övriga parkeringsavgifter, biltullar, broavgifter samt trängselskatt ersätts inte.

Vid resan med privat bil är det samma ersättning per kilometer oavsett hur många som 
åker med i fordonet.

7.2 Buss, tåg, flyg och färja
Biljettkostnader för 2:a klass ersätts med avdrag för egenavgift 22 kr enkel resa, undantag 
flyg där egenavgiften är 125kr. I annat fall Länstrafikens lägsta zonpriser. Vid beställning 
av resa via Internet ersätts även bokningsavgift. 

Vid behandlingsserier förutsätts t ex zonkort eller länskort. 

Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård 
vid länets sjukhus. Se punkt 3.

7.3 Serviceresor
Egenavgift för sjukresa med som beställs hos beställningscentralen för Serviceresor är 
125 kr enkel resa.
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Patienten ska betala en egenavgift enkel resa, t ex en patient som åkt sjukresa till 
vårdcentralen och därefter remitterats vidare betalar ingen ny egenavgift. Detsamma 
gäller för de som betalat egenavgift för anslutningsresa till annat fordon.

Serviceresor ser om patienten åkt sjukresa till vårdcentralen och tar då bort egenavgiften 
för fortsättningsresan. Cosmickvittot eller sjuktransportkvittot används.

Intagna på kriminalvårdsanstalt betalar ingen egenavgift. Hemlandstinget debiteras.

Ålderspensionärer (över 65 år) som reser till geriatrisk dagsjukvård betalar ingen 
egenavgift. 

Patient som reser till/från vården på grund av allmänfarlig sjukdom enl. Smittskyddslagen 
(SML) betalar ingen egenavgift.

Donator och ledsagare betalar ingen egenavgift.

Den som har en förfallen skuld till Region Jönköpings län erhåller ingen ersättning. 
Istället sker kvittning mot skulden.

7.4 Asylsökande
Hälsotillståndet avgör färdsätt till vården för akut vård.

Enligt lag ska de asylsökandes egenavgift för sjukresor i vara högst 40 kronor. För att den 
lägre avgiften ska gälla måste patienten visa LMA-kortet för föraren i samband med 
betalning. Justering i efterhand tillåts inte. Fakturering kan inte ske. Egenavgift 40kr 
gäller även för dem som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) men inte blivit 
kommunplacerad. Dessa personer ska uppvisa LMA-kort eller PUT-bevis. Asylsökande 
har inte rätt till reseersättning för resor med egen bil, buss eller tåg.

7.5 Reseersättning ledsagare
Behovet av ledsagare ska alltid vara styrkt av vårdgivaren.

En förutsättning för att ledsagarens kostnader för allmänna kommunikationer ska ersättas 
är att patientens ålder eller tillstånd motiverar att någon följer med och att ledsagaren 
hjälper patienten med t ex betalning, bagage och liknande. Gäller endast för resor utanför 
länet.

För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs. I 
normalfallet godkänns endast en ledsagare. I de fall barnet behöver tillsyn/hjälp under 
färden av fler, kan två ledsagare accepteras. 
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Endast de faktiska kostnaderna för resan ersätts enligt detta regelverk. Förlorad 
arbetsförtjänst, utlägg för kost etc. ersätts inte.

En ledsagare kan följa med patienten i serviceresefordonet om patientens ålder eller 
tillstånd motiverar att någon följer med och att ledsagaren hjälper patienten med t ex 
betalning, bagage och liknande. Ledsagaren betalar ingen egenavgift. Behandlande 
legitimerad personal kan intyga att ytterligare en ledsagare behövs under färden 
(alternativt en ledsagare utöver vad färdtjänsttillståndet medger). Om fler ledsagare följer 
med faktureras patienten för kostnaden i efterhand.

Stannar patienten kvar för vård (utanför länet) får ledsagaren resa hem med billigaste 
färdsätt (tåg eller buss). Ingen egenavgift dras. Observera att den som följer med i 
ambulans inte får ersättning för hemresan. Resor för enbart följeslagare med 
Serviceresefordon medge inte. Om vården beställer resa för person som inte är patient 
faktureras avdelningen/mottagningen för resans totala kostnad.

All reseersättningen söks av patient och betalas till patient.

Boende på särskilt boende jämställs med eget boende. Om kommunens personal är med 
som ledsagare gäller samma regler som för medföljande anhöriga.

Eventuella merkostnader för personalens återresa med taxi ersätts inte enligt detta 
regelverk.

När personal följer med som vårdare under transport vid t ex överflyttning ska detta anges 
vid beställningen. Detta gäller även för återresa utan patient. Samåkning enligt gällande 
regler ska ske för återresa.

7.6 Forskning och donation
För patienter som kallas i forskningssyfte till annat landsting ges reseersättning endast om 
remitterande klinik i vårt landsting givit sitt godkännande till fortsatt 
forskning/uppföljning. Specialistvårdsremiss krävs. För patienter som är skrivna i 
Jönköpings län och som ingår i studie- och forskningsprojekt i vårt landsting, gäller 
följande:

Den som av hälsoskäl inte förmår att resa med allmänna kommunikationer eller privat bil 
kan beställa sin resa via Serviceresor. Ingen reseersättning för privat bil, buss eller tåg 
utgår inom länet.

Patientens hemlandsting står för donatorns resor. Sjukreseenheten betalar ut ersättning 
utan avdrag för egenavgift. 
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7.7 Barn o barnperspektivet 
Ersättning för resa till besök hos sjukt barn (ej fyllt 18 år) kan i vissa fall betalas. 
Bestämmelserna om färdsätt, belopp och egenavgift gäller även för dessa resor. 
Reseersättning ges när förälderns/föräldrarnas eller den anhöriges besök ingått som en 
aktiv del i behandlingen av barnet. Det kan gälla besök till Anorexienhetens dagsjukvård 
inom länet eller efter remitterad vård till sjukhus utanför länet.

Ersättning för resa och övernattning kan ges för en besöksresa i veckan (oavsett om det är 
en ren besöksresa eller om besöket kombineras med t ex läkar-kurator- psykologsamtal) 
hos barn som vårdas akut eller efter specialist- eller vårdgaranti på sjukhus utanför länet. 
Ett besök per vecka ersätts även om den andra föräldern eller annan anhörig vistas 
stadigvarande hos barnet på sjukhuset.

Barnets folkbokföringsadress avgör varifrån reseersättning utbetalas. I vissa enstaka fall 
kan ersättning beviljas för resa från annan ort i eller utanför vårt län.

Om ett barn, som t ex bor med sin mor i Jönköping, får behandling på 
Universitetssjukhuset i Linköping kan fadern, som är bosatt i Halmstad, få reseersättning 
från Halmstad till Linköping för deltagande vid exempelvis psykologsamtal. En 
individuell prövning görs alltid. Vikten av att båda föräldrarna deltar i behandlingen ska 
styrkas av vårdgivaren.

För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs. I 
normalfallet godkänns endast en ledsagare. I de fall barnet behöver tillsyn/hjälp under färden 
av fler, kan 2 ledsagare accepteras. Barn under 7 år reser alltid med ledsagare.

7.8 Övernattning
Kostnader för övernattning på patienthotell eller på särskilt anvisat hotell kan ersättas om 
det blir billigare än att resa fram och tillbaka två eller flera dagar i rad.

Övernattning kan även ersättas om det blir orimligt att resa samma dag som besöket är 
planerat, t.ex. planerat läkarbesök före kl. 10:00 kan vara skäl till övernattning måste ske. 
(Billigaste boende ersätts dock max 1.500kr/natt t.ex. om resa måste påbörjas före kl. 
04:30.)

Om övernattning ordnas i privat boende kan ersättning ges enligt de bestämmelser som 
gäller för Sveriges Kommuner och Landsting.

7.9 Ej ersättningsberättigade resor
Följande är exempel på resor som inte omfattas av regelverket för sjuk- och 
behandlingsresor:
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•Taxiresor som beställs direkt via taxi.

•Resor till vårdgivare utan avtal med regionen eller anslutna till Försäkringskassan.

•Anhörigas besöksresor (vissa undantag för besök hos barn på sjukhus).

•Resor mellan privat adress och särskilt boende som jämställs med eget

boende

•Dagvård med social inriktning

•Förebyggande hälsovård (t.ex. MVC, BVC, familjecentral, BB-hemvård, vaccinationer, 
hälsokontroller efter generella kallelser till vissa målgrupper t.ex. mammografi, 
cellprovtagning, aortascreening etc.)

•Friskvård

•Bassängträning i kommunalt eller privat badhus som inte leds av sjukgymnast

•Företagshälsovård (läkare, sjukgymnast etc.)

•Apotek

•Optiker

•Frisör (undantag: Efter remiss från Onkologkliniken godkänns en resa till frisör inom 
länet för utprovning av peruk)

•Familjerådgivning

8. Regler för gästdialys
Patienten måste ha en remiss (valfrihetsremiss). Ersättning för resa som är längre än resan 
från hemorten till hemsjukhuset betalas under en sjudagarsperiod per år. Under denna 
vecka får egenavgiften tillgodoräknas i högkostnadsskyddet alternativt högkostnadsskydd 
utnyttjas. Sjukreseenheten kan utfärda betalningsförbindelse för taxi under denna tid.

För övriga längre resor gäller de vanliga reglerna om valfrihet utanför länet. Det innebär 
att patienten får stå för merkostnaden för längre resor. Egenavgiften får inte 
tillgodoräknas i högkostnadsskyddet och betalningsförbindelse för taxi kan inte skrivas.

Kortare resor ersätts alltid men endast en sjudagarsperiod per år räknas in i 
högkostnadsbeloppet. Under denna vecka får egenavgiften tillgodoräknas i 
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högkostnadsskyddet. Sjukreseenheten kan utfärda betalningsförbindelse för taxi under 
denna tid.

9. Permission och permissionsresor

9.1 Betalning vid permissioner 
För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar 
patienten ingen patientavgift.

9.2 Resdag 
Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att gå på permission. Som 
resdag räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad 
permission.

9.3 Permissionsdag
Som permissionsdag räknas den dag då patienten vistas utanför sjukhuset i minst 12 
timmar mellan kl. 00.00 och kl. 24.00. Detta gäller även de dagar när man reser till och 
från sjukhuset.

9.4 Omfattning av permissionen
Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar. Undantag: Avsteg från 
denna regel får i undantagsfall göras för patienter som vårdas på psykiatriska kliniken och 
där permissionen ingår som ett led i behandlingen.

9.5 Permissionsresor
För att ersättning ska utgå måste permissionen vara på initiativ av behandlande 
vårdpersonal och ingå som ett led i behandlingen.

Huvudregeln är att reseersättning ges för resa till/från bostaden. I vissa fall kan ersättning 
ges för resa till annan plats än bostaden t ex till en anhörig. Merkostnader överstigande en 
mils längre resa får patienten stå för själv.

Om patientens hälsotillstånd är sådant att allmänna kommunikationsmedel inte kan 
användas och anhöriga inte kan skjutsa så kan serviceresefordon beställas via 
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Serviceresor. För barn upp till 16 år (som inte har färdtjänst) krävs särskilda skäl för att 
beviljas sjukresa, eftersom det i normalfallet är vårdnadshavares ansvar att skjutsa.

Andra resor i samband med permission är inte sjukresor och får inte beställas via 
Serviceresor.

Taxirekvisition används om patienten av hälsoskäl inte själv kan köra, inte klarar av att 
åka tåg eller buss och inte har någon närstående som kan skjutsa. Patienten betalar ingen 
egenavgift.

10. Högkostnadsskydd för sjukresor
För att få högkostnadsskydd för sjukresor ska man inom tolv månader ha betalat minst     
2 250 kr i egenavgifter. Endast ersättningsberättigade resor ingår i högkostnadsskyddet 
och patienten är själv ansvarig för att spara kvitton och underlag.

Barn under 18 år i samma familj har gemensamt högkostnadsskydd. Det åligger förälder 
att meddela sjukreseenheten vilka barn som ska omfattas av högkostnadsskyddet.

Vid resa med egen bil registrerar Sjukreseenheten resekostnaderna manuellt efter att 
underlag lämnats in. Beräkning av högkostnadsskydd sker med automatik för resor som 
beställs och utförs med Länstrafikens Serviceresefordon. Detta innebär att när första 
sjukresan sker (alt nuvarande högkostnadsskydd går ut) påbörjas beräkning av 
egenavgiften och när belopp (f.n.) 2 250 kr uppnåtts inom en 12-månadsperiod sker ingen 
debitering av avgift inom 12-månadsperioden. Manuella justeringar av datum kan inte 
ske.

Högkostnadsskydd för sjukresor får endast utfärdas för personer som är folkbokförda i 
Jönköpings län. 

11. Ikraftträdande
2020-01-01, om inget annat anges.



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 102-125 
Tid: 2019-09-18 kl.09.00-16.00 

 
Plats: Regionens hus, sal A 

§116 Bilaga till budget och verksamhetsplan 2020 
med flerårsplan 2021-2022 – Principer för 
prissättning vid kulturhuset Spira 2020 
Diarienummer: RJL 2019/172 
 
Beslut 
Nämnden föreslår 

1. Att om ett tillägg i bilagan, uthyrning lokaler: Det ska 
finnas möjlighet att ge rabatterade priser till 
lokala/regionala organisationer samt det fria kulturlivet i 
regionen. 

2. Överlämna principer för prissättningen vid Kulturhuset 
Spira 2020 till regionstyrelsen. 

3. Regionledningskontoret ges i uppdrag att inför 2021 
förtydliga regelverk kring vilka grupper och 
organisationer som ska få del av rabatterade priser och 
hyror. 

 
Reservation 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån 
för egna yrkanden.  
Sammanfattning  
Nämnden har till uppgift att överlämna förslag till budget och 
verksamhetsplan 2020 samt flerårsplan 2021-2022 till 
budgetberedningen. 
 
Som bilaga till budgetförslaget överlämnas förslag till principer 
för prissättning vid Kulturhuset Spira. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-14 
• Bilaga Principer för prissättning 2020 vid Kulturhuset 

Spira 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 102-125 
Tid: 2019-09-18 kl.09.00-16.00 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden redovisar presidiets förslag om ett tillägg i bilagan, 
Det ska finnas möjlighet att ge rabatterade priser till 
lokala/regionala organisationer samt det fria kulturlivet i 
regionen. 
 
Dan Sylvebo (M) yrkar för Moderaterna avslag på förslaget om 
tillägg till bilaga Principer för prissättning 2020 vid Kulturhuset 
Spira med följande motivering:  
Då det öppnar för ytterligare rabatterade hyror utöver vad som 
redan anges i föreliggande bilaga, vilket går emot principen om 
marknadsmässig prissättning som framgår av punkt 2 under 
rubriken Uthyrning av lokaler i bilagan. 
 
Ulf Svensson (SD) lämnar följande yrkande angående bilagan -
Principer för prissättning vid kulturhuset Spira. 
- Stryka meningen - Biljettpriserna ska ligga på intervallet 80 
kronor till 1000 kronor och ersätta texten med: Biljettpriserna ska 
ha ett självkostnadspris i förhållande till produktionstyp och 
lokal. 
- Stryka andra punkten prisspannet ska vara…. 
- Styrka den sista punkten: Presidiet för nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet kan för enskilda 
tillfällen fatta beslut om priser som ligger utanför det fastställda 
prisintervallet. 
Ordförande föreslår att regionledningskontoret ges i uppdrag att 
förtydliga regelverk kring vilka grupper och organisationer som 
ska få del av rabatterade priser och hyror. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Moderaternas och Sverigedemokraternas 
förslag under proposition mot presidiets förslag och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden förslaget om ett tillägg, att ge 
regionledningskontoret i uppdrag att förtydliga regelverk kring 
rabatterade priser och hyror.  
Förslaget bifalls av nämnden. 
 
 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 102-125 
Tid: 2019-09-18 kl.09.00-16.00 

 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Rune Backlund 
Ordförande 

Ulf Svensson (SD)  Mari Lindahl (L) 

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Linda Byman 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124 
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50 

 

 

Plats: Regionens hus, sal B 

§110 Bilaga till budget och verksamhetsplan 2020 
med flerårsplan 2021-2022 – Principer för 
prissättning vid kulturhuset Spira 2020 
Diarienummer: RJL 2019/172 
 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden  

1. Ett tillägg i bilagan, uthyrning lokaler: Det ska finnas 
möjlighet att ge rabatterade priser till lokala/regionala 
organisationer samt det fria kulturlivet i regionen. 

2. Överlämna principer för prissättningen vid Kulturhuset 
Spira 2020 till Regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Nämnden har till uppgift att överlämna förslag till budget och 
verksamhetsplan 2020 samt flerårsplan 2021-2022 till 
budgetberedningen. 
 
Som bilaga till budgetförslaget överlämnas förslag till principer 
för prissättning vid Kulturhuset Spira. 
 
Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-14 
 Bilaga Principer för prissättning 2020 vid Kulturhuset 

Spira 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår ett tillägg i bilagan, nästa sista punkten 
under, uthyrning lokaler:  
Det ska finnas möjlighet att ge rabatterade priser till 
lokala/regionala organisationer samt det fria kulturlivet i 
regionen. 
 
Dan Sylvebo meddelar att Moderaterna återkommer vid 
nämndsammanträdet. 
 
Beslutet skickas till  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124 
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50 

 

 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Rune Backlund 
Ordförande 

  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Linda Byman 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2019-08-14 RJL 2019/172 

  
  
  

Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och 
attraktivitet 

Bilaga till budget och verksamhetsplan 2020 
med flerårsplan 2021-2022 –  Principer för 
prissättning vid kulturhuset Spira 2020 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Överlämna principer för prissättningen vid Kulturhuset Spira 2020 till 
Regionstyrelsen. 

Sammanfattning 
Nämnden har till uppgift att överlämna förslag till budget och verksamhetsplan 
2020 samt flerårsplan 2021-2022 till budgetberedningen. 
 
Som bilaga till budgetförslaget överlämnas förslag till principer för prissättning 
vid Kulturhuset Spira. 

Information i ärendet 
Sedan tidigare finns beslut om att införa dynamisk prissättning på biljetter och vid 
lokaluthyrning av Kulturhuset Spira. Föreliggande förslag är en sammanfattning 
av dessa principer. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-14 
• Bilaga Principer för prissättning 2020 vid Kulturhuset Spira 

Beslut skickas till 
Regionstyrelsen 
Regional utveckling 
Smålands Musik och Teater 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Jane Ydman 
T.f  Regiondirektör 

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör 

 

 



 

       

2019-08-14 RJL 2019/172 

  
Förvaltningsnamn  
Avsändare  

Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och 
attraktivitet 

Principer för prissättning vid 
Kulturhuset Spira 2020 
 

Biljettpriser 
 
Den genomsnittliga prisnivån för 2020 ska jämfört med 2019 vara oförändrad. 
Biljettpriserna ska ligga i intervallet 80 kronor till 1 000 kronor.  
Prisdifferentiering sker utifrån följande principer: 

• Alla produktioner ska erbjuda ett tillgängligt prisspann. 

• Prisspannet ska vara konsekvent i förhållande till produktionstyp och lokal. 

• Egna produktioner ska prissättas i linje med gästande externa produktioner. 

• Flera priszoner i teatersalongen och konsertsalongen ska erbjudas. 

• Ett begränsat antal föreställningar erbjuds till försäljning i samband med 
biljettsläpp och därefter släpps fler biljetter baserat på efterfrågan. 

• Rabatterade priser kan ges till prioriterade målgrupper. 

• Presidiet för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet kan för 
enskilda tillfällen fatta beslut om priser som ligger utanför det fastställda 
prisintervallet. 

 

Uthyrning av lokaler 
 
Grundläggande principer: 
 

• Utifrån rådande förhållanden görs en flexibel prissättning så att en hög 
nyttjandegrad av lokalerna uppnås. 

 

     
     
     
     
     
   



 

     

2019-08-14 RJL 2019/172 

 
 

• Hålla en marknadsmässig prissättning vid varje givet tillfälle så att inte 
snedvriden konkurrens uppstår. 

• Det ska finnas möjlighet ge rabatterade priser till lokala/regionala 
organisationer. 

• Prisuppräkning till nytt budgetår sker i huvudsak utifrån det index som 
regionen använder som allmänt uppräkningstal. 

 

Prissättningen ska utgå från nedanstående ordinarie priser. 

 
   

Priser vid uthyrning av lokaler 2020 

Namn på lokal 

An
ta

l s
äl

jb
ar

a 
pl

at
se

r 

Ordinarie pris (fullpris) 

Pr
is

 h
el

da
g 

Pr
is

 p
r. 

Ha
lv

da
g 

 

Konsertsalen 783 62 900 44 000 

Teatern 380 50 400 35 300 

Kammaren 160 29 200 20 400 

Café-scenen 130 18 000 12 600 

 
 

 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 102-125 
Tid: 2019-09-18 kl.09.00-16.00 

 
Plats: Regionens hus, sal A 

§115 Systemmätetal - Budget och verksamhetsplan 
2020 med flerårsplan för 2021-2022 
Diarienummer: RJL 2019/172 
 
Beslut 
Nämnden 

1. Beslutar att ett mått gällande egna produktioner i länet 
läggs till som systemmätetal. 

2. Överlämna framtagna systemmätetal till regionstyrelsen. 
 
Sammanfattning  
Vid nämndsammanträdet 2019-06-19  antogs koalitionens förslag 
till budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan för 2021-
2022 för överlämnande till regionstyrelsen.  
De delar som avsåg systemmätetal och mått bordlades till 
nämndens nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04 
• Missiv/Tjänsteskrivelse 2019-08-21 
• Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2019-06-19 
• Koalitionens budgetförslag och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan för 2021-2022 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 102-125 
Tid: 2019-09-18 kl.09.00-16.00 

 

Rune Backlund 
Ordförande 

Ulf Svensson (SD)  Mari Lindahl (L) 

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Linda Byman 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124 
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50 

 
Plats: Regionens hus, sal B 

§109 Systemmätetal - Budget och verksamhetsplan 
2020 med flerårsplan för 2021-2022 
Diarienummer: RJL 2019/172 
 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden 

1. Ett mått gällande egna produktioner i länet läggs till som 
systemmätetal. 

2. Överlämna framtagna systemmätetal till regionstyrelsen. 
 
Presidiet  

3. Godkänner nedanstående justerat avsnitt i Budget och 
verksamhetsplan 2020 gällande kompetensförsörjning och 
utbildning, samt avsnittet kultur och utveckling.  

 
Sammanfattning  
Vid nämndsammanträdet 2019-06-19  antogs koalitionens förslag 
till budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan för 2021-
2022 för överlämnande till regionstyrelsen.  
De delar som avsåg systemmätetal och mått bordlades till 
nämndens nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsunderlag  

• Missiv/Tjänsteskrivelse 2019-08-21 
• Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2019-06-19 
• Koalitionens budgetförslag och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan för 2021-2022 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att ett mått gällande egna produktioner i 
länet läggs till som systemmätetal. 
Förslaget bifalls av presidiet. 
 
Nedanstående avsnitt har 2019-06-19 remitterats från nämnden 
till presidiet för justering, efter bearbetning får avsnitten följande 
lydelse: 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124 
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50 

 
Sidan 14 - Avsnittet kompetensförsörjning och utbildning 
Nytt stycke efter andra stycket: 
Näringslivet i länet kännetecknas av små- och medelstora 
producerande företag ofta underleverantörer inom för vårt land 
viktiga exportbranscher. Utmaningen för många av dessa företag 
är att höja sitt förädlingsvärde och ”vässa” teknikinnehållet i 
produktionen. Kompetensförsörjning i form av fler välutbildade 
ingenjörer och tekniker är avgörande för framtida överlevnad och 
tillväxt. Regionen har här ett stort ansvar att stimulera och öka 
intresset för naturvetenskap och teknik bland länets ungdomar 
samt viljan att söka sig till utbildningar inom dessa områden. Det 
handlar om att redan i de yngre årskurserna göra undervisningen 
intressant och lockande och sedan behålla intresset under 
högstadiet. För att på så sätt få fler att välja naturvetenskapliga 
och tekniska program i gymnasiet och sedan fortsätta på 
högskolenivå. Kunniga och engagerade lärare inom dessa ämnen 
är nyckeln. Upptech, som har byggts upp av Jönköpings kommun, 
driver verksamheter som med fördel kan växlas upp till regional 
nivå i samverkan mellan länets kommuner. Det handlar om 
kompetenshöjande insatser och aktiviteter riktade till lärare och 
samverkan kring pedagogiska hjälpmedel. 
 
Sidan 19 - Avsnittet Kultur och Utveckling 
Tredje stycket Ny mening i slutet på stycket: 
Ökat fokus ska läggas på det fria kulturlivet. Regionens 
kulturbidrag ska inte användas för regionens egna kulturprojekt 
utan riktas till fristående kulturarbetare och det ideella 
kulturlivet. 
 
Beslutet skickas till  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Vid protokollet 

Linda Byman 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124 
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50 

 
Justeras 

 

Rune Backlund 
Ordförande 

  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Linda Byman 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

2019-08-21 RJL 2019/172 

  
  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Systemmätetal - Budget och 
verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 
för 2021-2022 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Överlämna framtagna systemmätetal till Regionstyrelsen. 

Sammanfattning 
Vid nämndsammanträdet 2019-06-19  antogs koalitionens förslag till budget och 
verksamhetsplan 2020 med flerårsplan för 2021-2022 för överlämnande till 
regionstyrelsen.  

Information i ärendet 
För varje verksamhetsområde ska det finnas strategiska mål, framgångsfaktorer 
och systemmätetal utifrån metoden balanserade styrkort. Metoden utgår från de 
fyra perspektiven: Medborgare och kund, process och produktion, ekonomi och 
lärande och förnyelse. Följande systemmätetal föreslås gälla för verksamheterna 
inom nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 
 
För området utbildning: 
 
Perspektiv: Medborgare och kund 
 
Strategiskt mål  

• Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud på 
naturbruksprogrammet och folkhögskolor med hög kvalitet, anpassat efter 
befolkningens och arbetsmarknadens behov. 
 

Framgångsfaktor: Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas 
dimensionering och inriktning.  
Systemmätetal                          Mätmetod        Mål 2020         Resultat 2017 Resultat 2018 
Antal antagna i  
förhållande till antal  
elever som slutar                         Statistik Nytt mått 
årskurs 9 i länet  
(Naturbruksskolorna) 

 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 RJL 2019/172 

 
 

Sökande per  
utbildningsplats  
(Folkhögskolorna)                Statistik                   ≥ 2,0               2,8                2,0 
(folkhögskolan) –  
könsuppdelas  
(kvinnor/män/övriga) 

 
Perspektiv: Process och produktion 
 
Strategiska mål  

• Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med 
godkänd examen inom tre år.  

• Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser. 
 
Framgångsfaktor: Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov. 
Systemmätetal                  Mätmetod           Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 
Andel elever på  
naturbruksprogrammet  
som slutför                          Statistik                  90 %    78 %                76 % 
sin utbildning med  
godkänd examen 
 
Andel deltagare som  
slutför kurs inom  
folkhögskolan                     Statistik                   85 %     81 %                 94 % 
- könsuppdelas  
(kvinnor/män/övriga) 
 

 
För området kultur 
 
Perspektiv: 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 skapa 
engagerade och kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. 
Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län. 
Systemmätetal                  Mätmetod                Mål 2020        Resultat 2017 Resultat 2018 
Betalande Publik  
Smålands Musik och  
Teater                                 Statistik                    ≥ 70 000            75 335                      70 121 
– Kulturhuset Spira/ Jönköpings kommun Nytt mått 
-  Övriga länet Nytt mått 
 

Publik vid föreställningar  
för barn och ungdom          Statistik                    ≥ 25 000               31 651                        24 968 
- Kulturhuset Spira/Jönköpings  
kommun Nytt mått 
- Övriga länet Nytt mått 
 

 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 RJL 2019/172 

 
 

SMOT Antal samverkansavtal 
med kommun 13 

 
Perspektiv:  
Ekonomi 
 
Strategiskt mål:  

• God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 
 
Framgångsfaktor:  
Kostnadseffektiv verksamhet.  
Systemmätetal                  Mätmetod                 Mål 2020                Resultat 2017         Resultat 2018 
Ekonomi i balans  
ANA nämnden            Ekonomisystem Inte överstiga budget       - 1,2 mnkr         +13,2 mnkr 

Beslutsunderlag 
• Missiv/Tjänsteskrivelse 2019-08-21 
• Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

2019-06-19 
• Koalitionens budgetförslag och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan för 

2021-2022 
 

Beslut skickas till 
Regionstyrelsen 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 

Jane Ydman 
T.f. Regiondirektör 

Kristina Athlei  
Regional utvecklingsdirektör 

 

 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101 
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30 

 
Plats: Regionens hus, sal A 

§98 Budget och verksamhetsplan 2020 med 
flerårsplan för 2021-2022 
Diarienummer: RJL 2019/172 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Godkänner nedanstående förtydliganden och 
justeringar i koalitionens budgetförslag. 

2. De delar som avser systemmätetal och mått bordläggs 
till nästkommande sammanträde. 

3. Avsnittet på sid 14, kompetensförsörjning och 
utbildning, samt avsnittet på sid 19 kultur och 
utveckling bryts ur budgetförslaget och remitteras till 
presidiet för justering. 

4. I övrigt antas koalitionens förslag till budget och 
verksamhetsplan 2020 med flerårsplan för 2021-2022 
och överlämnas till regionstyrelsen. 

 
Reservation 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, och Vänsterpartiet reserverar 
sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 
 
Sammanfattning  
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget 
och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021-2022. Förslaget 
överlämnas till regionstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv daterad 2019-06-19 
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-10 
• Missiv daterad 2019-06-05 
• Koalitionens budgetförslag och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan för 2021-2022 
• Vänsterpartiets budgetförslag och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan för 2021-2022 
• Sverigedemokraternas budgetförslag och verksamhetsplan 

2020 med flerårsplan för 2021-2022 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101 
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30 

 
• Moderaternas budgetförslag och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan för 2021-2022 
 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden redogör för några mindre justeringar och 
redaktionella ändringar i koalitionens budgetförslag. 
 
Sidan 18 tredje stycket sista meningen 
Länt byts till länet 
 
Sidan 19 första stycket, andra meningen 
Ny lydelse: Genom sin teaterensemble och orkester, Jönköpings 
sinfonietta, är Smålands Musik och teater den största 
arbetsgivaren av konstnärlig personal i länet. 
 
Fjärde stycket första meningen 
Ny lydelse: Ett särskilt riktad uppdrag finns gällande länets barn 
och unga, en så kallad kulturtrappa. Det innebär att Smålands 
Musik och teater ska …………… 
 
Fjärde stycket sista meningen 
Ny lydelse: Det förutsätts att skolorna själva arragerar och 
finansierar eventuella transporter. 
 
Sidan 21 meningen överst på sidan 
Flyttas till sidan 22 och ansluter till meningen i stycket under 
rutan som slutar klara de…. 
 
Justeringarna noteras och bifalls av nämnden. 
 
Utöver budgetförslaget föreslår ordföranden att de delar som 
avser systemmätetal och mått bordläggs och tas upp för beslut i 
nämnden i september. 
 
Förslaget bifalls av nämnden. 
 
Dan Sylvebo (M) yrkar bifall till moderaternas budgetförslag. 
 
Kristina Nero (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till 
budget. 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101 
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30 

 
Olle Moln-Teike (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
förslag till budget. 
 
Ordföranden föreslår att avsnittet på sid 14, kompetensförsörjning 
och utbildning, samt avsnittet på sid 19 kultur och utveckling i 
koalitionens förslag, bryts ur budgetförslaget och remitteras till 
presidiet för justering. 
 
Förslaget bifalls av nämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden bifaller koalitionens förslag till budget. 
 
Beslutet skickas till  
Presidiet för nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
Regionledningskontoret 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Rune Backlund 
Ordförande 

Gun Lusth (M) Per Eriksson (C) 

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Linda Byman 



 

 

En budget som tar ansvar för dagens och morgondagens välfärd 
 

År 2035 är Jönköpings län Sveriges fjärde tillväxtregion och platsen där människor vill 

utvecklas, arbeta och starta företag. Vi har Sveriges bästa hälso- och sjukvård och är bästa 

platsen att växa upp, åldras och bli gammal på. Hållbarhetsperspektivet är grunden för det 

regionala tillväxtarbetet med en ekonomi i balans. Region Jönköpings län är Sveriges mest 

attraktiva offentliga arbetsgivare. Detta är vårt mål!  

 

För att klara det tuffa arbete och de utmaningar regionen står inför behövs såväl 

genomarbetade planer som ekonomiska muskler. Utmaningar väntar med en ökande och 

åldrande befolkning där färre skall försörja allt fler samtidigt som det finns stora 

investeringsbehov och större förväntningar på vad välfärden skall leverera. Invånarna ska 

kunna känna sig trygga med framtidens välfärd och kostnader inte skjuts över på kommande 

generationer. Vi moderater tar ansvar för såväl verksamheten, länets utveckling som 

ekonomin.  

 

Hälso- och sjukvårdens skifte från sluten till öppen vård, från sjukhus till nära vård och från 

vård till hälsofrämjande insatser pågår tillsammans med civilsamhället och invånarna själva. 

För att ge medborgarna en sammanhållen vård förutsätts en god samverkan mellan kommuner 

och region.  

 

 Vi moderater vill bygga vården för barn och unga med psykisk ohälsa på samma sätt som för 

andra patientgrupper, det vill säga en rätt dimensionerad specialistvård och en fullt utvecklad 

primär nivå för folkhälsoproblem, livsstilsfrågor och lindriga psykiska tillstånd.  

För att uppnå detta föreslår vi i ett första steg att vårdval införs inom BUP.  

Barn och Ungdomspsykiatrins budget ska också utökas till en nivå som motsvarar rikssnittet.  

 

Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Vi moderater menar allvar när vi i säger så. I vårt 

budgetförslag satsar vi 300 miljoner under en femårsperiod på god löneutveckling för vårdens 

nyckelpersonal. Vi moderater satsar på det som gör skillnad på riktigt - bra lön och villkor för 

de som får vården att fungera! 

 

Denna satsning tror vi är helt avgörande för att Region Jönköpings län ska uppfattas som 

Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare och för att kunna rekrytera rätt kompetens i 

byggandet av morgondagens välfärd. En anställning i Region Jönköpings län ska vara ett löfte 

om en spännande yrkeskarriär med möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling. 

Medarbetare ska ges möjlighet att känna förtroende och stolthet för den verksamhet man 

arbetar i, genom en nära dialog om verksamhetens utveckling. Det ger goda förutsättningar 

för länets invånare att få en trygg och bra vård med hög kvalitét. 

 

I Region Jönköpings län förenas hälso- och sjukvård med tillväxtinsatser, rikt kulturliv, 

utvecklingskraft och entreprenörskap med målet att skapa en attraktiv plats att leva och verka 

på. 

 

För att kunna komma i närheten av målbilden om att Jönköpings län ska vara Sveriges fjärde 

tillväxtregion behöver vi växla upp det arbetet. I förhållande till många andra regioner har vår 

region en omfattande tillverkningsindustri och en stark entreprenörsanda. Detta är tillgångar 

som vi behöver slå vakt om och utveckla inför framtiden. 

 



 

 

En betydande del av de arbetssökande matchar dock inte arbetsgivarnas behov. En viktig 

faktor för att möta detta är att höja utbildningsnivån. Här ska Region Jönköpings län vara en 

aktiv part i samordningen av olika insatser. 

 

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för hela länet. Regions Jönköpings län ska vara 

pådrivande gentemot mot nationella beslutsfattare och myndigheter för fler utbildningsplatser 

inom yrkeshögskolan och Jönköping University. Jönköpings län måste få ta del av en större 

andel av forskningsanslagen. Infrastrukturen lägger grunden för den regionala utvecklingen. 

Människors möjlighet att pendla till och från jobb, resa till och från vårt län och ta sig mellan 

de olika delarna av länet är en nyckelfaktor för attraktivitet.  

 

Vi vill forma ett län som skapar goda livsvillkor för de som bor och verkar här, skapa 

möjligheter till en hälsosam uppväxt och ge möjligheten att påverka och vara delaktig i sitt 

eget liv. Goda livsvillkor skapas till största del av en bra utbildning, fler människor i arbete 

och ökad möjlighet att påverka sin egen vardag. Även möjligheter till kultur och ett aktivt 

fritidsliv är viktiga faktorer. 

 

I vårt förslag till budget lyfter vi förslag på lösningar här och nu för en bättre personalpolitik, 

en bättre hälso- och sjukvård, regional utveckling i hela länet, smartare kollektivtrafik och 

hållbar tillväxt. Men vi lyfter också blicken mot framtiden och dess utmaningar.  

Vi moderater tar ansvar för Jönköpings län med en trygg färdplan mot morgondagens välfärd.  

 

 

 

 

 

 

 

Malin Wengholm (M), Ledande Oppositionsråd        

 

Dan Sylvebo (M), Oppositionsråd       

 

Eva Nilsson (M), 2:e vice ordförande i nämnden Trafik, Infrastruktur och Miljö.

  

Thomas Bäuml (M) 2:e vice ordförande i nämnden Folkhälsa och Sjukvård 



4

       

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

Engagerat ledarskap 
För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet 
krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang från varje 
ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange riktning-
en för verksamheten, ta till vara potentialen i individers olikhe-
ter och erfarenheter, skapa förutsättningar för medarbetarna 
samt att i dialog med dem definiera och följa upp målen.

Allas delaktighet 
En förutsättning för en framgångsrik organisation är att 
varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och 
utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se 
sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt 
kunskap om de resultat som ska uppnås.

Kompetensutveckling 
Den samlade kompetensen är avgörande för organisationens 
framgång och konkurrenskraft. Därför måste kompetensut-
vecklingen ses både ur ett organisatoriskt och ett individuellt 
perspektiv, för att därmed utveckla och tillföra kompetens på ett 
sätt som stärker såväl individen som organisationen i sin helhet.

Långsiktighet 
Organisationens verksamhet måste värderas med tanke 
på utveckling och konkurrenskraft över tiden. Ett uthålligt 
förbättringsarbete leder till ökande produktivitet och effekti-
vitet, bättre miljö, nöjdare kunder och varaktig lönsamhet på 
lång sikt.

Samhällsansvar 
Varje organisation har ett samhällsansvar utöver lagar och 
förordningar. Organisationen och dess medarbetare måste 
se sina processer, varor och tjänster som delar i en större 
helhet och aktivt medverka till förbättringar i både samhälle 
och miljö.

Processorientering 
Organisationens verksamhet ska ses som processer som 
skapar värde för kunderna. Processorientering stimulerar 
till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbets-
organisation, och lägger grunden för kundorienterad verk-
samhetsutveckling.

Grundläggande
värderingar
för Region
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Samverkan

Förebyggande åtgärder 
Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i processer, 
varor och tjänster. Framsynthet, förutseende och planering är 
nyckelord i förbättringsarbetet där även kunder och leveran-
törer ska engageras.

Ständiga förbättringar 
Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och för-
nyelse av alla verksamhetens delar. Förutsättningen för 
detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar 
organisationen och en kultur som stimulerar till ständigt 
lärande, kreativitet och nya idéer.

Lära av andra 
För att kunna vidareutvecklas måste organisationen och 
dess medarbetare på alla områden skaffa sig ny kunskap 
om vad som är möjligt att uppnå och hur detta kan upp-
nås. Detta kräver jämförelser med dem som är bäst på en 
viss process, oavsett vilken bransch eller sektor de tillhör.

Snabbare reaktioner 
I alla verksamheter är kortare svarstider, kortare ledtider och 
snabbare reaktioner på kundernas behov av avgörande bety-
delse. Det gäller såväl för utveckling, produktion och leverans 
av varor och tjänster, som för administrativa processer.

Faktabaserade beslut 
Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga 
fakta. Varje medarbetare måste inom sitt arbetsområde få 
möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för att 
uppfylla sina mål och för att tillfredställa sina kunder.

Samverkan 
Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation. 
Det är väsentligt att genom samverkan på flera plan och i 
olika avseenden ta till vara kompetenser och erfarenheter 
hos såväl medarbetare som hos kunder, leverantörer, part-
ners, ägare och huvudmän.
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För ett bra liv i en attraktiv region 
Budget och flerårsplan har inriktningen att förverkliga visionen För ett bra liv i en attraktiv region. 
Visionen förverkligas genom engagemang i att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård, 
folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov av god 
infrastruktur och kompetensförsörjning. Befolkningsutvecklingen fram till 2035, med större andel barn 
och äldre, ställer krav på förnyade arbetssätt som kan underlättas av digitalisering och ny teknik. För 
att uppnå en hållbar utveckling ställs på samma sätt krav på bland annat kollektivtrafiken men också 
på nya arbetssätt för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Genom en väl fungerande 
verksamhet blir Region Jönköpings län som organisation attraktiv och utvecklas vidare. Inom hela 
Region Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt ständigt förbättras 
och förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov. Samverkan med länets kommuner är av största 
vikt inom både hälso- och sjukvård och regional utveckling. 
 
 
 
 
 

Människor väljer att leva där det finns jobb, utbildning, en god 
livsmiljö, kultur och möjlighet att kunna pendla till arbete, skola 

och fritidsaktiviteter 

 
 
 
 
 
 
 
 

Där människor finns behövs bland annat hälso- och sjukvård, 
kollektivtrafik, utbildning och kultur. Företagen behöver 

välutbildade medarbetare och en bra infrastruktur. 

 
 
 
 
 
 

 
Region Jönköpings län arbetar med frågor som är avgörande för människors liv och hälsa och för länets tillväxt 

och utveckling. Sambanden är starka. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2020-2035 är en viktig 

utgångspunkt i länet där samarbete och samverkan är nyckelbegrepp. Det handlar bland annat om att samordna 

utvecklingsinsatser inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och utbildning. Region 

Jönköpings län stödjer aktivt projekt och organisationer som bidrar till länets tillväxt. RUS för åren 2020-2035 

antogs under 2019.   

Region Jönköpings län arbetar för bättre hälsa och säkrare vård. För att främja folkhälsan, krävs insatser inom 

områden som ligger utanför regionens direkta verksamhet. De satsningarna görs i samverkan med länets 

kommuner, statliga myndigheter, organisationer och civilsamhället. Invånarna erbjuds en hälso- och sjukvård 

med bästa möjliga värde och kvalitet och med samma förutsättningar i hela länet. Hälsofrämjande insatser ska 

genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling. 

 

Behov av och efterfrågan på hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer. Nya diagnostekniker, 

behandlingsmetoder och läkemedel skapar ökad efterfrågan. Nya grupper kan få behandling och det leder till 

större behov av resurser, även i de fall kostnaden för själva behandlingen minskar. 

 

Allt fler människor blir allt äldre, vilket kan öka kostnaderna för vård och omsorg. Samtidigt kan digitalisering, 

förebyggande åtgärder och minskning av vårdskador förbättra hälsan, minska behov av vård och därmed frigöra 

resurser. Därför finns det starka skäl att arbeta för ett effektivare omhändertagande, med hjälp av nya arbetssätt 

och metoder i vården. En förutsättning för att lyckas är att vården ges i partnerskap med patienten och 

närstående.  
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Samverkan fortsätter utvecklas i såväl sjukvårdsregionen med Östergötland och Kalmar som i Regionsamverkan 

Syd med regionerna Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg samt Kalmar län.  

Budget med verksamhetsplan och flerårsplan 
Budget 2020 och flerårsplan för åren 2021–2022 har inriktningen att förverkliga visionen För ett bra liv i en 

attraktiv region. Visionen förverkligas genom engagemang i att tillgodose invånarnas behov av hälso- och 

sjukvård, folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov av god 

infrastruktur och kompetensförsörjning. Genom samverkan med olika aktörer i länet och en väl fungerande 

verksamhet blir Region Jönköpings län attraktiv som organisation och utvecklas vidare. En djup förankring i 

befolkningen skapas genom att verksamheten leds av folkvalda politiker. Inom hela Region Jönköpings län 

arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt ständigt förbättras och förnyas med utgångspunkt i 

invånarnas behov och delaktighet. 

Övergripande ledningssystem 
Budget med verksamhetsplan och flerårsplan är Region Jönköpings läns viktigaste styrdokument. Den regionala 

utvecklingsstrategin med handlingsplaner konkretiserar arbetet med att skapa attraktivitet och tillväxt 

tillsammans med andra aktörer. Arbetet leds och följs upp genom regelbunden dialog och återkoppling mellan 

verksamhet, förvaltning och politik. Som stöd i arbetet används mätetal och intern kontroll. 

 

Utgångspunkten för styrningen av verksamheten är att genom god hushållning förverkliga visionen. Det innebär 

att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt 

garanterar verksamheten. Genom god hushållning med offentliga medel skapas värde för länets invånare. 

 

Vision, värderingar och Målbild 2030, är grunden för arbetet med att formulera mål, framgångsfaktorer och 

mätetal, samt handlingsplaner för förbättring och utveckling inom regionens olika verksamhetsområden. Målen 

ska vara så konkreta att de kan brytas ned till den nivå där de ska genomföras. 

 

Budgeten för 2020 och flerårsplanen för 2021–2022 redovisas enligt styrmodellen Balanced Scorecard (BSC). 

Modellen fokuserar på det som är strategiskt viktigt och innebär att verksamheten beskrivs, planeras och följs ur 

fem perspektiv: medborgare och kund, process och produktion, lärande och förnyelse, medarbetare samt 

ekonomi. Bilden Region Jönköpings län som system (figur x, sida xx) visar att viktiga delar i ledning, 

samordning och utveckling förutom beslut och ledning är invånarinflytande, omvärldsbevakning, systematiskt 

förbättringsarbete och resultatuppföljning. 

Målbild 2030 
Målbild 2030 har formulerats inom sju områden som är viktiga för att Region Jönköpings län ska ge 

förutsättningar för ett bra liv i en attraktiv region.  

 

Denna målbild är utgångspunkt för budget och verksamhetsplan, regional utvecklingsstrategi, program för 

hållbar utveckling och andra program och handlingsplaner inom regionens egen verksamhet och för andra 

program och planer som regionen är med och tar fram. 

 

Dessa områden ligger också till grund för strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål inom 

verksamheternas olika perspektiv liksom indikatorer för det gemensamma arbetet i länet. Målen för 

systemmätetalen sätts vanligen högt för att stimulera till förnyelse och förbättring av arbetssätt. Måluppfyllelsen 

följs noga, avvikelser analyseras och vid behov görs handlingsplaner. Omvärldsjämförelser görs för resultat 

avseende verksamhet och ekonomi. Utveckling i länet följs genom indikatorer. Verksamhetens effektivitet 

värderas utifrån hur väl strategiska mål och systemmätetal nås, det vill säga det värde som skapas för 

medborgarna i förhållande till insatta resurser. Jämförelser görs också av hur resultaten står sig i förhållande till 

andra. 

Bra folkhälsa 
Länets invånare lever ett hälsosamt liv i ett socialt sammanhang. De känner att de har möjlighet att påverka sina 

liv och skattar hälsa och livskvalitet högt. 

 

Länet är känt som bästa platsen att växa upp och åldras på. Region Jönköpings län arbetar hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande genom regional utveckling och hälso- och sjukvård. Tillsammans med invånarna och 

andra aktörer som kommuner, civilsamhället, föreningar, företag, länsstyrelse och högskola bedriver vi ett aktivt 

folkhälsoarbete. 
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God vård 
Region Jönköpings län erbjuder en hälso- och sjukvård och tandvård som är bland de bästa i landet både vad 

gäller medicinska/kliniska resultat och i utveckling av arbetssätt och vårdformer. Vården bygger på egenvård, en 

stark primärvård och tre akutsjukhus. 

 

Vården ges med god tillgänglighet, ett gott bemötande och med rätt kompetens. Den är säker, jämlik och 

personcentrerad.  

 

Genom samskapande med patienter, närstående och invånare ges rätt behandling på rätt vårdnivå samtidigt som 

ständig förbättring sker. 

Regional utveckling 
2035 är Jönköpings län landets fjärde största tillväxtregion. God hållbar tillväxt genom bra miljö, goda 

möjligheter till arbete, kollektivtrafik, utbildning och utveckling gör oss till en attraktiv region. Näringslivet har 

goda förutsättningar, infrastrukturen är utbyggd och kulturlivet är rikt. 

Medarbetare 
Region Jönköpings län landets mest attraktiva offentliga arbetsgivare. Våra medarbetare har viktiga arbeten i 

välfärden, med meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en hälsofrämjande arbetsmiljö.  

Samverkan och engagemang i ständiga förbättringar, innovation, utveckling och forskning är kännetecken för 

våra chefer och medarbetare. 

Kostnadseffektivitet 
Förbättrad hälsa och höjd livskvalitet är det värde vi, med lägsta möjliga resursinsats, ska skapa för invånarna. 

Det innebär att vi vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder eftersträvar en rimlig relation mellan effekt 

och kostnader. Detta i enlighet med riksdagens beslut om en kostnadseffektivitetsprincip och de riktlinjer för 

prioriteringar inom hälso- och sjukvården som riksdagen har beslutat. 

Systemsyn och förbättring/förnyelse 
I en allt mer komplex verksamhet är hållbar utveckling och en gemensam systemförståelse viktiga 

utgångspunkter i vår verksamhetsutveckling för att uppnå bästa möjliga resultat. För att utveckla vår verksamhet 

involverar och lär vi av dem vi är till för. 

 

Arbetet med innovationer, förbättring och förnyelse av processer och arbetssätt stimuleras för en effektiv och 

uthållig verksamhet.  

Hållbar utveckling och långsiktig finansiering 
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling inom områdena social, ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet. Förverkligandet av länets klimat- och energistrategi är en viktig del i hållbarhetsarbetet.  

 

För att trygga verksamhetens finansiering på lång sikt ska vi ha ett ekonomiskt resultat som innebär att 

nödvändiga investeringar finansieras med egna medel. 
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Planeringsförutsättningar och 
regiongemensamma inriktningar  
Regional tillväxt är en viktig förutsättning för att visionen För ett bra liv i en attraktiv region ska 
förverkligas. Region Jönköpings län verkar inom områden som är avgörande för människors liv och 
hälsa, men också inom områden som ger länet förutsättningar för tillväxt och utveckling. Sambanden 
mellan dessa områden är starka.  
 
 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald 
Utgångspunkterna för Region Jönköpings läns verksamhet är visionen För ett bra liv i en attraktiv region samt 

individens behov, vilja och möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa. Region Jönköpings län arbetar med 

mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa och jämlik verksamhet. Alla ska erbjudas 

likvärdig vård och medborgarservice och omotiverade skillnader ska utjämnas. All verksamhet följer upp data 

med könsuppdelad statistik som analyseras. Analys av statistik kan även ske utifrån andra parametrar som 

socioekonomi, utbildningsnivå och geografi. Systemmätetalen för 2020 kommer, i de fall de är individbaserade, 

att redovisas könsuppdelade i årsredovisningen. I Program för hållbar utveckling 2017–2020 finns mål för 

mångfald och likabehandling som en del i social hållbarhet och sedan tidigare finns en handlingsplan för 

funktionshinderpolitiken. Sedan 2019 har arbetet med mänskliga rättigheter och FN:s hållbarhetsmål, Agenda 

2030 att intensifierats.  

 

 

Jämställdhet 
Jämställdhet är en demokratifråga och handlar i grunden om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser 

samt om att värdera kvinnor och män lika. Jämställdhetsintegrering är den politiska strategi som valts i Sverige 

för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt 

beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i 

beslutsfattandet. För att nå jämställdhet krävs stora insatser och förflyttning av perspektiv. 

Jämställdhetsintegrering ska börja tillämpas på allvar i Region Jönköping län och dess verksamheter. Om 

regionen är ett föredöme i dessa frågor kommer fler kommuner, föreningar, företag och privatpersoner att följa 

efter. Möjligheten att ta del av regionfullmäktiges sammanträden ska utvecklas, ett exempel är att under 2020 

införa teckenspråks- och skrivtolkning. 

 

 

För att tydliggöra den politiska ambitionen ska jämställdhetspolicyn fastställas av regionfullmäktige. Region 

Jönköpings län behöver konkretisera mer hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i regionens 

samtliga verksamheter. Jämställdhetsarbetet behöver synliggöras i verksamhetsplanerna. Företag eller 

institutioner som utövar sin verksamhet på uppdrag av Region Jönköpings län ska arbeta för jämställdhet på sin 

arbetsplats.  
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Inom Region Jönköpings län ska jämställdhetsaspekter alltid beaktas innan beslut fattas. För att arbetet med 

jämställdhetsintegrering ska bli verklighet tas en handlingsplan med tydliga åtgärder och uppdrag fram under 

2020. Handlingsplanen ska innefatta tillämpning av forskning samt stöd och utbildning av personal inom den 

egna organisationen 

Barnkonventionen 
Kunskap om barn och ungas rättigheter ska hållas levande och utvecklas inom alla delar i Region Jönköpings 

län. Barn måste få vara barn och samtidigt tas på allvar. Barnperspektivet ska genomsyra alla politikområden. 

Politiska beslut ska föregås av barnkonsekvensanalys, eftersom barn ofta har andra behov och förutsättningar 

jämfört med vuxenvärlden. Vi har ansvar för att skapa bra förutsättningar för våra barn och unga så att de får ett 

framtida bra liv, och vi har också ansvar för att lyssna på dem och ge dem ett bra liv här och nu när de är barn 

och unga. Vårt län ska vara den bästa platsen att växa upp på.  

 

Därför arbetar Region Jönköpings län efter FN:s barnkonvention. Det övergripande målet för vårt barnrättsarbete 

är att barns och ungas mänskliga rättigheter ska beaktas. De ska bemötas med respekt, ges möjlighet till 

utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Förutsättningen är att kunskapen om barnets rättigheter 

hålls levande och utvecklas inom alla delar i vår verksamhet. Handlingsplanen har speciellt fokus på: 

 utbildning och fortbildning för personal  

 barnrättsombud i varje enskild verksamhet 

 barn och ungas delaktighet 

 barn som anhöriga. 

 

 

Genom ett årligt Barnbokslut ges alla verksamheter möjlighet att på ett övergripande sätt redovisa 

barnrättsarbetet inom den egna verksamheten. I Barnbokslut ska särskilt belysas hur barn får stöd vid anhörigs 

sjukdom. Syftet är att barnsäkra Region Jönköpings län. 

Befolkningsbeskrivning 
Region Jönköpings län sammanfaller geografiskt med länsindelningen som omfattar 13 kommuner. Den 31 

december 2018 hade länet 360 825 invånare – en ökning med 3588 invånare jämfört med 2017. Under 2018 

ökande befolkningen i 12 av länets kommuner. Under de senaste fem åren har länets befolkning ökat med 19 590 

personer. Uppdelat på kommungrupper så har befolkningen i den nordvästra länsdelen ökat med 9874 personer, 

den östra länsdelen med 6158 personer och den södra länsdelen med 3558 personer. 

 

Fördelningen mellan kvinnor (49,4 procent) och män (50,6 procent) varierar mellan länets kommuner. Andelen 

kvinnor varierar mellan 48,1 (Gnosjö) och 49,9 (Mullsjö och Jönköping). Andelen kvinnor är något lägre och 

andelen män något högre i Jönköpings län jämfört med riket. Den förväntade medellivslängden är något högre i 

länet än i riket, för både kvinnor och män.  

 

Högst förväntad medellivslängd har kvinnor i Aneby kommun (85,5 år) och lägst medellivslängd har män i 

Nässjö kommun (80,5 år). Andelen barn under fem år och andelen 65 år och äldre av befolkningen är högre i 

länet än i riket.  

 

Av länets befolkning har 23,1 procent utländsk bakgrund (utrikes födda samt inrikes födda vars båda föräldrar är 

utrikes födda). Genomsnittet för riket är 24,9 procent. Spridningen i länet är relativt stor. Habo har lägst andel 

med utländsk bakgrund (9,9 procent) medan Gnosjö har högst andel (33,4 procent). 

 

I åldersgruppen 25-64 år har 14 procent av länets befolkning kort utbildning, det vill säga högst 

grundskoleutbildning. Motsvarande siffra för riket är 12 procent. Spridningen är stor i länet – den nordvästra 

länsdelen har lägst andel med kort utbildning och södra länsdelen högst. 

 

Andel öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd är lägre i länet (5,8 procent i augusti 2019) än i 

riket (6,9 procent) i åldersgruppen 16-64 år. Nässjö kommun har högst arbetslöshet och Habo kommun lägst. 

Ungdomsarbetslösheten är också något lägre i länet än i riket. I gruppen 18-24 år är siffran 7,2 procent i länet 

och 8,9 procent i riket (augusti 2019). Högst ungdomsarbetslöshet har Nässjö kommun och lägst har Gnosjö 

kommun. (Se figur 2 sida 11.) 
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Prognos över befolkningsutvecklingen 
Befolkningsprognosen för Jönköpings län innebär att folkmängden under prognosperioden 2018-2030 ökar med 

nästan 38 000 personer, från 357 237 år 2017 till drygt 395 000 år 2030. 

 

Befolkningstillväxten väntas vara som starkast under åren 2020-2025, med en årlig befolkningsökning på över 3 

000 personer. Framför allt är det en hög inflyttning som ligger bakom denna ökning. Mot slutet av 

prognosperioden förväntas tillväxten ligga omkring 2 500 personer per år. 

 

Prognosen för perioden 2018-2030 innebär: 

 folkmängden ökar med nästan 38 000  

 personer från 357 237 till drygt 395 000 

 antalet barn i åldrarna 0-5 år ökar med 1 630 

 antalet barn i grundskoleåldern 6-15 år ökar med 6 950 

 antalet ungdomar i gymnasieåldern 16-18 år ökar med 3 100 

 antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar (19-64 år) ökar med 14 400 personer 

 antalet yngre pensionärer (65-79 år) ökar med 2 300. 

 De äldre pensionärerna (80 år och äldre) ökar med 9 500. 

 

Figur 2: Arbetslöshet - andel av den registrerade arbetskraften 16–64 år samt andel av den 
registrerade arbetskraften 18–24 år 

 
 

Källor: Arbetsförmedlingens årsstatistik 2008-2018 samt Arbetsförmedlingens månadsstatistik aug 2019. 

 

Befolkningens hälsa 
För att kunna planera och prioritera verksamheten i Region Jönköpings län och i länets kommuner behövs 

kunskap om hälsoläget. Befolkningen i Jönköpings län mår generellt bra jämfört med riket. Dödstalen för både 

män och kvinnor ligger sedan 20 år tillbaka något lägre än i riket. Insjuknandet i ischemisk hjärtsjukdom (främst 

kärlkramp i hjärtat och hjärtinfarkt) minskar, medan antalet som insjuknar i cancer ökar något (Socialstyrelsen). 

 

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt folkhälsopolitiskt mål med tydligare fokus på jämlikhet i hälsa. Det nya 

nationella folkhälsomålet är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 

befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Det nya målet har åtta målområden. 

 

Med utgångspunkt i det nationella folkhälsomålet och de åtta målområdena presenteras lokala hälsotal. 

Utgångspunkt tas även i regionens strategi Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län. 

Hälsotalen utgörs av både mått på riskfaktorer för sjukdom och mått på hälsoutfall och är hämtade från 

Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan, Skolverket, Brottsförebyggande rådet, Socialstyrelsen, 

Folkhälsomyndigheten, Regionens Folkhälsoenkät Ung samt Region Jönköpings läns statistik över övervikt och 

fetma bland länets barn. I bilagorna visas diagram för länets kommuner samt statistik som ligger till grund för 
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diagrammen. I bilagan ”Hälsotal i Jönköpings län” presenteras också hälsotal uppdelat på kön, åldersgrupper 

samt socioekonomiska grupper i jämförelse med riket. Statistik som ligger till grund för alla diagram finns också 

i bilagan. 

Perspektiv: Process och produktion 
All verksamhet ska skapa värde och Region Jönköpings läns mål ska nås med lägsta möjliga resursinsats. Vi 

fortsätter vårt intensiva förbättrings- och utvecklingsarbete genom en kontinuerlig utveckling av processer och 

arbetssätt. För att skapa bästa möjliga resultat, behöver det finnas en gemensam bild av hur systemet fungerar. 

 

Bilden Region Jönköpings län som system (figur x, sida xx) visar sambandet mellan de olika delarna i systemet. 

I mitten beskrivs de processer som direkt möter invånarnas behov. Processerna utgår från att skapa värde för 

invånarna. Överst finns pådrivande ledningsprocesser, som påverkar arbetssätt och prioriteringar. Nertill finns 

processer som behövs för att utveckla och stödja verksamheten. Gränsdragningen mellan de tre olika delarna är 

inte självklar; verksamheter kan anses höra hemma i olika delar av bilden. Regiongemensamma inriktningar för 

stödprocesserna beskrivs nedan. 
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Mål och tillitsbaserad styrning 
Region Jönköpings läns målstyrning ses över. Att leda och styra en komplex organisation förutsätter att ledning 

och medarbetare vet vad uppgiften är och åt vilket håll de ska gå. Det förutsätter en gemensam verklighetsbild 

och förståelse för de mål som beslutas. Medarbetare ska göras mer delaktiga och ges möjlighet att ta större 

ansvar. 

 

Region Jönköpings län ska initiera en process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning genom delaktighet av 

medarbetare och i dialog med länets kommuner för att utveckla Region Jönköpings läns målstyrning på 

fullmäktige- och nämndnivå. 

Processorientering 
En förutsättning för långsiktigt hållbar verksamhet är utveckling och förbättring av arbetssätt genom ständiga 

förbättringar. Att kunna arbeta med ständiga förbättringar förutsätter ett system med väl definierade processer 

och tydliga mål. Så snart en process är känd av medarbetarna och har ett visualiserat mål, finns möjligheter att 

göra den allt bättre med hjälp av ständiga förbättringar. Genom en tydlig systematik i form av mål, mätningar 

och upprepade PGSA-cykler (planera, göra, studera, agera) med alla medarbetare involverade kommer vi allt 

närmare målet.  

 

Figur 4 Mål, mätningar och PGSA-cykler 

 
 

Ju högre takten är för genomförda dokumenterade förbättringar enligt modellen ovan, desto snabbare når vi 

målen och därmed visionen.  

 

Många av Region Jönköpings läns processer upprepas på flera håll i organisationen. För bästa möjliga resultat 

krävs att dessa processer är lika i sin utformning och leder till likartade resultat. Först då kan vi förenkla och 

förbättra för såväl externa som interna kunder som processen är till för. Att arbeta processorienterat med ständiga 

förbättringar ställer krav på tydligt ledarskap som är i ständig utveckling och utgår ifrån förändringsledning samt 

att de medarbetare som berörs är involverade i processen i alla led. 

 

För att nå likartade länsövergripande processer behöver vi samverka över organisatoriska gränser. En process 

spänner många gånger över flera organisatoriska gränser och kräver därmed att alla involverade gemensamt gör 

PGSA-cyklerna. En förbättring som genomförts på ett ställe i organisationen har inte nått sin fulla potential 

förrän den också genomförts på andra ställen i organisationen där samma arbete utförs. Modeller för 

länsövergripande processförbättring och spridning är en nödvändighet för att vi ska kunna hålla jämna steg med 

omvärlden vad gäller kundnöjdhet, kvalitet och resursförbrukning. 

Digitalisering 
Region Jönköpings läns förmåga att digitalisera arbetsprocesser och utveckla enkla och användbara tjänster är 

avgörande för att kunna möta de förväntningar som såväl invånare som medarbetare har på effektiva, säkra och 

moderna arbetssätt och servicenivåer. Digitalisering innebär också förändrade arbetssätt och det är genom detta 

vi får en större utväxling och bättre resursanvändning. 
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Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse 
Med kommunikation som strategiskt verktyg arbetar vi tillsammans för att förverkliga Region Jönköpings läns 

strategiska mål och visionen om ett bra liv i en attraktiv region. 

 

God kommunikation bygger på vår förmåga att förstå vad länsinvånare, medarbetare, samarbets-partners och 

andra intressenter behöver och vill veta. Vår kommunikation ska vara målgrupps-anpassad och tillgänglig och 

Region Jönköpings län ska uppfattas som en kommunikativ organisation. I dialogen med våra målgrupper ska vi 

hela tiden säkerställa att deras behov styr valet av innehåll och kanal. Kommunikationen ska öka invånarnas 

kunskap om Region Jönköpings län och ge möjlighet till insyn och delaktighet. 

 

Medarbetarna ska uppleva att cheferna är kommunikativa; att de engagerar och involverar medarbetarna. Alla 

medarbetare har ett eget ansvar att söka upp och ta del av information som är relevant för verksamheten, men 

också att dela med sig och underlätta för andra att göra ett bra jobb. 

 

Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka varumärket Region Jönköpings län. 

Risk och säkerhet 
Region Jönköpings läns risk- och säkerhetsarbete utvecklas kontinuerligt under planperioden. 

 

Region Jönköpings län arbetar systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet för att skydda 

informationen. Ett aktivt arbete med informationssäkerhet är viktigt för förtroendet bland invånare och patienter. 

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och EU:s NIS-direktiv ställer höga krav på informationssäkerheten. En 

robust IT-infrastruktur är den grund som behövs för att informationen ska kunna spridas på ett lättillgängligt och 

säkert sätt. 

Hållbar utveckling 
Region Jönköpings län har höga ambitioner för hållbar utveckling, och det präglar målen i vårt program för 

hållbar utveckling 2017–2020. Vi ska bidra till ett bra liv i en attraktiv region för dagens och framtidens 

generationer. Därför är det självklart för oss att våra verksamheter bidrar till att minimera miljöpåverkan och 

utjämna orättvisa livsvillkor. Vi vill skapa tillväxt och utveckling som är långsiktigt hållbar både socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt – både för våra medarbetare i organisationen och för länets invånare.  

 

Agenda 2030 är framtagen av FN och innehåller sjutton globala mål för hållbar utveckling. De övergripande 

områdena är att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa 

klimatkrisen. Utmaningen för varje individ, varje organisation, varje samhälle och varje nation är att se vad var 

och en kan göra för att hjälpa till att uppfylla målen. Inom Region Jönköpings län har arbetet påbörjats genom att 

en arbetsgrupp har kartlagt hur olika verksamheters arbete passar ihop med målen i Agenda 2030. Detta är ett 

arbete som kommer att utvecklas under de närmaste åren och integreras i det vi redan gör. 

Program för hållbar utveckling 
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling som är hälsofrämjande och jämlik med barnens bästa i 

centrum. En hållbar utveckling innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina. Arbetet med hållbar utveckling styrs av Program för hållbar 

utveckling 2017–2020. Programmet syftar till att visa hur vi ska arbeta för att på ett långsiktigt hållbart sätt nå 

vår vision För ett bra liv i en attraktiv region. 

 

Programmet har som mål att Region Jönköpings län till 2020 ska ha tagit betydande steg för att säkerställa att 

verksamheten bedrivs i linje med en hållbar utveckling. Till 2020 ska också arbetssätt ha utvecklats och kunskap 

tagits fram så att åtgärder vidtas för att på längre sikt uppnå en hållbar utveckling. 30 miljoner kronor avsätts för 

2017-2020 till investeringar för att regionens fastigheter ska producera 3 GWh förnybar energi. Region 

Jönköpings län bidrar också i det regionala utvecklingsuppdraget till att de nationella miljökvalitetsmålen nås 

samt verkar för skydd av ändliga resurser som åkermark och grundvatten. Vi arbetar aktivt för att skydda Vättern 

som dricksvattenstäkt och naturområde, och motsätter oss därmed miljöskadliga åtgärder såsom gasborrning, 

gruvbrytning och utökade skjutningar i området. 

 

Program för hållbar utveckling 2017-2020 omfattar fyra framgångsfaktorer:  

 vi är klimatsmarta 

 vi använder våra resurser klokt 

 vi är socialt hållbara 



PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH REGIONGEMENSAMMA INRIKTNINGAR 

 

7 

 vi bidrar till en sund livsmiljö. 

 

Utöver de mål som framgår under respektive framgångsfaktor finns tillhörande inriktningsmål samt beslutade 

aktiviteter i form av prioriterade åtgärder. De prioriterade åtgärderna revideras vid behov en gång per år. 

 

Under 2020 arbetas ett nytt program för hållbar utveckling fram, som tar vid när nuvarande program går ut och 

som omfattar perioden 2021-2025. 

 

Det nya programmet ska förutom hållbarhetsarbetet i den egna organisationen även beskriva hur Region 

Jönköpings län som finansiär, delägare i bolag och som samhällsaktör ska verka för att hållbarhetsmålen nås. I 

arbetet med det nya programmet ska en koldioxidbudget och en klimatstrategi tas fram som ligger till grund för 

vilka åtgärder som Region Jönköpings län behöver genomföra för att åstadkomma årliga minskningar av de 

klimatpåverkande utsläppen för att nå målen i Parisavtalet om högst 1,5 graders global uppvärmning. 

Framgångsfaktor Vi är klimatsmarta 

Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är fossilbränslefria, har negativa utsläpp av koldioxid 

och är klimatanpassade. 

 

Att vara klimatsmart innebär att vi bidrar till en minskad klimatpåverkan och tar vårt ansvar för att jorden ska nå 

det internationella målet med en temperaturökning på maximalt 1,5 grader. Vi behöver klimatanpassa vår 

verksamhet och minska vår klimatpåverkan. Det finns en tydlig koppling mellan ökad medeltemperatur på 

jorden och negativa sociala konsekvenser. Därför är det viktigt att vi arbetar med klimatfrågor även ur ett socialt 

perspektiv. Region Jönköpings läns finanspolicy innehåller denna inriktning. 

 

Grundorsaken till klimatpåverkan är att vi tar upp kol, olja och naturgas från berggrunden och då bryter mot 

hållbarhetsprincipen om att inte systematiskt öka förekomsten av ämnen från berggrunden. Den klimatpåverkan 

som vår verksamhet ger upphov till kommer från många olika håll. Vi har stor klimatpåverkan från till exempel 

arbetspendling, vår energianvändning, kollektivtrafiken och tjänsteresor. Utöver dessa har vi påverkan från vår 

materialanvändning av till exempel engångsmaterial, livsmedel, jordbruk och varutransporter.  

 

Klimatanpassning innebär till exempel att sjukvårdens kunskap om värmeslag och nya sjukdomar behöver öka, 

att vi klarar problem med dricksvattenförsörjningen och att våra sjukhusområden och övriga områden kan 

hantera mycket häftiga så kallade hundraårsregn som bedöms öka. 

 

Mål år 2020 

1. Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i Region Jönköpings läns verksamheter ska öka 

under programperioden. 

2. Energieffektiviteten ska öka i vår verksamhet. Klimatpåverkan från våra egna transporter ska minska. 

Framgångsfaktor Vi använder våra resurser klokt 

Klok resursanvändning innebär att våra verksamheters utveckling inte tar resurser från kommande generationer 

utan istället verkar för cirkulär ekonomi när det gäller varor och tjänster. Kretsloppen ska vara resurseffektiva 

och fria från farliga ämnen. 

 

Klokt resurstänkande handlar om att använda resurser på ett effektivt och hållbart sätt. Med resurser menas både 

ekonomiska resurser såväl som naturens resurser. Vissa resurser är förnyelsebara medan andra inte är det. Om vi 

ska använda icke förnyelsebara resurser ska dessa hanteras i slutna kretslopp så att kommande generationer 

också kan använda dem. Här finns två av hållbarhetsprinciperna med att inte systematiskt tillföra ämnen från 

samhällets produktion eller systematisk undanträngning av naturen med fysiska metoder. Resursanvändningen 

ska inte bryta mot dessa villkor. Resursanvändningen ska ske på ett effektivt sätt och är en viktig fråga för våra 

verksamheter. Väl använda resurser inom vår verksamhet ger en minskad miljöpåverkan, god ekonomi och ökad 

nytta för våra uppdragsgivare. 

 

Mål 2020 

1. Vi ska ha utvecklat långsiktigheten i våra beslut samt ha fokuserat på livscykelkostnaden vid investeringar 

och upphandlingar. 

2. Vår material- och livsmedelsförsörjning ska bidra till ett hållbart samhälle. 
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3. Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i organisationen, ska främja ett totalt 

hållbarhetsperspektiv vid styrning av verksamheten. 

Framgångsfaktor Vi är socialt hållbara 

Som en socialt hållbar organisation agerar och samverkar vi med vår omvärld på ett sådant sätt att vi har en 

positiv påverkan på människor, både i vår närhet och på andra håll i världen. 

 

Social hållbarhet är en av de fyra hållbarhetsprinciperna och handlar om mångfald och tillit i samhället och alla 

människors möjlighet till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening. Det omfattar mänskliga 

rättigheter, likabehandling, tillgång till sjukvård, skäliga arbetsvillkor, möjlighet att engagera sig i samhället, 

möjlighet till kompetensutveckling och en mening med att finnas. Vår utgångspunkt är att människor med olika 

bakgrund, färdigheter och livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap och nya insikter.  

 

Region Jönköpings län arbetar efter FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning.  

 

Vi som region har en direkt påverkan på invånarnas möjlighet till hälsa genom vårt ansvar för folkhälsa och 

sjukvård, regional utveckling genom arbetet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS), 

kompetensutveckling genom våra folkhögskolor och naturbruksgymnasier, existentiella frågor genom vår 

kulturverksamhet och genom skäliga arbetsvillkor hos de som tillverkar de varor och tjänster vi köper in. Allt 

detta utifrån att människors lika rättigheter och värde erkänns och respekteras.  

 

Som organisation har vi flera grundläggande värderingar som leder till en hållbar organisation och hållbar 

utveckling. Kundorientering medför att vi ska skapa värde för de som vi finns till för – våra kunder. För att göra 

detta behöver vi ett engagerat ledarskap, allas delaktighet och mångfald. Här framstår även samverkan både 

internt och externt som avgörande för att nå framgång i detta arbete. För att vara långsiktigt framgångsrik i detta 

arbete har vi som arbetsgivare en viktig roll i att skapa de rätta förutsättningarna för både dem vi är till för, våra 

medarbetare och samverkanspartner. 

 

Mål 2020 

1. Vi ska arbeta för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom organisationen. Det innebär 

till exempel att vi arbetar med vision, värderingar, mål, policyer och riktlinjer, att det finns en ”vi-känsla” i 

organisationen och goda och stödjande relationer med samarbetspartners och mellan olika enheter och 

nivåer. 

2. Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen ska präglas av mångfald.  

3. Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen ska präglas av likabehandling med samma rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

4. Integration; verksamheten och arbetsplatsen ska aktivt främja integration inom ramen för strategier, planer, 

program och dylikt. Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, jämställdhet och ett normmedvetet 

förhållningssätt och bemötande. 

Framgångsfaktor Vi bidrar till en sund livsmiljö  

En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljö- och hälsoeffekter. 

Verksamheterna bidrar till en frisk befolkning genom ett framgångsrikt arbete med folkhälsan. 

 

En sund livsmiljö är en miljö fri från ämnen som är negativa för vår hälsa och för de naturliga kretsloppen. Det 

handlar också om biologisk mångfald och en miljö som bidrar till en god psykisk hälsa. Det innefattar alla de tre 

hållbarhetsperspektiven; sociala förhållanden, ekonomiska villkor och miljöhänsyn. Här finns tre av 

hållbarhetsprinciperna med att inte systematiskt tillföra ämnen från samhällets produktion, systematisk 

undanträngning med fysiska metoder och den sociala hållbarhetsprincipen utifrån hälsa. 

 

Folkhälsa och sjukvård är en stor del av vår verksamhet och ligger i linje med att arbeta för en sund livsmiljö. 

Det handlar om det vi kan påverka själva, som hur vi använder kemiska produkter, hur vi förskriver läkemedel, 

hur vi transporterar personer och varor samt hur vi anlägger grönytor. Men det handlar också om att skapa en 

sund livsmiljö där de varor tillverkas som vi använder i vår verksamhet, till exempel läkemedel, livsmedel, IT-

utrustning, sjukvårdsmaterial och textilier. 
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Mål 2020 

1. Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i produkter och varor utifrån en 

tydlig kemikaliestrategi.  

2. Inriktningen är att vi i första hand ska välja ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende 

djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand ska vi välja livsmedel som uppfyller svenska krav 

avseende djurhållning och övriga livsmedelskrav. I tredje hand ska vi välja ekologiska livsmedel.  

3. Vi ska genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuda hälsosamma val i våra restauranger och caféer. 

4. Vi ska ha en effektiv läkemedelsanvändning. Kunskapen om läkemedelsanvändning i vår organisation ska 

vara god när det gäller hälsoeffekter, miljöpåverkan och social påverkan, både här i länet där läkemedel 

används och där de produceras. 

Perspektiv: Lärande och förnyelse 
Närmare 30 års arbete med organisatoriskt lärande visar betydelsen av lärande och ständiga förbättringar i 

service och processer. Innovationer och nya arbetssätt växer fram genom att många är motiverade för, och 

engagerade i, ett ständigt pågående förbättringsarbete. Detta är möjligt när alla medarbetare och chefer ges 

förutsättningar att bidra med, och utveckla, sitt engagemang och sin kompetens. Grundläggande i chef- och 

ledarskap är att för bästa möjliga verksamhet utifrån behov skapa förutsättningar för lärande, utveckling och 

delaktighet. Därför engageras alla medarbetare i lärande och systematiskt förbättringsarbete inom sina 

verksamhetsnära arbetslag/mikrosystem och i att förnya sina arbetsprocesser och sin egen kompetens. Förnyelse 

och innovationer uppmärksammas särskilt. Patienters och invånares kompetens och synpunkter blir allt viktigare 

delar i förbättringsarbetet.  

 

Ett väl fungerande ledningssystem innebär effektiv ledning och styrning samt att erfarenheter från olika lokala 

förbättringsarbeten stimuleras och tas tillvara i hela organisationen. För att utveckla det övergripande 

ledningssystemet arbetar vi med kriterierna i Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 

Lärande och innovation 
Region Jönköpings läns utvecklingsstrategi baseras på fyra principer:  

 lärande är nyckeln till utveckling och förbättring 

 förbättring går på bredden och djupet 

 förbättringar görs av både ledningen och enskilda medarbetare 

 genom nya angreppssätt och förbättrade arbetsprocesser höjs värdet på Region Jönköpings läns tjänster. 

 

Lärande- och förnyelsearbetet skapar förutsättningar för att  

 behålla det som fungerar bra i nuet och säkradess uthållighet 

 förbättra det som kan förbättras i nuet – ständiga förbättringar 

 finna nya sätt att förändra nuet på – förnyelse. 

Ständiga förbättringar – kraftsamling 
I takt med de förändringar som sker i omvärlden ska Region Jönköpings län stärka och förnya verksamheten för 

attraktivitet och tillväxt och för att nå bättre folkhälsa och bättre vård. Utgångspunkten är att arbeta med det som 

skapar värde för invånarna inom hälso- och sjukvård och regional utveckling, för bättre hälsa, bättre vård till 

lägre kostnader. Detta är en del av ständiga förbättringar. 

 

Kraftsamlingen är både ett förhållningssätt och ett riktat arbete inom avgränsade områden i hela verksamheten. 

Inom hälso- och sjukvård görs översyn av olika specialistområden för att skapa en jämlik vård. Utgångspunkten 

för arbetet är folkhälsa och partnerskap med patienten. Arbetet har sitt fokus på kostnadseffektivitet och nya 

arbetssätt med bibehållen eller förbättrad kvalitet. Utveckling av nya arbetssätt, fokus på hälsa och egenvård 

liksom Rätt använd kompetens (RAK) och digitalisering är viktiga delar i planerna.  

 

Behovet av fortsatt kraftsamling i hälso- och sjukvården förstärks av välfärdsutmaningen, den demografiska 

utvecklingen under kommande decennier, samt att kostnaderna överstiger budgeten. Vår nettokostnad ligger 

dock lägre än riksgenomsnittet jämfört med andra landsting/regioner.  
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Perspektiv: Ekonomi 
Utgångspunkten för styrningen är Kommunallagens krav på god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv 

(ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet) och ur ett finansiellt perspektiv (långsiktig och uthållig 

finansiering). 

Kostnadseffektiv verksamhet 
Verksamhetsmål inom hälso- och sjukvård och regional utveckling ska uppnås med lägsta möjliga resursinsats. 

För en bra styrprocess krävs att olika verksamhetsnivåers mål, resurstilldelning och resultat är tydliga, i såväl 

planering som genomförande och uppföljning. En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnås 

genom god måluppfyllelse där tjänsten producerats med en hög produktivitet (se figur 5, sida 19). 

 

 

Finansiellt mål 
Region Jönköpings län har en stark och stabil ekonomisk grund som skapats genom ett långsiktigt 

ansvarstagande. Kostnadsutvecklingen inom framförallt hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken kommer att 

ställa krav på finansiering och kostnadskontroll för en ekonomi i balans. Nya satsningar och reformer samt 

investeringar i verksamheten ska därför ske med långsiktig stabilitet i fokus. Varje generation bör bära 

kostnaderna för den service som den beslutar om och själv konsumerar. För att säkerställa en hälso- och sjukvård 

med god tillgänglighet och hög kvalitet krävs en fortsatt tydlig prioritering av välfärdens verksamheter. 

 

Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att vi över tid ska finansiera investeringarna med egna 

medel. Utgångspunkten är att Region Jönköpings läns verksamheter inte kostar mer än vad som kan finansieras 

genom skatteintäkter och statsbidrag. Region Jönköpings läns ekonomiska resultat ska vara på en nivå där såväl 

konjunktursvängningar som framtida åtaganden kan klaras. Det handlar om att klara pensionsåtaganden 

gentemot personalen, investering och finansiering i all verksamhet som Region Jönköpings län ansvarar för. 

 

Det övergripande finansiella målet innebär: 

 skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska räcka till verksamhetens nettokostnader och 

investeringsutgifter  

 finansiella intäkter från pensionsmedels- och rörelsekapitalförvaltningen ska täcka finansiella kostnader 

avseende pensionsskulden 

 det övergripande finansiella målet om egenfinansiering utvärderas över tidsperioden 2015-2025. 

 

Av skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska över tid verksamhetens nettokostnader utgöra 98 

procent, finansnetto 0 procent och investeringsutgifter utöver avskrivningar utgöra 0-2 procent av skatteintäkter 

och statsbidrag/kommunal utjämning. 

 

Inom den kommunala sektorn är den allmänna definitionen av egenfinansiering av investeringar att 

investeringsutgifterna ska täckas av årets resultat och avskrivningar. Den 1 januari 2019 förändrades den 

kommunala redovisningslagen så att finansiella tillgångar ska värderas till marknadsvärdet. Det innebär att 

orealiserade värdeuppgångar och värdenedgångar på finansiella tillgångar blir resultatpåverkande och att årets 

resultat ett enskilt år kan vara mycket högt alternativt lågt i förhållande till budget beroende på att orealiserade 

värdeförändringar påverkat resultatet. För att den förändrade redovisningsprincipen inte ska påverka hur Region 

Jönköpings läns mål om egenfinansiering av investeringar bedöms är scenariot för perioden 2015-2015 beräknat 

utifrån resultatmåttet verksamhetens resultat före finansnetto och avskrivningar. På så vis får finansnettot ingen 

påverkan på det finansiella målet.  
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Pensionsskuld 
Den 31 december 2018 uppgick Region Jönköpings läns pensionsåtagande till 8,8 miljarder kronor. 

Pensionsåtagandet regleras i huvudsak genom tre avtal: PA-KL, KAP-KL och AKAP-KL. Avkastningen på de 

samlade finansiella tillgångarna på 6,8 miljarder kronor (marknadsvärde 181231) täcker inte fullt ut kostnaden 

för att värdesäkra pensionsåtagandet vilket innebär en årlig finansiell kostnad.  Kostnaden för den 

förmånsbaserade pensionen kommer att variera mellan åren under planperioden beroende på att prognosen för 

inkomstbasbeloppets ökning är olika men ökar marginellt till 2022. 

Finansiella förutsättningar 
Region Jönköpings läns finansiella förutsättningar för att tillgodose medborgarnas behov beror i huvudsak på: 

 befolkningsutvecklingen i länet relaterad till ökningen i riket  

 samhällsekonomins utveckling och dess påverkan på skatteunderlag  

 statens transfereringar  

 avgiftsnivåer  

 skattesats. 

 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning augusti 2019 av samhällsekonomin 
SKL bedömer att en svagare arbetsmarknadskonjunktur står för dörren. Statistiska utfall och indikatorer pekar 

överlag på en försvagad svensk konjunktur. Sysselsättningen är ännu hög, men nu syns tecken på en försvagad 

arbetsmarknadskonjunktur. SKL förväntar en låg BNP-tillväxt samt vikande sysselsättning 2019-2021. En 

nedväxling i underliggande och real tillväxt för det kommunala skatteunderlaget dröjer dock till nästa år, 2020.  

 

SKL beskriver arbetsmarknaden som stark, men antalet sysselsatta minskade i både första och andra kvartalet 

2019 enligt nationalräkenskaperna. Tillväxten i såväl antal sysselsatta som arbetade timmar har under det första 

halvåret 2019 sjunkit snabbt i både privat och offentlig sektor. Samtidigt som den relativa arbetslösheten (enligt 

Arbetskraftsundersökningarna, AKU) under det andra kvartalet låg kvar på låga 6,3 procent 

 

Trots att konjunkturuppgången medförde en mindre ökning av arbetade timmar 2018 jämfört med 2017, skedde 

en tydlig inbromsning av skatteunderlagstillväxten. Vilket till viss del förklaras av att löneökningarna avtog, men 

främst av en teknikalitet där grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjdes. 

SKL räknar med fortsatt inbromsning skatteunderlaget i både den faktiska och underliggande ökningstakten i år. 

Orsaken är att sysselsättningen ökar långsammare. En långsammare tillväxt av antalet arbetade timmar 

motverkas till en mindre del av stigande löneökningstakt samt större inkomstökningar från pensioner och 

arbetsmarknadsersättningar. Dessutom höjs grundavdragen åter för personer som fyllt 65 år (och kompenseras 

ånyo via en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning).  

 

När SKL blickar framåt räknar de med att högkonjunkturen går mot sitt slut, med en minskning av arbetade 

timmar för 2020 som följd. Men effekten på skatteunderlaget dämpas bland annat av att löneökningarna blir 

något högre och att grundavdragen endast ökar svagt. Det betyder att skatteunderlaget växer i samma takt 2020 

som 2019. 

Generella statsbidrag och utjämning   
Statens bidrag till landstingssektorn består i allt väsentligt av bidraget för kommunalekonomisk utjämning och 

bidraget avseende läkemedelsförmånen. Syftet med kommunal utjämning är att skapa likvärdiga ekonomiska 

förutsättningar för alla landsting och regioner att kunna tillhandhålla likvärdig service oberoende av 

länsinvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Systemet för kommunalekonomisk utjämning 

omfattar: 

 Inkomstutjämningsbidrag (staten garanterar medelskattekraft på 115 procent) 

 Mellankommunal kostnadsutjämning (hälso- och sjukvård, glesbygd, befolkningsförändringar, 

kollektivtrafik, strukturella löneskillnader) 

 Regleringsavgift (staten reglerar här den totala nivån på transferering). 

 

Sedan 2017 fördelas 10 miljarder kronor till kommuner och landsting, dessa kallas välfärdsmiljarderna. De 

fördelas i två delar; en generell del utifrån antal invånare, en modellberäknad del utifrån antal asylsökande och 

nyanlända. Andelen som fördelas i den modellberäknade delen kommer successivt att minska under perioden 

2018–2020, till att allt fördelas generellt utifrån antal invånare från och med 2021. För Region Jönköpings län 

innebär det 26 miljoner kronor 2020. Kostnadsfri tandvård för barn och unga till och med 23 år, är utifrån 

finansieringsprincipen kompenserad i regleringsavgiften/bidraget. 
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Tabell 2 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 
 

miljoner kronor Utfall 2018 Prognos 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Inkomstutjämning 1 683 1 736 1 788 1 843 1 912 

Kostnadsutjämning -325 -339 -358 -364 -375 

Regleringsavgift/bidrag 
1)
 -108 -69,7 -72 -76 -122 

Läkemedelsbidrag 945 998,5 1 049 1 101 1 156 

Välfärdsmiljard flyktingvariabler resp inv. 65,3 44 26 0 0 

Summa 2 260 2 370 2 433 2 504 2 571 

 
 
 
Kostnadsutjämning 
För 2020 beräknas Region Jönköpings läns bidrag till kostnadsutjämningen bli 358 miljoner kronor för gynnsam 

struktur. Region Jönköpings läns bidrag till kostnadsutjämning innebär för hälso- och sjukvård att våra 

nettokostnader utifrån strukturella förhållanden förväntas ligga en halv procent under genomsnittlig kostnad i 

riket (index 99,5 procent). Regeringen har föreslaget riksdagen att fatta beslut om förändringar i 

kostnadsutjämningen inför 2020. Effekter av detta har inte tagit i beaktande. 

Statsbidrag för läkemedel 
Genom överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting har landstingen ersatts med ett 

särskilt statsbidrag för kostnaden för läkemedelsförmånerna. Statsbidraget fördelas till landstingen enligt en 

behovsmodell som är baserad på befolkningsstruktur och socioekonomi. Mycket kostsam läkemedelsbehandling 

för vissa sjukdomar, som är ojämnt fördelade mellan landstingen, finansieras solidariskt av landstingen. Statens 

ersättning till landstingen för läkemedelsförmånerna är ett specialdestinerat statsbidrag. Region Jönköpings läns 

bidrag för läkemedel beräknas för 2020 uppgå till 1 049 miljoner kronor (tabell 2, sida 21). 

 

Riktade statsbidrag till hälso- och sjukvården 
Utöver generella statsbidrag förekommer ett flertal riktade statsbidrag/projektbidrag. De riktade statsbidragen 

inom hälso- och sjukvård är i de flesta fall knutna till en överenskommelse som tecknas mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I överenskommelsen regleras vilka insatser landsting och regioner 

ska göra för att erhålla bidragen samt hur insatserna ska återredovisas.  

 

De riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvård utökades kraftigt inför 2018 och satsningarna har fortsatt under 

2019. Under 2019 har ytterligare riktade statsbidrag tillkommit och reviderade överenskommelser har tecknats 

mellan staten och SKL. En bedömning av vilka medel som Region Jönköpings län kan räkna med för 2020 har 

gjorts och dessa finns inräknade i budgeten för 2020.  Utgångspunkten i planeringen för Region Jönköpings län 

är att det arbete som påbörjades under 2018 och i allt väsentligt har fortsatt under 2019 kommer att fortgå även 

2020 vilket innebär att den för fördelning av medel inom Region Jönköpings län som beslutats för 2019 ligger 

fast även 2020. De överenskommelser som tecknas inför 2020 kan dock innebära att vissa justeringar kan behöva 

göras. I 2020 års budget finns 389 miljoner med bland verksamhetens intäkter som avser förväntade riktade 

statsbidrag, av dessa har 52,3 miljoner kronor fördelats som permanenta förstärkningar sedan tidigare och 74,5 

miljoner finns fördelade för pågående arbeten i verksamheten.   

 

I tabellen x sida xx redovisas hur de statsbidrag som beräknas för 2020 fördelas. 

 

 

Tabell 3 Riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvård 
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Överenskommelse mellan SKL och staten/ 

fördelat 2019 till:

Preliminär 

fördelning 

2019

Nya ÖK 

juni 2019

Diff Bedömt 

bidrag 

2020
Kommentar

Patientmiljard 34,6 85,0 50,4 85,0 God och nära vård 2019 års ÖK

- vårdval primärvård 15,0 15,0 15,0 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten

- specialiserad vård/verksamhetsområden 9,0 9,0 9,0 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten

- folkhälsa sjukvård, gemensamt arbete 5,2 5,2 5,2 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten

10,0 Digitalisera hälsosamtalen samt utveckla digitala stöd för egenvård

3,5 Kvinnojouren

0 0 7,0 Koloncancer screening

15,0 Förstärkning av den näravården inkl vårdval BUP

10,0 Barn- och ungdomspsykiatri

- ej fördelat 2019 5,4 55,8 10,3 Finansiering tillsvidare, hanteras av FS nämndens presidium

Barnhälsovård med mera 4,9 5,2 0,3 5,2 Ingen förändring mot planering inför 2019

- primärvård/verksamhetsområde 3,7 3,3 3,3 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten

- Folktandvården 0,4 0,4 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten

- folkhälsa sjukvård, gemensamt arbete 0,2 0,2 0,2 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten

- folkhälsa sjukvård, civilförsvarsplanering 1,0 1,3 1,3 Enligt krav från MSB

*Psykisk hälsa 48,7 37,3 -11,4 37,3 Ingen förändring mot planering inför 2019

- vårdval primärvård 5,0 10,0 10,0 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten

- specialiserad vård/verksamhetsområden 13,5 13,5 13,5 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten

- folkhälsa sjukvård, gemensamt arbete 0,4 0,4 0,4 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten

- specialiserad vård/verksamhetsområden 12,3 12,3 12,3 Utlagt i budgetram permanent

- höjt statsbidrag från 2019 17,5 1,1 1,1 Finansiering tillsvidare, hanteras av FS nämndens presidium

Goda arbetsvillkor för vårdens medarbetare 69,7 114 44,3 114 Inklusive professionsmiljarden

- vårdval primärvård 10 10 10 Höjd grundbemanning, permanent förstärkning

- specialiserad vård/verksamhetsområden 19,5 19,5 19,5 Attraktivitet nattjänster, teamsjuksköterskor, permanent förstärkning

- folkhälsa sjukvård, gemensamt arbete 3,2 3,2 3,2 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten

- specialiserad vård/verksamhetsområde 2,0 2,0 2 Kompetensutveckling palliativ vård RO30

- regiongemensam resurs specialiserad vård 7,0 7,0 7 Kompetensförsörjningsarbete i gemensam enhet

- specialiserad vård/verksamhetsområde 5,0 5,0 5 5 ytterligare PTP-psykologer

- ej fördelat 2019 18 62,3 5,3 Finansiering tillsvidare, hanteras av Regionstyrelsens arbetsutskott

12 Yrkesskicklig sjuksköterskor

15 Utbildningstjänster

60 Lönebildning

-36 Arbetstidsförkortning/arbetstidsmodeller 

6 Stärkt grundbemanning senirora medarbetare

- regiongemensam resurs 5,0 5,0 5 Fler utbildningstjänster specialistssk, spec vård samt primärvård

Jämlik vård effektiva vårdförlopp 0 2,1 2,1 2,1 Helt ny 2019

Kortare väntetider cancervård 0 12,0 12,0 12,0 Helt ny 2019

Ny kömiljard 0 11,0 11,0 56,0 Helt ny 2019, upp till cirka 56 miljoner kronor

Aktiv sjukskrivning 0 42,9 42,9 42,9 Återkom 2019

Förlossning, kvinnors hälsa 49,0 51,1 2,1 34,7

- specialiserad vård/verksamhetsområde 17,7 17,7 17,7 Förlossningsvård, permanent förstärkning bemanning/utveckling

- specialiserad vård/verksamhetsområde 18,5 18,5 18,5 Förlossningsvård, permanent förstärkning bemanning/utveckling

- primärvård/verksamhetsområde 4,4 4,4 4,4 Kvinnohälsovård, permanent förstärkning bemanning/utveckling

- specialiserad vård/verksamhetsområde 1,2 1,2 1,2 Neonatalvård, permanent förstärkning bemanning/utveckling

- folkhälsa sjukvård, gemensamt arbete 0,3 0,3 0,3 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten

- ej fördelat 2019/utfördelat för mycket 2020 6,9 9,0 -7,4 Finansiering tillsvidare, hanteras av FS nämndens presidium

RIKTADE STATSBIDRAG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 206,9 360,6 153,7 389,2  
 
*Psykisk hälsa: Utöver ovan angiven summa statsbidrag är 4,6 mnkr fördelade till kommunal utveckling för 

ungdomsmottagningar 
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Regionskatten 
Region Jönköpings läns utdebitering 2020 är 11,76 kronor. Om hänsyn tas till landstingens olika kostnadsansvar 

för hemsjukvård, kollektivtrafik, färdtjänst med mera (den så kallade skattesatsen), var justerade skattesats 2019 

för Region Jönköpings län 11,57 kronor, vilket är samma nivå som genomsnittet för riket. 

 

En viktig förutsättning för fortsatt god samhällsekonomisk tillväxt är att skatten hålls på en långsiktigt hållbar 

nivå. 

Tabell 4 Genomförda skatteförändringar sedan 2011 

År Förändring   Skattesats 

2019 Höjd utdebitering 0,50 11,76 

2015 ”Skatteväxling” region med mera 0,05 11,26 

2014 Skatteväxling av färdtjänst 0,15 11,21 

 Höjd utdebitering 0,40  

2013 Skatteväxling av hemsjukvård -0,34 10,66 

2012 Skatteväxling av trafik 0,33 11,00 

2011     10,67 

Finansiella intäkter/kostnader 
Årsavkastningen för de finansiella tillgångarna åren 2020-2022 beräknas uppgå till cirka 4,75 procent. vilket 

motsvarar cirka 250 miljoner kronor per år. Pensionsskulden vid 2019 års utgång beräknas uppgå till 9,1 

miljarder kronor och beräknas öka till 9,8 miljarder kronor 2022. Kostnad för värdesäkringen av 

pensionsskulden beräknas minska från 340 miljoner kronor 2019 till 304 miljoner kronor 2022. 

FINANSIELL BEDÖMNING 2020–2022 
För en långsiktig och finansiell hållbar utveckling är Region Jönköpings läns finansiella målsättning att över tid 

uppnå ett finansiellt resultat som ger förutsättning för egenfinansiering av investeringar. Föreliggande 

resultatbedömning och bedömning kring möjlighet av egenfinansiering av investeringar baseras på följande 

förutsättningar:  

 Verksamhetens nettokostnad för 2020-2022 är en uppräkning av 2019 års budget utifrån av SKL bedömd 

pris- och löneförändring.  

 Skatteintäkter och kommunal utjämning/statsbidrag utifrån SKL:s bedömning augusti 2019. 

 Oförändrad skattesats 2020 11,76 

 Utgiftsramar för 2020-2022 har utökats vilket redovisas i tabell x, sida xx. 

 

Investeringar 
Erfarenheten visar att utfallet av investeringarna sällan når upp till målen i budget och flerårsplan. 

Högkonjunkturen och de pågående byggnationerna gör det realistiskt att investeringarna uppgår till 80 % procent 

av den beräknade investeringskalkylen under 2020 och 85% åren 2021-2023, resterande år beräknas de till 100 

% av investeringsplanen.  

 

Utifrån bedömningen av resultat, investeringsnivå och därmed egenfinansiering saknas utrymme för 

utgiftsökningar och restriktivitet i beslut om nya investeringar kommer att vara nödvändig såväl under 

planperioden 2020-2022 som resterande år i perioden för det finansiella målet om egenfinansiering, 2015-2025.  

 

För att klara egenfinansieringsperioden 2015-2025 (tabell x, sid xx) innebär det att investeringsnivån inte får 

överstiga 470 miljoner kronor år 2024 och 440 miljoner kronor år 2025. Skulle investeringsbehovet överstiga 

nivån något år krävs särskilt beslut om hur den överskjutande delen ska finansieras. 

Finansiell utblick mot 2030 
De senaste tjugo åren har det varit en förhållandevis god balans i den demografiska utvecklingen. De 

åldersgrupper som är i arbete och därmed bidrar till finansiering av välfärden har växt i ungefär samma takt som 

de behov som den demografiska utvecklingen har gett. Trots det har välfärdssektorn haft stora utmaningar att 

klara en verksamhet och ekonomi i balans. Region Jönköpings län har sedan början av 2000-talet varje år ökat 

kostnadsmassan utöver pris- och löneökningar, det vill säga en volymökning.  
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Den demografiska utvecklingen de kommande 20 åren kommer däremot att innebära en mycket stor utmaning 

för välfärdssektorn i hela Sverige. Enligt befolkningsprognosen kommer Jönköpings län att ha cirka 390 000 

invånare år 2030, en ökning med nästan 40 000 invånare. Det som kommer att utmana välfärdssektorn är att de 

åldersgrupper som ökar mest är de yngre och de äldre. Åldersgrupperna som vi idag räknar till de som arbetar, 

20–64 år, ökar visserligen också men inte alls lika mycket.  

 

Staten, kommuner och regioner påverkas på olika sätt av den demografiska utvecklingen fram till 2030. För att 

konkretisera hur Region Jönköpings läns verksamhet och därmed intäkter och kostnader påverkas har en 

långtidsprognos tagits fram.  

 

I nettokostnadsprognosen ligger befolkningsprognosen som bas, till denna har lagts dagens 

verksamhetskostnader utifrån hur dagens invånare konsumerar Region Jönköpings läns tjänster beroende på 

ålder och kön. Detta ger en framskrivning av nettokostnaderna utifrån att all verksamhet bedrivs och konsumeras 

på samma sätt som idag, det vill säga demografiutvecklingen får fullt genomslag. 

 

Även för prognosen över skatteintäkter och statsbidrag ligger befolkningsprognosen som bas för hur 

skatteintäkter med mera utvecklas under perioden. Utöver detta har en del schablonmässiga bedömningar gjorts 

för att skapa en komplett kalkyl.  

 

Långtidsprognosen visar tydligt att Region Jönköpings län inte kan låta nettokostnadsutvecklingen följa den 

demografiska utvecklingen och fortsätta att öka i volym. Det som kommer att behövas är en omställning i 

verksamheten som gör att Region Jönköpings län klarar att leverera verksamhet inom hälso- och sjukvård och 

regional utveckling till ett större invånarantal. En av inriktningarna för att klara utmaningen är att göra en 

omställning från specialiserad vård till primärvård och därifrån till att mera stödja invånarna i hälsofrämjande 

insatser och fortsatt arbete för en bättre hälsa hos invånarna minska behoven av hälso- och sjukvård. Arbetet med 

den regionala utvecklingen är av stor betydelse för att säkra tillgång till arbetskraft och en god tillväxt i länets 

skatteunderlag. Ett tydligt ledarskap för detta omställningsarbete ska utses. 

 

Hela välfärdssektorn står inför samma utmaning och faktorer som också kommer att bidra till lösningar är 

sannolikt digitalisering, ett längre arbetsliv och invandring. 
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Tabell 5 Förändring jämfört med Budget 2019 
 
 

Förändring jämfört med Budget 2019 Beskrivning 2020 2021 2022
miljoner kronor

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet (ANA)

Regionala utvecklingsmedel -3,0 -6,0 -9,0

Summa ANA nämnden -3,0 -6,0 -9,0

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)

Trafik

Kollektivtrafik - utbyggnad sid -25,0 -25,0 -25,0

Serviceresor kostnadsökning -17,5 -6,0 -6,0

Seniorkort 5,0 5,0 5,0

Summa TIM nämnden -37,5 -26,0 -26,0

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Tolktjänster exklusive teckenspråkstolkning 20,0 20,0 20,0

Förstärkning näravård primärvård inkl vårdval BUP stb -15,0 -15,0 -15,0

Avgift besök akuten 10,0 10,0 10,0

Fördubblad läkartid på äldreboende -10,0 -10,0 -10,0

Koloncancer screening stb -7,0 -7,0 -7,0

Stöd til l  våldsutsatta stb -3,5 -3,5 -3,5

Kamera på akumottagningen Värnamo Akut Sjukhus och Närakuten Ryhov -0,5

Barn- och ungdomspsykiatri stb -10,0 -10,0 -10,0

Summa FS nämnden -16,0 -15,5 -15,5

Regionstyrelsen

Gemensamma kostnader 

Byggprojektledning 0,0 2,0 2,0

Rivningskostnader sid 2,0 2,0 2,0

Digitalisera hälsosamtalen samt utveckla digitala stöd för egenvårdstb -10,0 -10,0 -10,0

Halkskyddsfinansiering 0,0 1,0 1,0

Halkskyddsfinansiering sid 2,0 1,0 1,0

Cosmic, utvecklingssatsning inom kundgruppen sid -5,6 -12,6 -12,6

Utbildningstjänster stb -15,0 -15,0 -15,0

RS oförutsedda 12,0 12,0 12,0

Lönebildning inkl karriärstjänster för sjuksköterskor stb -60,0 -120,0 -180,0

Arbetstidsförkortning/arbetstidsmodeller stb 36,0 36,0 36,0

Summa Regionstyrelsen -38,6 -103,6 -163,6

SUMMA FÖRÄNDRING JÄMFÖRT MED 2019 -95,1 -151,1 -214,1  
 
 
Utökningar Moderaterna -66,5 -93,5 -156,5

Varav statsbidrag -84,5 -144,5 -204,5

Utökning som ej finansieras av statsbidrag 28,5 26,0 23,0  
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Tabell 6 Egenfinansiering av investeringar 2015-2025 
 

mnkr 2015 2016 2017 2018

Prognos 

2019 T2

Budget 

2020

Plan 

2021

Plan 

2022

Scenario 

2023

Scenario 

2024

Scenario 

2025

Summa    

2015-

2025

Verksamhetens resultat (före finansnetto) 235 213 313 251 715 390 246 252 231 231 281 3 356

Avskrivningar 369 386 398 374 367 420 470 510 527 537 547 4 905

Egna medel 603,5 598,5 710,5 625 1082 810 716 762 758 768 828 8 261

Investeringar detaljer*) -337 -613 -837 -819 -1 173 -1 244 -814 -804 -640 -469 -442 -8 193

Framskjutna investeringar/reducering investeringar 0 0 0 0

Egenfinansiering 267 -15 -127 -195 -91 -434 -98 -42 118 299 386 68

Ianspråktagande/återställning placerade medel 200 -200 0

Slutlig egenfinansiering 267 -15 -127 5 -91 -634 -98 -42 118 299 386 68  
 
 
 
*) 80% 2020 85% 2021-2023 beräknas leda till faktiska utbetalningar. 
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Regional utveckling 
 

 
 

 

 

Sjukvården först i Sveriges fjärde tillväxtregion. En god hälso- och sjukvård förutsätter ekonomisk tillväxt, det 

vill säga ett starkt näringsliv med växande företag som anställer människor som betalar skatt. Därför hänger 

regional utveckling ihop med utvecklingen av hälso- och sjukvården – allt hänger ihop i det eviga ekosociala 

kretsloppet, där hållbarhet är ett sammanhållande kitt. Hållbarhet handlar om att hålla i längden; människor, 

miljö och tillväxt. De av FN tre angivna hållbarhetskriterierna är grunden. Människor är den sociala 

dimensionen, miljö den ekologiska (eko) och tillväxt den ekonomiska (eko) – det ekosociala kretsloppet i 

Jönköpings län: 

 

Friskvård och förebyggande hälsoarbete får människor att orka leva, utbilda sig, arbeta och driva företag. På så 

sätt är folkhälsa och levnadsvanor kretsloppets drivfjäder. Människor gör sig därmed anställningsbara, får jobb i 

växande företag, bidrar med arbete och skattepengar till den ekonomiska tillväxten, den som finansierar 

sjukvården och infrastrukturen i Jönköpings län samt skapar förutsättningar för miljö – och klimatomställning. 

Ett genomtänkt, systematiskt och kontinuerligt folkhälsoarbete som tillsammans med sjukvården står på solid 

finansiell grund främjar den sociala hållbarheten – människor ska få möjlighet att ta egenansvar för sin hälsa, 

och när de blir sjuka ska de erbjudas landets bästa vård av Region Jönköpings län. Så drivs det ekosociala 

kretsloppet runt. 

 

Att människor har ett arbete de trivs och utvecklas med, en rik och varierad fritid och ett socialt sammanhang gör 

att de växer av egen kraft och de är de starkast förebyggande och hälsofrämjande faktorerna ett samhälle kan 

erbjuda. Problem ska erkännas och lösas. Genom att skapa goda förutsättningar för samverkan mellan utbildning, 

arbetsmarknad och näringsliv kan kompetensförsörjningen, alltså att företagen får den personal de vill ha, stärkas 

och bidra till näringslivets utveckling. Region Jönköpings län ska arbeta för att antalet utbildningsplatser ökar på 

Jönköping University och inom yrkeshögskolan samt verka för att fler studenter vid Jönköping University 

stannar i länet efter examen. 

 

I länet finns många små och medelstora företag inom både tillverkningsindustrin och övriga branscher. Det finns 

en stark entreprenörsanda. För att behålla traditionen med entreprenörskap och nyföretagande ska 

förutsättningarna att nå framgång med innovativa idéer förbättras. Vi behöver ta tillvara nya affärsmöjligheter 

och stödja utvecklingen i växande näringar som till exempel besöksnäringen och andra branscher. För att lyckas 

med att detta krävs att företagen i större utsträckning stöttas att ställa om digitalt samt får möjlighet att utveckla 

sina produkter (varor och tjänster) till mer avancerad, högre nivå. På så sätt kan de klättra i de globala 

värdekedjorna och därmed bli mer konkurrenskraftiga. Det här förutsätter kvalificerad personal och möjligheter 

att i högre grad sälja produkter till slutkund. Jönköpings län med många små och medelstora underleverantörer 

blir därigenom mindre sårbart vid lågkonjunktur i den strukturellt föränderliga samtid företagen idag lever i. Så 

räddas fler arbetstillfällen och skattekronor.   
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Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet med att nå de nationella målen för utbyggnad av bredband 

så att man i hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Särskild uppmärksamhet ska riktas på 

landsbygdens utveckling, därför att hela Jönköpings län ska leva. Det ska vara möjligt att bo på landsbygden 

såväl som i städerna. Beslutade livsmedels- och skogsstrategier är viktiga delar i den utvecklingen.   

 

Länets strategiska läge i Sverige gör det till en attraktiv mötesplats och logistikcentrum. Fortsatta satsningar på 

infrastrukturen behövs, såväl på järnvägs- som vägsidan. Andelen som reser med kollektivtrafiken ska öka, men 

det måste finnas goda förutsättningar för dem som är tvungna att nyttja bilen dagligen. Inte minst gäller det 

människor som bor utanför städerna – även detta ett led i att hela länet, inklusive landsbygden, ska kunna leva på 

lika och goda villkor.  

 

Region Jönköpings län ska vara en aktiv part i arbetet med att förverkliga planerna på nya stambanor som binder 

samman regionen med kringliggande regioner och storstadsområden. 

LEDA REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 
 

Arbetet med regional utveckling utgår från lagar och nationella styrdokument samt nationella strategier kopplade 

till områden som berörs inom de här styrdokumenten. Dessa anger att ansvarig för regional utveckling ska leda 

arbetet genom att utarbeta och fastställa en regional strategi 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. 

 

Under 2019 tog Region Jönköpings län beslut om den regionala utvecklingsstrategin 2019-2035. Den utgår från 

lagar och nationella styrdokument samt nationella strategier kopplade till områden som berörs inom dessa 

styrdokument och ett omfattande 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 innebär möjligheter, om följande punkter prioriteras:  

En hållbar region 

En attraktiv och tillgänglig region 

En smart region 

En kompetent region 

En global region 

 

Det är i grunden och huvudsakligen fem punkter som är värda att prioritera. Den regionala utvecklingsstrategin 

är ett långsiktigt dokument som siktar mot 2035. Budgeten blir, 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 långsiktigt hållbar utveckling, stimulerande 

upplevelser, en rik och varierad fritid och internationellt samarbete. 
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Det regionala utvecklingsansvaret är ett ansvar för en del uppgifter som staten ålägger regionerna att utföra. Det 

är ett ansvar för den regionala dimensionen inom flera områden, som till exempel infrastruktur, folkhälsa, 

tillväxt, näringsliv, arbetsmarknad, kultur, attraktivitet och hållbar utveckling.  

 

På dessa områden kan inte Region Jönköpings län helt på egen hand styra. Arbetet behöver i stället drivas genom 

ett tydligt regionalt ledarskap och samarbete med de andra organisationer som kan bidra till utvecklingen. Det 

blir därmed än viktigare med ett politisikt engagemang, intresse och förståelse för de unikt regionala 

förutsättningarna som präglar Jönköpings län; företagandet, entreprenörskapet, Gnosjöandan, den geografiskt 

strategiska positionen i Sverige – allt detta absoluta betingelser för finansieringen av välfärden, vården och 

omsorgen. Den regionala utvecklingen och ekonomiska tillväxten är på så vis avgörande för kvaliteten i hälso- 

och sjukvården. 

 

Region Jönköpings län ska uppfattas som den ledande aktören inom regionala tillväxtfrågor, ska uppfattas av 

övriga samhället – civilsamhället, akademin, näringslivet, kommunerna, statliga myndigheter – som den 

självklara samordnaren inom regional utveckling under det nya decenniet, 2020-talet. 

 

Den politiska ledningen behöver märkbart demonstrera vikten av att ta det regionala utvecklingsansvaret. 

 

Jönköpings län ska fortsätta att utvecklas och i hela länet ska det finnas goda förutsättningar för hög livskvalitet 

för alla. Den regionala utvecklingen med hälsa och sjukvård hänger samman med livsvillkor, levnadvanor, 

utbildning och socioekonomi. Det är god hälsa hos befolkningen som möjliggör idékraft, arbetskapacitet och 

produktivitet som sedan via skatten betalar välfärden. 

 

I synnerhet är detta centralt för sammanhållningen i Jönköpings län, ett län som präglas av vitt skilda 

förutsättningar beroende på om människor lever på landsbygden, i mindre tätorter eller i de större städerna. 

Jönköpings län ska vara ett sammanhållet län, där boplatsen inte avgör livsvillkoren – socialt, ekonomiskt eller 

miljömässigt. 

 

Region Jönköpings län har ett uppdrag att ge förutsättningar för hög tillväxt och ett före-tagsklimat som väl kan 

tävla i den globala konkurrensen. Genom god ekonomisk tillväxt kan vi satsa ytterligare resurser på välfärd, 

vilket ökar tryggheten och livskvaliteten. 

  

Det allmänna har en vital roll att spela för att sporra nyföretagande, utveckla befintliga före-tag och främja 

etableringar av bolag i länet, när inte marknaden klarar detta av egen kraft. 

 

Insatserna för näringslivsutveckling kan göras effektivare med en bättre samverkan och samordning mellan olika 

näringslivsfrämjande aktörer. 

 

För att ytterligare stärka Region Jönköpings läns roll beträffande de regionala tillväxtfrågorna behövs en 

tydligare och mer regelbunden dialog mellan politisk nivå och företrädare för näringslivets olika organisationer i 

Jönköpings län.  

 

Ett första steg i detta är att inrätta ett tillväxtutskott inom nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

med uppdrag att fördjupa sig i näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor och bereda ärenden som rör näringslivet 

och arbetsmarknaden. 

 

Tillväxtutskottet skulle kunna fungera som ett strategiskt forum för kunskapsinhämtning runt näringslivs- och 

arbetsmarknadsfrågor och exempelvis  

 

1) hålla dialog med entreprenörer och företag av olika storlek för att identifiera de behov länets företagare har i 

förhållande till regionen, utveckla samverkan/samarbete och samordning med länets kommuner samt att ansvara 

för uppföljning av detta;  

2) bjuda in externa experter att hålla föredrag i aktuella och för området viktiga sakfrågor; 

3) utarbeta förslag på policyer; 

4) göra företagsbesök. 

 

SVERIGES FJÄRDE TILLVÄXTREGION 

För en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet krävs att tillväxten också sker utanför Sveriges tre 

storstäder. Jönköpings län har bra förutsättningar för att växa med ett strategiskt geografiskt läge mellan 
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storstadsregionerna. Nya stambanor för höghastighetståg genom länet minskar restiderna rejält till Stockholm, 

Göteborg, Malmö och andra större städer utmed banorna. Jönköpings län blir då en naturlig och attraktiv 

knutpunkt mellan Sveriges storstäder. Korta restider också inom länet öppnar för både en 

större arbetsmarknadsregion och fler företagsetableringar.  

 

Det är detta – med tillväxten i fokus – tillsammans med ökad attraktivitet, innovationer och bolagsetableringar 

samt kompetent personal hos företagen som ska utmärka Sveriges fjärde tillväxtregion. 

UTMANINGAR 
De utmaningar som beskrivs i det nationella uppdraget sammanfaller väl med länets utmaningar och de kräver 

riktade åtgärder för att säkerställa länets tillväxt och utveckling över tid. 

Demografisk utveckling 
Som beskrivs i kapitlet planeringsförutsättningar genomgår Jönköpings län en demografisk utveckling som drivs 

av en åldrande befolkning och en stark urbanisering. Pensionsavgångarna är större än tillträdet av unga på 

arbetsmarknaden vilket leder till en förväntad brist på arbetskraft under kommande år jämte en ökande 

försörjningskvot. Sysselsättningstillväxten drivs av utrikes födda, den del av befolkningen i arbetsför ålder som 

ökar och därmed bidrar till större del av arbetskraftstillskottet.  

 

Urbaniseringen är dels utomregional genom att en hög andel av de unga flyttar till större städer utanför länet, 

dels inomregional då tätorterna (kommunernas huvudorter) växer mest. 

 

Småorterna har börjat växa i samband med flyktinginvandringen. Landsbygden har tappat befolkning under 

senare år.  

 

 

 

 

 

 

Tabell x Folkmängd efter bakgrund i Jönköpings län 2018 
 

 
 
Tabell x Åldersfördelning efter boende i Jönköpings län 2017  
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Tabell x Utbildningsnivå i Jönköpings län 2018 
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Andel förvärvsarbetande i åldern  20-64 i respektive kommun 2017 
 

 

Globalisering 
Kommunikation, handel och tillgänglighet till andra länder ökar, inte minst genom digitaliseringen, vilket gör att 

gränsernas betydelse minskar och arbetsmarknader och ekonomier integreras allt mer. Arbetskraften blir mer 

rörlig och det sker ett allt tätare utbyte av information och teknologi. Digitaliseringen möjliggör för företag och 

offentliga aktörer att hämta spetskompetens på en global marknad och länets företag får tillgång till nya import- 

och exportmarknader. Globaliseringens möjligheter är stora samtidigt som förutsättningarna för företag och 

branscher snabbt kan förändras. Företagens konkurrenskraft är till stor del beroende av hur de kan ta till sig ny 

information och kunskap och därefter omsätta detta i nya varor och tjänster på marknader som i allt högre grad är 

globala. Globaliseringen påverkar också hur kultur, livsåskådningar och värderingar formas. Denna utveckling 

skapar möjligheter men kräver en stark samordning mellan olika internationaliserings- och exportfrämjande 

aktörers insatser för att positionera länet och dess företag på den globala kartan. 

 

Jönköpings län har många ekonomiskt viktiga branscher som i hög grad påverkas av globaliseringens effekter, 

exempelvis underleverantörer till fordonsindustrin, sysselsatta med råvaruutvinning ur skogen samt transport och 

logistik. Regioner som idag präglas ekonomisk potential kännetecknas av ett näringsliv med ett högt kunskaps- 

och teknologiinnehåll i produkter, processer och tjänster samt klusterbildningar, innovationsmiljöer och en 

hållbarhetsdriven näringslivsutveckling.  

Klimat, miljö och energi 
Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar, för att inte säga ett enormt och globalt samhällsproblem, 

och uppdraget till regionerna är att Sverige ska vara ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling 

internationellt, samt att målen i Agenda 2030 ska nås. Dock är, vilket framgår av inledningen, begreppet 

hållbarhet treenigt, där de tre faktorerna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är lika viktiga och 

sidoordnade. 

 

Jönköpings län har, förutom det nationella målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2050, målsättningen 

att vara ett ”plusenergilän” 2050. För att nå dessa mål krävs ett aktivt och långsiktigt arbete på alla politiska 

nivåer och regionerna har ett stort ansvar att aktivt bidra till en grön, resurseffektiv ekonomi vilket utgör en 

väsentlig del av arbetet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Arbetet med att nå miljömålen är 

vitalt för att nå en långsiktigt hållbar regional tillväxt. 

Social sammanhållning 
För att länet ska hålla samman krävs att välfärden kommer alla till del, att alla känner sig delaktiga, kan delta i 

samhällslivet, har möjlighet att påverka sin livsmiljö och forma sina liv efter sina förutsättningar. För att skapa 

ett konkurrenskraftigt län och för att möta den demografiska utmaningen krävs att alla länets invånares 

kompetens, kreativitet och erfarenheter tas tillvara. Inte minst den resurs som står utanför arbetslivet i form av: 

människor med en kort utbildningsbakgrund, utrikes födda kvinnor och personer med funktionsvariation med en 

nedsatt arbetsförmåga behöver synliggöras och åtgärder behöver vidtas för att öka den sociala 

sammanhållningen. I en stark urbanisering behöver också perspektivet stad och land lyftas fram för att  
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människor i hela länet ska känna delaktighet och hela länet ska kunna utvecklas, vilket, som nämnts, är en 

särskilt prioriterad fråga. 

PRIORITERINGAR  
De nationella prioriteringarna ska förutom för det egna regionala utvecklings- och tillväxtarbetet också ligga till 

grund för de statliga myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Prioriteringarna stämmer väl 

överens med de långsiktigt identifierade fokusområdena för den regionala utvecklingsstrategin. Utöver den 

nationella strategin ska det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet genomsyras av Agenda 2030 och hållbarhet 

ur de tre hållbarhetsperspektiven.  

Hållbar utveckling 
Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan identifierar 17 globala mål för 

hållbar utveckling som Sverige förbundit sig att nå. De flesta målen ska vara uppnådda just 2030, men det finns 

också delar som ska vara uppnådda redan 2020. Utifrån en genomförd GAP-analys av Jönköpings län i 

förhållande till Agenda 2030 har de 17 målen integrerats i mål och indikatorer i den regionala 

utvecklingsstrategin. 

 

För det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet ska det finnas en handlingsplan för att integrera hållbarhets-, 

miljö-, energi- och klimatfrågorna i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Denna handlingsplan ska 

också utgöra underlag för klimatstrategin som Länsstyrelsen ansvarar för.  

I den regionala utvecklingsstrategin är målet att Jönköpings län ska vara den bästa platsen att besöka, växa upp, 

leva, verka och åldras på för alla. För att uppnå det behöver målen i Agenda 2030 nås och den hållbara 

utvecklingen inom samhällets alla områden leda till att länet blir ett plus-energi-län, att fossila råvaror fasas ut 

och att länet aktivt bidrar till 1,5 graders-målet. Satsningar behöver göras på länets natur och miljö. Inte minst 

vattenförsörjningen behöver säkras över tid. 

 

För att möta klimatutmaningen behövs fler gröna företag och gröna jobb. Det sätter fingret på vikten av en väl 

fungerande kompetensutveckling i hela länet. Region Jönköpings län behöver också öka ansträngningen att 

attrahera och rekrytera högutbildade personer inom de gröna näringarna. Härtill utgör Jönköping University en 

viktig aktör för ökad forskning och innovation kring hållbar utveckling. Region Jönköpings län ska arbeta med 

frågor kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i linje med Agenda 2030. 

 

Innovation och företagande 
Ett stimulerande och uppmuntrande näringslivs- och innovationsklimat underlättar och ökar intresset för att 

starta, driva och utveckla framgångsrika företag, vilket är av avgörande betydelse för jobb, välfärd och en hållbar 

regional tillväxt och attraktionskraft. Det är också avgörande för näringslivets konkurrenskraft och för en 

miljödriven näringslivsutveckling inom alla branscher. 

 

Jönköpings län är en av Sveriges ledande industriregioner, med många små- och medelstora företag i hela länet. 

Den ökade efterfrågan på exportmarknaden, i kombination med en fortsatt relativt stark byggkonjunktur samt 

god offentlig och privat konsumtion bidrar till ett fortsatt starkt konjunkturläge i Jönköpings län även om vissa 

tecken på avmattning kan ses. 

 

Arbetslösheten är relativt låg samtidigt som allt tyder på att mer fördjupade kompetenser och högre 

utbildningsnivåer kommer att behövas framöver. Behovet av att anställa är stort eller mycket stort både i privat 

och i offentlig verksamhet samtidigt som bristen på arbetskraft bedöms som största hindret för utvecklingen av 

länets företag. Matchningen mellan behovet av kompetens och tillgången till denna bland personer som står till 

arbetsmarknadens förfogande är låg. Därför måste kopplingen mellan utbildning och arbetsliv stärkas. Det 

handlar om att få fler ungdomar att välja ett yrkesprogram i gymnasieskolan, att stärka utbudet av yrkesvux- och 

yrkeshögskoleutbildningar samt att Jönköping University ges förutsättningar att erbjuda adekvata utbildningar 

anpassade efter arbetsmarknadens behov. Generellt sett måste det arbetas för att andelen högutbildade i länet 

ökar, bland att genom att: 

 

1) Få fler studenter vid Jönköping University att stanna i länet efter avslutad examen; 

2) Få fler högutbildade personer att flytta till och folkbokföra sig i någon av länets 13 kommuner.  
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Länet har haft en stor flyktinginvandring med relativt sett låg utbildningsbakgrund, vilket ställer krav på en 

offensiv matchning mot arbetsmarknadens behov. 

 

Nyföretagandet är för lågt samtidigt som fler företag behövs, företagarna har hög medelålder och många företag 

brottas med problem runt generationsväxling. Klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör en drivkraft för 

teknik-, varu- och tjänsteutvecklingen i alla branscher och därmed en miljödriven näringslivsutveckling. 

Affärsmöjligheter skapas för länets företag i och med den växande globala efterfrågan på hållbara och 

resurseffektiva varor och tjänster samt på förnybar energi och produktion med låga utsläpp till luft, mark och 

vatten.  

 

Samtidigt som innovation är en framgångsfaktor för att uppnå de övergripande målen i den regionala 

utvecklingsstrategin är länets näringslivs investeringsgrad inom forskning och utveckling låg, under snittet för 

riket. Ett gott innovationsklimat förutsätter en nära samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och 

civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar och lösningar. Ett sätt att öka investeringsgraden och säkra 

finansiering för företagens utveckling är ett stärkt arbete med att försöka locka kapital och investerare utanför 

länet att satsa på nya och etablerade bolag. 

 

För att styra mot en hållbar ekonomi krävs affärsmodeller, system och metoder som främjar förändrad och 

förbättrad teknik och ekosystemförvaltning, förnybara energikällor och förbättrade kretsloppsflöden. Den 

regionala utvecklingsstrategins handlingsplan för smart specialisering och innovationsstrategin visar vägen för 

hur länets näringsliv ska kunna utvecklas och att förutsättningarna för detta ständigt ska förbättras.   

Näringsliv 
Jönköpings län har den största andel förvärvsarbetande inom industrin i landet. Transport och logistik är en stark 

och växande bransch och länet har Sveriges högsta andel förvärvsarbetande i branschen. Samtidigt är andelen 

förvärvsarbetande inom bygg, finansiell verksamhet och företagstjänster, personliga och kulturella tjänster och 

utbildning lägst i landet. Även hotell och restaurang samt offentlig förvaltning är förhållandevis små branscher.  

 

Att den offentliga förvaltningen är en förhållandevis liten bransch är enbart positivt, eftersom skattefinansierad 

verksamhet inte ska vara större än absolut nödvändigt. Istället är det viktigt att försöka arbeta för att den privata, 

kommersiella sektorns andel av samhällsekonomin i länet höjs – det är bara så chansen till mer skattepengar som 

finansierar sjukvården ökar. 

 

En bransch där det särskilt finns tillväxtpotential är turism- och besöksnäringen. Det är väsentligt för den 

regionala tillväxten att länet lockar fler turister och andra besökare – på semester, på konferens, på event, på 

idrottsarrangemang etc. Här kan Region Jönköpings län inta en aktiv roll för att se hur Jönköping Airport kan 

jobba för att få fler turister från Europa att landa i Jönköping.  

 

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i länets ekonomi och har stor betydelse för 

länets välstånd och välfärd. Länet har förutsättningar att vara världsledande inom modern och hållbar industriell 

produktion – en produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv och samtidigt erbjuder attraktiva arbetsplatser. 

Nya hållbara material, molntjänster, robotik och additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher och 

är en förutsättning för att klara konkurrenskraften i länet. Dessutom är nya hållbara material och avancerad 

miljö- och klimatteknik nyckeln för att uppnå en mer effektiv, giftfri och hållbar produktion. Industrin har haft 

kraft att strukturomvandla sig och möta nya utmaningar historiskt sett och den fjärde industriella revolutionen 

kommer inte att innebära något undantag.  

 

Tillverkningsindustrin går mot mer tjänstebaserade affärsmodeller, ”smarta fabriker” som hanterar både 

massproduktion och skräddarsydda beställningar i liten upplaga och Internet of Things (IoT) som kopplar 

samman maskiner, människor och system genom sensorer vilket innebär en fullständig transformation inom en 

närliggande framtid. 

 

För att länet ska nå klimatmålen behöver produktions- och energisystemet utvecklas så att beroendet av fossil 

energi minskar och andelen förnybar energi ökar och en energieffektiv samhällsutveckling främjas.  

Länets industritäta struktur medför att många företag är beroende av export. Totalt exporterar länets företag 

tillsammans för drygt 40 miljarder kronor årligen. Det innebär att länets utveckling och tillväxt är starkt 

beroende av de globala värdekedjorna. 
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E-handel och logistik är starka näringar i en snabb utveckling med stor potential. Jönköpings län har utvecklats 

till ett logistikcentrum, vilket varit en framgångsrik strategisk satsning från flera av länets kommuner utifrån det 

unika läget länet har. 

 

Skogsnäringen och dess förädlingsindustri är fortsatt stark och förutsättningarna för utveckling i enlighet med 

strategin för smart industri samt för att bidra till en biobaserad ekonomi är stora. Skogen erbjuder också 

mervärden i form av en unik besöksmiljö med rika naturvärden på rimligt avstånd från Europa, varifrån många 

turister som besöker Sverige kommer.  

 

Besöksnäringen är en växande näringsgren som bedöms ha en stark fortsatt potential, då många av de värden 

som turister efterfrågar finns i eller inom en relativ närhet av länet. Satsningar på upplevelse- och 

besöksnäringen bidrar till livskvalitet och attraktivitet även för boende i länet. Ett ökat fokus på matturism 

innebär en möjlighet för landsbygds- och livsmedelsproducerande företag. 

 

Livsmedelsproduktionen behöver öka dramatiskt inom ett tiotal år för att säkra den svenska 

självförsörjningsgraden, kompensera för minskade importvolymer från länder med en växande medelklass och 

länder med negativ klimatpåverkan samt för att nå regeringens mål med en dubblerad livsmedelsexport. Detta 

behöver ske på ett hållbart sätt för att säkra den framtida livsmedelsproduktionen och den biologiska 

mångfalden. Länet har en omfattande mjölk- och köttproduktion och förutsättningarna för att utveckla 

frilandsodlingen är goda. Länets livsmedelsstrategi ska säkerställa att näringen utvecklas. En hög medelålder hos 

landsbygdsföretagare i länet ställer krav på insatser för att utveckla länets entreprenörskap och attrahera 

nyetableringar. Här kan naturbruksskolorna bidra med kompetens och kunnande. 

 

Med kulturella och kreativa näringar avses branscherna arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, mode, 

litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande. 

Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och kreativitet representerar viktiga näringar. 

Genom sin koppling till det kulturella fältet bidrar dessa aktörer starkt till länets attraktivitet, livsmiljö, hållbar 

tillväxt samt ett län i balans. Det är också viktigt att beakta de konstnärliga utbildningarnas roll i utvecklingen av 

kulturella och kreativa näringar. 

Utmaningar som skapar nya möjligheter 

Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor är nödvändiga fokusområden. För att möta klimat-, miljö- 

och energiutmaningarna och samtidigt främja ett konkurrenskraftigt näringsliv krävs det förändringar i 

näringslivet. Det krävs såväl strukturella förändringar som en övergång till förnyelsebara resurser. Genom att 

hållbart nyttja landsbygdens biologiska resurser kan en biobaserad samhällsekonomi utvecklas som alternativ till 

en fossilbaserad ekonomi.  

 

Den åldrande befolkningen skapar också möjligheter i form av att nya produkter, tjänster och innovationer krävs 

och efterfrågas. Digitalisering och robotisering skapar nya sätt att möta medborgare och patienter vilket skapar 

förutsättningar för tjänsteutveckling inom vård- och välfärdstjänster. Bredband i hemmen erbjuder också nya sätt 

att stödja och serva invånarna. Region Jönköpings län ligger i framkant inom tjänsteutvecklingen inom vård- och 

välfärdstjänster och har potential att ytterligare stärka och utveckla området från en stark position. 

 

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. För att lyckas 

behöver länet vara med i täten av både den digitala omvandlingen för att dra nytta av möjligheterna som kommer 

med den fjärde industriella revolutionen och den globala gröna omställningen. Uppkopplad industri och nya 

material ska bidra till att påskynda arbetet med att digitalisera industrin och säkerställa att länet bättre tar vara på 

kompetens och det världsledande kunnandet kring material. Den fjärde industriella revolutionen möjliggör 

digitaliserad produktion, nya sätt att bemöta kunder och förändrade affärsmodeller. Kompetens och 

innovationskraft är avgörande för att lyckas. För att stödja denna utveckling fokuseras det regionala tillväxt- och 

utvecklingsarbetet på digitalisering, smart industri, e-handel och logistik samt en cirkulär och biobaserad 

ekonomi. 

Företagsklimat 
Jönköpings län är bästa län i Svenska Näringslivs undersökning av företagsklimatet 2019 med ett betygsnitt på 

3,9 (av 6,0) för länets samtliga 13 kommuner, jämfört med rikssnittet på 3,4.  Fem kommuner får över 4,0 

(=bra). För att hela länet ska utvecklas över tid behöver företagsklimatet vara starkt i hela länet. Andelen 

nystartade företag är lägre än i landet i övrigt och andelen kvinnor som startar företag är låg. Detta är en trend 

som behöver vändas. För att uppnå ett breddat näringsliv måste förutsättningar skapas för att företagsutveckling  
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kan ske på jämlika grunder. Jämställdhet behöver främjas och mångfalden måste tas tillvara. Alla entreprenörer 

och företagare ska ha samma rättigheter och möjligheter att utveckla sin idé och sitt företag. 

Företags- och innovationsfrämjande verksamheter 
För att stärka företagsklimatet och näringslivsutvecklingen i länet ges bidrag till ett antal verksamheter som 

tydligt bidrar till att skapa tillväxt i länet. Region Jönköpings län bidrar också till det samlade främjandesystemet 

som ägare eller bidragsgivare till centrala aktörer som Almi företagspartner AB, Science Park-systemet, 

Företagsjouren, Ung företagsamhet, Coompanion och Smålands Turism AB. Kraven på verksamheter som får 

verksamhets- och ägarbidrag behöver bli tydligare och de behöver vara kopplade till den regionala 

utvecklingsstrategin och dess genomförande.  

 

Prioriterat 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. 

 Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling, där de tre 

perspektiven ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ska jämställas. 

 Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom offentlig verksamhet och näringslivet. 

 

Attraktivitet och livsmiljö  
Förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla ett 

attraktivt och konkurrenskraftigt län. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och som 

investerar kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med bland annat arbete, 

service, omsorg och fritid. 

 

För att vara ett attraktivt län behöver arbete tillsammans med kommunerna, omkringliggande regioner och 

nationella aktörer ske gemensamt och systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som både kvinnor och män 

vill leva, bo, besöka och driva företag i. Näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer och det är bara när 

arbetet sker tillsammans människor och företag kan erbjudas attraktiva miljöer. God tillgänglighet till 

arbetsmarknad, kommersiell- och offentlig service, kultur och naturupplevelser samt fritidsaktiviteter är viktiga 

delar i en attraktiv miljö. 

 

Genom ett rikt och varierat kulturliv som erbjuder invånare och besökare mångfacetterade kulturupplevelser 

odlar folkhögskolor, naturbruksskolor och Smålands Musik och Teater demokrati, attraktivitet, skapar 

förutsättningar för ökad turism och arbetstillfällen och ett bra liv i en region som är attraktiv för människor och 

företag. 

 

Människor som är intresserade av att leva på och flytta till landsbygden och mindre orter har generellt ett stort 

klimat-, miljö och naturintresse. De är generellt välutbildade och angelägna om en hållbar utveckling. Utifrån ett 

attraktivitetsperspektiv är det därför av stor betydelse att Region Jönköpings län på alla sätt bidrar till en hållbar 

utveckling både i städerna och på landsbygden. 

Stad och land 
I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta 

samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer för människor att 

leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt 

för smarta städer. 

 

Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den demografiska 

utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring frågor som hälsa och 

omsorg. Samtidigt finns det i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt – till 

exempel genom effektiva infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart sätt 

och delas av många. Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att 

ta vara på innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga. 

 

Landsbygden har långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar. Det finns areella näringar, som kan erbjuda hållbar 

tillväxt och som kommer att ha en avgörande betydelse för samhällets omställning till en biobaserad och 

klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer stora naturresurser och kulturvärden som erbjuder miljöer för 

attraktiva permanent- och deltidsboenden, friluftsliv och rekreation. Landsbygden behöver ses som en värdefull  
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tillgång med mycket utvecklingspotential. Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre grad 

än tätortens på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella insatser. Insatser behöver göras för att utöka 

möjligheten till gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta tillvara, tillgängliggöra och utveckla 

värdefulla natur- och kulturmiljöer. 

 

Region Jönköpings läns naturbruksskolor kan i högre utsträckning bidra som kompetenscentra, öppna testbäddar 

och mötesplatser för olika typer av landsbygdsutveckling. Skolorna är också själva aktörer och genom sin 

verksamhet en påverkansfaktor på utvecklingen inom landsbygden. 

 

Besöksnäringen bedöms ha en stor potential i länet både när det gäller turism, konferenser och olika event. Det 

finns ett stort intresse för att besöka länet som turist, inte minst på landsbygden. För att potentialen ska tas 

tillvara krävs framförallt satsningar på den småskaliga infrastrukturen för besöksnäringen som cykel-, vandrings- 

och ridleder.  

Attraktiva miljöer och upplevelser 
För att över tid kunna säkerställa välfärden i form av vård, utbildning och omsorg är det av största vikt att 

skatteunderlaget säkras på en tillräckligt hög nivå. Att lyckas behålla länsinvånarna och att attrahera människor 

till länet är därför en stor utmaning som det är av avgörande betydelse att länet lyckas med. 

 

Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det handlar om 

faktorer som ett rikt och varierat kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter. Undersökningar visar att för 

både gruppen landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av avgörande betydelse om det finns tillgång till 

konserter och andra typer av kulturevenemang i närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta till en landsort 

(mindre tätort eller landsbygd). Ett rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt för att länets nuvarande 

befolkning ska uppleva länet som attraktivt, det är också av central betydelse för att länet över tid ska upplevas 

som attraktivt för unga människor, både de som bor här idag och de som bor i större städer, för att fler ska vilja 

flytta till länet. 

 

Kulturen och föreningslivet betyder också mycket för utvecklingen av den sociala sammanhållningen och kultur, 

kulturarv och naturmiljöer har betydande roller för individers utveckling. Kultur och fritidsaktiviteter främjar 

människors kreativitet vilket är av stor betydelse för förnyelse- och innovationsförmåga. Kulturens och fritidens 

betydelse för en hållbar samhällsutveckling och en långsiktig regional tillväxt och utveckling är alltså stor. 

Kultur 
Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och för samhällets och enskilda invånares 

möjlighet att skapa en identitet, känna tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur skapar sammanhang och 

mening och kan få människor att se världen och sig själva genom andras ögon. Yttrandefrihet, konstnärlig frihet 

och varje människas rätt till kultur är kulturpolitikens grund. En mångfald av uttryck, verksamheter och aktörer 

är basen för ett rikt kulturliv som måste värnas, lyftas fram och utvecklas. 
 

Kultur tillför en viktig dimension till andra samhällsområden och kan i samverkan med andra politikområden 

fungera som motor för regional utveckling och tillväxt. Insatser inom kulturområdet har betydelse för att stärka 

människors kreativitet, stärka den lokala identiteten, bidra till ett öppet och kreativt klimat i en region och inte 

minst demokratin. Möjligheten att ta del av, och aktivt delta i, ett rikt kulturutbud är viktigt för individens välfärd 

och välbefinnande. Kultur är hälsofrämjande och rehabiliterande, men bygger även broar mellan människor och 

verksamheter. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till att en bygd, region eller landsdel är 

attraktiv vid företagsetableringar. Det skapar nya arbetstillfällen och påverkar hur människor väljer 

bosättningsort. Väl marknadsförda kulturmiljöer och kulturminnen bidrar till ökad turism och fler jobb. 

 

Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet och ska kunna göra det utifrån sina egna önskemål och 

möjligheter i olika skeden av livet. Det här är något som framhålls i både de kulturpolitiska målen och i den av 

Sverige ratificerade FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsvariation. Arbetet 

med att stärka tillgänglighet till konst och kultur gentemot enskilda målgrupper, och utifrån en fördjupad analys 

på stad och land-perspektivet, skapar möjligheter för medborgarnas tillgång till kultur utifrån de förutsättningar 

som kommunerna verkar i. Detta kan också uppnås genom samverkan med andra delar av Region Jönköpings 

läns verksamheter, kommunerna, den idéburna sektorn, professionella kulturaktörer samt universitet och 

högskola. 

 

En ökad användning av digitaliseringens möjligheter bör vara en strategisk inriktning. Med det menas att skapa 

bättre förutsättningar för länets kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur. För  
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invånarna i länet ska tillgången till ett kvalitativt digitalt kulturutbud öka, liksom möjligheterna och förmågan att 

ta del av utbudet. Genom olika initiativ vill Region Jönköpings län ge invånarna tillgång till ett brett och varierat 

digitaliserat kulturutbud, med olika kulturformer och olika uttryck. 

Regional kulturplan 

Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet med modellen 

är att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län ansvarar 

för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den regionala kulturplanen ligger till grund för 

fördelningen. Kulturplanen är ett kultur- och konstpolitiskt dokument som beskriver inriktningen för det 

regionala konst- och kulturlivet. Kulturplanen för 2018–2020 har tagits fram i samråd med länets kommuner och 

andra regionala aktörer och anger inriktning för kulturpolitiken och därmed i första hand hur befintliga resurser 

ska disponeras. Samtliga verksamheter inom kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara 

uppdragsbeskrivningar. De satsningar och prioriteringar som beskrivs i den regionala kulturplanen har 

uppföljningsbara handlingsplaner.  

För den aktuella planperioden är följande övergripande mål satta: 

 

 kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet 

 möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser 

 ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets. 

 

Prioriterat uppdrag:  

Under 2020 inleds arbetet med att uppdatera kulturplanen för planperioden 2022-2025. 

Smålands Musik och Teater 

Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar framtagandet och uppsättandet av egna produktioner 

inom musik, teater, musikteater och dans med verksamhetens egna resurser som grund. Verksamhet ska bedrivas 

i Kulturhuset Spira och i länet. För att matcha Smålands Musik och Teaters initialkostnader för produktioner 

avsedda för turné, med beställningar från länets kommuner, ska Smålands Musik och Teater verka för att 

utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med kommuner och/eller lokala aktörer. Samverkan 

med andra professionella scenkonstverksamheter ska eftersträvas. I utbudet finns även inköpta gästspel och 

Kulturhuset Spira står också värd för uthyrningar samt anordnar konferenser med kulturinslag. Samverkan ska 

ske med det fria professionella kulturlivet och civilsamhället. Smålands Musik och Teater ska bidra till att 

bredda intresset och engagemanget för kulturen. Kulturhuset Spiras verksamhet ska vara en faktor för 

besöksnäringen och dess utveckling. Smålands Musik och Teater ska vara den största arbetsgivaren för de 

professionella aktörerna i länet inom scenkonst. Smålands Musik och Teater har ett särskilt uppdrag riktat till 

länets barn och unga. Region Jönköpings län erbjuder länets kommuner att barn ges möjlighet att få en 

kulturupplevelse utan biljettkostnad under både sin låg- och högstadietid. Skolorna själva ska arrangera och 

finansiera eventuella transporter. 

 

Smålands Musik och Teater verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen. 

Det är väsentligt att Smålands Musik och Teater arbetar för att öka biljettförsäljningen, så att 

egenfinansieringsgraden på sikt ökar. Mindre skattemedel ska på sikt krävas. Egenfinansieringsgraden bör öka 

från 16 procent till 20 procent under närmaste åren; Smålands Musik och Teater ska skattesubventioneras till 

max 80 procent år 2022. 

 

Kultur och utveckling  

Region Jönköpings läns utvecklare inom dans, film, bild och form, bild och form gestaltning, hemslöjd samt 

litteratur och regional biblioteksverksamhet är en samlad kompetens för kulturell utveckling i hela länet.  

Kultur och utveckling är en samlande kunskapskraft gentemot regionens övriga kulturverksamheter. 

Verksamheten sker i dialog med och mellan civilsamhället och de konstnärliga utövarna. Verksamheten har i 

uppdrag att vara främjande, kunskapsbärande och bildande. 

Enheten för kultur och utveckling ska initiera publika arrangemang med konstnärlig kvalitet i samverkan och 

samarbete med andra aktörer med utgångspunkt i yttrandefrihet och tillgänglighet. Samråd och samverkan med 

länets kommuner, civilsamhället, fria kulturutövare och institutioner är en viktig del av verksamheten. 

Kultur och utveckling ska arbeta regionöverskridande och delta i nationella och internationella samtal och 

samverkansarbete. 
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Genom den konstnärliga gestaltningen bidrar verksamheten till stimulerande miljöer i Region Jönköpings läns 

lokaler. Konstnärer, nationella såsom internationella, ges möjlighet till arbete och länets invånare får tillfälle att 

möta samtidskonst i sin närmiljö.Ökat fokus ska läggas på det fria kulturlivet. Regionens kulturbidrag ska inte 

användas för regionens egna kulturprojekt utan riktas till fristående kulturarbetare och det ideella kulturlivet. 

 

Stiftelsen Jönköpings läns museum 

Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings 

läns museum. Verksamheten är baserad på statens kulturpolitiska mål (resultatet av SOU 2009:16). Särskilt 

centralt är det mål som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. Museet 

ska arbete för att människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett 

särskilt ansvar finns för att utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån 

de nationella målen för kulturmiljöarbetet.  

 

Region Jönköpings län ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för att 

tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten 

möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid.  

Samhällsplanering och tillgänglighet  
Samhällsplanering och tillgänglighet handlar om allt från regional översiktsplanering, bostadsplanering och 

dimensionering, infrastrukturplanering, kollektivtrafik och bredband – men även frågor som vattenförsörjning 

och en resilient planering av samhället ur ett klimat-, kris- och katastrofperspektiv. 

 

En god tillgång till fysisk och digital infrastruktur är en förutsättning för att länet ska kunna tillhandahålla 

möjlighet till utbildning och kompetensutveckling i hela länet. Genom digitaliseringens möjligheter kan det 

livslånga lärandet stärkas i form av distansutbildning och högskolors olika MOOC-kurser (Massive Open Online 

Courses). 

 

Arkitektur, form och designområdet är en central fråga kopplad till samhällsutvecklingen. Området gestaltad 

livsmiljö tar vara på insikten om att människors liv påverkar och påverkas av sin omgivning. Detta 

förhållningssätt bygger på en helhetssyn, där det är människans behov som bildar utgångspunkt i formandet av 

livsmiljön och därmed länsinvånarnas vardag.  

 

Arkitektur, form och design omfattar alla av människan skapade miljöer – offentliga rum, byggnader, landskap, 

anläggningar, interiörer, tjänster, produkter och processer. Inte bara tätortsmiljöer utan även landsbygden är idag 

starkt präglad av människans verksamheter och fysiska påverkan. Ett medvetet arbete med arkitektur, form och 

design är en grundläggande förutsättning för att åstadkomma hållbara och attraktiva livsmiljöer av god kvalitet 

med människan som utgångspunkt.  

Samhälls- och bostadsplanering 
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden 

inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en sektorsövergripande samverkan och samplanering 

mellan Region Jönköpings län och kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara 

perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala tillväxtarbetet. 

Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och konkurrenskraft som 

för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer. 

 

Bostadsbyggandet är primärt ett kommunalt ansvar. Samtidigt behöver enhetligheten mellan olika kommuner 

förbättras för att korta tiden från idé till färdigt hus. I dag ligger byggplaneringsansvaret på olika nivåer: 

kommunernas planmonopol och ansvar för bostadsförsörjning, samt regionernas ansvar för utvecklingsfrågor, 

infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Genom bättre samverkan mellan nivåerna och genom att koppla 

samman den regionala planeringen med de kommunala, stärks de enskilda kommunernas utveckling och 

regionen som helhet. Bostadsförsörjning och hållbar utveckling kan bättre tillgodoses med en regional fysisk 

planering. Genom regional översiktsplanering går det bättre tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny bebyggelse 

och infrastruktur. I mer glesbefolkade områden kan planeringen användas som verktyg för att långsiktigt stärka 

underlaget för olika typer av service och tjänster. 

Transportsystem 
Jönköpings län är det sjätte största länet i Sverige sett till folkmängd och Jönköpings kommun är den tionde 

största kommunen i Sverige, med Jönköping som länets största stad. Länet har en unik strategisk position i 
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Sverige och i Skandinavien och är en naturlig nod i stråken mellan storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen, 

Malmö/Öresund och Göteborg. 

 

Jönköpings län har alltid varit en mötesplats och ett centrum för kreativitet och skaparkraft. Duktiga 

entreprenörer och driftiga företagsledare har gjort att länet har utvecklats till en av landets mest dynamiska 

småföretagarregioner. 

 

En god tillgänglighet skapas genom bland annat effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. Dessa är en 

förutsättning för att utvidga och knyta ihop arbetsmarknadsregioner och att stärka kopplingen mellan stad och 

land. Även när det gäller tillgänglighet och attraktiva miljöer är digitaliseringen och infrastruktur för denna 

central. Framgångsfaktorer när det gäller attraktiva miljöer är helhetssyn och sektorsövergripande samordning. 

Samordningen mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, transport, informationsteknik, klimat, miljö 

och energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, innovationer, bostadsbyggande, samt 

servicefrågor behöver därmed stärkas i länet. 

 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska bidra till att ge alla en grundläggande 

tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela länet. Infrastruktur 

knyter ihop länet och är en central förutsättning för en växande ekonomi, ökad befolkning, förbättrade 

möjligheter till pendling, besök och ökad sysselsättning. Infrastruktur i form av vägar, järnvägar, flyg såväl som 

bredband är förutsättningar för att företag ska kunna verka i hela länet och för att hela länet ska kunna utvecklas. 

För att invånarnas resor ska kunna förbättras krävs också förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik – också över 

länsgränserna för att knyta samman de funktionella arbetsmarknadsregionerna. Men utvecklingen av 

transportsystemet måste även möta andra behov än arbetspendling. Människor behöver få tillgång till service, 

omsorg och fritidsaktiviteter. Näringslivet behöver godstransporter för tillverkningsindustrin, och 

persontransporter för tjänstenäringar som besöksnäringen. För ett hållbart transportsystem behövs också ett 

utökat nät av cykelvägar längs läns- och riksvägarna. Detta skapar också förutsättningar för besöksnäringen. För 

en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala spårtrafiken 

byggas ut, bland annat med stambanor för höghastighetståg. 

 

En utmaning är att minska den klimatpåverkan som resor och transporter innebär och att utveckla ett hållbart 

transportsystem. Det innebär bland annat att förutsättningarna för gång, cykling och kollektivtrafik behöver 

stärkas och att godstransporter i större utsträckning behöver övergå till fossilfritt bränsle.   

 

Underhållet av järnvägssystemet behöver stärkas så att tågtrafiken kan bli mer tillförlitlig och arbetet med en 

hållbar stadsutveckling måste omfatta åtgärder för att säkerställa en effektiv kollektivtrafik. Samhällsplaneringen 

måste främja en hållbar och transportsnål samhällsutveckling, vilket i sin tur innebär en möjlighet att utveckla 

innovationer som kan leda till regionintegrering med bland annat stöd av digitalisering och en utvecklad 

kollektivtrafik. Något som särskilt kan gynna kommuner belägna i länets ytterkanter. 

 

Arbetet med en hållbar stadsutveckling måste omfatta åtgärder för att säkerställa en effektiv kollektivtrafik. 

Samhällsplaneringen måste främja en hållbar och transportsnål samhällsutveckling, vilket i sin tur innebär en 

möjlighet att utveckla innovationer som kan leda tillregionintegrering med bland annat stöd av digitalisering och 

en utvecklad kollektivtrafik. Något som särskilt kan gynna kommuner belägna i länets ytterkant 

 

För transportsystemet finns en nationell plan för tiden 2018-2029. I januari 2018 togs beslut om en ny regional 

transportplan för samma period och arbetet har påbörjats för planperioden 2022-2033. Sverigeförhandlingarna 

kring höghastighetståg, som bland annat har föreslagit tre stationslägen i Jönköpings län, lämnade sin slutrapport 

i december 2017. Det nationella beslutet kring höghastighetståg och dess infrastruktur har dock dröjt. Oavsett 

vad som händer med höghastighetstågen behöver beslut om en ny generation regionaltåg tas inom kort. 

 

Flygplatsen och flygtrafiken är av stor betydelse för länets långsiktiga utveckling och behovet av flygtrafik måste 

ses i ett större sammanhang. För att bidra till en hållbar regional tillväxt behöver dock, både flygplatsen och 

flygresorna, en strategi för att bli fossilfria och därmed bidra till länets hållbara utveckling. 

Tillgänglighet genom informations- och kommunikationsteknik 
Tillgång till bredband är en förutsättning för digitalisering och att öka IT-användningen i samhället och därmed 

för att kunna bo och driva företag i hela länet. Bredband bidrar till nya möjligheter till kompetensutveckling och 

kompetensförsörjning och är avgörande för att tillhandahålla och ta del av god samhällsservice samt hantera 

samhällsutmaningarna. Bredband skapa också förutsättningar för en attraktiv och levande landsbygd. Framtida 
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välfärdstjänster kommer att vara beroende av ett väl utbyggt bredbandsnät och dess kapacitet är avgörande för att 

arbetsmetoder ska kunna effektiviseras och tjänster och affärsmodeller utvecklas. 

 

Prioriterat 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. 

Kommersiell service 
Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa tjänster kan med 

fördel skötas på distans med stöd av en väl fungerande digitalisering, post- och paketservice. Andra 

serviceformer kräver fysiska besök på serviceställen. Avgörande för serviceställets funktion är dess lokalisering 

och hur transportsystemet fungerar. För en attraktiv boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, drivmedel, post, 

grundläggande betaltjänster och apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna på landsbygden har en stor 

potential att utvecklas för att bidra till attraktiva miljöer och förutsättningar på landsbygden. 

Utbildning och Kompetensförsörjning 
Den demografiska utvecklingen gör att tillgången till arbetskraft i länet riskerar att minska under överskådlig tid 

samtidigt som tillgången till kunskap och kompetens i bred bemärkelse är en central konkurrensfaktor för länet i 

den globala kunskapsekonomin. För att vända denna utmaning till en styrka behöver alla invånares kompetens 

ses, tillvaratas och utvecklas för att kunna främja företagande, entreprenörskap, utveckla nya varor, tjänster, 

affärssystem och tekniska lösningar. Tillgång till relevant kompetens är en förutsättning för fortsatt utveckling av 

näringsliv och offentlig verksamhet. 

 

Efterfrågan på arbetskraft inom nya yrkeskategorier kommer att uppstå, vilket ytterligare betonar individers 

behov av kompetensutveckling, livslångt lärande och förmåga till omställning. Det ställer också krav på 

utbildningssektorn att kunna möta snabbt skiftande utbildningsbehov och anpassa insatser individuellt för att 

länet ska kunna nyttja dels den potential som står utanför arbetsmarknaden men också digitaliseringens 

möjligheter. Förmågan att ta tillvara på hela arbetskraftens kompetens, kreativitet och erfarenhet oavsett 

bakgrund, kön, härkomst, ålder eller boendeort kommer vara helt avgörande för länets långsiktiga tillväxt och 

utveckling. Det är också avgörande för att säkra välfärden och den sociala sammanhållningen i hela länet. 

Arbetet med matchning utifrån det utbud och den efterfrågan som finns i länet kommer bli centralt. 
Näringslivet i länet kännetecknas av små- och medelstora producerande företag ofta underleverantörer inom för 

vårt land viktiga exportbranscher. Utmaningen för många av dessa företag är att höja sitt förädlingsvärde och 

”vässa” teknikinnehållet i produktionen. Kompetensförsörjning i form av fler välutbildade ingenjörer och 

tekniker är avgörande för framtida överlevnad och tillväxt. Regionen har här ett stort ansvar att stimulera och 

öka intresset för naturvetenskap och teknik bland länets ungdomar samt viljan att söka sig till utbildningar inom 

dessa områden. Det handlar om att redan i de yngre årskurserna göra undervisningen intressant och lockande och 

sedan behålla intresset under högstadiet. För att på så sätt få fler att välja naturvetenskapliga och tekniska 

program i gymnasiet och sedan fortsätta på högskolenivå. Kunniga och engagerade lärare inom dessa ämnen är 

nyckeln. Upptech, som har byggts upp av Jönköpings kommun, driver verksamheter som med fördel kan växlas 

upp till regional nivå i samverkan med länets kommuner. Det handlar om kompetenshöjande insatser och 

aktiviteter riktade till lärare och samverkan kring pedagogiska hjälpmedel. 

 
 

 

Prioriterade uppdrag: 

 Region Jönköpings län ska verka för en utveckling av arbetsmiljön på länets arbetsplatser.  

 Region Jönköpings län ska driva på arbetet medregional tillväxt. 

 

Yrkesutbildningar på gymnasial och yrkeshögskolenivå har en särskilt stor betydelse för kompetensförsörjningen 

i länet för att säkra den direkta kopplingen till näringslivets behov av arbetskraft. En generell höjning av länets 

relativt sett låga formella kompetensnivå är också av central betydelse för en långsiktigt hållbar tillväxt och 

utveckling. Det är också viktigt att fler av länets ungdomar väljer ett yrkesprogram, samt att fler bryter 

traditionella programval utifrån kön. Region Jönköpings län vill stödja en ökad samverkan mellan skolhuvudmän 

för att möjliggöra att ungdomar kan välja det yrkesprogram man helst vill studera på. 

 

Folkhögskolorna är en resurs för länet ur flera olika perspektiv. Folkhögskolorna kan bidra med kurser till 

anställda med utländsk bakgrund och med behov av att stärka det svenska språket och av att få bättre insikt i den 

svenska (arbets-) kulturen.  Folkhögskolorna är därmed också en resurs för att förbättra integrationen och för att 
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försörja regionen med personal. Folkhögskolorna arbetar också aktivt med att utjämna utbildningsklyftorna och 

verkar för ett livslångt lärande.   

 

Samverkan med Jönköping University har en strategisk roll för att skapa förutsättningar för forskning, 

innovation, utveckling och kompetens i hela länet. Tillsammans arbetar Region Jönköpings län och Jönköping 

University för att stärka forskningsfinansieringen för högskolan. Att Jönköping University får tillräckligt med 

utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden är av stor betydelse för att långsiktigt försörja länet med 

relevant arbetskraft – både inom offentliga och privata näringar – och för att höja den formella kompetensnivån i 

länet. 

 

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. 

 Ett länsövergripande system för livslångt lärande i syfte att stärka matchningen på arbetsmarknaden ska 

utvecklas 

 

En akut utmaning är att arbetsmarknadens kompetensbehov och kompetensen hos de som står till 

arbetsmarknadens förfogande inte matchar. Arbetsförmedlingen talar idag om full sysselsättning hos gruppen 

inrikes födda och utanför arbetsmarknaden står idag människor med kort utbildningsbakgrund och personer med 

funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan negativt. Arbetslösheten är också högre i gruppen utrikes 

födda än i gruppen inrikes födda. Grupperna som idag står utanför arbetsmarknaden, utgör tillsammans med 

invandringen, ett nödvändigt tillskott till arbetsmarknaden då arbetskraftsbristen fortsätter stiga i de flesta 

branscher i länet.  

 

 

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.  

 Region Jönköpings län ska stärka stödet till nyföretagande 

 Den språkliga och etnokulturella kompetensen inom de regionala innovationssystemen och de 

företagsstödjande aktörerna behöver förbättras.  

 Region Jönköpings län ska även stötta etableringar av små och medelstora företag i länet.  

 

För ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av största vikt att de fullföljer utbildningen på ett nationellt 

program i gymnasieskolan. 

Utbildningsverksamhet 
Region Jönköpings län driver folkhögskoleutbildningar och är, på uppdrag av länets kommuner, huvudman för 

gymnasieskolans naturbruksprogram. 

Naturbruksskolorna 

På uppdrag av länets kommuner genomför Region Jönköpings län naturbruksutbildning inom ramen för 

gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal med kommunerna gäller till 31 december 2022. Avtalet har 

kompletterats med en överenskommelse om fortsatt samverkan fram till 2023 

Naturbruksskolorna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom utvecklingsrådet för 

naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har representanter. Naturbruksprogrammet ska 

erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar. 

 

För att uppnå målsättning i samverkansavtalet med länets kommuner om att naturbruksgymnasierna ska vara 

ledande inom sina områden och att det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete, har en branschanalys och en 

bedömning gjorts om förutsättningar och framtida inriktning för perioden fram till och med 2022.  

 

Utöver gymnasieutbildning ska även utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar 

på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov erbjudas. Naturbruksskolorna ska utvecklas mot att bli 

kunskapscentra för naturbrukets aktörer. Förutom utbildning är naturbruksskolorna också en regional mötesplats 

för forskning, näringsliv, organisationer och andra som söker kunskap inom naturbruk och utveckling av 

landsbygdsföretagande. 

 

Prioriterade uppdrag: 

 Naturbruksgymnasierna ska utvecklas mot att bli kunskapscentra för naturbrukets aktörer. 
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 En ny branschanalys av de gröna näringarna bör initieras senast 2021 för kommande samverkansperiod. 

 En skolplan för Naturbruksskolorna uppdrag, både det kommunala och det regionala tas fram. 

 Bedriva vuxenutbildning inom den gröna sektorn på uppdrag av olika aktörer i samhället 

 Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i regionen/för regionen 

 Utveckla Naturunderstödd rehabilitering till att vara en resurs för Region Jönköpings läns 

medarbetare/chefer 

Folkhögskolorna 

I det livslånga lärandet och för att stärka demokratin har folkbildningen genom folkhögskolorna en viktig roll att 

fylla. Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom den långa bildningstraditionen och att den enskilda 

skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Den har också 

möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos deltagare. Basen för 

folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar 

grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med kort 

utbildning, deltagare med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer. Folkhögskoleutbildningen 

finansieras huvudsakligen av statliga medel och bidrag från landstingen/regionerna. 

 

För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts fast 2013 och som innebär 

kultur för Sörängens folkhögskola och hälsa för Värnamo folkhögskola. Folkhögskolorna är också en resurs för 

regionens kompetensförsörjning, i sig själva eller i samverkan med övriga delar av regional utveckling. 

Finansiering av folkhögskolor sker i huvudsak genom ersättning baserad på deltagarvecka. Ersättningsnivån och 

maximalt finansierade veckor på egna och rörelsedrivna folkhögskolor i länet fastställs inför varje budgetår. Ett 

särskilt ägarstöd som tar hänsyn till skolornas lokalmässiga förutsättningar utgår till egna folkhögskolor. 

Ersättningsnivån för folkhögskolor utanför länet ska följa rekommendation från Sveriges Kommuner och 

Landsting. 

 

Prioriterat uppdrag:  

 En skolplan för de egna Folkhögskolornas uppdrag inklusive det regionala uppdraget tas fram 

Internationellt samarbete 
För att möta de samhällsutmaningar som länet står inför, ökad global konkurrens, den demografiska 

utvecklingen, samt klimat-, miljö- och energifrågorna, krävs det internationellt samarbete. Företagen och 

arbetskraften rör sig på en global marknad och därför behöver det finnas ett internationellt perspektiv på det 

regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Strategiska samarbeten och partnerskap behöver etableras inom 

Sverige och i andra länder för att stödja näringslivet utveckling. EU-samarbetet sätter ramarna för många 

utvecklingsfrågor och påverkar också förutsättningarna genom de fonder och program som möjliggör och skapar 

incitament för projekt, företagsutveckling och innovation. 

 

Länet behöver också i än högre grad dra nytta av globaliseringens möjligheter genom en starkare delaktighet i de 

globala värdekedjorna. Förutsättningarna för direktinvesteringar behöver ständigt utvecklas och företagens 

exportmöjligheter behöver stärkas. De globala värdekedjorna skapar nya förutsättningar för små och medelstora 

företag att delta i de globala marknaderna exempelvis som underleverantörer eller som leverantör av 

specialiserade insatsvaror. Värdet av tillverkade produkter blir alltmer beroende av de tjänster som säljs 

tillsammans med varorna. Kunskapsbaserat kapital och innovation blir allt viktigare. Globaliseringen ställer 

därmed nya krav på näringslivet och samhällets förmåga att utvecklas och möta de utmaningar som finns – vilket 

också innebär möjligheter. 

 

I ett ökat internationellt samarbete ges det livslånga lärandet och kompetensutvecklingen nya möjligheter. 

Genom Erasmusprogram och utbyte på högre utbildning- och forskarnivå kan ny kompetens tillföras länet. 

 

Det regionala utvecklingsarbetet behöver i högre grad stödja de offentliga aktörerna och företagen i länet genom 

en större internationell utblick som kan främja utveckling, lärande, gränsöverskridande samarbeten samt frigöra 

utvecklingspotentialen hos de små och medelstora företagen och bidra till fler affärsmöjligheter.  

 

Region Jönköpings län är medlem i Assembly of European Regions (AER) där Region Jönköpings län har en 

politisk representation och tillsammans med övriga Smålands län, Blekinge och Halland och lärosätena i länen 

driver ett Brysselkontor. För medborgarna finns Europa Direktkontoret som arrangerar aktiviteter på skolor, 

arbetsplatser och offentliga arenor i syfte att höja kunskapen om EU och internationaliseringen för allmänheten.  
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Naturbruksskolorna har sedan många år ett utbyte med flera länder i Europa. Skolornas elever kan göra delar av 

sin praktik på företag inom gröna sektorn i ett antal länder som regionen samverkar med. Samverkan sker inom 

ramen för Erasmus och finansieras därigenom. Även folkhögskolorna har internationellt utbyte vilket bidrar till 

Agenda 2030:s genomförande i andra länder.  

Analys av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet 
Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet 

av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I denna analys ska särskild hänsyn tas till 

funktionella regionala samband inom som över läns- och landsgränserna samt olika typer av landsbygder och 

tätorter. Analysen ska göras utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande 

indelningsgrund. Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande 

samhällsplaneringen förflyttas stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges att de regionala 

utvecklingsaktörerna ska stärka och utveckla analyskapacitet och kompetens avseende såväl kvalitativa som 

kvantitativa regionala analyser. Detta är ett arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara de 

nationella redovisningarna och för att utveckla den sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med 

kommunerna. 

Regeringen trycker på att förutsättningarna för ett mer resultatinriktat genomförande av den regionala 

tillväxtpolitiken måste utvecklas och stärkas. I uppdraget ingår att ansvara för företagsstöd, medel för 

projektverksamhet samt stöd till anläggning av kanalisation. Inom kompetensförsörjningsområdet har den 

regionalt utvecklingsansvariga ett uppdrag att inom ramen för kompetensplattformar utveckla samverkan inom 

kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Samverkan med de statliga myndigheterna 

behöver vara omfattande då dessa inom sina verksamheter ska verka för att målen i den regionala 

utvecklingsstrategin uppnås. Samverkan behöver vara extra och utvecklar det regionala arbetet för en hållbar 

tillväxt och utveckling i länet. Regeringen trycker på att förutsättningarna för ett mer resultatinriktat 

genomförande av den regionala tillväxtpolitiken måste utvecklas och stärkas. I uppdraget ingår att ansvara för 

företagsstöd, medel för projektverksamhet samt stöd till anläggning av kanalisation. Inom 

kompetensförsörjningsområdet har den regionalt utvecklingsansvariga ett uppdrag att inom ramen för 

kompetensplattformar utveckla samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång 

sikt. Samverkan med de statliga myndigheterna behöver vara omfattande då dessa inom sina verksamheter ska 

verka för att målen i den regionala utvecklingsstrategin uppnås. Samverkan behöver vara extra nära 

länsstyrelsen, näringslivet och det civila samhällets organisationer, i synnerhet kommunerna. Ett starkt regionalt 

ledarskap är enligt regeringen en viktig framgångsfaktor för regional tillväxt och utveckling. Ett ökat regionalt 

ansvar och inflytande över det regionala tillväxtarbetet ställer höga krav på ett stärkt regionalt ledarskap med 

förmåga att göra prioriteringar på kort och lång sikt. 

 

Detta ansvar handlar om att företräda regionala intressen, samla aktörer från lokal, regional och nationell nivå, 

däribland näringsliv, akademi samt det civila samhället, skapa samarbeten och erfarenhetsutbyten med andra 

länder, göra prioriteringar på kort och lång sikt, utifrån analyser och ett kontinuerligt lärande ta fram en 

långsiktig och strategisk planering för att uppnå regionala långsiktiga mål och visioner, ta initiativ till och kunna 

fatta strategiska och snabba beslut samt leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser i länet. 

 

För att lyckas med detta krävs både legitimitet och mandat för att samla aktörer och att utveckla och driva det 

regionala tillväxtarbetet. Ett framgångsrikt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete skapar förutsättningar för det 

goda livet exempelvis genom att invånarna kan säkra sin försörjning genom arbete, att det motverkar socialt 

utanförskap och bidrar till en meningsfull fritid. Det är faktorer som både är hälsofrämjande för invånarna och 

skapar ett stabilt skatteunderlag över tid. 

 

Prioriterat 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. Det är viktigt 

att utbetalning av medel för regional utveckling prövas mot den gällande regionala utvecklingsstrategin. 

Projektmedel för utveckling 
Region Jönköpings län disponerar årligen statliga utvecklingsmedel, så kallade 1:1 medel. Dessa pengar fördelas 

mellan projektstöd, företagsstöd och kommersiell service. Den årliga bemyndiganderamen 2020 beräknas till 56 

miljoner kronor och anslaget som kan utbetalas till 24 miljoner kronor. Bidrag som kräver minst 50 procents 

medfinansiering ges till projekt som stimulerar näringslivsutveckling och innovation, kompetensförsörjning och 

internationellt samarbete. 
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Region Jönköpings län avsätter därutöver 19,5 miljoner kronor till stöd för olika former av projekt och 

verksamheter som bidrar till regional tillväxt varav 8,4 miljoner kronor kan ges i projektstöd under 2020. 

Utöver ovanstående har Region Jönköpings län möjlighet att tillsammans med andra aktörer eller själv söka EU- 

eller statliga medel från insatser och utlysningar som ytterligare kan stärka det regionala utvecklingsarbetet. Det 

finns en förväntan från övriga aktörer i det företagsfrämjande systemet att regional utveckling i högre grad ska ta 

på sig ledartröjan för kritiska projekt så att de dels blir av och dels genomförs med hög kvalitet och samordning. 

För att detta ska vara möjligt behöver det finnas medel tillgängliga för medfinansiering av dessa projekt.  

 

EU:s strukturfonder är viktiga verktyg för att genomföra EU:s gemensamma sammanhållningspolitik. 

Jönköpings län tillför i dessa sammanhang NUTS II-området Småland och Öarna. 

KOLLEKTIVTRAFIKEN 
Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” förutsätter bland annat goda möjligheter att 

resa i det dagliga livet. Det innebär att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda 

resenärerna en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter. Kollektivtrafiken 

ska bedrivas med omtanke om resenärer och omvärld. 

 

En avgiftsfri personalparkering ska anläggas på intilliggande tomt i södra delen av Ryhovs-området. Parkeringen 

kommer ansluta till Ryhovs område med en gångbro över Regementsgatan. I anslutning till personalparkeringen 

bör en kommunal pendlarparkering att anläggas. Vid Regementsgatan anläggs en hållplats för smidig anslutning 

till kollektivtrafiken, till och från pendlarparkeringen.  

Parkeringen för personal och pendlare bör samfinansieras av Jönköpings kommun och Regionen. 

 

God tillgång till kollektivtrafik är inget mål i sig utan ett verktyg för att möjliggöra människors resor till arbete, 

studier, kultur- och fritidsaktiviteter, för att vidga arbetsmarknadsområdena inom länet men också utanför. Det 

skapar utveckling och attraktivitet. 

 

Kollektivtrafikmyndighet 
Region Jönköpings läns uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065). 

Lagen innebär bland annat att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssegment får etablera 

kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som 

beskriver den trafik som kan bli föremål för offentlig finansiering. 

Trafikförsörjningsprogram till 2025 
En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk där förutsättning för 

ökat resande är goda. Stråken måste samtidigt balanseras med en grundläggande trafikförsörjning för hela länet. 

Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge förutsättningar för en samhällsservice i hela länet. 

Områden som inte har förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till 

hållplatser där stråk utvecklas, kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar bil- och 

kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden: 

 Skapa möjligheter till arbets- och studiependling. 

 Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande län. 

 Garantera ett grundläggande trafikutbud. 

 Underlätta resor med flera färdmedel. 

 

Väl fungerande kollektivtrafik är också en av förutsättningarna för att nå miljömålen och en långsiktig och 

hållbar utveckling. 

 

Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs 2012 och gäller till 2025. En mindre revidering 

gjordes hösten 2016 och arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram påbörjades under 2019 och beräknas vara 

klart för beslut i början av 2021. Programmet, som är en viktig del i den regionala utvecklingsplaneringen, anger 

långsiktiga och strategiska mål för hur kollektivtrafiken kan bidra till regional utveckling och ett hållbart 

samhälle. 

 

Programmet bygger på de samråd med kommuner, kollektivtrafikföretag och organisationer som har genomförts 

i länet samt även på de samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter, 
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myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag och näringsliv. Det regionala trafikförsörjningsprogrammets 

långsiktiga målsättningar är utgångspunkt för de årliga målen i budget. 

 
 

Det nya hållbarhetsprogram och trafikförsörjningsprogram som håller på att arbetas fram är viktiga och styrande 

dokument inom miljö, trafik men också för vår ekonomi. Därför får utformningen av dessa program inte medföra 

kostnadsökningar som inte finns upptagna i budget 

 

 

I trafikförsörjningsprogrammet anges följande långsiktiga mål 

Målområde                 Mål till 2025 

Resande 25 miljoner resor per år inklusive 
skolkortsresor 

60-procentig resandeökning exklusive 
skolkortsresor jämfört med 2011 

Kundnöjdhet  
(andel nöjda) 

Allmän trafik alla länsbor 65 procent 
Allmän trafik resenärer 80 procent  

Serviceresor 85 procent 

Tillgänglighet Fler ska kunna resa med den allmänna 
kollektivtrafiken genom 
tillgänglighetshöjande åtgärder 

 

Skattesubventions- 
grad  

 

 

Miljö 

Den allmänna kollektivtrafiken ska ha en 
skattesubventionsgrad på 50 procent till 
2025 

All allmän kollektivtrafik ska drivas med 
förnyelsebara drivmedel Trafikens 
totala energiförbrukning/km ska minska 
med minst 25 procent 

 

Prioriterat uppdrag: 

Gällande trafikförsörjningsprogram sträcker sig fram till år 2025. En rad förändringar har skett i samhället sedan 

programmet antogs 2012 och som påverkar resandet. Bland annat förstoras arbetsmarknadsregionerna och 

resande över länsgränser ökar. Nya former för vårt resande håller på att växa fram genom ökad samverkan 

mellan kollektivtrafik och andra transportslag. Klimatmålen för trafikens utsläpp ska uppnås. Arbetet med ett 

nytt trafikförsörjningsprogram färdigställs och omfattar tiden fram till 2035. 

Tåg 
På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region Jönköpings läns ambitioner samt av 

banornas tekniska standard och planerna på upprustning och utveckling. Eftersom regionaltågstrafiken har en 

långsiktigt strukturerande effekt i samhället är det mycket viktigt att planeringen av de framtida regionala 

tågtrafikeringsuppläggen och järnvägsinvesteringarna synkroniseras. 2022-2023 behöver Länstrafiken förnya sin 

fordonsflotta inom Krösatågen och ett projekt om fordonsanskaffning pågår tillsammans med länen inom 

Regionsamverkan Sydsverige och Transitio AB. De nya fordonen kan ej underhållas i nuvarande depå och 

planering för ny depå i Nässjö pågår tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket. 

Serviceresor 
Region Jönköpings län genom Länstrafiken ansvarar för Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) och det 

finns ett standardiserat koncept för hela länet. Detta gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur 

trafiken ska integreras med och komplettera linjetrafiken. För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att, 

inom ramen för ett kollektivt resande, ta hänsyn till de speciella behov som finns bland sjuka och personer 

med funktionsnedsättning. Färdtjänst är en viktig del i individens möjlighet till social delaktighet, därför anser 

Moderaterna att det är viktigt att kollektivtrafiken utförs kostnadseffektiv och på en subventioneringsgrad som 

möjliggör att vi ska kunna tillhandahålla god service åt de i samhället som mest behöver det 

Kollektivtrafik övergripande 
Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor påverkan på trafikkostnaderna. Aktiv 
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marknadsföring, effektiva försäljningskanaler, till exempel till arbetsgivare och företag och bra information till 

resenärer och länsinvånare är viktigt för att öka resandet och därmed intäkterna. Vi ska också samverka med 

Företag för att få dom delaktiga i riktade busslinjer för företagets anställda.  

 

En överenskommelse om samverkan för biogas i Jönköpings län har tecknats med länets kommuner. Inför 

kommande trafikupphandlingar är det viktigt att noggrant utreda vilka alternativ som finns vad gäller drivmedel 

till våra fordon. 

Inriktningar 2020 

 Inom Regionsamverkan Sydsverige införa ett nytt biljett- och betalsystem. Målsättningen är att ha ett nytt 

system med möjlighet till länsöverskridande resor i full drift senast vid årsskiftet 19/20. Arbetet utgår ifrån 

den nationella standard som arbetats fram inom Samtrafikens biljett- och betalsystemsprojekt. Vid 

lansering av det nya systemet införs samtidigt delvis ett nytt biljettsortiment. Det nuvarande biljettsystemet 

kommer att avvecklas under 2020. 

 Samarbetet inom Sydtaxan och med övriga grannlän. Region Jönköpings län ingår i Sydtaxan som är ett 

samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige med syfte att förenkla resandet över länsgräns i Sydsverige. 

För att göra resandet så enkelt som möjligt är det viktigt att fortsätta arbetet med att ta fram gemensamma 

reseprodukter över alla länsgränser, även till Östergötland. Ett nytt dokument ”Sydtaxan 2.0” har antagits 

av respektive län under 2019 och börjar gälla senast vid införandet av det nya biljett- och betalsystemet. 

Stadstrafik 
En avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har tecknats avseende stadstrafiken 

i Jönköping. Avsiktsförklaringen innebär bland annat införande av elbussar på stomlinjerna, en helt ny stomlinje 

samt åtgärder som Jönköpings kommun behöver vidta för att förbättra framkomligheten i trafiken. För att 

genomföra satsningarna uppförs en ny bussdepå i Jönköping. 

 

Nuvarande trafikavtal är förlängt till juni 2021 vilket medför ökade kostnader under 2020.  

Inriktningar 2020 

 Införa den första elbusslinjen i Jönköping. Vid årsskiftet 2019/2020 beräknas den nya elbusslinjen 17 starta 

med sträckningen Strandängen – A6. 

 Fortsätta etableringen inför nytt stadsbussavtal i Jönköping med avtalsstart i juni 2021. 

 Medverka i arbetet för ny bussdepå i Jönköping med inflyttning i juni 2021. 

Regiontrafik 

Inriktningar 2020 

 Etablera ny regionbusstrafik inför avtalsstart juni 2020. 

 Planera för fler turer Jönköping – Falköping – Skövde/Göteborg från december 2020 i enlighet med Västra 

Götalandsregionens Målbild Tåg 2035. 

 Anskaffa nya tågfordon inom Krösatågsystemet som ersättning för och utökning av befintlig fordonsflotta i 

enlighet med målen i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Fordonen kommer att börja levereras 2022-

2023. 

 Medverka i arbetet för ny tågdepå i Nässjö tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket. 

Serviceresor 
En översyn av regelverket för sjukresor för att anpassa det efter dagens behov och förändringarna inom 

hälso- och sjukvården har slutförts. För 2020 föreslås en höjning av egenavgiften för sjukresor med fem 

kronor till 125 kronor för enkel resa, vilket även medför en justering av högkostnadsskyddet. Ersättningen 

för resa med egen bil samt boende föreslås vara oförändrade. Regler för sjukresor och färdtjänst framgår av 

bilaga. Mellan åren 2015 till 2018 ökade resandet inom serviceresor med 7,5 procent vilket medfört ökade 

kostnader. . Nuvarande regelverk är sedan 2014 med smärre förändringar och bör därför ses över under 2020 

så att ett nytt finns klart för start 2021 

I arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram ska hänsyn tas till hur närtrafiken kan utvecklas och vara en 

del i omställningen till ett ekonomiskt hållbart kollektivtrafiksystem 
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Antal resor(tusental) Plan 
2020 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Sjukresor oför 165 133 

Färdtjänstresor oför 491 536 

Närtrafik oför 25 23 

Totalt antal serviceresor oför 681 692 

 

Inriktningar 2020 

 Etablering inför trafikstart september 2020. 

Resursförstärkning 
Trafikförsörjningsprogrammets mål om ett ökat resande kommer att kräva betydande resursförstärkningar men 

också omdisponering av resurser från trafikutbud med lågt underlag. En utbyggnad av närtrafik i hela länet ger 

förutsättningar för att disponera om resurser från områden med svagt resandeunderlag samtidigt som behov av 

kollektivtrafik kan tillgodoses. 

 

Planeringsförutsättningar för trafikförändringar sträcker sig över en längre period än enbart kommande budgetår. 

Sedan trafikförsörjningsprogrammet trädde ikraft har till och med 2019 resursförstärkningar på drygt 125 

miljoner kronor tillförts kollektivtrafiken.  

Kollektivtrafiken bör över tid uppnå en hållbar ekonomi med större andel självfinansiering. Därför måste 

åtgärder vidtas som minskar den skattesubventionerade delen av intäkterna inom kollektivtrafiken. En ineffektiv 

kollektivtrafik med för dåligt passagerarunderlag är negativt för både ekonomi och miljö. . Biljetterna i 

kollektivtrafiken ska skattesubventioneras till max 50 procent år 2025, vilket är i linje med 

trafikförsörjningsprogrammets mål. Målet för 2020 är 60 procent. 

 

Länstrafiken i Region Jönköpings län ska likt många andra länstrafikbolag nyttja exponeringsytorna i och utanpå 

sina fordon för att öka sina intäkter genom att sälja reklamutrymme.  

 

 

I samband med att de nya trafikavtalen inom både allmän kollektivtrafik och serviceresor träder i kraft kommer 

sannolikt nya resurser att behövas för att täcka i dag okända kostnadsökningar. Förlängningen av trafikavtalet i 

Jönköpings stadstrafik från och med juni 2019 kommer i och med helårseffekten att kräva utökade resurser från 

och med 2020.  

 

 

För att nå målet i trafikförsörjningsprogrammet om en 60-procentig resandeökning till 2025 krävs en fortsatt 

utbyggnad av kollektivtrafiken i länet. Målet ska uppfyllas med särskilt beaktande av att det ska ske utan att 

urgröpa eller försämra ekonomi- och miljömässiga aspekter. 

 

2019 års ekonomiska prognos och förväntade kostnadsökningar 2020 och framåt för den allmänna 

kollektivtrafiken ger vid handen att en genomsnittlig uppräkning av biljettpriserna motsvarande minst 

indexutvecklingen behöver göras årligen och redan vid tidtabellsskiftet i december 2019. Prishöjningarna är 

enförutsättning för att bibehålla en budget i balans. Inför 2020 föreslås även tilläggsavgiften som tas ut vid resa 

utan giltig biljett att höjas. 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har möjlighet att under året besluta om tillfälliga prisförändringar. 

. 

PRIORITERINGAR, INDIKATORER OCH SYSTEMMÄTETAL REGIONAL UTVECKLING  
Regional utveckling hanteras av nämnderna för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA), samt Trafik, 

infrastruktur och miljö (TIM). Indikatorer för regional utveckling anges nedan. Därefter anges strategiska mål, 

framgångsfaktorer och systemmätetal för verksamhetsområdena Utbildning och kultur och Länstrafiken. 

 

Hållbar utveckling Region Jönköpings län leder arbetet för en hållbar 
uteckling 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.  

 Ökad måluppfyllelse i BRP+ 

 Utsläpp av 
koldioxidekvivalenter minskar 
i länet 

Innovation och Region Jönköpings län strävar efter det hållbara 
samhället med tillväxt av jobb och företag i hela länet, 

 Ökat företagande bland  
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företagande utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer, 
jämställdhet, integration och mångfald, en miljödriven 
näringslivsutveckling samt ökad konkurrenskraft för 
landsbygdsföretag. 

kvinnor och utrikes födda 

 Ökat antal nya företag per 
1000 invånare 

 Förbättrat företagsklimat i 
länet 
 

Kompetensförsörjning Region Jönköpings län bidrar till att alla människor i 
länet 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. 
 

 Höjd formell utbildningsnivå i 
länet 

 Sänkt långtidsarbetslöshet 

 Sjunkande ohälsotal 

Attraktiva miljöer och 
tillgänglighet 

Region Jönköpings län verkar för att: alla människor i 
länet har lika möjligheter att delta och bidra i ett 
tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande 
samhälle som präglas av jämlikhet, jämställdhet och 
mångfald; alla ska ha möjlighet att vara en del av det 
framväxande e-samhället; utveckla tillgänglighet och 
implementering av offentliga digitala tjänster och ett ökat 
serviceutbud på landsbygden; främja utvecklingen av 
koldioxidsnåla och energieffektiva infrastrukturer och 
transporter, samt förbättra förutsättningarna för turism, 
rekreation, kultur och fritid. 

 Klimatutsläppen från 
fossilbränsle i Jönköpings län 
minskar 

 Andelen nöjda resenärer med 
kollektivtrafiken ökar i hela 
länet                 

 Deltagandet i kulturlivet ökar i 
hela länet 

 Länsbefolkningen ökar 

 Länet når det nationella 
bredbandsmålet 2020 
 

Internationellt samarbete 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. 
 

 Antalet direktinvesteringar 
ökar 

 Andelen exporterande 
företag ökar 

Verktyg för regional 
utveckling 

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. 

 Ett ledningssystem för 
strategisk samordning 
etableras 

 Analysarbetet utvecklas 

 Riktade projektutlysningar 
genomförs 
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STRATEGISKA MÅL, FRAMGÅNGSFAKTORER OCH SYSTEMMÄTETAL 

Utbildning 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Strategiskt mål  

 Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud på 
naturbruksprogrammet och folkhögskolor med hög kvalitet, anpassat 
efter befolkningens och arbetsmarknadens behov. 

Framgångsfaktor Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas 
dimensionering och inriktning.  

Systemmätetal  Mätmetod  Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Antal antagna elever i förhållande till budgeterat  Statistik ≥ 1,0 0,94 0,93 

antal utbildningsplats er (gymnasieskolan och gymnasie- 

särskolan) – könsuppdelas (kvinnor/män/övriga) 

Antal sökande per utbildningsplats (Folkhögskolorna) Statistik nytt mått 

Antal antagna i förhållande till antal elever som slutar  Statistik nytt mått 
årskurs 9 i länet (Naturbruksskolorna) 

Sökande per utbildningsplats (Folkhögskolorna) Statistik ≥ 2,0 2,8 2,0 

(folkhögskolan) – könsuppdelas (kvinnor/män/övriga) 

Perspektiv: Process och produktion 

Strategiska mål  

 Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med 
godkänd examen inom tre år.  

 Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser. 
 
Framgångsfaktor Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov. 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Andel elever på naturbruksprogrammet som slutför Statistik 90 % 78 % 76 % 
sin utbildning med godkänd examen 

Andel deltagare som slutför kurs inom folkhögskolan Statistik 85 % 81 % 94 % 
- könsuppdelas (kvinnor/män/övriga) 

Andel deltagare inom folkhögskolan som upplever att  Statistik nytt mått 
de kunnat påverka, förändra och/eller förbättra under  

sin studietid  

Andel elever/deltagare som har sysselsättning (arbete  Statistik nytt mått 
eller vidare studier) efter avslutade studier  
(Naturbruksskolorna) 

Antal samverkanstillfällen inom gröna sektorn Statistik nytt mått 
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KULTUR 

Perspektiv: 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 skapa engagerade och 
kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i 
Jönköpings län. 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Publik Smålands Musik och Teater  Statistik ≥ 70 000 75 335 70 121 

– Kulturhuset Spira 

Publik Smålands Musik och Teater  Statistik ≥ 30 000 28 080 30 111 

– utanför Kulturhuset Spira 

Publik vid föreställningar för barn och ungdom Statistik ≥ 25 000 31 651 24 968 

Andel kommuner inom länet där det varit föreställningar  Statistik 100 % 100% 100% 
eller annan kultur- verksamhet – gemensamt mål för  
Smålands Musik och Teater och Kultur och utveckling. 

 

Perspektiv: Ekonomi 

Strategiskt mål God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet.  

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Ekonomi i balans ANA nämnden Ekonomisystem Inte överstiga budget - 1,2 mnkr -13,2 mnkr 

Egenfinansieringsgrad Ekonomisystem ≥ 16,0 % 16 % 16,0% 
– Smålands Musik och Teater 

 

LÄNSTRAFIKEN 

PERSPEKTIV: MEDBORGARE OCH KUND 

Strategiskt mål: 

Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor – för hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet, Prisvärt, Nöjda kunder 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Andel nöjda kvinnor och 
män index (NKI)l 

Kollektivtrafik 
barometern 

   

Allmän trafik       

- alla länsbor  55 % 49 %   52 %*
 

- resenärer  65 % 59 %  63 %* 

- prisvärdhet  50 % 48 %   44 %*   
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Serviceresor ANBARO 85 % 81 %   81 %  
 

Andel tåg som går 
enligt tidtabell 

 nytt mått   

* Ny mätmetod för Kollektivtrafikbarometern från och med 2017 

Perspektiv: Process och produktion 

Strategiskt mål: 

Kostnadseffektiv upphandling, Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: Rätt beteende – avtal, Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Antal resor 
 
 
 

Antal påstigande/mil 
(regional trafik) 

Biljettsystem 
 
 
 

Biljettsystem 

Resandeökning 1,0 % 
exklusive skolresor = 
22,8 miljoner totalt* 

 

9,2 

22,4 miljoner  
 
 
 

9,2  

22,6 miljoner  
 
 
 

9,2  

* för att uppnå det långsiktiga målet enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet är de årliga målen linjärt fördelade: 

  År      Miljoner resor  

  2020: 22,1 

  2021: 22,7 

  2022: 23,3 

  2023: 23,8 

  2024: 24,4 

  2025: 25,0 

Perspektiv: Ekonomi 

Strategiskt mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet. Högt resandeunderlag. 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Ekonomi i balans  

 

Kostnad/per resenär- 
km (serviceresor) 

 

Skattesubventions- 
grad allmän trafik 

Ekonomisystem 

 

 

Planeringssystem 
 
 

Ekonomisystem 

Inte överstiga budget 

 

 

Inte öka mer än index 
 
 

60 % 

-33,2 miljoner kr  
 

 

16:42 kr   
 
 

64 %    

+0,6 miljoner kr   
 

 

17:15 kr   

 

 

61,2 %    
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Folkhälsa och sjukvård 
Hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är en av Sveriges bästa, med topplaceringar när det 
gäller både kvalitet och tillgänglighet. Målet är bästa möjliga hälsa hos hela befolkningen och en bättre 
och jämlik vård. Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag behöver. 
 

 

 

Att ha en god hälsa och att få en bra vård när man behöver den är något av det viktigaste i våra liv. Varje 

samhälle vinner på att ha en befolkning med god hälsa. Det är därför viktigt att arbeta både förebyggande 

genom att förbättra folkhälsan och att erbjuda en god hälso- och sjukvård.  

För att möta framtidens ökande krav på våra välfärdstjänster i kombination med en långsammare tillväxt måste 

omställningstakten från sjukhusvård till vård nära patienten öka. Det är framför allt en ökning av antalet äldre-

äldre som ställer krav på sjukvården. Det innebär en ökad roll för primärvården och att mer vård kommer att 

utföras i hemmen. För att denna förflyttning ska ta fart krävs ett tydligt ledarskap för omställningsarbetet som 

avser både regionens olika verksamheter och samverkan med kommunerna.  

 

Samtidigt måste arbetet med digitalisering och användning av ny teknik fortsätta.  

 

Det finns en yrkesstolthet och en stark vilja att göra rätt och finnas till för både patienter och kollegor hos 

vårdpersonalen. Tyvärr finns det en växande känsla av att inte räcka till. En känsla som skapar stress och oro. 

Det kan handla om att vilja ha tid över att kunna sätta sig ned och faktiskt prata med de patienter som finns på 

vårdavdelningen, eller kunna ge råd och stöd till den kollega som är ny på arbetsplatsen. En av nycklarna är 

ändrade arbetssätt, dvs lämna det gamla när nya rutiner och processer möjliggörs. Onödiga arbetsmoment ska 

tas bort, administrativa system ska minimera dubbelregistrering och minska dokumentationsbördan. På så sätt 

skapas tid för medarbetare att göra eftersatta uppgifter eller ta sig an nya uppgifter. För att lyckas i detta 

förändringsarbete krävs att alla medarbetare känner engagemang och vilja att bidra.  

För oss finns det inget egenvärde i att alla ska arbeta inom den offentliga vården.  För oss är vårdkvaliteten det 

viktiga, inte platsen den utförs på. Vi tror att det är bra för vårdens medarbetare att ha fler än en arbetsgivare 

att välja mellan. Alternativa utförare bidrar till att gamla sanningar ställs på sin spets och till utveckling av 

vården.  

Vården ska kunna anpassas efter patientens personliga förutsättningar, så kallad personcentrerad vård. Det 

ska, i så stor utsträckning som möjligt, gå att fortsätta leva sitt liv som man önskar trots att man är patient 

och får vård. Självdialysen i vår region är ett mycket gott exempel på detta och vi vill se fler verksamheter 

utvecklas i denna riktning. 

 

En stor utmaning är att klara framtidens kompetensförsörjning. Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare med 
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goda arbetsmiljöförhållanden. Grunden för detta läggs med gott ledarskap, som ska vara regionövergripande för 

att säkra en lika vård för länets alla invånare. Samtidigt måste ledarskapet vara närvarande bland alla regionens 

verksamheter. I gott ledarskap och personalledning ligger professionellt arbete med rekrytering, bra medarbetar- 

och utvecklingssamtal men också att arbetet med avgångssamtal utvecklas som en del i det systematiska 

förbättringsarbetet. 

 

Under 2017 beslutade Regionstyrelsens arbetsutskott om en plan för arbetet med framtidens hälso- och sjukvård 

(2030). Syftet var att nå en blocköverskridande och framåtsyftande överenskommelse där det övergripande 

målet var att uppnå Sveriges bästa sjukvård i landets fjärde tillväxtregion. Arbetet med framtidsplanen hänger 

nära samman med ”välfärdsutmaningen” som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram som 

underlag för planeringen i regioner och kommuner och som också är utgångspunkten i behovet av att öka den 

nära vården.  

 

En målbild ska tas fram för regionens sjukvård till 2030 och en färdplan för genomförande som inkluderar alla 

delar inklusive investeringar och kompetensförsörjning. En viktig uppgift blir sedan att alla medarbetare, vår 

största och viktigaste resurs, involveras i arbetet med att genomföra planen. Då skapas största engagemang och 

vi får väl underbyggda beslut. 

 

I omställningsarbetet där mer sjukvård kommer att bedrivas inom primärvård och kommuner måste också en 

omfördelning av ekonomiska resurser ske. 

 

 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård    
Region Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på.  

 

 
 

Välfärdsutmaningen innebär att betydligt fler invånare ska dela på samma resurser som hälso- och sjukvården 

har idag. Om dagens nivå på sjukvården ska bibehållas kommer det växande antalet invånare kräva att budgeten 

för hälso- och sjukvård utökas med cirka 1 miljard kronor fram till 2030. Dessa pengar kommer inte att 

genereras genom ett ökat skatteunderlag då antalet personer i arbete beräknas vara i princip oförändrat. 

 

För att möta framtidens utmaning inom hälso- och sjukvård finns behov av ett större fokus på verksamheter 

utanför sjukhusvården, i den nära vården. Detta inbegriper verksamheter i hela samhället; inom både Region 

Jönköpings län, 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. Verksamheterna inom såväl hälso- och sjukvård som regional 

utveckling är viktiga i detta arbete. Genom att skapa förutsättningar för bättre hälsa, i ett system, kan resurser 

användas mer effektivt. Förflyttning från slutenvård till öppenvård, från sjukhus till vårdcentral och från vård 

till hälsofrämjande insatser är påbörjat. Det innebär att den nära vården står för en större andel av den totala 

hälso- och sjukvården 2030.   
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Kvalitet är vår strategi 
Hälso- och sjukvårdens budget för 2020 motsvarar cirka 9,7 miljarder kronor. Den stora resursen för utveckling 

uppstår genom att förbättra och effektivisera nuvarande verksamhet. På detta sätt frigörs arbetstid och andra 

resurser som kan satsas på nya områden och åtaganden.  

 

Det finns fortfarande trösklar inom hälso- och sjukvården, både mellan kommun och Region Jönköpings län och 

mellan olika delar av verksamheten. Dessa trösklar måste arbetas bort så att hälso- och sjukvården blir sömlös. 

Frågan: Vad är bäst för Esther ska genomsyra all verksamhet. 

 

 

Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv 
En stor utmaning är de stora ojämlikheterna i 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 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. Handlingsplanen ska revideras under 2020.  

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  

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 

Den psykiska ohälsan i samhället har ökat dramatiskt sedan sekelskiftet och den är idag utbredd i tidiga år och 

den utgör nu huvudorsak till sjukskrivningar bland arbetsföra befolkningen. Detta måste avspeglas i arbetet med 

att revidera handlingsplanen under 2020 då region och kommuner är både påverkade av detta och måste 

samtidigt vara med i ett förändringsarbete bland befolkningen för att skapa ett friskare och sundare liv. 

 

Strategi för hälsa 
Tillsammas - varje dag lite bättre 

Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter: skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- 

och 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 Landsting (SKL).  
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Det finns tre målområden för genomförandet av strategin:  

 En god och jämlik hälsa. Det övergripande nationella målet är en god och jämlik hälsa för alla. Samtliga 

verksamheters arbete och konkreta delmål värderas utifrån detta 

 God kvalitet. Alla välfärdstjänster ska ha en god kvalitet. God kvalitet avgörs bland annat av elever, 

brukare och patienter men också av förmågan att förnya befintlig service utifrån sammanhang och 

målgrupp 

 Hållbart och uthålligt. När vi arbetar rätt för att nå en god och jämlik hälsa och utför välfärdsarbetet 

med god kvalitet kommer resultatet bli hållbart 

och uthålligt. Det vill säga att hälsan kommer 

att förbättras inom alla områden och skillnader 

mellan olika grupper kommer att minska. 

 

Livsstilsutmaningen  

Att främja folkhälsa är ett arbete inte bara för 

vården utan för hela samhället. Den nära vården 

har dock ett särskilt ansvar för att stötta 

personer med hög risk för sjukdom till 

livsstilsförändring. Det finns goda exempel som 

bygger på samverkan mellan vårdcentraler och 

kommuner. Arbetet med att stödja 

livsstilsförändring bör utvecklas och spridas till 

hela den nära vården i Region Jönköpings län 

och gärna i samverkan med kommunerna.  

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 – 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. 

Den nära vården 
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Bild: Vårdens aktörer som skapar värdet tillsammans med patienter och närstående  

 

 

Den nära vården är basen i hälso- och sjukvårdssystemet. Målet är att huvuddelen av invånarnas behov av öppen 

hälso- och sjukvård tillgodoses i den nära vården.  Detta inbegriper verksamheter i hela samhället; inom både 

Region Jönköpings län, 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.   

 

Nära vård i samverkan med patienten i centrum 

 

1. Att primärvården ska vara så bra så att den blir det naturliga förstahandsvalet för patienten. 

2. Att primärvårdens roll ska vara att knyta samman vården kring patienten, t ex genom att utse en 

fast patientansvarig läkare när behov finns. 

3. Att vården är personcentrerad och utgår från patientens behov, inte från sjukvårdens behov.  

4. Ökade kunskaper hos vårdens medarbetare för att möta kroniker och multisjuka patienter 

5. Arbetssätt som uppmuntrar till personcentrerad vård som ger människor egenmakt 

6. Skapa sammanhållna sömlösa vårdsystem med inbyggd produktionsplanering för hela 

vårdprocessen 

7. Betona vikten av sammanhållna vårdkedjor utifrån patientkvalitet, kontinuitet och 

resurseffektivitet. 

8. Bjuda in patienterna i vårdsystemet för att skapa delaktighet och ansvar med stöd för självservice 

och egenvård 

9. Att utveckla de standardiserade vårdförloppen inom cancervården att även omfatta 

rehabilitering och uppföljning. 

10. Skapa en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. 

11. Mobila team med fokus på gruppen mest sjuka äldre. 

12. Att utveckla möjligheterna för människor att få vård i hemmet genom avancerad 

hemsjukvård och stöd till avancerad egenvård. 

13. Att stärka stödet, t ex läkarmedverkan, till kommunerna för att kunna ge bra vård och omsorg. 

 

För att denna förflyttning ska ta fart krävs ett tydligt ledarskap för omställningsarbetet som avser både 

regionens olika verksamheter och samverkan med kommunerna.  

 

Under 2020 arbetas fram en plan för hur fler logopeder kan knytas till den nära vården. 

 

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  

 erbjuda förebyggande hälsovård och hälsosamtal 

 identifiera, lära känna och aktivt hålla 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 
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 aktivt medverka till en väl sammanhållen vårdkedja när patienten har behov av annan kompetens än den 

vårdcentralen kan erbjuda 

 erbjuda fast vårdkontakt 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 och funktionsnedsättning 

 särskilt fokus är på psykisk sjukdom eftersom det är de diagnoser som ökar mest bland sjukskrivna personer 

 

Ökad trygghet och ibland minskat behov av läkarkontakt har skapats när vårdcentraler erbjudit äldre med större 

vårdbehov, ofta kroniskt sjuka, en fast vårdkontakt för att snabbt och enkelt nå en sköterska. Alla vårdcentraler 

ska erbjuda sådan fast vårdkontakt till de listade invånare man ser har störst vårdbehov. Hembesök hos denna typ 

av patienter ska inte bara göras i situationer där patienten inte kan ta sig till vårdcentralen utan också, för 

rådgivning av hälsofrämjande aktiviteter i hemmiljön samt för läkemedelsgenomgångar. 

 

Vårdcentralerna har i uppdrag att genomföra läkarbesök mm på särskilda äldreboenden. Omfattning av dessa 

besök och stödåtgärder utökas med 10 mkr. Detta innebär en fördubbling av läkartiden. 

 

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.  

 

Primärvården ska utgöra basen i sjukvården. För att primärvården ska kunna verka på lika villkor i hela regionen 

måste ersättningsvillkoren utformas så att de stimulerar till utförande av det vi prioriterar och vill ska göras. 

Gemensamma arbetssätt måste råda inom specialistsjukvården över hela länet så att vårdcentraler i olika delar av 

länet kan verka under samma villkor och förutsättningar. Detta måste ses över 2020 så regelboken får en 

ordentlig revidering inför 2021. 

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.  

Utgångspunkter i organiseringen av specialiserad vård:  

 den nära vården är bas för länets hälso- och sjukvård 

 tre välfungerande akutsjukhus  

 länssjukvården fördelas på tre sjukhus  

 särskild hänsyn ska tas till fungerande vårdkedjor 

 säkerställa resurser i form av personal, kompetens, utrustning och lokaler 

 främja god samverkan i hela systemet 

 vårdplatser ska utgå från vårdbehov 

 vara en lärande organisation 

 

Gott ledarskap är av avgörande betydelse för en god arbetsmiljö, där medarbetare kan utvecklas på bästa sätt och 

behov av hyrpersonal minimeras. För att säkerställa en jämlik vård för länets alla invånare ska ledarskapet ha ett 

regionövergripande perspektiv men samtidigt vara lokalt förankrat så våra medarbetares kompetenser och 

engagemang verkligen tas till vara. 

 

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. 
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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.  

 

Region Jönköpings län ligger i topp vad gäller kariesfrihet hos 19-åringar (2017). Arbetet för god tandhälsa ska 

fortsätta och ambitionsnivåerna ska vara fortsatt höga inom 

barntandvården.  

 

Tillgängligheten till folktandvårdskliniker behöver bli bättre. De 

kliniker som finns i glesbygd behöver extra stöd för att kunna 

fortsätta sin verksamhet.  

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 

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? 

 

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. 

 

 

Utöver dessa finns samrådsgrupper inom; folkhälsa, funktionsnedsättning och e-hälsa. Ökad samverkan inom 

rehabiliteringsområdet planeras i ny samrådsgrupp.  

 

Tillsammans med kommunerna utvecklas ett sätt att kontinuerligt analysera och följa upp verksamheten.  

 

Arbetet som sker i samverkan med kommunerna är omfattande. Strategi för hälsa inom folkhälsoområdet, 

familjecentraler, barn och ungdomshälsan, barnahus och ungdomsmottagningar inklusive ungdomsmottagning 

online inom strategigrupp barn och unga är exempel på områden där samverkan sker.  

 

Beroendevård med tillnyktringsenhet, beroendemottagning under utredning, sprutbytesmottagning och arbete 

kring våld i nära relationer är ytterligare områden där finns ett nära samarbete med kommunerna, som leds av 

strategigrupp psykiatri och missbruk.  

 

Tillnyktringsenheten på Ryhov öppnar hösten 2019.  

 

Utredningsarbetet avseende en integrerad beroendemottagning där region och kommuner samverkar kring 

beroendevård inriktas på en gemensamt driven organisation dit verksamheter förs från region respektive 

kommunerna. Personal arbetar tillsammans på den integrerade mottagningen som kan bestå av enheter i de olika 

länsdelarna. Förslag tas fram för beslut inför 2021.      

 

Arbetet kring hemsjukvården sker i nära samarbete med sjukhus, den nära vården och kommuner ihop med 

patienter och närstående. Trygg och säker hemgång är ett tydligt exempel på hur alla parter arbetar för att 

patienten ska få den bästa vården. Den palliativa vården är en viktig del som sker i samverkan.  

 

Region Jönköpings län avser att under mandatperioden intensifiera samarbetet ytterligare för att med 

kommunerna utarbeta högre målsättningar inom flera områden och söka ett utökat samarbete. Områden som 



FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 
 

 

8 

särskilt kan vara aktuella är vilka åldersgrupper som ungdomsmottagningarna ska omfatta och behovet av 

palliativt gästhem.  

 

 

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. 

 

Som patient i Sydöstra sjukvårdsregionen ska du  

 erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök  

 erbjudas diagnostik och behandling samt uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte  

 vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan  

 få tillgång till jämlik vård  

 erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram  

 få tillgång till patientsäker vård  

 erbjudas kostnadseffektiv vård  

I Sydöstra sjukvårdsregionen prioriteras patientnära forskning. 

Perspektiv: Medborgare och kund 

STRATEGISKT MÅL Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder  

FRAMGÅNGSFAKTOR Personcentrerad vård med hög tillgänglighet   

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Kundtillfredsställelse  Nationell  
patientenkät  

Högre genomsnittligt 
resultat för 
dimensionerna i 
jämförelse med 
föregående  
undersökning  

Jämförelser med 
tidigare års mätning 
kan ej göras eftersom 
konceptet för nationell 
patientenkät har 
förändrats. 

Andel nöjda patienter 
80 % i samtliga 
dimensioner och alla 
verksamheter där 
mätningen skett  

Jag har tillgång till den 
hälso- och sjukvård 
jag behöver – 
instämmer helt/delvis 

Hälso- och sjukvårds- 
barometern 

90 %  90 % varav  
kvinnor 91,5 % och 
män 88,1 % 

87 % varav  
kvinnor x % och män x 
% 

Andel i befolkningen 
som har stort/mycket 
stort förtroende för 
hälso- och sjukvården 
i sin helhet i sitt sin 

Hälso- och sjukvårds- 
barometern 

75 % 72 % varav  
kvinnor 74,2 % och 
män 70,5 % 

74 % varav  
kvinnor x % och män x 
% 
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region 

Medicinsk bedömning 
inom 3 dagar 

Nationella väntetids- 
databasen 

90 % Nytt mått Nytt mått 

Faktisk väntetid till 
första besök i 
specialiserad vård  
– andel kvinnor och 
män som fick komma 
inom 60 dagar 
(somatisk och 
psykiatrisk vård) 

Nationella  
väntetids- 
databasen 

80 %  75 % varav  
kvinnor 76,3 % och 
män 72,3 % 

Totalt 70%, varav 
kvinnor 71,6% och 
män 67,9 % 

Faktisk väntetid till 
operation/åtgärd inom 
specialiserad vård – 
andel kvinnor och män 
som fick en operation 
eller åtgärd inom 60 
dagar 

Nationella  
väntetids- 
databasen 

80 %  75 % varav  
kvinnor 74,9 % och 
män 74,8 % 

Totalt 72%, varav 
kvinnor 72,3% och 
män 72,4% 

Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt måldatum 

Diver  90 % 68 % varav  
kvinnor 70,9 % och 
män 64,6 % 

Totalt 69%, varav 
kvinnor 71,6% och 
män 64,6% 

Tid till ambulans – 
andel prio 1 larm inom 
20 minuter 

 80% Nytt mätetal 2019  74 % 

 

Att skapa en vård som är jämlik, personcentrerad och tillgänglig är en av vårdens viktigaste utmaningar. 

Avsikten är att inte spara någon möda för att prova, och sedan införa, nya angreppssätt för att fortsätta stärka 

patientens ställning och göra det möjligt för människor att ta eget ansvar för sin hälsa. Det ska ske genom att 

involvera patienter och närstående i utvecklingen av hälso- och sjukvården samt erbjuda vård med bästa möjliga 

tillgänglighet, valmöjligheter och stöd för egenvård. 

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. Den personcentrerade vården ska utvecklas och inkludera patientföreningarna och brukarråd i 

arbetet. 

 

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. 

Lärcaféer i Jönköpings län bör utvecklas genom ett antal prioriterade diagnoser. En särskilt utsatt grupp inom 

vården är personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras anhöriga. Lärcaféernas verksamhet ska vara 

regelbundet återkommande och anordnas i alla tre länsdelar.  

 

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.  

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. 

 

På gruppnivå erbjuds även fortsättningsvis samtal kring livsfrågor inom psykiatrin och i primärvården. Samtalen 

utgår från åtta existentiella teman, inspirerade av WHO:s internationella folkhälsoundersökningar. Gemensamt 
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för insatser inom området är ett lösningsfokuserat och salutogent förhållningssätt som stödjer ”friskfaktorer” som 

främjar nyorientering och upprätthåller hälsan. Även självhjälpsgrupper och lärcaféer utgör mötesplatser för 

bearbetning av livsfrågor. I Region Jönköpings län finns också samtalsgrupper för medarbetare i vården, där 

tanken är att egen bearbetning av livsfrågorna ökar förutsättningarna att möta patienters behov. För att främja 

förankring, samordning och långsiktig hållbarhet kommer arbetet med existentiell hälsa att successivt ges en 

fastare organisatorisk form. 

Etik och bemötande  
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 

 ge vägledning och stöd kring etik och förhållningssätt 

Etikrådet har också tilldelats ansvar för samordning av den andliga vården och för att främja arbetet med 

existentiell hälsa.  

Tillgänglig vård  
Tillgängligheten till vården är en central förtroendefråga för hälso- och sjukvården och avgörande för patienters 

tillfredsställelse med vården. Utgångspunkten är att vården ska vara lätt att nå och ges i rimlig tid. Det är viktigt 

att patienter kan känna tillit till vården och en trygghet i att man får vård när man behöver den. Det finns en lång 

tradition av arbete för att förbättra tillgängligheten inom respektive specialitet och verksamhetsområde. Från 1 

januari 2019 ska man som patient bli medicinskt bedömd av en sjuksköterska, läkare eller fysioterapeut inom 3 

dagar. Den nära vården är basen i hälso- och sjukvården och vårdcentralen ska vara det självklara valet för 

invånarna när de har behov av hälso- och sjukvård. 1177 Vårdguiden via web eller telefon är dörren in till hälso- 

och sjukvården. 

 

Förbättrad tillgänglighet är högprioriterad för att patientflödet ska styras på mest resurseffektiva sätt. AI 

(artificiell intelligens och robotteknik) är hjälpmedel på frammarsch för att underlätta och effektivisera arbetet 

med medicinsk bedömning och prioritering (triagering). Samverkan med vårdcentraler bör utvecklas för att på 

bästa sätt utnyttja våra resurser. På sikt förväntas digital vård ersätta 1177. 

 

Som ett led i arbetet för en bättre och mer tillgänglig nära vård i Region Jönköpings län behöver vårdcentralerna 

anpassa sina öppettider utifrån patienternas behov. Ett flexibelt öppethållande kan skapa en bättre tillgänglighet 

för patienterna. Det förutsätter en god bemanning på vårdcentralerna. Den nära vården ska vara första linjens 

hälso- och sjukvård där flertalet patienter ska söka sig för att få sitt vårdbehov tillgodosett och tillgängligheten 

behöver bli bättre utifrån patientens behov. 

 

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.  

 

Det är viktigt med en god tillgänglighet till närakuterna för att avlasta akutmottagningarna vid sjukhusen. 

 

Den nära vården behöver utveckla sitt omhändertagande för att möta multisjukas och äldres behov. Patienter 

med stora vårdbehov, exempelvis multisjuka och äldre, ska erbjudas vårdsamordnare, kontaktsjuksköterska och 

fast läkarkontakt. Patienten ska även erbjudas ett patientkontrakt med bland annat en samlad tidsplan över alla 

inplanerade vårdinsatser. Hänvisa till SKL arbete och statsbidrag för detta. 
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Att personer med stort vårdbehov, oftast äldre och kroniskt sjuka, tilldelas en kontaktsköterska har visat sig vara 

mycket framgångsrikt som både ökar tryggheten och minskar läkarbehov. Därför ska detta högprioriteras i den 

nära vården. Det är också viktigt att för äldre (75+) säkra en hög kontinuitet vad avser läkarkontakter.  

 

 

Utvecklingen går mot att allt fler sjukvårdsinsatser görs i hemmet och allt svårare sjuka får möjlighet att vårdas i 

hemmet. För att möta behoven bör den nära vården i samverkan med den kommunala sjukvården inrätta 

tvärprofessionella närsjukvårdsteam. 

 

Det innebär att höja kompetensen hos de som arbetar i den nära vården och att stödet från regionens sjukvård 

behöver ökas. Vi ser att regionens del i detta är att utöka läkartiden på äldreboenden i syfte att skapa trygghet för 

patienten och undvika besök på akuten och inläggningar på sjukhus 

 

Invånarnas behov av psykiatrisk öppenvård har ökat. Vården som är nära patienten ska förstärkas för att 

tillgodose detta behov. För detta behöver teamarbetet fortsätta att utvecklas.  

 

Gäller både psykiatrins öppenvård och vårdcentralens resursutbud. 

Sveriges bästa digitala vård 
Region Jönköpings län ska utifrån det nationella målet fortsätta investera i e-hälsa och ska ha som mål att bli bäst 

i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem, enligt en plan framtagen under 2019.  

 

Välfärdsteknik och e-hälsa är ett expanderande område med stora kvalitetsvinster för den enskilda patienten. Den 

kan också ge möjlighet till att effektivisera sjukvården. Region Jönköpings län är aktiv i implementerandet av 

olika välfärdstekniska lösningar och i utveckling av e-hälsområden. Implementering av e-hälsa (IT) ska ske på 

ett kostnadseffektivt sätt som leder till kvalitetsförbättringar inom vården.  

 

Regeringens och SKL: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 

 utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet 

 

Region Jönköping län arbetar mot den nationella visionen och arbetet innefattar utveckling, samordning och 

införande av e-hälsostöd i form av nya vårdtjänster och invånartjänster. Nyttoeffekter ska skapas för att: 

 invånare, patient och närstående ska ha tillgång till lättillgänglig och kvalitetssäkrad information, åtkomst 

till dokumentation från insatser och behandlingar, samt individuellt anpassad service och e-tjänster 

 vårdpersonal ska ha tillgång till välfungerande och samverkande verksamhets- och beslutsstödsystem som 

säkerställer hög kvalitet och säkerhet 

 beslutsfattare ska ha ändamålsenliga verktyg för uppföljning av kvalitet och säkerhet samt få relevanta 

beslutsunderlag för planering, styrning och resursfördelning. 

 

För att vården ska kunna dra full nytta av och använda e-hälsotjänster optimalt, krävs kontinuerlig utveckling 

och förbättring av vårdens processer och arbetsflöden. Genom nationell och regional 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 besök. 

 

Digitala vårdbesök ökat kraftigt och arbete pågår på nationell nivå med att sätta ramar och inriktning för att säkra 

kvaliteten. 

 

För patientjournalsystem och angränsande system är målet att bli mer kompatibla, minimera dubbelregistrering 

mm. Det förekommer idag en hög andel av dubbelregistrering, överdokumentation inom sjukvården och att 

utveckla användarvänliga och enkla system måste högprioriteras. Här går mycket arbetstid bort som i stället 

skulle kunna användas i kontakt med patienterna. 

 

Andra effektivitetshöjande åtgärder är att ordna möten via digital teknik, videokonferenser, digitala 

vårdsamordningar mm. pågående arbeten här måste snabbas på och prioriteras upp. 
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Det är viktigt att säkerställa patientsäkerheten och medarbetarnas arbetsmiljö vid utveckling och implementering 

av nya verksamhetssystem. 

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 

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.  

 

Region Jönköpings län arbetar under devisen: Vi är till för alla. Ingen, vare sig patienter eller personal, ska 

kränkas på grund av sexuell läggning, könsidentitet/könsuttryck, funktionsvariation, levnadsval, minoriteter, 

religioner med flera i mötet med vården. 

Asyl och flyktingar 
För personer med utländsk bakgrund finns behov av anpassad kommunikation kring hälsa och svensk sjukvård. 

En långsiktig modell för fortsatt stöd till målgruppen är framtagen 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. Även ett fortsatt stöd för ensamkommande barn i vård, skola och hem 

behövs.  

FRAMGÅNGSFAKTOR Bästa plats att växa upp och åldras på  

Barn och ungdomars hälsa  
Symtom på ett nedsatt psykiskt välbefinnande är vanligare bland svenska 15-åringar än i andra länder. Den 

psykiska ohälsan bland ungdomar ökar stadigt, särskilt hos flickor. För att komma tillrätta med den negativa 

utvecklingen behöver samverkan mellan Region Jönköpings läns ansvarsområde för unga och kommunens 

elevhälsa förstärkas. 

 

Detta är ett prioriterat område,  det handlar om både barn- och ungdomshälsans verksamheter och Barn- och 

Ungdomspsykiatrin, BUP 

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. 

 

Vi vet att sunda kostvanor och fysisk aktivitet bland barn och ungdomar är grund för ett senare gott liv med 

minskade risker för sjukdom mm och därmed minskat behov av sjukvård. Barnfetma är en tydlig indikator på 

ökad risk och därför är arbete kring barnfetma ett prioriterat område. 

 

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. Alla familjecentraler ska genomföra 
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föräldrakurser samt särskilt erbjuda pappautbildning. Kvinno- och barnhälsovården ska identifiera ohälsosamma 

levnadsvanor och motivera till goda levnadsvanor.  

 

I samverkan med kommunerna håller det på att etableras minst en familjecentral i varje kommun. En modell för 

verksamhetsuppföljning har införts på alla familjecentraler.  

 

Mullsjö och Gnosjö är de sista kommunerna att etablera familjecentral och arbete pågår där för start inom 

närmaste året. 

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 översyn görs tillsammans med kommunerna när 

det gäller vilka åldrar som ska inkluderas samt eventuella justeringar av personalbehov på 

ungdomsmottagningarna.  

 

Staten lyfter ungdomsmottagningarnas roll för den psykiska hälsan och fördelar statsbidrag för att stärka den 

psykosociala verksamheten vid länets ungdomsmottagningar. En uppbyggnad av olika digitala tjänster till 

exempel virtuell ungdomsmottagning och andra e-tjänster pågår.  

Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa  
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. Den 

psykiska ohälsan ökar och insatserna via barn- och ungdomshälsan behöver fortsatt utvecklas för att möta detta.  

 

Ett länsövergripande barnskyddsteam i projektform är under uppstart. Teamet ska bedriva utbildning och verka 

för att en generell kunskapsnivå inom samtliga hälso- och sjukvårdsinstanser upprätthålls, bedriva uppföljning 

och kvalitetssäkring och formulera rutiner för handläggning av barn som far illa. Dessutom ska teamet 

konsultativt bistå 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. 

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)  
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 BUP, 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.  

 

För att öka tillgängligheten och korta köerna ska utredning göras för införande av vårdval på primärvårdsnivå. 

Utredningen ska fastställa vilka behandlingar etc som ska omfattas där ett basutbud kan omfatta  

 Utredning av okomplicerad NP-problematik 

 Uppföljning av okomplicerad NP-problematik, inklusive medicinering och kognitivt stöd 

 Habiliterande insatser för all diagnosticerad NP-problematik 
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 Uppföljning av långvarig lindrig psykisk ohälsa 

 Uppföljning av lindrig och medelsvår psykisk ohälsa, i behov av medicinering. 

I syfte att möta de ökade behoven och förbättra tillgängligheten tillförs Barn- och UngdomsPsykiatrin 10 mkr. 

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. 

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.  

Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom 
Under planperioden genomförs förbättringsarbeten i samverkan mellan den specialiserade psykiatriska vården, 

den nära vården och kommunen. Syftet är att förbättra resultaten för somatisk samsjuklighet, upprättade 

hälsoplaner, hälsofrämjande insatser, samordnade vårdplaneringar och patientnöjdhet. Äldres psykiska hälsa är 

ett viktigt område att satsa på.  

Strategiskt mål Bra munhälsa och god tandvård   
Tandvårdens mål är bra munhälsa på lika villkor för länets befolkning. Sambandet mellan tandhälsa och allmän 

hälsa blir allt tydligare. Därför är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet viktigt för alla patientgrupper. 

Allt fler äldre har egna tänder kvar högt upp i åren, vilket ställer stora krav på samverkan mellan omsorg, vård 

och 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 internt 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.  

FRAMGÅNGSFAKTOR Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå hälsoeffekter 
hos befolkningen   

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Andel kariesfria 19-åringar Resultaten 
kommer att redovisas i andel kvinnor 
och andel män. 

IT-systemet T4 45 % 42 %  
varav kvinnor 43,0 % 
och män 41,4 % 

Totalt 41%, varav 
kvinnor 44% och    
män 39% 

FRAMGÅNGSFAKTOR God tillgänglighet och bra bemötande  

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Andel 
revisionspatienter i tid 
till undersökning och 
behandling – 

T4/Diver 90 % Nytt mått 2019  
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Folktandvården totalt 

Specialisttandvården – 
antal remisspatienter 
som väntat mer än 60 
dagar  

T4/Diver  0 587 986 

Täckningsgrad för den 
uppsökande 
verksamheten  

Statistik  90% 95 % 93 % 

Andel berättigande till 
nödvändig tandvård 
som fått den utförd  

Statistik Bättre än föregående 
år 

50 % varav  

kvinnor 47 % och män 
54 % 

Totalt 54%, varav 
kvinnor 53% och      
män 56% 

 

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. 

Folktandvården ska fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten på länets tandvårdsmottagningar.  

 

Många invånare önskar få sin tandvård hos folktandvården som därför får tillgänglighetsproblem. 

Folktandvården arbetar under 2019 fram en handlingsplan för att arbeta på nya sätt och samtidigt vara en 

attraktiv arbetsgivare.   

Perspektiv: Process och produktion  
I huvuduppdraget ingår att medverka till god folkhälsa samt ge kunskapsbaserad, ändamålsenlig och säker vård. 

Verksamheterna ska kännetecknas av kund- och processorientering och ledas med utgångspunkt från vad som är 

bäst för invånarna, patienterna och deras närstående.  

STRATEGISKT MÅL: Bra folkhälsoarbete   

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer 

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

?     

 

Handlingsplanen för jämlik hälsa är reviderad för perioden 2018-2020. Exempel på aktiviteter som fått 

genomslag är kompetenslyft inom socio-ekonomisk metodik och medborgarmedverkan, utvecklade av stöd för 

ungas psykiska hälsa, insatser för nyanländas hälsa samt digitalisering av hälsosamtalen som genomförs av 

barnhälsovården, elevhälsan och den nära vården. Samverkan kring idrottsskolor för äldre, språkutveckling för 

barn och koncept för samtalsgrupper har prövats och sprids i hela länet.  

 

Folkhälsoarbetet behöver skalas upp i samverkan med kommuner, organisationer m fl. Fokusområden är barn 

och rörelse och äldre för att bl a motverka fetma mm 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser 
Vårdenheten 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. Digital process för barnhälsovårdens och den nära vårdens hälsosamtal infördes under 2018. Under 2019 

utvärderas effekterna av hälsosamtal för att finna de bästa arbetssätten som införs under 2020. 

 

Hälsosamtalen kan fylla en viktig funktion i att individer tar ökat eget ansvar för sin hälsa. Digitalisering av 

hälsosamtalen blir en viktig åtgärd så frekvensen av gjorda hälsosamtal väsentligt ökas. 

 

Folkhälsoarbetet i form av att främja och stödja livsstilsförändringar i samarbete med kommunerna och 

föreningslivet fortsätter och fördjupas där ex koncept för hälsocentraler liknande Värnamo kan spridas i länet. 
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I delprojektet Meny till invånarna etableras ett samlat stöd som underlättar för invånarna att hantera sin egen 

hälsa. Den nära vården ska använda och hänvisa till utbudet av digitala invånartjänster och aktiviteter. Digitala 

tjänster är förstahandsvalet för egenvård.  

 

Invånarprogram för tobaksavvänjning 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.  

Rehabilitering 
Rehabiliteringsverksamheterna omfattar många olika professioner och kompetenser som erbjuder mångskiftande 

insatser och aktiviteter. En fortsatt utveckling sker för en samlad och strukturerad kunskapsbas för rehabilitering.  

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. Samarbete med specialistsjukvården, vårdcentralerna och 

kommunerna är nödvändig för trygga och säkra övergångar och en bra rehabiliteringsprocess för den enskilde.  

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.  

 

En länsövergripande organisation med processledare och rehabkoordinatorer finns. Rehabkoordinatorer finns på 

alla vårdcentraler och kliniker med hög sjukskrivningsfrekvens.  

 

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. 

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 ska verksamheten ses över. Under 

2019 görs en översyn av samordningsförbundens organisation och framtida uppdrag. 
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STRATEGISKT MÅL Säker hälso- och sjukvård    

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer    

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Vårdprevention - Andel av patienter som 
bedömts ha risk inom område fall, undernäring, 
trycksår som fått åtgärd insatt (riskpatienter) 

Senior alert 90 %     79 %      76 % 

 

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.  

 

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 använd arbetssätt för riskhantering.   

 Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den dynamiska vården. 

 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. Detta 

kommer göras i förhållande också till det patientsäkerhetsarbete som sker i ett nationellt perspektiv, där den 

nationella kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvård kommer organiseras på ett likartat sätt samt, med 

Socialstyrelsens arbete med en nationell handlingsplan för patientsäkerhet. 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. 

 

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. 

 

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 – att säkra 

steget före, att ta sidledes ansvar och horisontell integrering är viktiga principer. 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. 

 

Att undvika vårdskador och vårdrelaterade infektioner ger ökad 

livskvalitet och ger fler friska år i livet.  
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STRATEGISKT MÅL Kunskapsbaserad och ändmålsenlig vård  

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer 

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Indikatorer i Öppna 
jämförelser 

Vården i siffror Förbättring  63 % förbättring   63 % förbättring 

Standardiserade 
vårdförlopp – andel 
patienter i SVF 

 70 %   

Standardiserade 
vårdförlopp – andel 
inom max ledtid  

  80 %   

 

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.  

Kunskapsstyrning - Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa  
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan vårdpersonal och 

patient. 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. Det är där det avgörs hur effektiv och ändamålsenligt 

kunskapsstyrningssystemet, på alla nivåer, är. 

Genom Nationellt system för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård skapas förutsättningar för en 

kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. 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 och samverkansgrupper. 

Sjukvårdsregionen har dessutom värdskap med ansvar för processtödet i tre nationella programområden: 

 Barn och ungdomars hälsa 

 Kvinnosjukdomar och förlossning 

 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. 

 

Region Jönköpings län använder och utvecklar kliniska kunskapsstöd för den nära vården och den specialiserade 

vården. Syftet är att säkra att bästa möjliga resultat nås med så liten variation som möjligt. 

Nivåstruktureringen ställer krav på att patienter som behandlas på sjukhus på längre avstånd från hemmet ska 

erbjudas kontakt och omhändertagande av den nära vården. 

 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) finns inom cancervården och under 2020 utökas SVF-metodiken att omfatta 

andra diagnoser ex inom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt 

astma och kol. Viktigt att beakta att undanträngningseffekter inte sker vid införandet. 

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. 



FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 

 

19 

Ökningen beror på att en allt större andel av befolkningen är äldre (>65år) samt bättre behandlingsmetoder och 

läkemedel. 

 

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. 

 

Sedan 2015 har Region Jönköpings län arbetat intensivt med att införa standardiserade vårdförlopp (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.  

 

Genomloppstider för SVF överstiger i flesta fall målsättningarna och arbetet med att få ner tiderna ska prioriteras 

upp.  

 

 

Nödvändiga screeningprogram införs i takt med nationella riktlinjer och beslut inom sydöstra sjukvårdsregionen. 

Särskilt arbete pågår med att få ett högt deltagande i mammografiscreeningen. Sedan 2014 finns en 

rekommendation från Socialstyrelsen att nationellt införa tjock- och 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. Screening av tjock- och ändtarmcancer 

påbörjas under 2020.   

 

Förstudie pågår kring införande av organiserad psa-test inom sydöstra sjukvårdsregionen. Förslag tas fram för 

beslut under 2020 så organiserad psa-test kan införas till 2021. 

 

Rehabiliteringskedjan efter cancersjukdom ska stärkas. Cancerrehabilitering är en viktig del som 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. 

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. En god palliativ vård utgår från de fyra hörnstenarna symtomlindring, multi-

professionellt samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående, som samtliga är väsentliga delar 

för livskvaliteten och för en god vård i livets slutskede. Den palliativa vården i livets slutskede omfattar fler 

diagnoser än cancer och ska integreras i vården av kroniska sjukdomar.  

 

Allmän palliativ vård ska kunna erbjudas där personen befinner sig i hemmet, på sjukhus eller i kommunens 

särskilda boenden. Kompetensutveckling, teamarbete samt strukturer som stödjer ständiga förbättringar är 

grunden för en förbättrad palliativ vård utanför sjukhusen. Det är viktigt att patienter och anhöriga känner sig 

trygga med vården som ges i hemmet. Ett processarbete pågår för att synliggöra och genomföra de områden som 

behöver utvecklas i samverkan. 

 

Läkarmedverkan behöver stärkas inom detta område. 

 

Specialiserad palliativ vård ska erbjudas när det behövs. En länsgemensam enhet som innefattar palliativa 

vårdenheter och mobila geriatriska team är bildad i länet. En kontinuerlig kompetensutveckling inom området 

palliativmedicin sker för berörd personal inom såväl slutenvård, specialiserad palliativ vård, primärvård och 

annan öppenvård där även kommunernas hemsjukvård innefattas. 
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Kvinnors hälsa och förlossning  
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. Arbetet med kvinnors hälsa och att 

förebygga våld i nära relation behöver intensifieras. Sjukvården ska ha en aktiv roll i att fånga upp och hantera 

frågor om våld.  

Alternativ till våld (ATV) 
Verksamheten Alternativ till våld (ATV) erbjuder psykologisk behandling till de som utövar våld i nära 

relationer. ATV erbjuder även psykologisk behandling till personer som utvecklat en psykisk ohälsa till följd av 

utsatthet av våld i nära relationer. Verksamheten har genomförts som ett tvåårigt projekt och har under 2019 

utvärderats. Fokus i fortsättningen blir att stödja våldsutsatta. 

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.  

 

Tidiga adekvata insatser i livet har bästa effekt och sparar lidande för den enskilde och dess omgivning. Behovet 

av habiliteringsinsatser till barn har ökat markant under senare år. Inte minst inom neuro-psykiatriområdet, men 

också för barn med grava fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. En ny grupp inom habiliteringssektorn är 

de barn som överlever tack vare en bättre hälso- och sjukvård, men med omfattande 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. Andra exempel är döva barn med cochlea-

implantat och barn med autism. Även nyanlända till Sverige med behov av specialisthabilitering ökar.  

 

Under planperioden höjs standarden på habiliteringens lokaler i Värnamo så att habilitering kan bedrivas jämlikt 

i hela länet. 

 

Det är viktigt att säkerställa tillgängligheten till habiliteringens lokaler. 

Funktionsvariation 
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: 

 principen om universell utformning 

 befintliga brister i tillgängligheten 

 individuella stöd och lösningar för individens självständighet 

 förebygga och motverka diskriminering 

 

Insatser ska göras som stödjer att patienter med funktionsnedsättningar får vård på lika villkor. Region 

Jönköpings län har ansvar för rådgivning och annat stöd, enligt § 9 i LSS. 

Hjälpmedelsverksamhet  
Området omfattar övergripande funktionshinder- och hjälpmedelsfrågor, verksamhet vid hjälpmedelscentral, 

audionommottagning och syncentral samt ortopedtekniska hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen ansvarar för 

hjälpmedels-försörjning 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. 

 

Förskrivning av hjälpmedel behöver ses över i syfte att få en effektiv logistik vilket bl a innebär höjning av 

returnering efter användning. 
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Psykiatri 
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. Den som söker psykiatrisk öppenvård ska ha 

rätt till utredning och behandling från personal med specialistkompetens inom sitt område. Teambaserat arbete 

som är specialiserat på olika typer av diagnosgrupper ger goda förutsättningar att möta behoven hos patienten. 

För att klara det krävs 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). 

 

Arbete pågår för att uppnå jämlik psykiatrisk vård i länet och där vården är bland den bästa i landet, inom 

följande utvecklingsområden:  

 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 

 fortsätta 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 

 

Integrerade mottagningar inrättas där region- och kommunpersonal arbetar tillsammans i team 

 

Den höga och tilltagande medikaliseringen måste brytas och minskas 

Rättspsykiatri 
Köp av rättspsykiatriska vårdplatser regleras i Överenskommelse om Samverkan och vård i Sydöstra 

sjukvårdsregionen samt Vård vid US 2019. Sedan 2016 råder det brist på rättspsykiatriska vårdplatser i Sverige. 

Utöver de avtalade platserna i Vadstena, köps platser i andra regioner för rättspsykiatrisk vård och häktade som 

är i behov av vård. Rättspsykiatriska kliniken i Jönköping har en nära samverkan med övriga kliniker framförallt 

kring patienter i utskrivningsfas.  

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.  

 

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. Region Jönköpings län har en 

handlingsplan för äldre och läkemedel. Arbetet med läkemedelsgenomgångar behöver förbättras.  

 

Sammantaget måste arbetet med läkemedel för äldre intensifieras 

 

Vid förskrivning av läkemedel från specialistsjukvården men som betalas av primärvården måste särskilt beaktas 

möjligheten av att använda generika  

 

Tillgång till kultur i vård och omsorg förebygger och behandlar ohälsa och kan minska läkemedelsberoende 

Ambulanssjukvård  
En översyn har gjorts av ambulanssjukvården i länet med anledning av tidigare underskott, nytt arbetstidavtal 

och behov av förändrad schemaläggning. Översynen har även utgått ifrån beläggningsgrad och insatstider. 

Ambulansverksamheten har under 2019 tillförts medel för personalförstärkning för att anpassas till nytt 

arbetstidsavtal samt för två ytterligare dagambulanser.  
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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.  

 

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. 

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 funktionhinderområdet är 

exempel på mottagare av stöd. Bidraget ska 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 EU-

migranter 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. 

Smittskydd och vårdhygien  
Smittskyddet svarar för övervakningen av det epidemiologiska läget i länet för att begränsa spridningen av 

smittsamma sjukdomar. Totalt följs årligen över 3 000 fall upp av olika anmälningspliktiga sjukdomar. En annan 

viktig del i det förebyggande arbetet är uppföljningen av vaccinationstäckningen i länet för barnvaccinations-

programmet, kompletterande vaccination av migranter och vaccination av olika riskgrupper. Ett samlat 

vaccinationspaket införs till länets 70-åringar med vaccin mot influensa, lunginflammation, bältros och påfyllt 

skydd mot stelkramp, difteri och kikhosta under förutsättning att Folkhälsomyndigheten tillstyrker detta.  

 

Region Jönköpings län inför vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar under 2020. 

Folkhälsomyndigheten bedömer efter att ha utrett frågan, att vaccination av pojkar mot HPV uppfyller 

smittskyddslagens kriterier för att inkluderas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Sedan 

tidigare vaccinerades flickor mot HPV. 

 

Vårdhygien arbetar med 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.  

Antibiotikaförbrukningen i öppen och sluten vård följs upp och återkopplas till enheterna. Bland annat görs 

årliga besök till varje vårdcentral där diagnoskopplad förskrivning redovisas på förskrivarnivå. 

 

Sprututbytesprogrammet, som är ett samarbete mellan infektionskliniken, missbruksvården och socialtjänsten, 

startade våren 2016 och har nu ca 180 personer inskrivna i verksamheten (hösten 2018). Detta är ett viktigt sätt 

att nå intravenösa missbrukare för att motivera till drogfrihet och förebygga blodsmittor som hepatit B, hepatit C 

och hiv.  

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. 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 
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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 SKL som gäller 2018-2020. 

De mest prioriterade områdena är kompetenshöjning gällande totalförsvar, säkerhetsskydd samt 

krigsorganisation och krigsplacering.  

 

Utifrån det ökade uppdraget regeringen gett till regionerna, att påbörja uppbyggnaden av det civila försvaret, 

samt det ökande antalet larm till tjänsteman i beredskap (TiB), bedöms kostnaden för den kris- och 

katastrofmedicinska beredskapen öka.  

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 
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 kunden  

 stöd för såväl organisatoriskt, som personligt lärande varje dag 

 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.  

 

STRATEGISKT MÅL Professionell och förbättringskunskap  

FRAMGÅNGSFAKTOR Lärande i vardagen  

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Antal forskarutbildade 
medarbetare  

Sammanställning hos 
Futurum  

Fler än 125 133 x 

Antal publikationer  Sammanställning  Fler än 150 182 161 

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.  
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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.  

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. Hälsohögskolan planerar 

tillsammans med Region Jönköpings län en ansökan om att få etablera en tandläkarutbildning. En sådan 

utbildning kommer innebära att den odontologiska kliniska forskningen behöver förstärkas. 

Perspektiv: Ekonomi 
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. 

 

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. Andra viktiga utvecklingsområden som stödjer en 

kostnadseffektiv verksamhet är Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS) och Rätt använd kompetens (RAK).  

 

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. 

STRATEGISKT MÅL God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

FRAMGÅNGSFAKTOR Kostnadseffektiv verksamhet 

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Ekonomi i balans  Ekonomisystem  Inte överstiga budget negativ avvikelse   

Avgiftsnivåer  
Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas i intranätet, på Region Jönköpings läns webbplats rjl.se samt i särskild 

bilaga till budgeten.  

 

Avgift för besök vid akutmottagning inom specialistsjukvården höjs till 500 kr.  Övriga patientavgifter är 

oförändrade under 2020. 

 

 

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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VERKSAMHETSMÅTT 
Redovisade i tertial och årsbokslut 

 2016 2017 2018  

Primärvård*     

Totalt primärvård     

Antal besök, läkare 466 022 458 621 455 715  

Antal besök, annan personalkategori 835 982 843 657 828 406  

Specialiserad somatisk vård*     

Totalt somatisk vård     

Vårdtid i dagar 221 061 208 757 192 707  

Antal läkarbesök 404 825 389 405 400 238  

Antal besök annan personalkategori 292 159 291 704 295 008  

Disponibla vårdplatser (egna) *** 662 612 598  

Vårdtillfällen (egen regi) 54 049 51 335 48 918  

*** Med målsättning att öppna tillfälligt stängda vårdplatser 
ska antalet disponibla vårdplatser öka i jämförelse med 
2018 års genomsnitt.  

    

Specialiserad psykiatrisk vård*     

Totalt psykiatrisk vård     

Vårdtid i dagar 57 533 56 458 48 442  

Antal läkarbesök 23 967 25 309 26 203  

Antal besök annan personalkategori 103 772 108 258 105 761  

Disponibla vårdplatser (egna) 141 137 129  

Vårdtillfällen (egen regi) 4 276 4 177 4 040  

*Avser länets invånares vårdkonsumtion     

Övrig hälso- och sjukvård     

Besök för utprovning av ortopedtekniska hjälpm. 14 687 16 377 16 999  

Antal ambulanstransporter 45 600 46 701 49 400  

Tandvård**     

Barn- och ungdomstandvård     

Antal behandlade barn 60 801 66 650 67 659  

Allmäntandvård vuxna     

Antal behandlade patienter 88 535 83 495 78 486  

Specialisttandvård     

Antal behandlade patienter 11 323 10 796 11 358  

Tandvård för patienter med rätt till tandvårdsstöd     

Antal patienter, munhälsobedömning 4 409 4 469 4 227  

Antal patienter, nödvändig tandvård 3 802 3 727 3 957  
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Medarbetare 
Det är Region Jönköpings läns ca 10 600 medarbetare som är den främsta resursen i 

välfärdsuppdragen gentemot invånarna. Moderaternas förslag till budget med en lönesatsning på 300 

miljoner fördelat på fem år är en viktig del i vår strävan att bli Sveriges mest attraktiva offentliga 

arbetsgivare.  

 

Välfärdsuppdraget är i ständig förändring och inte minst inom hälso- och sjukvården finns stora 

förväntningar på bra resultat genom nya effektiva och förebyggande insatser. Begränsade resurser 

kräver kloka prioriteringar för att möta invånarnas behov. Såväl enskilda medarbetare som 

organisationen behöver utvecklas så att alla kompetenser kommer till sin fulla rätt. När kompetenta 

och motiverade personer väljer att arbeta i organisationen kan vi tillsammans erbjuda hälso- och 

sjukvård och andra tjänster med hög kvalité. God tillgång till utbildningsplatser för läkare, 

utbildningstjänster för specialistsjuksköterskor, karriärtjänster för erfarna medarbetare och löner som 

främjar utbildning och kompetensutveckling ska göra det attraktivt att arbeta inom hälso- och 

sjukvården i Region Jönköpings län.  

 

Det är helt avgörande att Region Jönköpings län uppfattas som Sveriges mest attraktiva offentliga 

arbetsgivare för att kunna rekrytera rätt kompetens i byggandet av morgondagens välfärd. I arbetet 

med ständiga förbättringar och klok resursanvändning krävs en öppenhet för nya arbetssätt och att 

verksamheter ständigt kan kompetensutvecklas. 
 

 
 
 
  
 

Befolkningens behov är grunden för Region 

Jönköpings läns verksamhet och medarbetarnas 

kompetens. Förmåga till lärande och samverkan har 

stor betydelse för kvaliteten på de tjänster som 

erbjuds. Att vara en arbetsgivare i toppklass är en 

framgångsfaktor för att kunna erbjuda och 

genomföra en verksamhet med hög kvalitet. 

Kännetecknande för oss som attraktiv arbetsgivare 

är utbudet av meningsfulla arbetsuppgifter och 

utvecklande yrken. Även insatser för att utveckla 

medarbetarnas delaktighet, engagemang och 

arbetsglädje bidrar starkt. 

 

 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
Kraven på Region Jönköpings läns verksamheter 

kommer att vara fortsatt höga och det är en 

utmaning att kontinuerligt ställa om till nya 

förutsättningar. Balans mellan verksamhetens 

uppdrag, personalkostnader och ekonomiska ramar 

måste upprätthållas för att behålla en långsiktig och 

stabil utveckling. Verksamheternas anpassning till 

befintliga budgetramar fortsätter. 

Omställningsåtgärder kommer att behövas under 

hela planperioden kopplade till förändringar i 

verksamheten på grund av nya behov, 

effektiviseringar och utveckling. 

 

En framgångsfaktor i detta arbete är välfungerande 

samverkan och samarbete såväl internt inom 

organisationen som externt. Kompetensförsörjning 

är av stor vikt för Region Jönköpings läns 

verksamheter, både på kort och på lång sikt. 

Förutsättningarna varierar inom länet och det är 

ibland svårt att rekrytera inom vissa områden. 

Kompetensutveckling och ett kontinuerligt 

rekryteringsarbete sker för att täcka kommande 

pensionsavgångar, annan rörlighet och behov av ny 

kompetens. 

 

Utgångspunkter i siffror 
Totalt har Region Jönköpings län cirka 10 600 

medarbetare varav knappt 80 procent är kvinnor. 93 

procent är tillsvidareanställda och 7 procent är 

visstidsanställda. Dessutom finns cirka 250 

timavlönade årsarbetare. Drygt 13 procent av de 

anställda har utländsk bakgrund (utrikes födda samt 

inrikes födda vars båda föräldrar är utrikes födda), 

vilket kan jämföras med drygt 19 procent för 

befolkningen i länet. Andelen heltidsanställda 

månadsavlönade uppgår till 82 procent och 

medelåldern bland medarbetarna är 46,7 år. 

Ungefär 270 medarbetare, eller knappt 3 procent, 

går i pension varje år de närmaste tio åren. 
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Sjukfrånvaron mätt i årsarbetare uppgick 2018 till 

samma nivå som 2016. Sjukfrånvaron förändras 

över tid på ett regelbundet sätt varför det är 

sannolikt att sjukfrånvaron kommer att minska 

något under kommande planperiod. Se Figur s.  

Region Jönköpings läns sjukfrånvaro ligger i 

jämförelse med andra regioner och landsting under 

riksgenomsnittet.   

 

 
 

  
Figur x: Sjukfrånvarande årsarbetare i procent 2004–2018 

 

Verksamhetsövergångar inom hemsjukvård, 

länstrafik, sjukhusapotek, primärvård och 

regionbildning har påverkat antalet medarbetare i 

olika personalgrupper. Sedan 

verksamhetsövergången av hemsjukvården till 

kommunerna vid årsskiftet 2012/2013 har antalet 

årsarbetare i Region Jönköpings län totalt sett ökat 

med 10 procent. Läkare har ökat med 11 procent 

och sjuksköterskor har ökat med 8 procent. Den 

tidigare minskningen av undersköterskor har vänt 

och istället har en ökning skett de senaste åren. I 

årsarbetare räknat motsvarar det ungefär 200 

sjuksköterskor, 120 läkare och 60 undersköterskor. 

Även gruppen handläggare och administratörer har 

ökat till följd av de nya verksamheter och uppdrag 

som tillkommit.  

 

Fördelning och utveckling inom sju av regionens 

stora personalgrupper mätt i årsarbetare framgår av 

Figur 16, sidan 92, utveckling av månadsavlönade 

årsarbetare.  

 
 
 
Figur x: Utveckling av månadsavlönade årsarbetare för de sju 
största personalgrupper per den sista december respektive år.  

*Innehåller personalgrupperna 

Fysioterapeut/arbetsterapeut, kurator med flera, övrig 
rehabilitering och förebyggande arbete. 

 

Även om antalet medarbetare i Region Jönköpings 

län totalt sett har ökat den senaste femårsperioden 

finns bemanningsproblem och det är svårrekryterat 

inom vissa verksamheter och områden.  

Nationella prognoser visar att tillgången på flera 

större yrkesgrupper kommer att vara begränsad 

även framöver. Inom vissa yrkesgrupper finns 

också utmaningar som till exempel 

generationsväxlingar eller hög personalomsättning. 

 

Under andra halvåret 2018 till och med första 

halvåret 2019 var personalomsättningen 9,1 

procent; 903 medarbetare slutade sin anställning 

varav 246 gick i pension. Det är en minskning med 

0,1 procentenheter jämfört med samma period 

föregående år. Under samma period 

tillsvidareanställdes 980 medarbetare.  

Personalomsättningen skiljer sig åt i olika 

yrkesgrupper.  

 

 
Figur x: Personalomsättning de sju största personalgrupperna 
andra halvåret 2018 – första halvåret 2019. 

 

 

STRATEGISKT MÅL 
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

 

Strategisk kompetensförsörjning 
Sveriges befolkning fortsätter att växa och det finns 

en stor utmaning i att antalet barn, unga och äldre 

ökar snabbare än den arbetsföra befolkningen. Den 

demografiska utvecklingen i Region Jönköpings län 

stämmer väl överens med utvecklingen nationellt 

vilket innebär att det inte kommer finnas utrymme 

att öka personalstyrkan i förhållande till de krav 

som den totala befolkningstillväxten betingar. Det 

kommer därför krävas fler och andra insatser än 

bara rekrytering för att fortsatt kunna ha en god 

kompetensförsörjning av verksamheten.  



MEDARBETARE 

 

3 

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 hälso- och 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 2018 och är låga per invånare i jämförelse 

med många andra landsting/regioner. Arbetet med 

hyrpersonal utifrån beslutade handlingsplaner 

fortsätter för att nå en stabil och varaktig 

bemanning med egna medarbetare för den löpande 

verksamheten.  

Region Jönköpings läns kompetensförsörjningsplan 

ligger till grund för arbetet med att möta framtidens 

utmaningar genom att attrahera, rekrytera, utveckla, 

engagera och, när det är aktuellt, avveckla 

medarbetare. Planen ligger även till grund för 

verksamhetsområdenas konkreta arbete med 

kompetensförsörjning. 

 

Framgångsfaktor: Attrahera och rekrytera 
Att stärka arbetsgivarvarumärket är en central 

strategi för att attrahera nya och engagera befintliga 

medarbetare. Arbetet sker inifrån och ut genom att 

en positiv kultur skapar stolta medarbetare och 

goda ambassadörer. Genom ökad synlighet och 

målgruppsanpassad kommunikation marknadsförs 

Region Jönköpings län som en attraktiv 

arbetsgivare och en framgångsrik region. En 

välfungerande rekryteringsprocess och ett bra 

bemötande av alla arbetssökande är en viktig del i 

strategin för att bygga arbetsgivarvarumärket. 

 

Varje rekrytering är en stor investering och det är 

viktigt att rekryteringsarbetet genomförs 

professionellt och kvalitativt. Vår 

kompetensbaserade rekryteringsmodell säkerställer 

struktur och systematik i rekryteringsarbetet och 

ska leda till att den kandidat som bäst stämmer 

överens med behovsanalysen anställs. 

 

 

Framgångsfaktor: Kompetenta och 
engagerade medarbetare 
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna 

är avgörande för organisationens framgång. 

Verksamhetens behov, regelbundna 

medarbetarsamtal och individuella 

kompetensutvecklingsplaner ligger till grund för att 

utveckla och tillföra kompetens på ett sätt som 

stärker såväl individen som verksamheten i sin 

helhet. 

 

Arbetet med att använda rätt kompetens är centralt 

på varje nivå och del i organisationen. 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. För att möta invånarnas behov krävs även ökad 

flexibilitet och effektiv planering av arbetstider och 

arbetstidsförläggning men även en ökad intern 

rörlighet av medarbetare, där befintlig kompetens 

matchas mot verksamheternas behov både lokalt 

och över klinik- och verksamhetsgränser. 

 

Region Jönköpings län erbjuder goda möjligheter 

till att jobba med utveckling och förbättringsarbete. 

Genom att tydliggöra karriärmöjligheter och främja 

intern rörlighet ges medarbetare en möjlighet att 

utveckla både sig själva och verksamheten. 

Den satsningen på karriärtjänster för 

sjuksköterskor, som alliansen införde, fortsätter och 

kommer utökas under planperioden. 

 

En väl fungerande lönebildning är en viktig 

förutsättning för att fortsatt vara en attraktiv 

arbetsgivare. För att överbrygga en kommande 

generationsväxling är det viktigt att medarbetare 

har möjlighet att få en god löneutveckling under 

hela sitt yrkesliv, utan att byta karriär. Det är också 

en del i verksamhetsstyrningen och drivkraften att 

motivera till bra arbetsprestationer.  

Region Jönköpings län driver en lönepolitik 

inriktad mot konkurrenskraftiga löner som kan 

hävda sig på marknaden. Lönebildningen ska 

stimulera till ökat engagemang och utveckling av 

verksamhetens produktivitet och kvalitet. 

Löneöversynen ska vara en naturlig del i den 

löpande verksamheten och ge möjlighet till 

löneutveckling för de medarbetare som bidrar mest 

till verksamheten.  

  

Moderaternas förslag till budget med en 

lönesatsning på 300 miljoner fördelat på fem år är 

en viktig del i vår strävan att bli Sveriges mest 

attraktiva offentliga arbetsgivare. Vår satsning 

säkerställer en lönestruktur som medger en 

lönekarriär över hela yrkeslivet för samtliga 

yrkesgrupper, samtidigt som den är en garant för 

likvärdig lönesättning för likvärdiga yrkesgrupper. 

Genom moderaternas långsiktiga lönesatsning 

skapas en god förståelse för lönebildningen hos 

både anställda och fackliga motparter. Därmed blir 

Region Jönköpings län en attraktiv arbetsgivare 

med konkurrenskraftiga löner som bidrar till 

verksamhetens utveckling och en god vård för våra 

invånare.  
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Genomförd kartläggning av löneläget ligger till 

grund för våra riktade satsningar.  

  

o Kartläggningen visar att det i förhållande till 

målbilden finns störst behov av riktade 

satsningar mot högskoleutbildade, kliniskt 

nära, kvinnodominerade yrkesgrupper.  

o Kartläggningen visar även att det finns ett 

behov av att jobba med lönespridning i flertalet 

av yrkesgrupperna.   

o Arbetet med att nå önskad målbild är 

långsiktigt och behöver ske både genom rätt 

ingångslönesättning och lönerevisioner.  

 

Ökade krav på säkerhet och avancerad teknik, höjer 

kraven på utbildning och träning. Inom hälso- och 

sjukvården är Metodikum en länsgemensam 

verksamhet som stödjer medarbetarnas möjligheter 

att träna sina färdigheter och teamsituationer kring 

patienten. 

 

Verksamhetsförlagd utbildning under studietiden är 

av stor betydelse. Kontinuerlig samverkan med 

utbildningsanordnare skapar förutsättningar för 

integration av teori och praktik som studenterna 

behöver.  

 

Region Jönköpings län samverkar alltmer med 

andra huvudmäns verksamheter, till exempel 

kommunerna, sydöstra sjukvårdsregionen och olika 

lärosäten och utbildningsanordnare. Ett tätt 

samarbete med lärosäten och utbildningsanordnare 

är viktigt för att säkra kompetensförsörjningen samt 

kvalitet och innehåll i utbildningarna. Samarbete 

pågår inom en rad olika områden och yrkesgrupper. 

Bland annat är Jönköping en av fyra 

huvudstudieorter för läkarprogrammet vid 

Linköpings universitet, arbete pågår tillsammans 

med kommunerna kring vård- och omsorgscollege, 

och sedan tidigare finns ett tätt samarbete med flera 

högskolor kring både grund- och 

specialistutbildningar för sjuksköterskor.  

 

Framgångsfaktor: Hälsa, delaktighet och 
likabehandling 
 

Region Jönköpings län arbetar aktivt med 

hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande 

insatser för en god organisatorisk och social 

arbetsmiljö. Syftet är att vara en attraktiv 

arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö 

präglad av hälsa och säkerhet där medarbetarna 

upplever delaktighet, engagemang och arbetsglädje. 

 

Medarbetarpolicyn är grunden för medarbetarskapet 

i Region Jönköpings läns verksamheter. 

Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande 

samarbete mellan kollegor, medarbetare och chefer 

i det dagliga arbetet. Det är allas gemensamma 

ansvar att bidra till god arbetsmiljö och god 

kommunikation. Medarbetarskapet är ansvarsfullt 

och krävande, samtidigt som det är meningsfullt 

och utvecklande. Alla medarbetare ska få tillgång 

till stöd, utbildning och utveckling utifrån 

verksamhetens behov.  

 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 

riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och 

uppföljningar ske regelbundet för att främja en god 

arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall. 

För att utveckla det systematiska hälso- och 

arbetsmiljöarbetet ytterligare behöver arbetssätt 

utvecklas med fokus på främjande och 

förebyggande faktorer och spridning av goda 

exempel inom regionen. 

 

Goda resultat avseende rehabilitering kräver tidiga 

och aktiva insatser, bland annat i samverkan med 

företagshälsovården, hälso- och sjukvården och 

Försäkringskassan. Alla medarbetare ska erbjudas 

en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån 

sina behov. Målet är att medarbetare som är i 

pågående sjukskrivning ska få ökat stöd och 

tidigare komma tillbaka till arbete.  

 

Arbetsmiljöenheten som är Region Jönköpings läns 

företagshälsovård, är en stödresurs i det 

systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet.   

 

Att erbjuda medarbetare möjlighet att arbeta heltid 

bidrar till att lösa de kommande demografiska 

utmaningarna samt gör det både attraktivt att arbeta 

i vår organisation och bidrar till ökad jämställdhet. 

Samtidigt är det viktigt att medarbetarna ges 

inflytande över den egna arbetssituationen och har 

en möjlighet att påverka sitt dagliga arbete och sina 

arbetstider utifrån verksamhetens behov. 

Moderaterna vill utreda möjligheterna att införa 

barnpassning i eller i anslutning till våra tre 

akutsjukhus i syfte att underlätta livssituationen för 

våra medarbetare under småbarnsåren. 

 

Under 2019 genomförs en kombinerad 

medarbetarskap- och säkerhetsundersökning inom 

hela Region Jönköpings län. Arbetet med resultat 

och handlingsplaner ingår i det ordinarie 

systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet och 

ska prioriteras under 2020. Undersökningen har 

fokus på faktorer som driver en kultur som 

premierar aktivt medarbetarskap och säkerhet. 

 
Inom Region Jönköpings län råder nolltolerans mot 

diskriminering, trakasserier, repressalier och 

kränkande särbehandling. Region Jönköpings län 

ska fortsätta arbeta aktivt för att skapa goda och 

lika förutsättningar för alla medarbetare oavsett 
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kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder.  

 

De aktiva åtgärderna omfattar arbetsförhållanden, 

löner- och anställningsvillkor, rekrytering, 

utbildning och kompetensutveckling samt 

möjligheterna att förena arbete med föräldraskap. 

Arbetet ska ingå som en del i det ordinarie 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Som stöd i det 

arbetet finns även en riktlinje för att förbygga och 

hantera kränkande särbehandling, diskriminering, 

trakasserier och repressalier. Arbete för 

likabehandling stärker bilden av Region Jönköpings 

län som en attraktiv arbetsgivare. 

 

Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram 

omfattar sociala förhållanden, ekonomiska villkor 

och miljöhänsyn. Det sociala hållbarhetsarbetet 

utgår från människors lika värde och att människor 

med olika bakgrund, färdigheter och 

livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap 

och nya insikter. I programmet utvecklas 

arbetsgivarens arbete med åtgärder för lika 

möjligheter och rättigheter. 

 

Framgångsfaktor: Chef- och ledarskap 
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på 

Region Jönköpings läns grundläggande värderingar 

och är en nyckel till att uppfattas som en attraktiv 

arbetsplats. Chefspolicyn ger vägledning och stöd. 

Med fokus på invånarnas behov ska chefen verka 

för verksamhetens resultat och utveckling, 

medarbetares kompetensutveckling, 

arbetstillfredsställelse och leda det systematiska 

förbättringsarbetet. Cheferna är 

arbetsgivarföreträdare och har ett helhetsansvar för 

sin verksamhet och att nå uppsatta mål.  

Region Jönköpings län har drygt 500 chefer på 

olika nivåer. Ett kontinuerligt rekryteringsbehov 

kommer att finnas under planperioden. Internt 

rekryterade chefer har kunskap om verksamheten, 

organisationen och kulturen. Att bli chef är en 

möjlig intern karriärväg. Samtidigt är det positivt 

att en del chefer rekryteras externt, då nya 

kunskaper, synsätt och erfarenheter tillförs 

verksamheten. 

Chefer behöver kontinuerligt stärkas i sin roll som 

arbetsgivarföreträdare och ledare. Program och 

utbildningar kring chefs- och ledarskap, samt 

talangutveckling är en viktig förutsättning för att 

kunna leda det systematiska förbättringsarbetet. 

Chefer deltar även i nätverk för engagerat ledaskap 

som ger utrymme att i dialog och nätverk med 

andra chefer, ge och få stöd och inspiration i 

aktuella frågor. Genom teori och praktiska övningar 

sker en fördjupning i konkreta frågeställningar som 

rör möjligheter och utmaningar i rollen som chef.  
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Framgångsfakt
or 

Systemmätetal Mätmetod Periodicite
t 

Mål 2020 Resulta
t 2017 

Resulta
t 2018 

Kompetenta 
och engagerade 
medarbetare 

Kostnad för 
bemanningsföret
ag 

Ekonomisyste
m 

Månad Kostnaderna för 
bemanningsföretag ska 
minska i jämförelse med 
föregående år. 

  

Kompetenta 
och engagerade 
medarbetare 

Kompetens-
utvecklingsplan 

Heroma Tertial Minst 90 % av alla 
medarbetare ska ha en 
dokumenterad 
kompetensutvecklingspla
n. 

85 % 85 % 

Hälsa, 
delaktighet och 
likabehandling 
 

Medarbetarsamta
l 

Heroma Tertial Minst 90 % av alla 
medarbetare ska ha 
medarbetarsamtal 

91 % 91 % 

Hälsa, 
delaktighet och 
likabehandling 
 

Personalhälsa Heroma Månad Sjukfrånvaron för 
medarbetare ska inte 
öka i jämförelse med 
samma period 
föregående år 

4,9 % 5,1 % 

Uppföljning av specifika aktiviteter, riktade insatser och åtgärder genomförs i berörda verksamheter och projekt. 

Inom flera av framgångsfaktorerna finns även ytterligare uppföljningsmått. 
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Stöd och service 
Dessa funktioners övergripande uppdrag är att stödja verksamheterna utifrån deras behov och bidra 
till utveckling och kostnadseffektiv verksamhet. 
 

 

INRIKTNING 
En betydande andel, cirka 20 procent, av Region Jönköpings läns samlade verksamhet är olika typer av stöd- och 

servicefunktioner: 

 Upphandling samt utrustningsprojektering 

 Materialförsörjning 

 Läkemedelsförsörjning 

 Transporter 

 Administrativ service 

 Information och kommunikation 

 Hjälpmedelsservice 

 IT 

 Vårdnära service 

 Lokaler 

 Medicinteknisk service 

 Miljö 

 Säkerhet 

 Sjukvårdsrådgivning 1177 

 Kontaktcenter 

 

Dessa funktioners övergripande uppdrag är att stödja verksamheterna utifrån deras behov och bidra till 

utveckling och kostnadseffektiv verksamhet och hög kvalitet För att skapa utrymme för utveckling av välfärden 

krävs att dessa verksamheter i samråd med sina kunder ständigt prövar möjligheter till effektivisering.  

Vårdnära service 
Bra och välfungerande vårdnära servicetjänster är viktiga delar för att verksamheterna ska fungera. 

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. Exempel på detta är patientnära städning, 

måltidshantering, förråds- och textilhantering samt patienttransporter. Vårdnära service är en viktig del i arbetet 

för rätt använd kompetens.  

Upphandlingsstrategi, inköp och upphandling 
Upphandling är en strategisk viktig fråga för Region Jönköpings län. Upphandling ska utgå från välfärdens och 

medborgarnas behov. Region Jönköpings län ställer krav på att det som upphandlas omfattas av långtgående 

krav på hållbarhet och socialt ansvarstagande. Region Jönköpings län ställer också långtgående miljökrav med 

grund i vårt program för Hållbar utveckling. Vid upphandlingar ges förutsättningar för innovationer och 

innovationsvänliga lösningar. Region Jönköpings län ska möjliggöra en hållbar tillväxt och resurseffektivitet 

utifrån ett helhetsperspektiv samt bidra till cirkulär ekonomi där returflöden skapas och material tas tillvara. 

Region Jönköpings län ska vid utformningen av upphandlingsavtal möjliggöra inköp av livsmedel som 

produceras med omfattande krav på god djurhållning och till stora delar ekologiskt. 

 

Region Jönköpings län ska möjliggöra för små och medelstora aktörer, inte minst på landsbygden, samt den 

idéburna sektorn att konkurrera om Region Jönköpings län avtal när det är relevant. Vi ställer krav på 

kollektivavtalsliknande villkor inom de branscher det är behövligt. Kravet gäller i alla led, även 

underentreprenörer. En god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor ska även omfatta personal i upphandlad 

verksamhet. Krav på personalövertagande ska finnas med i de upphandlingar där det är relevant. 

 

Region Jönköpings läns policy för upphandling av varor och tjänster baseras på: 

 offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär 
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 effektiva inköp 

 en mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens 

 en rättssäker offentlig upphandling 

 en upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar 

 en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling 

 offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle. 

 

En bra process för upphandling av varor och tjänster har stor betydelse för verksamhetens effektivitet. Förutom 

bra kvalitet och användarvänlighet till lägsta pris, handlar det om att vid inköp ta hänsyn till intentionerna i 

Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling. Fokus ska läggas på en fortsatt utveckling av 

inköpsprocessen och investeringsprocessen. För att minska kostnaderna ska arbetet med ett mer standardiserat 

produktsortiment fortsätta samt det elektroniska stödet i upphandling och i processen från beställning till 

betalning utvecklas. Region Jönköpings län arbetar kontinuerligt för att de strategiska upphandlingarna ska ge så 

stora effekter som möjligt. Under planperioden ska några områden definieras där innovationsvänlig upphandling 

ska främjas.  

Måltidsverksamhet 
Mat som serveras inom verksamheten inom Region Jönköpings län ska vara nyttig och producerad under 

hållbara förhållanden. Region Jönköpings län ska ta fram en måltidspolicy som ska användas i den egna 

verksamheten och vid arrangemang som utbildningar och konferenser. Under 2020 görs en översyn av 

sjukhusköken för att ge underlag till beslut inför budget 2021. 

Lokalförsörjning 
Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler med god arbetsmiljö är en förutsättning för att verksamheten ska 

kunna drivas på ett effektivt sätt. Hög nyttjandegrad och effektiv fastighetsförvaltning lägger grunden för detta. 

Sjukvården har lika hyressättning i länet för lika lokaltyp. Konkurrensutsatta verksamheter har en marknadshyra. 

Genom samverkan med andra regioner, Tekniska Högskolan vid Jönköpings University, Centrum för vårdens 

arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola samt Sveriges Lantbruksuniversitet, sker en aktiv 

kunskapssamverkan och vårdbyggnadsforskning i syfte att bygga rätt lokaler och effektivisera byggprocessen. 

Viktiga områden är att se till att lokalerna är tillgängliga för alla och att satsningen på energisparåtgärder 

fortsätter för att nå mål som sätts i program för hållbar utveckling, regionalt och nationellt. Inomhusklimatet är 

en viktig arbetsmiljöfråga att ta hänsyn till vid både ny- och ombyggnad. 

 

I Programmet för hållbar utveckling har det redovisats behov av energisparåtgärder samt åtgärder för att öka 

andelen förnyelsebar energi. Investeringsramen har 30 miljoner kronor under 2017–2020 för att även inrymma 

projekt med byte till förnyelsebara energikällor, till exempel solceller. 

 

Vid prioritering av fastighetsobjekt tas särskild hänsyn till behov att öka den fastighetstekniska och 

installationstekniska säkerheten. De senaste åren och kommande år sker flera större fastighetsinvesteringar inom 

de tre akutsjukhusen i syfte att framtidssäkra lokalmässiga förutsättningar för en fortsatt god vård. 

IT 
Region Jönköpings läns förmåga att digitalisera arbetsprocesser och utveckla enkla och användbara tjänster är 

avgörande för att kunna möta de för väntningar som såväl invånare som medarbetare har på effektiva, säkra och 

moderna arbetssätt och servicenivåer. Vi strävar alltid efter nationell och regional samverkan för att nå 

standardiserade arbetssätt, bättre e-hälsotjänster, effektivare administration och för att hushålla med våra 

resurser.  

 

De IT-lösningar som tas fram behöver samverka med den nationella IT-infrastrukturen, för att underlätta 

integrationen mellan system och tjänster. Det gör det enklare att utbyta information mellan olika aktörer och 

system samt mellan patient och vårdgivare. Målet är att invånaren ska få en bättre och mer sammanhållen vård, 

oavsett vem som utför vården, och att aktörer som organisationer och företag ska kunna kommunicera med 

Region Jönköpings län på ett effektivt sätt, samtidigt som medarbetarna ska ha säkra och arbetsbesparande 

verktyg. Gemensamma satsningar kan aktualiseras under planperioden. 

 

Medarbetare måste ges möjligheter vara delaktiga i framtagning av nya IT-lösningar, både för att ex synliggöra 

dubbeldokumentation och lämna synpunkter på utformning mm.  
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Kommunal utveckling 
I och med regionbildningen bestämde länets kommuner att deras gemensamma arbete med kommunal utveckling 

blir en del i Region Jönköpings läns verksamhet. Verksamheten finansieras av kommunerna och via externa 

projektmedel. 

STRATEGISKT MÅL God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet 

Avser regionstyrelsens budgetanslag  

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2019 Resultat 2016 Resultat 2017 

Ekonomi i balans  Ekonomisystem  Inte överstiga budget     
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Finansiella rapporter 

 

Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att vi över tid ska finansiera 
investeringarna med egna medel. Utgångspunkten är att Region Jönköpings läns 
verksamheter inte kostar mer än vad som kan finansieras genom skatteintäkter och 
statsbidrag. 
 

 

 

RESULTATBUDGET 
Resultatbudgeten omfattar verksamhetsförändringar som redovisats i tidigare avsnitt.  Pris- och löneförändringar 

liksom förändringar i skatteintäkter och kommunal utjämning för åren 2020–2022 är baserade på Sveriges 

Kommuner och Landstings bedömningar per augusti 2019. 

 

(miljoner kronor) Fel! Ogiltig länk. 

  Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Verksamhetens nettokostnad -11 044 -11 391 -11 879 -12 288 

Skatteintäkter 9 116 9 348 9 621 9 969 

Kommunal utjämning o statsbidrag 2 392 2 433 2 504 2 571 

Verksamhetens resultat (före finansnetto) 464 390 246 252 

Finansnetto -89 6 -77 -71 

Resultat 375 396 169 181 

 

FINANSIERINGSBUDGET (EGENFINANSIERING AV INVESTERINGAR) 
Det finansiella målet som sträcker sig över perioden 2015-2025 förutsätter en lägre investeringsnivå under åren 

2023-2025.  

 

Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022 samt scenario för 2023-2025  

 

mnkr 2015 2016 2017 2018 
Prognos 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Scenario 
2022 

Scenario 
2023 

Scenario 
2024 

Scenario 
2025 

Summa    
2015-
2025 

Verksamhetens resultat 
(före finansnetto) 

235 213 313 251 715 390 246 252 231 231 281 3 356 

Avskrivningar 369 386 398 374 367 420 470 510 527 537 547 4 905 

Egna medel 604 599 711 625 1 082 810 716 762 758 768 828 8 261 

Investeringar detaljer -337 -613 -837 -819 -1 173 -1 244 -814 -804 -640 -469 -442 -8 193 

Framskjutna 
investeringar/reducering 
investeringar 

                      0 

Egenfinansiering 267 -15 -127 -195 -91 -434 -98 -42 118 299 386 68 

Ianspråktagande 
placerade medel 

      200   -200             

Egenfinansiering efter 
ianspråktagna medel 

267 -15 -127 5 -91 -634 -98 -42 118 299 386 68 
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Kassaflöde  
 

 

miljoner kronor Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Den löpande verksamheten 
  

   

Årets resultat 194 375 396 169 181 

Avskrivningar 374 405 420 470 510 

Avsättningar (netto) 252 267 196 327 274 

Rörelsekapitalförändring -34 -78 -3 -99 0 

Kassaflöde från löpande verksamhet 785 969 1 009 867 965 

Investeringsverksamhet  -819 -1 338 -1 244 -814 -804 

Förändring långfristiga fordringar och skulder -3 -4 -4 -4 -4 

Förändring likvida medel – kassaflöde -37 -373 -239 49 157 

 

 

 

Balansbudget  
 

miljoner kronor Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Tillgångar 
  

   

Anläggningstillgångar 4634 5624 6 621 7 109 7 546 

Omsättningstillgångar 7 261 6 714 6 498 6 403 6 417 

– varav finansiella omsättningstillgångar 6 321 5 919 5 558 5 463 5 477 

Summa 11 895 12 338 13 119 13 512 13 963 

Eget kapital, avsättningar och skulder 
 

 

   

Eget kapital 622 1 034 1 394 1 563 1 744 

Avsättningar (pensioner mm) 8 834 9 076 9 262 9 589 9 863 

Skulder 2 439 2 228 2463 2360 2 356 

Summa  11 895 12 338 13 119 13 512 13 963 

 
 
 
 

Finansiella nyckeltal  
 

procent Utfall 2018 Prognos 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Resultat i förhållande till skatt och statsbidrag 1,8 7,8 3,4 1,4 1,4 

Nettokostnadsförändring 4,0 3,1 3,1 4,3 3,4 

Skatteintäkter och statsbidrag/ utjämning -förändring 3,2 7,6 2,4 2,9 3,4 

Soliditet 5,2 15,0 10,6 11,6 12,5 

Fel! Ogiltig länk. 
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Regionfullmäktiges direktiv till 
styrelse och nämnder avseende 
budget 2020  

 

 

 

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER 

Beräkning av verksamhetens nettokostnad 
Utgiftsramarna per nämnd och område utgår från 

beslutad budget för 2019 med hänsyn tagen till 

beslutade förändringar under året samt de 

utökningsramar som påverkar. 

 

Regionfullmäktige fördelar budgeten på nivåerna 

regionstyrelse och nämnder samt utgiftsramar per 

område i enlighet med uppdelningen i VI 2000 

(Verksamhetsindelning 2000). Utgiftsramarna är 

uppräknade med index för kostnadsökningar 

avseende löner och priser (LPIK Löne- och 

prisförändringar för landsting) vilket fastställs av 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Utgiftsförändringar i budgeten för 2020 finns 

specificerade i tabell x, sida xx. 

Generella och riktade statsbidrag 
Regionens prioriteringar utgår från de 

grundläggande värderingarna, visionen, målbild 

2030 och de strategiska målen. Huvudprincipen för 

generella och riktade statsbidrag är att de är en del 

av finansieringen för Region Jönköpings län. 

I budget 2020 har de riktade statsbidrag inom hälso- 

och sjukvården som är knutna till 

överenskommelser mellan SKL och staten räknats 

in. 

REGIONSTYRELSEN OCH 
NÄMNDERNAS ANSVAR - 
UTGIFTSOMRÅDEN 
Regionstyrelsen ska leda och samordna 

förvaltningen av Region Jönköpings läns 

angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas 

verksamhet. Regionsstyrelsen och nämnderna har 

att fatta beslut inom ramen för Budget med 

verksamhetsplan 2020. Regionfullmäktige anvisar 

budget på nämndnivå med fördelning på 

utgiftsramar enligt tabell xx, sida xx. 

Förändring av utgiftsramar, oförutsedda 
utgifter med mera 
Regionstyrelse och nämnder har befogenhet att 

inom nämndens totala budgetram under året göra 

förändringar mellan utgiftsområden i de fall det är 

en del i att uppnå fullmäktiges beslutade Budget 

med verksamhetsplan 2020. Utöver det har 

regionstyrelse och nämnder befogenhet att inom 

ram under året göra förändringar till följd av 

oförutsedda händelser eller annan händelse som till 

sin karaktär eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut 

i regionfullmäktige.  

 

Regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 

uppgår till 16 miljoner kronor. Det är en orimligt 

hög summa. Moderaterna omprioriterar 12 miljoner 

av dessa miljoner till förmån för lönesatsningar på  

personalen och låter 4 miljoner finnas kvar för 

eventuellt oförutsedda utgifter. 

Uppföljning 
Regionstyrelse och nämnder ska genom månads-

rapporter från förvaltningen löpande följa 

verksamhet och ekonomi. Efter april ska 

regionstyrelsen till regionfullmäktige återrapportera 

en tertialrapport med sammanfattning av hur 

verksamheten utvecklas mot de mål som anges i 

budgeten samt ekonomisk helårsprognos. Efter 

augusti ska regionstyrelsen lämna delårsrapport 

samt för helåret årsredovisning till 

regionfullmäktige. 

 

I delårsrapporten och årsredovisningen ska 

återrapporteringen spegla regionfullmäktiges 

fördelning per nämnd och utgiftsramar. 

Regionstyrelsen kan välja att särskilt följa vissa 

uppdrag och utökningsramar. 

 

Regionstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt följa 

övriga nämnders verksamhet och ekonomi. Nämnd 

med låg måluppfyllelse avseende systemmätetal, 

oavsett perspektiv inom balanced scorecard, ska i 

samband med att delårsrapport per april respektive 

augusti skriftligen inkomma med en åtgärdsrapport 

innehållande beskrivning över vilka åtgärder 
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nämnden har vidtagit eller avser att vidta i syfte att 

nå måluppfyllelse. Med låg måluppfyllelse avses i 

första hand systemmätetal som vid mätningen visar 

rött, det vill säga inte är uppfyllt. Åtgärdsrapporten 

delges regionstyrelsen inför dess behandling av 

delårsrapporten. Nämndens ordförande redogör 

även muntligen vid styrelsens sammanträde för 

åtgärderna. 

  

Avsikten är att denna hantering ska gälla under 

mandatperioden 2019-2022.

 

 

Budget 2020 per nämnd och utgiftsområde enligt VI 2000, mnkr 

 

Budget 
201909 

Budget 
2020 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) 
  Utbildning -49,2 -53,5 

Kultur -157,0 -161,2 

Allmän regional utveckling -43,5 -45,0 

Politisk verksamhet -1,4 -1,4 

Summa -251,1 -261,1 

   Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) 
  Trafik och infrastruktur -831,9 -891,7 

Övrig hälso- och sjukvård -69,7 -69,5 

Politisk verksamhet -1,4 -1,4 

Summa -903,1 -962,5 

   Nämnden för folkhälsa och sjukvård (FS) 
  Primärvård -1 971,9 -2 039,9 

Specialiserad somatisk vård -5 840,5 -6 024,5 

Specialiserad psykiatrisk vård -870,0 -901,6 

Tandvård -276,1 -283,5 

Övrig hälso- och sjukvård -449,8 -445,2 

Politisk verksamhet -0,9 -0,9 

Medicinsk service -28,1 -28,7 

Summa -9 437,2 -9 724,3 

   Regionstyrelsen (RS) 
  Primärvård -29,4 -30,2 

Övrig hälso- och sjukvård -209,9 -215,8 

Allmän regional utveckling -19,5 -19,6 

Politisk verksamhet -61,9 -63,6 

Medicinsk service -1,1 -1,1 

Allmän service -187,2 -142,0 

Fastighetsförvaltning 60,5 31 

Summa -448,5 -441,2 

   Parlamentariska nämnden (Politisk verksamhet) -0,2 -0,2 

   Patientnämnden (Politisk verksamhet) -1,2 -1,3 
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Verksamhetens nettokostnad -11 041 -11 391 

   Skatteintäkter och utjämning 11 508 11 781 

Verksamhetens resultat (före finansnetto) 467 390 

   Finansnetto  -92 6 

   Årets resultat 375 396 
 

 

 

REGIONSTYRELSEN OCH 
NÄMNDERNAS ANSVAR – EGNA 
VERKSAMHETSOMRÅDEN 

Budget för egna verksamhetsområden 
Regionfullmäktiges beslutade Budget med 

verksamhetsplan 2020 anger utgiftsramar och 

verksamhetsmål som ska nås för Region 

Jönköpings läns samlade åtagande, oavsett vem 

som utför verksamheten. För de delar av 

verksamheten som utförs i egen regi, ska 

regionstyrelse och nämnder senast i december 2018 

fastställa budget per verksamhetsområde 

(förvaltningsbudget).  

 

Regionstyrelse och nämnder ska samtidigt fastställa 

en budget för de delar av styrelsens och nämndens 

utgiftsramar som inte fördelats till 

verksamhetsområden. Regionstyrelsen har ansvar 

för att samordna arbetet med förvaltningsbudget i 

vilka verksamhetsuppdrag och budget 

konkretiseras. 

Budgetprinciper för verksamhet i egen regi 
Ersättningsformer 
Huvudsakligen ges ett budgeterat anslag till 

respektive verksamhetsområde. Några 

verksamhetsområden omfattas helt eller delvis av 

andra ersättningsformer. Regionstyrelse och 

nämnder har att tillämpa följande former för 

fördelning av budget till verksamhetsområden (se 

tabell xx sida xx). 

 

 

 

Verksamhetsområde 

 

 

Anslag Annan ersättning 

Hälso- och sjukvård 

 

 
Vårdcentralerna Bra Liv  Primärvård som ingår i vårdval ersätts enligt 

”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”. 

Psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik 

Budgetram för psykiatri, där anslagen till 
psykiatrin resp. BUP skall följa rikssnittet.  

Budgetram vid specifika uppdrag (till 
exempel mammografi). 

Intäkter från köpande enheter 

Folktandvården Budgetram för vissa delar av  
specialisttandvården: 

 tandvård som inte kan finansieras 

 genom intäkter från patient och 

 försäkring. 

 forskning och utveckling 

 utbildning av specialisttandläkare 

 med flera. 

 

Budgetram för vissa delar av allmän- 

tandvården: Utbildningsansvar, 
läkemedel, tolkkostnader samt för 
underskottskliniker 

Allmäntandvård och specialisttandvård för 
vuxna finansieras av patientavgifter enligt 
fastställda taxor och ersättning från den statliga 
tandvårds-försäkringen. 

 

Barntandvårdspeng enligt fastställd 

nivå. 

 

Rörlig ersättning för nyutexaminerade 

tandläkare och tandhygienister. 

Medicinsk vård Budgetram  

Kirurgisk vård Budgetram Specialiserad ögonsjukvård i öppenvård, 
omfattande basuppdraget ögonläkarmottagning 
och de båda tilläggsuppdragen ögonbotten- 
fotografering vid diabetes respektive 
kataraktoperationer ersätts enligt 
”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län”. 

Regional utveckling   
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Utbildning och kultur Budgetram  

Länstrafiken Budgetram  

Övrigt   

Politisk verksamhet Budgetram  

Interna serviceverksamheter: 

IT-centrum, verksamhetsnära 
funktion, Verksamhetsstöd 
och service 

Budgetram vid specifika uppdrag. Intäkter från köpande enheter 
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För de verksamhetsområden som har intäkter från 

köpande enheter regleras prissättningen enligt 

fullmäktiges inriktning för stöd- och 

serviceverksamheter. 

Resultatbalansering 
För anslagsfinansierad verksamhet avslutas 

budgetåret utan att årets resultat förs vidare till ett 

resultatsaldo. Samma princip gäller för de 

intäktsfinansierade serviceverksamheterna. För 

verksamheter inom vårdval Jönköpings län förs 

årets nettoresultat vidare i ett resultatsaldo till 

kommande år. Regionstyrelsen fastställer resultatet 

på verksamhetsområdesnivå i samband med 

behandling av årsredovisning 2019. 

 

För Folktandvårdens konkurrensutsatta delar förs 

årets nettoresultat vidare i ett resultatsaldo till 

kommande år. Regionstyrelsen fastställer resultatet 

i samband med behandling av årsredovisning 2019. 

Om ett verksamhetsområdes ackumulerade saldo är 

negativt ska en åtgärdsplan upprättas med en plan 

för återställande inom tre år. Åtgärdsplanen 

fastställs av respektive nämnd och delges 

regionstyrelsen. 

Tandvård 
Folktandvårdens prissättning bör inte avvika för 

mycket från TLV:s (Tandvård- och 

läkemedelsförmånsverket), referenspriser för att 

inte påverka högkostnadsskyddets ogynnsamt för 

den enskilde. Krav på konkurrensneutralitet 

förutsätter att prissättningen baseras på 

självkostnad. För att finansiera pris- och 

löneökningar höjs Folktandvårdens priser 2020 med 

i genomsnitt 1,7 procent. (2019: 2,5 procent).  

 

I självkostnaden för Folktandvården ska av 

konkurrensskäl mervärdeskatt ingå, trots att den 

kommunala sektorn har generell avdragsrätt för 

mervärdesskatt. Avdragsrätten redovisas därför 

tekniskt som en intäkt utanför Folktandvården. För 

2020 är denna beräknad till 21,1 miljoner kronor 

(2019: 20,6 miljoner kronor). 

 

Vuxentandvårdens utgiftsram på 12,6 miljoner 

kronor (2019: 12,3 miljoner kronor) avser 

kostnader för läkemedel, utbildningsansvar och 

tolkkostnader som inte finansieras genom 

tandvårdstaxan samt ersättning till Folktandvården 

för vuxentandvårdens underskott vid tre 

underskottskliniker.  

 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård ska 

differentiera vårdpengen utifrån att tandhälsan 

varierar i länet. Utgiftsramen för 

barntandvårdspengen 2020 uppgår till 125 miljoner 

kronor. Antalet 3-23-åringar beräknas 2020 uppgå 

till 92400 personer vilket ger en genomsnittlig 

barntandvårdspeng på 1346 kronor.  

 

För Folktandvårdens preventiva arbete inom 

barnhälsovård, förskola, grundskola och 

gymnasium ges en särskild ersättning på 11,2 

miljoner kronor (2019: 10,9 miljoner kronor).  

 

Utöver barntandvårdpengen och det preventiva 

folkhälsoarbetet finns en utgiftsram på 5,4 miljoner 

kronor (2019: 5,3 miljoner kronor) för 

Folktandvårdens och privattandvårdens kostnader 

avseende utbildningsansvar, läkemedel, 

tolkkostnader samt ersättning till Folktandvården 

för underskottskliniker. 

 

Total utgiftsram barntandvård 2020: 141,6 miljoner 

kronor. 

 

Tandvård för personer med särskilda behov har 

2020 en budget på 33,3 miljoner kronor (2019: 32,5 

miljoner kronor). 

 

Specialisttandvårdens budget 2020 är 116,9 

miljoner kronor (2019: 114 miljoner kronor). 

 

Det finns ett ersättningssystem för 

specialisttandvården med uppdragsbeskrivning och 

därtill kopplad ersättning för områdena: 

 tandvård som inte kan finansieras genom 

intäkter från patient och försäkring 

 forskning och utveckling 

 utbildning av specialisttandläkare med flera 

INVESTERINGAR 

Beslut och genomförande 
Regionfullmäktige beslutar om en årlig 

investeringsram och budget utifrån målet om 

egenfinansiering över en period om 10 år. Den 

beslutade ramen är fördelad mellan fastigheter och 

inventarier. 

 

I budget beskrivs en investeringsplan över fem år 

där första året är en fastställd investeringsram och 

budget och år två till fem är en plan. 

Regionfullmäktige beslutar om alla enskilda 

investeringsärenden över 20 miljoner kronor eller 

investeringsärenden som är av principiell karaktär. 

Regionfullmäktige beslutar om byggnation av nya 

lokaler. 

 

Regionstyrelsen beslutar löpande under året om 

genomförande av investeringar. Regionstyrelsen 

har att, utifrån finansiellt mål om egenfinansiering 

av investeringar, tillse att investeringar som 

beslutas ryms inom beslutad investeringsram och 

budget samt beakta hur dessa påverkar kommande 

års investeringsutrymme i lagd plan. Berörd nämnd 

ska ges möjlighet att yttra sig innan regionstyrelsen 

fattar beslut om genomförande av en investering. 
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Regionstyrelsens investeringsbeslut ska beskriva 

hur tillkommande eller avgående driftskostnader 

ska hanteras.  

Inventarier 
Utrymmet för inventarier är fördelat mellan 

ospecificerade investeringar och specificerade 

investeringar. Beslut om specificerade investeringar 

ska fattas av regionstyrelsen. Beslut om 

ospecificerade investeringar fattas i verksamheten. 

Ospecificerad investering 
50 tusen kronor – 2 miljoner kronor 

Specificerad investering 
> 2 miljoner kronor 

 

Regionstyrelsen ska i samband med att beslut om 

förvaltningsbudget besluta om hur utrymmet för 

ospecificerade investeringar fördelas inom 

förvaltningen. 

Fastigheter, ombyggnationer 
Årliga insatser som görs för att vidmakthålla 

Befintlig standard betraktas som 

fastighetsunderhåll. 

 

Ombyggnader och utbyten av komponenter eller 

åtgärder som avsevärt förbättrar tillgångens 

prestanda betraktas som investering. Begränsade 

utgifter (lägre än 0,4 miljoner kronor) ska 

direktavskrivas. Beslut om ombyggnationer över 2 

miljoner kronor fattas av regionstyrelsen. 

Uppföljning 
Regionstyrelsen ska följa upp investeringar mellan 

2–5 miljoner kronor genom anmälningsärenden 

från förvaltningen. För investeringar över 5 

miljoner kronor ska Regionstyrelsen till 

regionfullmäktige upprätta en särskild 

slutredovisning. I slutredovisningen görs en 

avstämning mot budget samt ekonomiska och 

kvalitetsmässiga effekter av investeringen. 

 

 

Tabell 23 Investeringsbudget 2020 och plan 2021–2025 
 

miljoner kronor Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Fastigheter om- och nybyggnation 843 659 678 388 204 177 

Övrigt, ej egen investering 212 0 0 100 0 0 

Inventarier 500 299 269 265 265 265 

       

TOTAL INVESTERINGSKALKYL 1 555 958 946 753 469 442 

- varav pågående/beslutade projekt 1 077 401 267 349 310 310 

- utrymme för nya beslut 167 413 538 292 159 132 

BERÄKNAD UTBETALNING 1 244 814 804 640 469 442 

 

 

 
 

AVGIFTER OCH PRISER 
Avgifter och priser för hälso- och sjukvård, 

tandvård, kultur och kollektivtrafik redovisas i 

bilagor till Budget med verksamhetsplan 2020. 

Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas förutom i 

bilaga även på Region Jönköping läns webbplatser. 

Om behov uppstår att under året förändra avgifter 

ska dessa förändringar föreläggas regionfullmäktige 

för beslut. Beslut om tillfälliga 

prisförändringar/erbjudanden inom kollektivtrafik 

och folktandvård kan fattas av respektive nämnd.  

 

Bilagor som beslutats i fullmäktige i anslutning till 

beslut om budget 2020: 

 patientavgifter i hälso- och sjukvården 

 tandvårdstaxa folktandvården 

 egenavgifter och bidrag hjälpmedel 

 regelbok – Primärvård inom vårdval  i 

Jönköpings län 

 regelbok – Ögonsjukvård inom vårdval  i 

Jönköpings län 

 kollektivtrafikpriser 

 regelverk sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst 

 principer för prissättning vid Kulturhuset Spira. 
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 Avgiften för besök vid akutmottagning som tillhör specialistsjukvården höjs till 500 

kronor 

 

 Förvaltningen ges i uppdrag att ändra i regelverket för patientavgifter i vården 2020  
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1. Vision och övergripande mål 

1.1 Vision för Region Jönköpings län 
För ett bra liv i en attraktiv region. 

1.2 Övergripande mål 

Målet för hälso- och sjukvården i Jönköpings län är bästa möjliga hälsa hos hela 

befolkningen och god och jämlik vård oavsett var i länet man bor. Länets invånare 

ska få den vård de behöver när de behöver den och på det sätt de behöver. Region 

Jönköpings län vill uppnå en jämlik hälso- och sjukvård som prioriterar de med 

störst behov.  

Primärvården är basen i hälso- och sjukvården. Region Jönköping län utvecklar 

nya arbetssätt och samverkan med målet att primärvården ska vara 30 procent av 

hälso- och sjukvården 2030. 

 

Region Jönköpings läns strategi för nära vård är att ställa om hälso- och 

sjukvården från sluten till öppen vård, från sjukhus till primärvård och från vård 

till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna 

själva.   

Den nära vården byggd på tillit och samverkan är basen i hälso- och sjukvården. 

För att ”Esther” ska få bästa möjliga vård utifrån sina behov måste samverkan 

med kommunerna stärkas.  För en bättre folkhälsa ska Region Jönköpings län 

stödja invånaren i att själva kunna ta ansvar för sin vård och hälsa.   

Region Jönköpings län är aktiv i utveckling och implementering av välfärdsteknik 

och e-hälsa.  
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I Jönköpings län är vårdcentralen invånarnas självklara förstahandsval. 

Vårdcentralen är den naturliga koordinatorn som samordnar invånarnas behov av 

hälso- och sjukvård under hela livet. Invånarna känner tilltro och upplever att de 

är trygga och säkra i sina kontakter med vårdcentralen.  

1.3 Vårdval i primärvård 

Utifrån budget och flerårsplan fastställer och reviderar regionfullmäktige årligen 

mål, uppdrag och ersättningsvillkor för vården som avtalas och drivs inom ramen 

för Lag om valfrihetssystem (2008:962).  

Fokusområden är: 

 stödja det hälsofrämjande arbetet, stärka invånarnas förmåga till egenvård 

och öka användandet av digitala verktyg för att möta välfärdsutmaningen 

 att tidigt upptäcka och behandla psykisk ohälsa 

 kroniskt sjuka  

 multisjuka äldre 

 samverkan 

 

Mål och grundläggande principer 

Vårdvalsmodellen för Region Jönköpings län: 

1. Stärker invånarnas inflytande genom att 

 invånarna väljer vårdgivare 

 ersättningen följer invånaren 

 redovisning av kvalitet och resultat är offentliga 

 vården ges med kontinuitet och bred kompetens 

 vården ges på lika villkor i hela länet 

 vården är personcentrerad och utförs i samarbete med patienten 

 vårdgivaren upprättar patientkontrakt och samordnad individuell vårdplan 

 stärka invånarnas förmåga till egenvård  

2. Tillvaratar och utvecklar de professionella gruppernas kompetens genom 

att 

 stimulera kreativitet och innovation med invånarens behov i fokus 

 systematiskt fördela arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens 

kompetens som främjar personcentrerad vård, kvalitet och effektivitet 

 sörja för att det finns rätt kompetens och kontinuerlig 

kompetensutveckling 

 utgå från teamsamverkan och tillvarata alla medarbetares kompetens 

 stimulera mångfald av vårdgivare 

 delta aktivt i forskning och utveckling 

 handleda och utbilda studenter, AT-, ST-läkare samt PTP psykologer. 
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3. Styr mot önskvärda resultat genom att 

 ge störst ersättning för invånare med störst vårdbehov 

 premiera goda kliniska resultat 

 premiera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 

 vara patientsäker 

 ha hög tillgänglighet 

 stimulera samverkan och utveckling av nya arbetssätt 

 stimulera digitalisering och e-hälsa 

 säkerställa kostnadseffektiv vård 

 stimulera aktivt deltagande i klinisk forskning 
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2. Allmänna villkor 

2.1 Utgångspunkter 

Antidiskriminering 

Leverantören ska följa gällande antidiskrimineringslagstiftning, förordningen 

(2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, 

diskrimineringslagen (2008:567), 16 kap. 9 § brottsbalken (1962:700) och förbud 

mot missgynnande behandling enligt 16 § föräldraledighetslagen (1995:584). 

Leverantören ska på begäran redovisa de åtgärder, upprättade planer med mera 

som vidtagits med anledning av ovanstående. 

Barnkonventionen 

Leverantören ska följa lagen gällande barnkonventionen och Region Jönköpings 

läns riktlinjer som utgår från denna. Utsett barnrättsombud ska stödja 

verksamhetschefen att säkerställa att barns och ungas rättigheter beaktas. 

Hållbar utveckling  

Leverantören ska: 

 Följa Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017-

2020. 

 Samverka med Region Jönköpings län i hållbarhetsfrågor och redovisa 

hur verksamheten systematiskt arbetar för att uppfylla relevanta mål 

enligt programmet.  

 Ha en kontaktperson för hållbarhetsfrågor. Kontaktpersonen ska vara 

insatt i verksamhetens hållbarhetsfrågor och hantera kommunikation 

och uppföljning av dessa. 

 Årligen rapportera åtgärder som vidtagits under året och hur 

hållbarhetsmålen kommunicerats i verksamheten. 

Informationsansvar 

Leverantören och Region Jönköpings län har ett ömsesidigt ansvar att samråda 

och informera om verksamhetsförändringar som påverkar invånarnas tillgång till 

vård och service eller samarbetet mellan leverantören och Region Jönköpings län.  

Leverantören ska bland annat informera Region Jönköpings län om: 

 ändrade ägarförhållanden 

 överlåtelse av LOV-avtal till annan vårdenhet/leverantör 

 byte av marknadsnamn eller firma för verksamheten 

 byte av verksamhetschef 

 byte av medicinskt ledningsansvarig läkare 

 underleverantörer, konsulter och samverkanspartners 

 risk för kapacitetsbrist 
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Leverantören ska representeras på informationsmöten som Region Jönköpings län 

kallar till. 

Kunskapsstyrning 

God vård innebär bland annat att vården ska vara kunskapsbaserad, vilket i sin tur 

innebär att leverantören exempelvis ska använda nationella kvalitetsregister för att 

systematiskt förbättra sin verksamhet och tillämpa de nationella och lokala 

kunskaps- och beslutstöd som Region Jönköpings län anvisar. 

Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare har förutsättningar att: 

 använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte 

 följa upp och analysera patientmöten både på individnivå och på 

gruppnivå 

 snabbt och systematiskt omsätta ny kunskap 

 identifiera och prioritera förbättringsområden tillsammans med patienten 

Marknadsföring och information till invånare 

Leverantören ska följa marknadsföringslagen (2008:486). All marknadsföring ska 

vara saklig och korrekt. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinje Marknadsföring och 

information av hälso- och sjukvård och tandvård, övriga riktlinjer inom 

informationsområdet och standard för kallelser. 

Leverantören ansvarar för eventuella underleverantörers marknadsföring. I all 

marknadsföring ska tydligt framgå vem som ansvarar för verksamheten eller 

tjänsten och hur man kontaktar ansvarig. 

Leverantören ska tydligt informera om att hela eller delar av verksamheten 

finansieras och drivs på uppdrag av Region Jönköpings län enligt Lag (2008:962) 

om valfrihetssystem. 

Region Jönköpings läns symbol för vårdval används för att signalera vilka 

vårdenheter som är godkända och möjliga att välja. Symbolen ska användas på 

vårdenhetens webbplats och i informationsprodukter där det är relevant. 

Symbolen får användas i marknadsföring, men i brev och kallelser, på kuvert, 

visitkort, tidkort och liknande produkter ska symbolen inte användas. 

Leverantören förutsätts ha en egen webbplats/webbsida som 1177 Vårdguiden kan 

länka till och som i sin tur länkar tillbaka till 1177 Vårdguiden. Leverantören ska 

dessutom leverera kontaktuppgifter och administrera vårdcentralens kontaktsida 

på 1177 Vårdguiden. Leverantörens webbplats ska uppfylla krav på tillgänglighet 

enligt EU direktiv 2016/2102. Om leverantören har verksamhet och utbud utanför 

LOV så ska informationen vara tydligt separerad. Detta innebär till exempel 

behov av separata webbsidor för verksamhet inom LOV och verksamhet utanför 

LOV. 
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Leverantörens ska medverka i Region Jönköpings läns informationskampanjer.  

Patientens rättigheter  

Leverantören ska ha goda kunskaper om och tillämpa patientens rättigheter utifrån 

patientlagen (2014:821). 

Leverantören ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 

Vården ska vara jämlik och jämställd och ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet. 

Vården ska utformas i samarbete med patienten. Leverantören ska ta vara på 

patientens och närståendes erfarenheter och möjligheter att medverka i vården 

utifrån deras önskan och förutsättningar. 

Patientkontrakt och samordnad individuell plan (SIP) 

Leverantören ska arbeta med patientkontrakt som är en överenskommelse mellan 

patient och vårdgivare som säkerställer att patienten är delaktig i sin egen vård, 

erbjuds fast vårdkontakt och den vård som behövs inom överenskommen tid. 

Överenskommelse och nästa steg dokumenteras i Cosmic enligt gällande rutin.  

Leverantören ska erbjuda patienter som behöver vård och omsorg från både 

leverantören och kommunen en samordnad individuell plan (SIP) enligt Region 

Jönköpings läns riktlinjer. Den samordnade individuella planen dokumenteras i 

Cosmic enligt gällande rutin.  

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 

Leverantören ska enligt patientlagen (2014:821) och hälso- och 

sjukvårdsförordningen (2017:80) utse en fast vårdkontakt för de patienter som 

behöver eller begär det, för att tillgodose patientens behov av trygghet, 

kontinuitet, samordning och säkerhet. Fast vårdkontakt registreras i Cosmic enligt 

gällande rutin.  

Leverantören ska erbjuda patienter en fast läkarkontakt som registreras i Cosmic 

enligt gällande rutin.  

Klagomål 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för hantering av 

synpunkter och klagomål inom hälso- och sjukvård och tandvård. 

Vårdgaranti 

Leverantören ska uppfylla den lagstadgade nationella vårdgarantin och Region 

Jönköpings läns krav på tillgänglighet.  
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Patientsäkerhet 

Leverantören ska följa lagar och föreskrifter om patientsäkerhet som exempelvis: 

 Patientsäkerhetslag (2010:659) 

 Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivarens 

systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40) 

 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av 

händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 

vårdskada (HSLF-FS 2017:41)  

Leverantören ska samverka med Region Jönköpings läns chefläkarorganisation 

och delta i risk- och händelseanalyser vid utredning av händelser. 

Leverantören ska ha rutiner för registrering och hantering av avvikelser. 

Leverantören ska anmäla, följa upp och analysera egna avvikelser i Region 

Jönköpings läns avvikelsehanteringssystem Synergi. Leverantören ska kunna delta 

i systemövergripande analyser och uppföljning samt vara behjälplig i spridningen 

av resultaten. 

Leverantören ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 

allvarlig vårdskada. Leverantören kan få stöd i sin utredning från Region 

Jönköpings läns chefläkarorganisation. Leverantören ska skicka en avidentifierad 

kopia på den kompletta anmälan, eventuell händelseanalys och beslut från 

Inspektionen för vård och omsorg till primärvårdsenheten. 

Leverantören ska skicka en kopia på verksamhetstillsyn och andra beslut från 

Inspektionen för vård och omsorg till primärvårdsenheten. 

Leverantören ska förse patientnämnden med de uppgifter som nämnden behöver 

för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Leverantören ska utan kostnad tillhandahålla 

de intyg, utredningar och analyser med mera som begärs vid granskning av 

enskilda ärenden. 

Leverantören ska beakta Region Jönköpings läns patientsäkerhetsarbete ”Säker 

vård – alla gånger”. Leverantörens medarbetare bör ha kännedom om dessa 

kunskapsområden. 

Leverantören ska upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse enligt 

patientsäkerhetslagen. 

Leverantören ska delta i regionala kvalitetsindikationsmätningar och Region 

Jönköpings läns utbildningar i patientsäkerhet för chefer. 
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Samverkan 

Vårdgivare, huvudmän och andra aktörer 

Leverantören ska samverka med funktioner och verksamheter inom Region 

Jönköpings län, kommuner och andra myndigheter enligt lagar, föreskrifter, 

förordningar, överenskommelser och Region Jönköpings läns riktlinjer. 

Samverkan kan gälla enskilda patienters vård och rehabilitering men också 

planering, utveckling och uppföljning av verksamheten samt 

kompetensutveckling. 

Samverkan med kommunerna regleras bland annat i dokumentet ”Ledningssystem 

för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner”. Region Jönköpings 

län och kommunerna ska utgå från patientens behov och ska med respekt och tillit 

samarbeta aktivt över organisations- och huvudmannagränserna. 

Patientråd 

Leverantören ska samverka med patienter genom ett patientråd eller liknande för 

att förbättra och utveckla verksamheten utifrån patientperspektivet. 

Verksamhetschefen ansvarar för formerna.  

Medicinsk programgrupp primärvård 

Medicinsk programgrupp primärvård är en mötesplats för uppföljning och 

styrning av primärvården i Jönköpings län.  

Programgruppen har hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag att: 

 följa primärvårdens resultat  

 föreslå uppdragsförändringar 

 initiera och fastställa styrande dokument i Region Jönköpings läns 

allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta 

 fördela uppdrag och utse primärvårdsrepresentanter i olika 

samverkansorgan 

 samverka med andra programgrupper inom Region Jönköpings län 

 samverka med programområden och samverkansgrupper inom sydöstra 

sjukvårdsregionen 

Programgruppen består av representanter för leverantörer i privat och offentlig 

regi och Region Jönköpings läns primärvårdsenhet, som leder och samordnar 

gruppens arbete. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (2011:9). Leverantören ska ha ett ändamålsenligt 

system för internkontroll och på begäran kunna redogöra för detta. 
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Leverantören ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa 

upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt skapa förutsättningar för 

medarbetarna att delta i det systematiska förbättringsarbetet. 

Det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska vara långsiktigt och 

bedrivas enligt vetenskapligt säkrade metoder. Arbetet ska präglas av ett 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt, ständiga förbättringar, 

faktabaserade beslut och samverkan.  

2.2 Invånarnas val 

Invånaren väljer vårdcentral  

Vårdval är en överenskommelse mellan invånare och vårdcentralen. Invånaren är 

fri att söka vård på vilken vårdcentral som helst oavsett om individen är listad på 

aktuell vårdcentral eller inte. Invånaren åtar sig dock att i första hand vända sig till 

den valda vårdcentralen och medger att Region Jönköpings län ger ekonomisk 

ersättning till den valda vårdcentralen. Invånaren kan när som helst välja att lista 

sig på en annan vårdcentral. Vårdvalet innebär att man väljer vårdcentral, inte 

enskilda medarbetare. 

Alla som fyllt 18 år har rätt att välja vårdcentral. För barn och ungdomar under 18 

år väljer vårdnadshavaren. Barn och föräldrar kan välja olika vårdcentraler. 

Invånarnas val administreras av Region Jönköpings län. Invånaren väljer 

vårdcentral via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller på Region Jönköpings läns 

blankett för vårdval. Region Jönköpings län registrerar invånarens val. Ansvaret 

för invånarens vård övergår till den nya vårdcentralen så snart valet registrerats. 

Nyinflyttade och nyfödda 

Region Jönköpings län ansvarar för att nyinflyttade till länet och vårdnadshavare 

till nyfödda får information om hur valet går till och vilka vårdcentraler som kan 

väljas. Region Jönköpings län ansvarar för att nyinflyttade och nyfödda registreras 

på en vårdcentral nära bostaden till dess de gjort ett eget val. 

Invånare som flyttar inom Jönköpings län 

Invånare som flyttar inom Jönköpings län ansvarar själva för att välja en annan 

vårdcentral, om de så önskar. Om man flyttar till ett särskilt boende kan man 

stanna kvar hos sin nuvarande vårdcentral eller välja en annan. 

Invånare med skyddade personuppgifter 

Invånare med skyddade personuppgifter kan inte lista sig på en någon vårdcentral. 

För dessa invånare gäller samma rätt till vård som listade invånare.    
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Personer som inte är folkbokförda i Sverige 

Personer som inte är folkbokförda i Sverige kan inte lista sig på en vårdcentral. 

Dessa personer ska erbjudas vård enligt Region Jönköpings läns riktlinjer för 

aktuell patientgrupp. 

Anmälan av kapacitetsbrist 

Det finns inga begränsningar för hur många invånare som kan välja en specifik 

vårdcentral. 

I en situation där många invånare under mycket kort tid väljer en vårdcentral kan 

Region Jönköpings län bevilja leverantören uppskov att ta emot nya invånare 

under maximalt tre månader. Villkor för uppskov är en skriftlig anmälan från 

verksamhetschefen att eventuell kapacitetsbrist utgör en risk för patienternas 

säkerhet eller allvarliga arbetsmiljöproblem. 

När en vårdcentral upphör  

När en vårdcentral upphör ansvarar Region Jönköpings län för att informera 

berörda invånare om rätten att välja en ny vårdcentral. Invånare som inte väljer ny 

vårdcentral inom angiven tid registreras på en vårdcentral nära bostaden. 

2.3 Ansvar och skyldigheter 

Kris och katastrofmedicinsk beredskap 

Leverantören ska följa gällande föreskrifter för kris och katastrofmedicinsk 

beredskap. 

Vid särskild händelse ska leverantören följa Region Jönköpings läns direktiv från 

tjänsteman i beredskap (TiB) och regional sjukvårdsledare. Leverantören ska 

kunna ta emot lindrigt skadade, oskadade och personer i behov av krisstöd. 

Leverantören ska upprätta en plan för särskild händelse. Planen ska innehålla 

larmrutiner, telefonnummer till närboende personal som kan öppna vårdcentralen 

på jourtid samt reservrutiner för telefoni- och IT-störningar. Uppgifterna ska 

uppdateras och meddelas Region Jönköpings läns beredskapschef senast 1 

december varje år. 

Leverantören ska ha en utsedd representant för samverkan med psykiatrins 

krisstödssamordnare på lokalt sjukhus och kommunens grupp för psykiskt och 

socialt omhändertagande (POSOM) vid allvarliga händelser och katastrofer. 

Leverantören ska delta i utbildning, träning och övning tillsammans med andra 

vårdgivare och kommuner i sådan omfattning att en fortsatt verksamhet kan 

bedrivas även i kritiska lägen.  

Personal som behövs för att driva verksamheten ska vara krigsplaceras på sin 

arbetsplats. Beredskapschefen ansvarar för krigsplaceringen i samråd med 

leverantörens verksamhetschef. 
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Dödsfall utanför sjukhus 

Vid dödsfall i hemmet (undantaget äldreboende och korttidsboende, där särskilda 

regler gäller) vardagar 08:00-17:00 ansvarar vårdcentralen som invånaren valt för 

läkarmedverkan. 

Vid dödsfall utanför hemmet och sjukhus vardagar 08:00-17:00 ansvarar 

vårdcentralen med geografiskt ansvar för platsen där kroppen påträffats för 

läkarmedverkan. 

Vid dödsfall utanför sjukhus vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördagar, 

söndagar och helgdagar ansvarar primärvårdens läkare i beredskap för 

läkarmedverkan. 

Hjälpmedel och förbrukningsprodukter 
Leverantören ska individuellt bedöma och förskriva hjälpmedel.  

Inom diabetes, inkontinens samt nutrition ska leverantören bedöma och förskriva 

hjälpmedel och förbrukningsprodukter enligt Region Jönköpings läns riktlinjer, 

gällande avtal och överenskommelser. Leverantören ska informera brukare och 

anhöriga om hjälpmedel och eventuella avgifter.  

Vid förtroendeförskrivning ansvarar förskrivande part för uppföljning av 

förskrivningen om inget annat avtalats vid överraporteringen. Överrapportering 

och uppföljning ska ske enligt Region Jönköpings läns riktlinjer, gällande avtal 

och överenskommelser.  

Samtliga förskrivare ska ha gått Socialstyrelsens förskrivarutbildning 

(webbutbildning). 

Förskrivare av inkontinens- och nutritionsprodukter ska ha gått regional 

utbildning (hmc) för förskrivare. 

Leverantören ska använda hjälpmedelscentralen, upphandlade sortiment och IT-

stöd för beställning och registrering av hjälpmedel.  

Förbrukningsmaterial via länsförsörjningen 

Leverantören erbjuds att köpa förbruknings- och sjukvårdsmaterial från 

Länsförsörjning. 

Insyn 

Leverantören ska på begäran lämna ut relevant information för att Region 

Jönköpings län enligt kommunallagen ska kunna tillgodose invånarnas önskemål 

och behov av insyn i hur uppdraget utförs. Leverantören är inte skyldig att lämna 

information om utlämnandet strider mot lag eller annan författning. 

Intyg 

Leverantören ansvarar för att utfärda vårdintyg, rättsintyg, dödsbevis, utlåtande 

till Försäkringskassan och andra patientrelaterade intyg via Region Jönköpings 

läns IT-stöd. 
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Läkemedel 

Läkemedelsbehandling ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt 

med ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas. 

Leverantören ska följa läkemedelskommitténs och Stramas rekommendationer för 

förskrivning och medverka till att Region Jönköpings läns mål för 

läkemedelsförskrivning uppfylls. 

Leverantören ska följa läkemedelskommitténs riktlinjer om ordination och 

hantering av läkemedel. Som ett led i egenkontrollen ska verksamheten minst en 

gång per år genomgå en extern kvalitetsgranskning enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter (HSLF-FS 2017:37). 

Leverantören ansvarar för att det vid alla vårdbesök finns en korrekt och aktuell 

läkemedelslista och att vårdtagare får en aktuell läkemedelslista vid 

ordinationsförändringar. 

Förskrivning till patient med dosdispenserade läkemedel ska enligt 

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) utfärdas i elektroniskt 

systemstöd avsett för detta. Aktuella läkemedel ska dokumenteras enligt Region 

Jönköpings läns riktlinjer. 

Vid förskrivning av läkemedel ska motivering till insatt behandling, indikation 

och diagnos dokumenteras i Cosmic. Ordinationsförändring dokumenteras under 

sökordet ”läkemedelsförändring” i Cosmic. Arbetsplatskod och förskrivarkod 

anges på receptet. 

Leverantören ska minst en gång om året analysera, kommentera och rapportera sin 

förskrivning av antibiotika med hjälp av Region Jönköpings läns 

uppföljningsrapporter och eventuellt ytterligare underlag från 

läkemedelskommittén eller Strama. Leverantören ska avsätta tid för samtliga 

läkare samt sjuksköterskor i telefonrådgivningen att delta i ett årligt 

uppföljningsmöte om enhetens förskrivning av antibiotika. 

Kassation av läkemedel ska göras på ett miljömässigt korrekt sätt. 

Leverantören ska följa överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen om samverkansformer 

mellan medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården och 

läkemedelsföretagen och principer för kliniska prövningar. Leverantören ska även 

följa Region Jönköpings läns riktlinjer ”Bisysslor och andra engagemang inom 

läkemedelsområdet”. 

Leverantören ska erbjuda alla patienter över 75 år med kroniska sjukdomar och 

läkemedelsbehandling minst en årlig enkel läkemedelsgenomgång enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:37) och läkemedelskommitténs 

riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel. 
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Patienter som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående 

läkemedelsrelaterade problem eller där det finns en misstanke om sådana problem 

ska erbjudas en fördjupad läkemedelsgenomgång. 

Medicinsk service/diagnostik 

Leverantören kan teckna avtal med Region Jönköpings läns enheter för medicinsk 

service eller annan underleverantör för medicinsk service som är ackrediterad av 

Swedac eller har motsvarande kvalitetssäkring. Eventuella laboratorier och övrig 

patientnära analysverksamhet i egen regi ska vara ackrediterade av Swedac eller 

ha motsvarande kvalitetssäkring. Patientnära analysverksamhet innefattar 

provtagning, preanalys, analys eller postanalys som utförs av vårdpersonal.  

Kvalitetssäkrade laboratorier och övrig patientnära analysverksamhet i egen regi 

ska följa Regelverket för patientnära analysverksamhet från Laboratoriemedicin. 

Leverantören som i egen regi bedriver laboratorier och övrig patientnära 

analysverksamhet i egen regi ska utföra internrevision en gång per år enligt 

Regelverket för patientnära analysverksamhet.   

Vårdcentralens Närakut dagtid, vardagar, ska kunna utföra patientnära analyser så 

som P-CRP, P-Glukos, B-Hb, urinsticka, Strep A Test, Graviditetstest U-hCG 

under vårdcentralens hela öppettid.  

Leverantören ansvarar för att relevant verksamhetsdata görs tillgänglig enligt 

Region Jönköpings läns specifikationer. Medicinsk service omfattar klinisk 

fysiologi, klinisk neurofysiologi, nuklearmedicin, klinisk kemi, klinisk 

mikrobiologi, klinisk patologi, klinisk immunologi, medicinsk radiologi och 

transfusionsmedicin. 

Remisser som utfärdas i samband med digitala vårdmöten ska innehålla relevant 

information för frågeställningar och hälsoproblem och utformas enligt Region 

Jönköpings läns riktlinjer. Leverantören ansvarar för att upprätta och förankra 

rutiner kring remiss- och svarshantering med berörd leverantör av medicinsk 

service. 

Medicinteknisk utrustning 

Leverantören har det övergripande medicintekniska ansvaret för sin verksamhet 

och ansvarar för att utrustningen uppfyller vedertagna normer, standarder och krav 

på tillgänglighet, prestanda och kvalitet enligt gällande lagar och regler. 

Leverantören ansvarar för att verksamheten har den medicintekniska utrustning 

som behövs för uppdraget och att utrustningen uppdateras och kompletteras vid 

förändringar i uppdraget. 

Obligatorisk utrustning är EKG-apparat med tolkningsprogram 12 SL, 

dermatoskop med möjlighet till bildöverföring, spirometer, defibrillator, 

bladderscan, blodtrycksmätare för utlåning och alkomätare samt övrig utrustning 

som behövs för uppdraget.  
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Patientjournalen 

Leverantören ska upprätta och hantera patientjournalen enligt gällande lagar och 

förordningar.  

Patientjournalen omfattar ”Patientens väg genom vården” och innefattar moduler 

för remissflöde, planering/bokning, vårdkontaktregistrering, avgiftshantering, 

journaldokumentation, vårdplanering och läkemedel. Vårdinformationen hanteras 

i Cosmic och övriga komplementsystem och bygger på en fastställd struktur och 

standard för Region Jönköpings län. Fokus ligger på att rätt information ska finnas 

på rätt plats, i rätt tid, som underlag för rätt beslut – för att trygga patientsäkerhet 

och uppföljningsbarhet.  

Leverantören ska registrera diagnoser, KVÅ koder och vårdkontakter i 

patientjournalen enligt Region Jönköpings läns riktlinjer, terminologi, struktur, 

rutinbeskrivningar och mallar. 

Leverantören ska ha utsedda superanvändare för Cosmics olika moduler. 

Superanvändarna ansvarar för intern utbildning och förankring av fastställda 

riktlinjer, manualer och rekommenderade arbetssätt samt ansvarar för kontakter 

med Folkhälsa och sjukvård i ärenden kring support, nyheter och utbildning. 

Behandlingen av personuppgifter ska uppfylla de krav som ställs i 

patientdatalagen (2008:355), Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och tryckfrihetsförordningen 

(1949:105). Privata vårdgivare är personuppgiftsansvariga vilket innebär att denne 

ensam ska bestämma ändamålen med, och medlen för behandlingen av 

personuppgifter. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer och anvisningar för 

sammanhållen journalföring. Region Jönköpings län tecknar särskilt avtal 

avseende sammanhållen journalföring, inklusive den nationella patientöversikten, 

med privata vårdgivare. 

Leverantören ska beakta de lagar och regler som reglerar samtycke mellan 

vårdgivare och patient vid överföring av personuppgifter till annan vårdgivare. 

Leverantören ska lämna ut kopior av patientjournal enligt Region Jönköpings läns 

regler. 

Leverantören ska följa Socialstyrelsens och Region Jönköpings läns riktlinjer och 

praxis för registrering av diagnoskoder. Verksamhetschefen är ansvarig för att 

personalen har den kunskap som behövs. Verksamhetschefen är ansvarig för att 

ersättningen inte baseras på felaktig registrering av diagnoskoder. 
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Patientskadeförsäkring 

Region Jönköpings län tecknar patientförsäkring och läkemedelsförsäkring. 

Leverantören ska informera patient om möjligheten att anmäla en vårdskada till 

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) respektive läkemedelsskada till 

Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF). 

Patientförsäkringen gäller vi personskada i samband med hälso- och sjukvård och 

att skadan hade varit möjlig att undvika. 

Läkemedelsförsäkringen gäller vid personskador som med övervägande 

sannolikhet orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse. 

Leverantören ska tillhandahålla intyg, utredning och analys som behövs för 

handläggning av anmälda ärenden. 

Sjukskrivning 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för sjukskrivning och 

använda Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd. 

Smittskydd 

Leverantören ska utan dröjsmål rapportera anmälningspliktiga sjukdomar via 

SmiNet, samt följa smittskyddslagen (SFS 2004:168), smittskyddsförordningen 

(SFS 2004:255) och Region Jönköpings läns riktlinjer för smittskydd. 

Leverantören ska samarbeta med smittskyddsenheten vid utbrott av smittsamma 

sjukdomar på förskolor, skolor och arbetsplatser inom sitt geografiska närområde. 

Vid utbrott av smittsamma sjukdomar ska leverantören ordinera och ta prover, 

undersöka, smittspåra, behandla och remittera patienter. Leverantören med ansvar 

för ett särskilt boende eller anläggningsboende ansvarar för boendets smittskydd, 

provtagning, behandling och remittering. 

Leverantören ansvarar för provtagning och uppföljning eller remittering av 

enskilda personer som valt vårdcentralen i samband med smittspårning av till 

exempel tarmsjukdomar, multiresistenta bakterier, STI-sjukdomar eller stick- och 

skärskador. 

Remisser 

Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för 

patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (SOSFS 2004:11), Region 

Jönköpings läns riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Sjuk- och behandlingsresor 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för sjuk- och 

behandlingsresor. 
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Tolk 

Leverantören ansvarar för att tillhandhålla tolk till patienter som inte förstår eller 

kan uttrycka sig på svenska. Leverantören ansvarar för tolkservice åt döva, 

dövblinda, gravt hörselskadade och talskadade personer. 

Vårdhygien 

Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien i vård och 

omsorg (SOSFS 2015:10), Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer och 

rutiner för MRB-screening. Leverantören ska registrera, följa upp och analysera 

vårdrelaterade infektioner och följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 

samt åtgärda avvikelser. 

Leverantören ska rapportera ny- och ombyggnation, installation av medicinteknisk 

utrustning eller andra förändringar som kan påverka vårdhygienen. 

Leverantören ska beakta möjligheten till rengöring och desinfektion av patientnära 

utrustning och inredning vid inköp. 

2.4 Arbetsgivaransvar  

Arbetsgivaransvar 

Leverantören ska upprätthålla god arbetsmiljö och följa de lagar, avtal och regler 

som gäller för arbetsmarknaden. 

Bemanning och kompetens 

Leverantören ansvarar för att verksamheten har personal med formell eller reell 

kompetens som behövs för att kunna ge god vård med hög patientsäkerhet utifrån 

verksamhetens uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30, 5 kap 2 

§). Verksamheten ska ha en bemanning som främjar kontinuiteten i verksamheten. 

Leverantören ansvarar för att verksamhetschefen och medicinskt ledningsansvarig 

läkare uppfyller villkoren i avsnitt 8.3 Verksamhetsförutsättningar. 

Verksamheten behöver en tvärprofessionell bemanning där olika professioner 

kompletterar varandra inom vård, rehabilitering och psykosocialt stöd. 

Vårdcentralen ska ha minst två läkare, med specialistkompetens i allmänmedicin. 

Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare får den fortbildning som 

behövs för att upprätthålla kompetens för att ge god och säker vård. 

Leverantören ska vara delaktig i och bidra till en långsiktig personalförsörjning 

för att säkerställa att rätt kompetens finns både kortsiktigt och långsiktigt genom 

att bland annat upprätthålla god klinisk utbildning i enlighet med riktlinjer och 

föreskrifter från Socialstyrelsen och avtal med lärosäten. 

Leverantören ska vid förfrågan lämna uppgifter om bemanning och kompetens. 
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Meddelarfrihet och meddelarskydd 

Personal vid privat drivna vårdcentraler ska omfattas av samma meddelarfrihet 

och meddelarskydd avseende den medicinska vården som anställda i offentlig 

verksamhet. 

Socialförsäkringsavgifter 

Leverantören ska fullgöra samtliga skyldigheter avseende inbetalning av 

socialförsäkringsavgifter, skatter och avgifter. 

Tystnadsplikt och sekretess 

Leverantören ska se till att all personal omfattas av sekretesskrav motsvarande de 

som ställs i patientdatalagen (2008:355), offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400), personuppgiftslagen (1998:204) samt patientsäkerhetslagen 

(2010:659). Detta gäller även icke hälso- och sjukvårdspersonal.  
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3. Vårdcentralens uppdrag 

3.1 God vård och jämlik hälsa 
I Jönköpings län har vårdcentralen ett stort ansvar för att alla invånare får den 

hälso- och sjukvård de behöver, när de behöver den och på det sätt som de 

behöver den. 

Vårdcentralens uppdrag utgår från definitionen av god vård och Region 

Jönköpings läns vision och övergripande mål för hälso- och sjukvården. 

Vårdcentralen ska: 

 ge hälso- och sjukvård vård i form av rådgivning, utredning, 

diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och 

klinisk uppföljning utifrån invånarnas behov och Region Jönköpings 

läns riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta 

 stärka invånarnas förmåga att själva kunna påverka och främja sin 

hälsa genom att identifiera behov, lära känna och aktivt hålla kontakt 

med invånarna 

 bedöma och behandla sjukdomstillstånd där vård inte kan anstå hos 

alla som vänder sig till vårdcentralen 

 erbjuda patientkontrakt och fast vård- och läkarkontakt 

 samordna invånarnas vårdbehov och samverka för en väl 

sammanhållen vårdkedja  

 organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av 

hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses 

 utveckla effektiva arbetssätt tillsammans med andra delar av hälso- och 

sjukvården, kommuner och andra samhällsaktörer 

Uppdraget kräver samverkan i multiprofessionella team. 

Vårdcentralen ska ha bemanning, kompetens, lokaler, medicinteknisk utrustning 

och tillgänglighet som krävs för hela uppdraget eller teckna överenskommelser 

och avtal med andra aktörer för delar av uppdraget. 

3.2 Geografiskt närområde 

Region Jönköpings län fördelar ansvar för geografiska närområden till 

vårdcentralerna. Fördelningen av närområden bygger på kommunernas system 

med nyckelkodsområde. 

Leverantören ansvarar för att medverka inom ett antal samhällsviktiga funktioner i 

sitt geografiska närområde enligt respektive avsnitt i ”Primärvård inom vårdval i 

Jönköpings län”. Leverantören ska bistå polis och andra myndigheter enligt 

Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 



Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2019-10-21 

24 

 

Inför en ny avtalsperiod, när nya vårdcentraler etableras eller när en vårdcentral 

upphör reviderar Region Jönköpings län ansvaret för geografiska närområden 

utifrån den nya situationen. Revisionen påverkar inte invånarnas val. 

3.3 Tillgänglighet 

E-tjänster 

Leverantören ska aktivt erbjuda, informera om och administrera följande e-

tjänster enligt Region Jönköpings läns riktlinjer: 

 Digitala blanketter/formulär inför och efter besök 

 Digitala vårdmöten 

 Förnyelse av recept och hjälpmedel 

 Intyg 

 Journalen via nätet 

 KBT-behandling via Internet mot stress, ångest, depression, oro och 

sömn 

 Kontaktsida på 1177 Vårdguiden 

 Rådgivning  

 Stöd och behandling via Internet 

 Webbtidbok 

Leverantören ska erbjuda nya e-tjänster enligt Region Jönköpings läns beslut. 

Telefon 

Invånaren ska kunna kontakta vårdcentralen via telefon enligt vårdgarantin samt 

enligt Region Jönköpings läns riktlinjer och krav på öppettider.  

Den som ringer 08:00-16:59 ska kunna välja att bli uppringd samma dag. Efter 

klockan 17:00 ska den som ringer kunna välja att bli uppringd av vårdcentralen 

nästkommande vardag.   

Det ska finnas möjlighet att lämna återbud eller förnya recept dygnet runt via 

röstbrevlåda.   

Öppettider 

Vårdcentralen ska vara öppen vardagar mellan 08:00-17:00 (minst 36 av 45 

timmar per vecka) året om med undantag för nationella helgdagar. Vårdcentralen 

ska vara öppen för fysiska besök, tidbokning, rådgivning, bedömning och 

prioritering av vårdbehov. Under öppettiden bedriver vårdcentralen närakut. 

Om vårdcentralen är stängd mellan 08:00-17:00, ska invånarna tydligt informeras 

och hänvisas till närliggande vårdcentral eller filial i länet som vårdcentralen 

samarbetar med. Samarbetsparten ska ha kapacitet att uppfylla vårdcentralens 

uppdrag inklusive ansvaret för det geografiska närområdet. 
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Region Jönköpings län uppmuntrar leverantörer att utöka sina öppettider som 

service till invånarna. Under avtalsperioden kan det bli aktuellt med krav på 

utökade öppettider. 

Filial 

För att tillgodose invånarnas behov av nära vård kan leverantören ansöka om att 

bedriva en filial. Med filial menas en underavdelning till leverantörens 

huvudmottagning (vårdcentral) som bedriver verksamhet i annan lokal än där 

huvudmottagningen finns.  

En filial ska drivas av samma organisation eller företag som driver 

huvudmottagningen. Filialen är alltid knuten till huvudmottagningen, och 

verksamhetschefen för huvudmottagningen är verksamhetschef också för filialen. 

Filialer får endast öppnas och bedrivas inom Region Jönköpings läns länsgränser. 

Verksamhetschefen ansvarar för att filialen har den utrustning och bemannas med 

den kompetens som behövs för uppdraget. Kravet på fysisk tillgänglighet är 

densamma som för huvudmottagningen. 

Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om filialens utbud. 

Det är särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig 

i akuta situationer. 

Om filialen inte har öppet eller erbjuder vård i samma omfattning som kravet för 

en vårdcentral ska leverantören erbjuda detta via huvudmottagningen. 

Invånare kan välja att lista sig på en filial som är med i Region Jönköpings läns 

förteckning över valbara enheter. 

Verksamheten får starta när Region Jönköpings län verifierat och godkänt filialen. 

Vård vid en filial rapporteras och ska kunna följas upp på samma sätt som vård på 

huvudmottagningen. 

Om en leverantör vill ombilda en vårdcentral till filial kan Region Jönköpings län 

besluta att driften av vårdcentralen först ska erbjudas en annan leverantör utifrån 

vad som bedöms långsiktigt bäst för invånarna.  

Beslut om eventuell nedläggning av en filial fattas i samråd med Region 

Jönköpings län. 

3.4 Närakut 

Vårdcentralens närakut 

Vårdcentralen bedriver närakut vardagar 08:00-17:00. Invånare som kontaktar 

vårdcentralen och bedöms vara i behov av akut vård och behandling på 
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primärvårdsnivå ska omhändertas på vårdcentralen samma dag. Endast patienter 

som söker vård efter 17:00 får hänvisas till gemensam närakut. 

 

Vårdcentralen ska under hela öppettiden kunna erbjuda fysiska besök och utföra 

patientnära analyser så som P-CRP, P-Glukos, B-Hb, urinsticka, Strep A Test, 

Graviditetstest U-hCG.  

Gemensam närakut 

Leverantörerna inom vårdval Region Jönköpings län ansvarar tillsammans för tre 

gemensamma närakutmottagningarna 

 Eksjö (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda) 

 Jönköping (Habo, Jönköping, Mullsjö) 

 Värnamo (Gislaved, Gnosjö Vaggeryd, Värnamo) 

 

Öppettider är:  

 vardagar 17:00-22:00 med utringningstid från 16:30 

 lördag, söndag samt övrig helgdag 10:00-22:00 med utringningstid från 

08:00. 

 

Vårdcentralerna i respektive område bemannar den gemensamma mottagningen i 

proportion till hur många av vårdcentralens invånare som besökt mottagningen. 

Ansvarig vårdcentral bemannar mottagningen med de kompetenser som behövs. 

Respektive vårdcentral har verksamhetschefsansvar och det medicinska 

ledningsansvaret för sina arbetspass. 

Region Jönköpings läns samordnare för de tre gemensamma 

närakutmottagningarna ansvarar bl.a. för gemensamma arbetssätt och rutiner, 

schema, beställning av läkemedel och förbrukningsmaterial samt dialog med 

vårdcentralernas verksamhetschefer och andra samarbetsparter. 

Utöver bemanning av de gemensamma närakutmottagningarna ska leverantören 

ha läkare i beredskap vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördag, söndag och 

helgdag. Bemanningen av läkare i beredskap ska vara i proportion till hur många 

invånare som valt vårdcentralen inom respektive område. Läkare i beredskap ska 

kunna tjänstgöra på gemensam Närakut vid behov. 

3.5 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 

Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och 

behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Arbetssätt och hälsofrämjande insatser 

ska anpassas efter individens förutsättningar och behov. 
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Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ska vara väl underbyggt 

och ha tydliga mål. Insatserna ska bygga på evidensbaserad forskning i de fall 

sådan finns. 

Region Jönköpings län uppmuntrar innovation och insatser där flera aktörer 

samverkar för att stödja invånarnas hälsa. Leverantören ska bidra i det 

hälsofrämjande arbetet genom samverkan med kommunen och andra aktörer, med 

utgångspunkt från befolknings- och patientgrupper med störst behov. 

Levnadsvanor 

Leverantören ska uppmärksamma invånarnas tobaksbruk, riskkonsumtion av 

alkohol, fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor enligt Region Jönköpings 

läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. Vårdcentralen ska ha personal som 

genomgått Region Jönköpings läns utbildning för kvalificerad matrådgivning. 

Leverantören bör prioritera hälsofrämjande åtgärder för att stödja riskgrupper att 

förändra ohälsosamma levnadsvanor. Detta inkluderar vuxna med särskild risk 

(exempelvis somatisk och psykisk sjukdom eller social sårbarhet), vuxna som ska 

opereras, barn och ungdomar samt gravida. 

Levnadsvanor, biologiska riskmarkörer och åtgärder ska dokumenteras enligt 

Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.  

Hälsosamtal 

Leverantören ska erbjuda alla invånare ett hälsosamtal genom en personlig 

inbjudan det år de fyller 40, 50, 60 och 70 år enligt Region Jönköpings läns 

allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Vårdprevention 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för prevention av 

fallskador, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen. 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete - tilläggsuppdrag 

Region Jönköpings län utreder möjligheten kring två tilläggsuppdrag avseende 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. 

Tilläggsuppdrag 1 

Ett målmedvetet och strukturerat arbete för en mer hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård för länets invånare på 

primärvårdsnivå. 

Tilläggsuppdrag 2 

Ett målmedvetet och strukturerat arbete i utsatta områden och/eller 

befolkningsgrupper som har störst behov utifrån till exempel socioekonomiska 

förutsättningar med fokus på fysisk, psykisk och social ohälsa. Detta ska ske i 

samverkan med kommunen, civilsamhället och andra aktörer i länet. 
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3.6 Vårdsamordning 

Vårdcentralen har en samordnande roll i vården av de mest sjuka med 

sammansatta och komplexa behov, invånare med kroniska sjukdomar och 

invånare med funktionsnedsättningar, oavsett ålder, diagnos och boendeform.  

Vårdcentralens vårdsamordnare 

Leverantören ska ha namngivna medarbetare i funktionen som vårdsamordnare.  

Vårdsamordnaren ska: 

 vara anträffbar på ett särskilt direktnummer vardagar 08:00-17:00 för 

patient, närstående och vårdpersonal för att till exempel kunna få råd, 

tid till vårdcentralen och hjälp med samordning av hälso- och sjukvård.  

 vara patientens fasta vårdkontakt  

 samordna vårdplaneringsprocessen när patienten har behov av 

samordnad individuell planering och samordnad individuell plan (SIP) 

vid in- och utskrivning från sjukhus och vid andra tillfällen eller 

sammanhang 

 dokumentera patientens samordnade individuell plan (SIP) i Cosmic 

vid samordnad individuell planering 

 i samråd med patientens fasta läkarkontakt vara del i bedömning av 

invånarens behov av hemsjukvård och initiera registrering i 

hemsjukvård i samråd med kommunal hemsjukvård. Ha kännedom och 

kunskap om vilka listade invånare som är inskrivna i hemsjukvård 

 samordna läkarbesök i hemmet i samverkan med kommunal hälso- och 

sjukvård 

 arbeta utifrån konceptet Patientkontrakt 

 utveckla vårdcentralens arbetssätt och rutiner för vårdsamordning 

 medverka i nätverksträffar för vårdsamordnare 

 

Övergripande vårdsamordnare 

Region Jönköpings län kan teckna tilläggsuppdragsavtal med leverantörer 

gällande ett övergripande ansvar för stöd till vårdcentralernas vårdsamordnare. 

Övergripande vårdsamordnare ska: 

 samordna, stödja och informera vårdcentralernas vårdsamordnare 

 aktivt delta i utvecklingen av vården av de mest sjuka i samverkan med 

primärvården, den specialiserade vården och kommunerna 

 ta tillvara och uppmuntra medverkan och dialog med patient- och 

anhörigföreningar 
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3.7 Läkarmedverkan i hemmet 

Leverantören ska bemanna och avsätta tid för konsultation och läkarbesök i 

hemmet när invånarens tillstånd kräver det eller då det kan antas förhindra en för 

invånaren onödig sjukhusvistelse vardagar 08:00-17:00. Kvällar, helger och nätter 

ansvarar läkare i beredskap för läkarinsatser i hemmet (se avsnitt 3.8 Läkare i 

beredskap).  

Invånare ska efter läkarbedömning och då medicinskt behov föreligger, kunna 

erhålla akuta läkarbesök inom 4 timmar i hemmet dygnet runt.  

Ordinärt boende  

Leverantören ska avsätta tid för läkarbesök i hemmet enligt ovan.  

Ordinärt boende med hemsjukvård 

Leverantören ska dagligen bemanna och avsätta tid för konsultation och 

läkarbesök i hemmet både när invånarens tillstånd kräver det eller då det kan antas 

förhindra en för invånaren onödig sjukhusvistelse. Patienter som valt vårdenheten 

ska erhålla minst ett årligt läkarbesök med läkemedelsgenomgång samt vid behov.  

Läkarbesök i hemmet ska ske i samverkan med vårdsamordnare och 

patientansvarig sjuksköterska i kommunal hemsjukvård. Ansvar och omfattning 

definieras i ”Avtal om läkarmedverkan i hemsjukvård och i särskilda 

boendeformer i Jönköpings län” och regleras i lokala avtal mellan leverantören 

och kommunen. 

Läkare ingår i kommunens hemsjukvårdsteam och ska tillsammans med 

vårdcentralens vårdsamordnare ha kännedom och kunskap om vilka invånare som 

är registrerade i hemsjukvården. Läkare och vårdsamordnare ska bedöma 

invånarnas behov av hemsjukvård och initiera registrering i hemsjukvård i samråd 

med kommunal hemsjukvård. Leverantörens läkare ingår i kommunens 

hemsjukvårdsteam.  

Korttidsboenden och särskilda boendeformer 

Kommunen tecknar avtal om läkarmedverkan på korttidsplatser och särskilda 

boendeformer med valfri vårdcentral. Korttidsplats är en tillfällig boendeform 

som beviljas för en begränsad tid. Särskilda boendeformer är det gemensamma 

namnet för flera boendeformer som anpassats för exempelvis äldre eller 

funktionsnedsatta med stort behov av omsorg. Ansvaret definieras i ”Avtal om 

läkarmedverkan i hemsjukvård och i särskilda boendeformer i Jönköpings län”. 

Leverantören har rätt att tacka nej till avtal med kommunen för boenden utanför 

vårdcentralens geografiska närområde. 

Leverantör med avtal ska ha planerad läkarmottagning en gång i veckan på 

särskilda boenden för äldre, om inget annat är överenskommet. Dessa patienters 

huvudsakliga hälso- och sjukvårdsbehov ska tillgodoses under planerad 
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läkarmottagning. Vidare ska dessa patienter erhålla minst ett årligt läkarbesök 

med läkemedelsgenomgång samt vid behov. 

Leverantören ska ha planerad läkarmedverkan på boenden för personer med 

funktionsnedsättning där det är befogat. Dessa patienten ska erbjudas minst ett 

årligt läkarbesök med läkemedelsgenomgång samt vid behov.   

Leverantören ska bemanna och avsätta tid för konsultation och läkarbesök på 

boendet när invånarens tillstånd kräver det eller då det kan antas förhindra en för 

invånaren onödig sjukhusvistelse.  

Läkare ska ge övergripande råd i medicinska frågor och vara ett konsultativt stöd.  

Leverantörer med avtal ansvarar för alla patienter under deras vistelse på 

korttidsboendet oavsett vilken vårdcentral patienten valt. Patientens vårdkedja 

säkerställs i samverkan mellan vårdcentralen med ansvar för korttidsboendet och 

vårdcentralen som patienten valt. 

Kommunen ansvarar för utbildning och kompetensutveckling för sin personal. 

Leverantörer med avtal ska medverka i utbildningen när det behövs 

läkarkompetens. 

3.8 Läkare i beredskap  

Utöver bemanningen av de gemensamma närakutmottagningarna ska leverantören 

ha läkare i beredskap vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördag, söndag och 

helgdag. Bemanningen av läkare i beredskap ska vara i proportion till hur många 

invånare som valt vårdcentralen inom respektive område.  

Läkare ska under sin beredskapstjänstgöring ha tillgång till Cosmic (exempelvis 

via mobil lösning) för att kunna bedriva en god och säker vård.  

Läkare i beredskap ska: 

 ge övergripande råd i medicinska frågor och vara ett konsultativt stöd 

 göra besök i hemmet då invånarens tillstånd kräver det 

 efter läkarbedömning och då medicinskt behov föreligger, göra akuta 

läkarbesök i hemmet inom 4 timmar dygnet runt 

 göra akuta vårdintygsbedömningar och utförda dödsbevis 

 vid behov tjänstgöra på gemensam Närakut  

3.9 Läkarmedverkan i palliativ vård 

Leverantören ska ha god kännedom och kunskap om vilka patienter som är 

registrerade i palliativ vård. Leverantören ansvarar för läkarmedverkan i palliativ 

vård enligt Region Jönköpings läns processbeskrivning för palliativ vård. 
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Leverantören ansvarar för den allmänna palliativa vården i samverkan med 

kommunens hälso- och sjukvård, inklusive efterlevnadsamtal. och  

Registrering i Svenska palliativregistret ska ske i förekommande fall där 

vårdcentralen har det huvudsakliga hälso- och sjukvårdsansvaret om inget annat är 

överenskommet med annan aktör t.ex. kommunen. Patienter i palliativ vård med 

komplexa symtom eller patienter vars livssituation medför särskilda behov kan 

remitteras enligt Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

3.10 Läkarmedverkan i barnhälsovården  

Leverantören kan teckna avtal med barnhälsovården om läkarmedverkan enligt 

det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Uppdraget kan komma att förändras 

under avtalsperioden. 

3.11 Psykisk hälsa  

Leverantören ska arbeta med att tidigt upptäcka, behandla och följa upp psykisk 

ohälsa enligt Region Jönköpings läns allmänna kunskapsstöd Fakta. 

Leverantören ska ha ett psykosocialt team. Lämpliga kompetenser i teamet är 

kurator, psykolog, psykiatrisjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare. 

Leverantören ska erbjuda insatser enligt ”Huvudriktlinjer för samverkan mellan 

primärvård och psykiatri”, ”Vårdriktlinjer för samverkan mellan psykiatri och 

primärvård för vuxna” och ”Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings 

län och regionen i Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning”. 

Leverantören ska medverka till att en samordnad individuell plan (SIP) upprättas 

för invånare med behov av insatser från flera huvudmän. 

Leverantören ska tillsammans med den specialiserade vården och kommunen 

bidra till förbättrad somatisk hälsa hos personer med psykisk sjukdom. 

3.12 Rehabilitering 

Leverantören ansvarar för rehabiliteringsinsatser i form av bedömning, utredning, 

behandling, träning och uppföljning enligt Socialstyrelsens riktlinjer, 

Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd, andra nationella och regionala 

riktlinjer och Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Rehabiliteringsinsatserna ska bidra till att invånare med sjukdom eller skada 

uppnår och behåller bästa möjliga funktion, aktivitet och förmåga. 

Rehabiliteringen ska ge förutsättningar för delaktighet i samhällslivet oavsett 

invånarens ålder och om sjukdomen eller skadan är permanent eller tillfällig, 

somatisk eller psykisk. 
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Leverantören ska genomföra förebyggande insatser för att minska risken för att 

skada och sjukdom utvecklas och genomföra insatser för att invånare med 

funktions- och aktivitetsnedsättning inte ytterligare försämras. 

Vårdcentralen ska erbjuda fysisk tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut och 

samverka med andra aktörer för en sammanhållen rehabilitering. 

Vårdcentralen ska ha namngiven rehabiliteringskoordinator för att underlätta för 

patienter att behålla arbetsförmågan och stödja återgång i arbete. 

Rehabiliteringskoordinator ansvarar för individuellt stöd till patienten, intern 

samordning och extern samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen 

för sjukskrivna patienter som har ett särskilt behov. En stor del av uppdraget riktar 

sig till patienter som är sjukskrivna på grund av lättare och medelsvår psykisk 

ohälsa eller långvarig smärta. 

Leverantören ansvarar för rehabiliteringsinsatser av arbetsterapeut och 

fysioterapeut i samverkan med kommunal hälso- och sjukvård enligt ”Avtal 

mellan Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse 

av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende”. 

3.13 Habilitering 

Leverantören ansvarar för att invånare som valt vårdcentralen, som har en 

medfödd eller tidigt förvärvad skada, får habiliteringsinsatser på primärvårdsnivå 

enligt Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.  

Leverantören ska samverka med habiliteringscentrum i de fall invånaren har 

kompletterande insatser från habiliteringscentrum. 

3.14 Riskbruk, missbruk och beroende 

Leverantören ska följa nationella riktlinjer och Region Jönköpings läns allmänna 

kliniska kunskapsstöd Fakta för riskbruk, missbruk och beroende. 

Leverantören ska samverka med kommunen och specialistvården enligt 

”Överenskommelse kring samverkan gällande vård och stöd för personer med 

riskbruk, missbruk och beroende mellan kommunerna och Region Jönköpings 

län” och lokala överenskommelser. 

3.15 Vaccinationer 

Leverantören ansvarar för vaccinationer enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 

Vaccinationer ska dokumenteras enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 

3.16 Medicinsk fotvård 
Leverantören ska erbjuda medicinsk fotvård enligt Region Jönköpings läns 

allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. Medicinsk fotvård utgör hälso- och 
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sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Vid anlitande av 

underleverantör för medicinsk fotvård måste leverantören säkerställa att det finns 

adekvata remisshanteringsrutiner så att journalinformation som behövs för fortsatt 

god och säker vård (till exempel fotografier, status, behandling) överförs till 

patientens journal. 

3.17 Hälsoundersökning och vård av flyktingar och migranter 

Leverantören ska inom sitt geografiska närområde erbjuda hälsoundersökning till 

flyktingar och migranter samt personer som vistas i Sverige utan tillstånd enligt 

Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Leverantören ska bedöma och behandla sjukdomstillstånd för flyktingar och 

migranter samt personer som vistas i Sverige utan tillstånd med behov av akut, 

omedelbar vård eller behov av vård som inte kan anstå. 

3.18 Utbildning och forskning 

Leverantören ska tillhandahålla: 

 praktikplatser (LIA, APL) för elever på yrkesutbildningar, gymnasium och 

grundskola  

 utbildningsplatser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter 

från universitet och högskolor  

 utbildningstjänstgöring för AT-, BT- (bastjänstgöring) och ST-läkare 

 praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) 

Leverantören ska samverka med Region Jönköpings läns studierektororganisation 

och samordningsansvariga för utbildning under ledning av Futurum. 

Studenter och elever  

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns avtal med universitet, högskolor, 

gymnasieskolor, yrkesutbildningar och andra utbildningssamordnare om att ta 

emot och handleda elever och studenter i lärande i arbetslivet (LIA), 

arbetsplatsbaserat lärande (APL) och verksamhetsförlagd utbildning(VFU) samt 

fältstudiedagar. Med APL, LIA och VFU menas såväl sammanhängande perioder 

av deltagande i vårdcentralens arbete, liksom kortare moment i syfte att nå 

lärandemål. 

Leverantören ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser enligt gällande avtal 

och kursplaner. Leverantören ansvarar för att kvalitet och inriktning följer 

målbeskrivningar för respektive utbildning och överenskomna krav på 

handledarkompetens. 
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Allmäntjänstgöring (AT) för läkare  

Region Jönköpings läns organisation för AT (Futurum) samordnar AT-

tjänstgöringen och kan uppdra till leverantörer att ansvara för AT-läkares 

tjänstgöring inom allmänmedicin enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 

AT-läkarna är anställda av Region Jönköpings län under hela tjänstgöringen inom 

allmänmedicin. Eventuell jour betalas av den organisation där AT-läkaren 

tjänstgör. 

Bastjänstgöring (BT) för läkare 

Region Jönköpings läns organisation för BT (Futurum) samordnar BT-

tjänstgöringen och kan uppdra till leverantörer att ansvara för BT-läkares 

tjänstgöring inom allmänmedicin enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 

Socialstyrelsens regelverk är ännu inte fastställt. 

Specialisttjänstgöring (ST) för läkare 

Region Jönköpings län kan efter en ansökan uppdra till leverantör att ansvara för 

hela eller delar av ST-tjänstgöringen i maximalt fem år för enskild ST-läkare 

enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. I särskilda fall kan Region Jönköpings 

län godkänna en längre period. ST-tjänstgöringen skall följa ST-konceptet i 

Region Jönköpings län. 

Enligt Region Jönköpings läns riktlinjer ansvarar studierektorerna, som leds av 

Futurum, bland annat för att ge utlåtanden om vårdenheten som utbildningsplats 

inför anställning av ST-läkare, planering och samordning av ST tjänstgöring samt 

uppföljning och kvalitetssäkring av utbildningsplatser. 

Enligt Region Jönköpings läns riktlinjer ska leverantören bland annat för 

uppdraget ha minst två verksamma specialister inom allmänmedicin. En av dessa 

ska vara utsedd huvudansvarig handledare och ha genomgått Region Jönköpings 

läns handledarutbildning. För att vara handledare krävs specialist i allmänmedicin 

och minst fem års klinisk tjänstgöring efter läkarlegitimation.  

Leverantören ska ha tillräcklig medicinskteknisk utrustning för uppdraget enligt 

avsnitt 2.3 samt ögonmikroskop/spaltlampa och öronmikroskop. 

Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för ST-läkare. Anställningen ska 

vara tillsvidare.  

Fortbildning av läkare med specialistläkarexamen från EU- eller EES-

land  

Region Jönköpings län tecknar avtal med leverantörer om fortbildning av läkare 

med läkarexamen, från EU eller EES-land, som fått automatisk 

specialistkompetens i allmän medicin i Sverige i samband med ansökan om 

svensk legitimation. Fortbildningen får pågå i 2 år. I särskilda fall kan Region 

Jönköpings län godkänna en längre period. 
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Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) 

Region Jönköpings läns studierektororganisation samordnar Region Jönköpings 

läns PTP-program. Tjänstgöringen sker enligt gällande lag och Socialstyrelsens 

föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer (SOSFS 2008:34 M). 

Region Jönköpings län kan uppdra till leverantörer att ansvara för hela eller delar 

av utbildningen. Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för PTP-

psykologer. 

Specialistutbildning för sjuksköterskor  

Region Jönköpings län kan efter ansökan från leverantören bevilja ersättning för 

sjuksköterskor som ansökt och antagits till utbildningstjänst som 

specialistsjuksköterska med inriktning till distriktssköterska alternativt psykiatrisk 

vård.  

Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för aktuell sjuksköterska. 

Anställningen ska vara tillsvidare.  

Klinisk undervisningsmottagning (KUM) 

Region Jönköpings län tecknar tilläggsuppdragsavtal med leverantörer för att 

bedriva klinisk undervisningsmottagning i Jönköpings län från och med hösten 

2020. 

Forskning och utveckling 

Leverantören ska delta och samverka i utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 

och klinisk forskning som berör verksamheten.   

Leverantören kan själv ta initiativ till utvecklingsarbete på vetenskaplig grund och 

klinisk forskning. Leverantören ska informera Region Jönköpings län om 

forskningsprojekt som bedrivs inom verksamheten. 

Leverantören kan få tillgång till Region Jönköpings läns infrastruktur för 

forskning som exempelvis handledning, statistikkonsultationer och 

bibliotekstjänster. 

Leverantören har rätt att söka forskningsmedel från FORSS, Futurum och andra 

organisationer. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för uppdragsforskning 

och klinisk läkemedelsprövning. 

3.19 Systematiskt förbättringsarbete 

Leverantören ska systematiskt förbättra sin verksamhet utifrån invånarnas behov. 

Exempel på områden som hälsa- och sjukvårdssystemet just nu har i fokus är 

demografins betydelse, nära vård och kunskapsstyrning. Förbättringsarbetet bör i 

första hand fokusera på medicinsk kvalitet, utveckling av hälsofrämjande och 
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sjukdomsförebyggande arbetssätt samt följsamhet till nationella och lokala 

riktlinjer. 

För att sprida kunskap och bidra till hälso- och sjukvårdens gemensamma lärande; 

 ska leverantören årligen redovisa ett eget systematiskt förbättringsarbete 

med påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv, vid Region Jönköpings 

läns kvalitetskonferens Utvecklingskraft  

 främjas deltagande i regionala systematiska förbättringsarbeten med 

påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv, exempelvis Tillsammans-

projekt, Fakta, Medicinska programgrupper, Regionala medicinska 

programområden. 

 främjas vårdcentralen till deltagande som pilotverksamhet i 

utvecklingsprojekt med påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv 

 främjas vårdcentralen att bedriva innovativa projekt enligt inlämnad 

projektplan som utgår från påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv.   
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4. Informationshantering 

4.1 Inledning 
Leverantören ska följa tillämpliga delar av Region Jönköpings läns policy och 

riktlinjer för IT. Varje vårdenhet ska ha en namngiven kontaktperson för IT och 

katalogtjänsten HSA.  

4.2 Informationssäkerhet 

Leverantören ska i all IT-användning följa gällande lagstiftning och beakta 

patientens rätt till integritet. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns policy och riktlinjer för 

informationssäkerhet. 

Leverantören ska informera nya användare om användarmanualer och det 

personliga ansvaret att följa riktlinjerna. 

All användning av IT-systemen loggas. Leverantören ska följa upp loggar enligt 

Region Jönköpings läns riktlinjer. 

4.3 Personuppgifter 

Leverantören ska hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning. 

Leverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas 

inom leverantörens organisation. 

4.4 Verksamhetsdata 

Leverantören ska registrera vårdkontakter samt tillhörande vårddokumentation 

enligt Region Jönköpings läns riktlinjer i de system som Region Jönköpings län 

anvisar. Leverantören ska vid angiven tidpunkt leverera elektroniskt läsbar data 

för uppföljning och fakturaunderlag enligt specifikationer. Leverantören ska följa 

Socialstyrelsens och Region Jönköpings läns riktlinjer för registrering av diagnos- 

och åtgärdskoder. 

Leverantören ska tillhandahålla relevant patientdata och material till forskning 

som bedrivs av regionanställd eller forskare som Region Jönköpings län 

samarbetar med. 

I kommunikation med Region Jönköpings län eller andra vårdgivare ska 

leverantören använda definitioner och termer i IT-systemen som fastställs av 

Region Jönköpings län. 

Leverantören ska i förekommande fall följa de särskilda regler som gäller för 

hantering av information vid verksamhetsövergång. 
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Leverantören ska upprätta, säkerställa och upprätthålla manuella reservrutiner för 

verksamheten som tillämpas vid ett eventuellt avbrott. 

Leverantören ska årligen fylla i och skicka in dokumentet ”Kvalitetsindikatorer 

för god och säker patientadministration och kliniskt verksamhetsstöd” samt utföra 

aktiviteter i enlighet med dokumentet.  

4.5 IT-system och infrastruktur 

Leverantören ska enbart använda utrustning i IT-infrastrukturen som är godkänd 

av Region Jönköpings läns IT-organisation. Datorer och skrivare tillhandahålls av 

Region Jönköpings län. Eventuellt kan medicinteknisk utrustning eller annan 

utrustning anslutas efter samråd och godkännande. Leverantören ska kontinuerligt 

kontrollera att skyddet mot skadlig kod, virus och spionprogram är aktuellt på 

verksamhetens utrustning. 

Region Jönköpings län levererar kommunikationslösning mot Region Jönköpings 

läns nätverk inklusive nätverksutrustning. Leverantören ansvarar för det interna 

fastighetsnätet för data och telefoni, inklusive förbindelsen mellan 

avlämningspunkt och verksamhetens lokaler. Fastighetsnätet ska följa Region 

Jönköpings läns standard för kabelsystem.  

Region Jönköpings län kan komma att leverera annan IT-uppkoppling till utlagd 

mottagning och filial än för leverantörens huvudmottagning. Region Jönköpings 

län tillhandahåller inte IT-system, datorer, skrivare eller liknande till leverantörens 

underleverantörer. 

Leverantören ska använda sig av Region Jönköpings läns 

behörighetskontrollsystem och utse lokal ansvarig kortadministratör för 

elektronisk tjänstelegitimation. Leverantören ansvarar för att användarna inte har 

tillgång till fler programvaror och system i Region Jönköpings läns nätverk än 

nödvändigt. 

Leverantören ska ansluta sig till Region Jönköpings läns säkerhetslösningar för 

tillgång till IT-tjänster. 

Leverantören debiteras kostnader för IT-infrastruktur och utrustning. 

Leverantören förbinder sig att använda IT-system enligt Region Jönköpings läns 

riktlinjer. Region Jönköpings län tillhandahåller system och utbildning av 

superanvändare i förhållande till verksamhetens storlek. 

Region Jönköpings län ansvarar för underhåll av berörda system och leverantören 

ansvarar för dess innehåll. För administrativa dokument ska PDF och Office-

kompatibla filformat användas. 

Leverantören ges åtkomst till Region Jönköpings läns tjänst för 

befolkningsregister. Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för 
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användning inklusive reglerna för personer som har sekretessmärkning i 

befolkningsregistret. 

Leverantören har rätt att använda egna stödsystem under förutsättningar att det 

inte krävs någon installation/förändring av eller stör andra delar av IT-miljön. 

Region Jönköpings län lämnar ingen support för dessa. 

System och program som används för andra ändamål än Region Jönköpings läns 

uppdrag till leverantören ska inte användas i den av Region Jönköpings län 

tillhandahållna IT-miljön. 

Vid införande av nya IT-tjänster eller vid större utbyggnader av Region 

Jönköpings läns befintliga IT-tjänster som kan komma att ingå i utbudet till 

leverantören upprättas ett nytt avtal. 

Region Jönköpings län tillhandahåller inte infrastruktur, IT-system, datorer, 

skrivare eller liknande till leverantörens underleverantörer. 

Region Jönköpings län avser att under avtalsperioden se över hur IT-infrastruktur 

och stödsystem ska tillhandahållas till leverantörerna. 

4.6 Support och IT-konsulttjänster 

Leverantören har rätt att använda Region Jönköpings läns supportorganisation i 

frågor om Region Jönköpings läns IT-infrastruktur och fastställda IT-system. 

Servicenivåer för respektive IT-tjänst fastställs av systemägare, vilket innebär att 

olika system har olika inställelsetider gällande support. 

Leverantören ska använda IT-beställningssystem och de blanketter som Region 

Jönköpings län tillhandahåller för beställningar. Leverantören ska göra 

felanmälningar på utrustning och program till Region Jönköpings läns kundcenter 

på IT-centrum. Region Jönköpings län har rätt att ha planerade avbrott för 

systemuppdateringar, nyinstallationer, service och underhåll. 

Leverantören kan, efter överenskommelse, köpa IT-konsulttjänster från Region 

Jönköpings län inom systemområden som är relevanta för Region Jönköpings läns 

uppdrag till leverantören. 
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5. Rapportering och uppföljning 

5.1 Avtalsuppföljning 
Region Jönköpings län har en kontinuerlig uppföljning av villkoren för 

godkännande av leverantör och andra avtalsvillkor. 

5.2 Uppdragsuppföljning 

Alla verksamheter som finansieras av Region Jönköpings län ska kännetecknas av 

kund- och processorientering: 

• verksamhetens processer ska ledas med utgångspunkt från vad som är bäst 

för patienten 

• rutiner för att tydliggöra ansvar för samarbete och samverkan i 

gränssnitten mellan olika ansvarsområden är viktigt, 

• kunskap om andras kompetens i vårdkedjan är en förutsättning 

Region Jönköpings läns uppföljningsmodell speglar den kvalitet i vården som 

Region Jönköpings län vill förmedla till invånarna utifrån svensk lag. God vård 

innebär att hälso- och sjukvården ska: 

• vara säker 

• vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig 

• vara patientfokuserad 

• vara effektiv 

• vara jämlik 

• ges i rimlig tid 

Uppföljningen ska bidra till en positiv utveckling av befolkningens hälsa och 

leverantörernas verksamhet. 

Region Jönköpings län har en kontinuerlig uppföljning av verksamhetsdata från 

vårdens IT-stöd. Nyckeltal och kvalitetsindikatorer kan revideras årligen i 

samband med regionfullmäktiges beslut om budget.  

Vårdcentralernas resultat kan komma att redovisas publikt för att ge invånare 

insyn i verksamheten och underlag för att välja vårdcentral. 

Patientenkäter 

Leverantören ska samverka med Region Jönköpings län om patientenkäter och i 

förekommande fall delta i den nationella patientenkäten. Region Jönköpings län 

har rätt att ta del av allt grundmaterial från gemensamma patientenkäter. 

Rapportering 

Leverantören ska rapportera förändringar i sin verksamhet enligt avtalet och 

avsnitt 8 ”Villkor för godkännande”. 
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Leverantören ska rapportera till för specialiteten relevanta kvalitetsregister. 

Leverantören ska på begäran rapportera uppgifter avseende måluppfyllelse för 

uppdraget som inte fångas av vårdens IT-stöd. 

Region Jönköpings län har rätt att följa upp volymer och kostnader för 

leverantörens läkemedelsförskrivning och användning av medicinsk service. 

Kvalitetsregister och andra register 

Leverantören ska rapportera till: 

 PrimärvårdsKvalitet 

 Nationella diabetesregistret (NDR) 

 Svenska Demensregistret (SveDem) 

 Nationellt kvalitetsregister för äldres vård och omsorg (Senior Alert) i 

förekommande fall där primärvården har det huvudsakliga hälso- och 

sjukvårdsansvaret. 

 Svenska Palliativregistret i förekommande fall där primärvården har det 

huvudsakliga hälso- och sjukvårdsansvaret om inget annat är 

överenskommet med annan aktör t.ex. kommunen. 

Leverantören bör rapportera till: 

 Nationellt hjärtsviktsregister (RiksSvikt) 

 Nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård (Riks-Stroke) 

 Nationellt kvalitetsregister för diagnos, behandling och uppföljning av 

svårläkta ben-, fot- och trycksår (RiksSår) 

 Nationellt kvalitetsregister för kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

(RiksKOL) 

 Nationellt kvalitetsregister för bättre omhändertagande av patienter med 

Artros (BOA) 

5.3 Dialog  

Uppföljningen sker i dialog med leverantören utifrån inhämtade uppgifter. 

Region Jönköpings län kallar leverantören en gång om året för genomgång av 

verksamheten. Inför genomgången ska leverantören gjort en egen analys av sin 

verksamhet inklusive medicinska resultat. 

Förutom den årliga genomgången kan Region Jönköpings län kalla till 

uppföljningsdialoger inom specifika områden, exempelvis 

läkemedelsförskrivning. 

5.4 Fördjupad uppföljning 

Region Jönköpings län har rätt att genomföra fördjupad uppföljning hos enskilda 

leverantörer eller inom specifika områden. Fördjupad uppföljning sker bland 
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annat genom verksamhetsrevision, kostnadsjämförelser och 

produktivitetsanalyser. 

5.5 Revision 

Region Jönköpings län har rätt att självt eller genom ombud revidera 

leverantörens verksamhet, exempelvis av medicinsk kvalitet, ekonomiska och 

juridiska förhållanden. Möjligheten till revision omfattar även underleverantörer 

som leverantören anlitar för genomförande av uppdraget. Leverantören ska utan 

kostnad för Region Jönköpings län biträda vid revision bland annat genom att – 

men inte begränsat till – ställa nödvändig dokumentation till förfogande. 

5.6 Redovisning 

Verksamhetsdata och resultat är tillgängliga för leverantören via Region 

Jönköpings läns IT-stöd för analys- och rapportuttag. 

Urval av verksamhetsdata och resultat redovisas i Region Jönköpings läns 

månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning samt offentliggörs för att 

länets invånare ska kunna jämföra olika leverantörer. 
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6. Ersättningsvillkor 

6.1 Budgetram 
Regionfullmäktige fördelar årligen resurser på områdesnivå utifrån 

behovsbeskrivningar, nationella jämförelser, demografi och socioekonomiska 

faktorer, medicinsk utveckling och kunskapsstyrning, löne- och prisutveckling 

samt rationaliseringsbehov. 

För löne- och prisutveckling kompenseras leverantörerna i enlighet med Sveriges 

Kommuner och Landstings prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner. 

Ersättning för läkemedel justeras separat efter faktisk och förväntad 

kostnadsutveckling. Om läkemedelskostnaderna under året totalt visar sig över- 

eller underskrida fem miljoner kronors skillnad jämfört med den totala 

läkemedelsbudgeten kan nivåerna för läkemedelsersättningen retroaktivt komma 

att justeras under pågående år. Förändringar i kostnadsansvar mellan Region 

Jönköpings läns olika verksamheter påverkar budgetramen enligt principen att ett 

utökat kostnadsansvar motsvaras av en utökad ersättning och vice versa. Ändrade 

kostnader som faller inom ramen för befolkningens förändrade konsumtion, eller 

härrör från ändrade arbetssätt hos leverantörerna, medför inte någon förändring i 

ersättningsramen. Ökat demografibehov täcks inte av utökad budget utan ska i 

första hand mötas med effektiviserad verksamhet genom förändrade arbetssätt. 

Region Jönköpings läns inriktningsmål är att ligga i nedre kvartilen jämfört med 

övriga län/regioner avseende strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad per 

invånare.  

Centrala överskott som beror på oväntade utfall kan komma att betalas ut 

retroaktivt fördelat via ACG och CNI under året. Vissa ersättningar kan vara 

villkorade av kommande uppdrag från Region Jönköpings län. Om inte uppdrag 

motsvarande avsatta medel kommer från Region Jönköpings län kan medlen 

fördelas via ACG och CNI under året.  

6.2 Ersättningsmodell 

Region Jönköpings läns ersättningsmodell för vårdval primärvård utgår från att 

pengarna följer patienten. Modellen ska stimulera måluppfyllelse, samverkan och 

kvalitetsutveckling. Modellen ska vara transparent så att det är tydligt på vilka 

grunder ersättning ges. 

Ersättningsmodellen förutsätter att Region Jönköpings län och leverantörerna tar 

gemensamt ansvar för att upprätthålla modellens intentioner och normer. Parterna 

ska samverka kring modellens tillämpning och utveckling. Den totala ersättningen 

är högre än den budgetram som regionfullmäktige beslutat i Region Jönköpings 

läns budget med flerårsplan. Detta beror på att ersättningsmodellen även 

innehåller andra finansieringskällor. 
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Vissa specifika ersättningar kan användas under ett eller ett par år för att stimulera 

införandet av nya arbetssätt. Därefter kan arbetssättet anses infört och 

vårdenheterna ersätts fortsättningsvis enligt vårdtyngd och socioekonomiska 

faktorer. 

För primärvårdsuppdrag som lämpar sig att centraliseras i Region Jönköpings län 

av kompetens- och effektivitetsskäl kan tilläggsuppdrag utlysas.   

Specifika ersättningar som tas bort eller tillkommer vid årsskiften och regleras 

med 1 månads eftersläp hanteras genom att kapiteringen ökar eller minskar 

beroende på den specifika ersättningens uppbyggnad. På så sätt minimeras 

effekten av 1 månads eftersläp över årsskiften.  

6.3 Ersättning 2020 (röda siffror ej uppdaterade för 2020 ännu) 
Ersättning Totalbelopp 

tkr 

Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups) 1 130 234 

Läkemedel 376 000 

Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index) 199 453 

Vårdplaneringsmöten & vårdsamordning 24 000 

Läkarmedverkan i hemmet 13 500 

Läkarmedverkan i korttidsboende och särskilda 
boendeformer 

27 085 

Rehabkoordinering och PR-team 8 500 

Tolk 6 500 

Besök hos läkare och sjukgymnaster med nationell taxa 3 900 

Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbeten 7 047 

Implementering och utveckling av arbetssätt kroniskt sjuka XXX 

Systematiskt förbättringsarbete 7 283 

Hälsosamtal 6 100 

ST-läkare 69 142 

PTP-psykolog 4 000 

Specialistutbildning sjuksköterska 6 250 

KBT-utbildning 1 000 

KUM XXX 

Utökade öppettider 6 500 
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6.4 Patientrelaterad ersättning 

Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups)  

ACG är en metod för att kategorisera patienters sjukdomar genom att gruppera 

diagnoser i öppen vård. ACG-grupperna representerar hälsotillstånd och är 

definierade utifrån sjukdomsbörda, ålder och kön. ACG-grupperna tilldelas olika 

vikter beroende på resursåtgång. 

Leverantören får ersättning för de invånare som valt vårdcentralen. Ersättningen 

grundas på invånarnas registrerade diagnoser de senaste 18 månaderna. 

År 2019 är ersättningen för 1,0 relativ ACG-poäng 3 129 kronor.  

Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index)  

CNI är en metod att kategorisera vårdtyngd utifrån socioekonomiska faktorer. 

Leverantören får ersättning för sin genomsnittliga CNI-poäng per invånare som 

valt vårdcentralen. Statistiska centralbyrån (SCB) beräknar CNI på 

vårdcentralsnivå varje månad. 

År 2019 är ersättningen för 1,0 CNI-poäng 244 kronor. 

Variabler CNI-poäng 

Ensamboende äldre än 65 år 6,15 

Utlandsfödd  5,72 

Arbetslös 5,13 

Ensamstående förälder 4,19 

Flyttningar senaste året 4,19 

Lågutbildad 3,97 

Barn yngre än fem år 3,23 

Läkemedel 

Leverantören betalar förmånskostnaden för basläkemedel för invånare 

folkbokförda i Jönköpings län som valt vårdcentralen (oavsett förskrivare). 

Läkarmedverkan i barnhälsovården 2 600 

Glesbygd 1 400 

Särskilt kostnadskrävande patienter 500 

SUMMA 1 903 084 
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Läkemedelskommittén reviderar listan med basläkemedel årligen. Nyregistrerade 

läkemedel kan tillföras listan under året. 

Förmånskostnaden för receptförskrivna läkemedel (basläkemedel) belastar 

vårdcentralen med följande undantag: 

 Läkemedel som uppenbart är sjukhusspecifika. 

 Läkemedel (7-ställig ATC-kodsnivå) där riktlinjerna är att Region 

Jönköpings läns årskostnad för enskilt läkemedel ska överstiga 0,5 

miljoner kronor och primärvårdens förskrivning vara mindre än 30 

procent. Båda kriterierna ska vara uppfyllda. 

 Kostnader för läkemedel (med undantag för syrgas) i akutförråd på 

särskilda boendeformer inom kommunal hälso- och sjukvård. 

NOAK-läkemedel (Dabigatranetexilat, Rivaroxaban, Apixaban och Edoxaban) 

belastar under 2019 vårdcentralen med halva förmånskostnaden. 

15 procent av läkemedelsersättningen fördelas enligt CNI och 85 procent enligt 

ålder. 

År 2019 är ersättningen för 1,0 CNI-poäng 65 kronor. 

Ersättning för läkemedel fördelat på ålder: 

Ålder Ersättningsvikt Ersättning per person, 
kr 

0-41 0,22 242 

42-53 0,53 584 

54-63 1 1 102 

64-70 1,52 1 675 

71-76 1,97 2 171 

77- 2,59 2 854 

 

Patientavgifter  

Leverantören är skyldig att ta ut de patientavgifter som fastställts av Region 

Jönköpings län.  Följsamheten till denna är grundläggande för att Region 

Jönköpings läns patienter ska behandlas lika. Patientavgifter som vårdcentralerna 

ska ta in för sjukvård avräknas mot den ersättning som betalas ut.  

Vårdcentralen ersätts inte för uteblivna patientintäkter till följd av att patienten 

låter bli att betala avgift enligt Region Jönköpings läns avgiftsregler. Leverantören 

får inte heller ersättning för återbetald patientavgift, till exempel den som en 

patient som vid planerat besök får vänta mer än 30 minuter har rätt till. 

Tolk 

Leverantören får ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden. 
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Vård av patienter som inte valt vårdcentralen  

Region Jönköpings län ersätter leverantören för vård av patienter som valt en 

annan vårdcentral enligt avsnitt 6.7. 

Vård av patienter från andra regioner  

Region Jönköpings län ersätter leverantören för vård av patienter som valt en 

vårdcentral i Region Jönköpings län, men som är folkbokförda i annan region, på 

samma sätt som patienter folkbokförda i Jönköpings län, med undantag för 

läkemedelsersättningar. 

Vård av övriga patienter folkbokförda i andra regioner ersätts per besök: 

• För fysiska besök ersätts leverantören enligt avsnitt 6.7 

• För digitala besök får leverantören 94 procent av beloppet enligt avtal 

mellan Region Jönköpings län och patientens hemregion. 

Leverantören får patientavgiften som del av ersättningen vid digitala besök. 

Vård av utländska medborgare och utlandssvenskar 

Leverantören får ersättning för vård av personer bosatta i EU- eller EES-land. 

Underlag för utbetalning enligt Region Jönköpings läns riktlinjer (t.ex. kopia på 

giltigt EU-kort) ska skickas in till Region Jönköpings län. Saknas fullständigt 

underlag betalas inte någon ersättning ut. 

För vård av utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i länder utanför 

EU och EES gäller särskilda regler. I flera fall betalar patienten själv sin vård. 

Vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m.  

Leverantören får ersättning för vård av asylsökande.  

Kvotflyktingar och anknytningsflyktingar har rätt till en kostnadsfri 

hälsoundersökning inom en tolvmånadersperiod efter ankomst till Sverige.  

 

För att ersättning ska utbetalas ska registrering ske enligt Region Jönköpings läns 

riktlinjer. I aktuella fall måste uppgifter om LMA-kortets dossiernummer framgå. 

Saknas detta betalas ingen ersättning ut.  

Hälsosamtal  

Region Jönköpings län ersätter leverantören för hälsosamtal som genomförs med 

hjälp av hälsokurvan enligt avsnitt 3.5 med 900 kronor. 

Läkarmedverkan i hemmet 

Region Jönköpings län ersätter leverantören för läkarmedverkan i hemmet enligt 

avsnitt 3.7. Fysiska besök av läkare ersätts med 3 000 kronor, med undantag för 

besök på permanentboendeplats i särskilda boendeformer, se nedan.  
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Läkarmedverkan i särskilda boendeformer och korttidsplatser  

Leverantörer med avtal om läkarmedverkan i särskilda boendeformer och 

korttidsplatser får ersättning enligt en tidsberäknad schablon per boendeplats. 

Ersättningen för permanentboendeplats är 6 000 kronor och för korttidsplats 

12 000 kronor per år.  

Ersättningen är för uppdraget enligt avsnitt 3.7 med förtydligandet att det är krav 

på att en planerad läkarmottagning genomförs på boendet minst en gång i veckan.  

För att erhålla den särskilda ersättningen á 3000 kronor krävs att  det föreligger ett 

akut medicinskt behov som inte kan hanteras på distans (till exempel telefon, 

digitalt) eller under planerad läkarmottagning på boendet. Det vill säga det ska 

finnas ett akut behov av ett fysiskt läkarbesök som inte kan anstå. Den särskilda 

ersättningen gäller endast läkarmedverkan avseende korttidsplatser på särskilda 

boenden, ej permanentboendeplatser. 

Vårdsamordning 

Region Jönköpings län ersätter leverantören för vårdsamordnarens samordning 

och deltagande i SIP enligt avsnitt 3.6 och Region Jönköpings läns riktlinjer för 

upprättande av SIP. Ersättningen är 4 000 kronor per patient och tillfälle. 

Ersättning för deltagande i SIP innefattar hela samordnade 

vårdplaneringsprocessen, och inte enbart upprättandet av den samordnade 

individuella planen.  

Region Jönköpings län ersätter även leverantören för vårdsamordning med 200 

kronor per invånare för listade patienter äldre än 74 år.  

Rehabkoordinering 

Region Jönköpings län ersätter leverantören för rehabkoordinering i 

sjukskrivnings – och rehabiliteringsprocessen enligt avsnitt 3.12. Ersättning utgår 

för rehabkoordinering, tidiga insatser av rehabkoordinator samt att 70 % av 

sjukskrivningar >28 dagar har en dokumenterad sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsplan enligt Region Jönköpings läns riktlinjer.  

Ersättning utgår även för primärvårdens rehabiliteringsutredning i team (PR-team) 

med 10 000 kr per utredning enligt Region Jönköpings riktlinjer för PR-team. 

Ersättning betalas ut kvartalsvis efter att inrapportering skett till ansvarig på 

Folkhälsa och sjukvård.  

Särskilt kostnadskrävande patienter  

Region Jönköpings län kan besluta om ersättning till leverantörer med ansvar för 

vård av särskilt kostnadskrävande patienter. Ersättningen ska garantera god vård 

för ett fåtal patienter med behov av mycket stora volymer eller särskilt dyra 

sjukvårdsmaterial.  
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Leverantörer ansöker om ersättningen och Region Jönköpings län beslutar i varje 

enskilt fall. Ersättningen täcker leverantörens redovisade kostnader för 

sjukvårdsmaterial utöver 60 000 kronor per år och patient.  

6.5 Kvalitetsersättning 

Inledning 

Region Jönköpings län vill stimulera värde- och kvalitetsutveckling enligt 

följande definition: 

Värde = teknisk kvalitet + servicekvalitet 

                                    resurs 

Ersättningen för att stimulera kvalitetsutveckling och ett systematiskt 

förbättringsarbete kopplas till kvalitetsindikatorerna för god vård enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” 

(SOSFS 2011:9). 

Region Jönköpings läns ambition är att leverantörerna ska kunna få ersättning 

med en rimlig arbetsinsats. Leverantörerna ska även kunna få stöd i sitt 

utvecklings- och förbättringsarbete från Region Jönköpings län.  

Den resultatrelaterade ersättningen utgörs av fyra delar: 

 Ersättning för eget systematiskt förbättringsarbete 

 Ersättning för deltagande i regionala förbättringsarbeten 

 Ersättning för deltagande i pilot  

 Ersättning för uppfyllda resultat enligt kvalitetsindikatorer 

 

Eget systematiskt förbättringsarbete  

Region Jönköpings län betalar ut ersättning i samband med godkända riktmärken 

(2 stycken). Ersättningen är 20 kronor per listad invånare och år.  

Deltagande i regionala förbättringsarbeten 

I grunduppdraget ingår att leverantören ska delta aktivt i förbättrings- och 

utvecklingsarbeten som kan ske i samverkan internt och externt. 

Region Jönköpings län ersätter uppdrag och deltagande i Fakta - allmänt kliniskt 

kunskapsstöd, MPG, RMPO, Tillsammans-projekt och grupper enligt 

Ledningssystem för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner.  

Vilka uppdrag som ersätts fastställs av primärvårdsenheten.  

Uppdragen ersätts beroende på omfattning i två nivåer: 

 Enkelt uppdrag kräver tidsåtgång på ungefär en heldag per månad under en 

längre period. 
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 Dubbelt uppdrag kräver ungefär två heldagar per månad. 

2019 ersätts ett enkelt uppdrag med 3 000 kr per månad och ett dubbelt uppdrag 

med 6 000 kr per månad. För specialistläkare gäller dubbla ersättningsnivåer. För 

administrativ personal gäller halva ersättningsnivåerna.  

Vid särskilda uppdrag, såsom regionledda projekt eller dylikt som kräver större 

engagemang, kan en särskild ersättning utgå som bestäms från fall till fall. Alla 

ersättningar förutsätter att leverantören meddelat primärvårdsenheten om 

leverantörens deltagande i projekt, grupp eller annat utfört uppdrag. Detta ska 

göras kvartalsvis. 

Ersättning för deltagande i pilot 

Region Jönköpings län ersätter leverantören som deltar som pilot i syfte att testa 

nya arbetssätt som sedan kan spridas i Region Jönköpings län. En särskild 

ersättning utgår som bestäms i förväg från fall till fall. Ersättningen utgår ifrån 

antal listade på vårdcentralen och pilotverksamhetens storlek och bestäms i 

förväg.  

Implementering och utveckling av arbetssätt kroniskt sjuka 

Region Jönköpings län ersätter leverantören för implementering och utveckling av 

standardiserade vårdförlopp för kroniskt sjuka patienter.  

Kvalitetsindikatorer kopplad till ersättning 

Under avtalsperioden kan Region Jönköpings län komma att, med hjälp av 

medicinsk programgrupp primärvård och representanter för leverantörerna, ta 

fram förslag till kvalitetsindikatorer för nästkommande verksamhetsår utifrån ett 

patient- och producentperspektiv. Samtliga leverantörer ska kunna medverka i 

arbetet att ta fram och följa upp kvalitetsindikatorer. 

Region Jönköpings län beskriver hur indikatorerna ska mätas, redovisas, följas 

upp och ersättas. Kvalitetsindikatorerna ska vara klara senast tre månader före 

nästa verksamhetsår.  

6.6 Särskild ersättning 

Utbildning 

ST-läkare  

Leverantören kan få ersättning under den tid läkaren fullgör sin ST-tjänstgöring, 

vilket normalt innebär fem år. Detta gäller om en överenskommelse träffats 

mellan leverantören och Region Jönköpings län.  

Region Jönköpings län ersätter som regel max 60 månaders heltidstjänstgöring 

men kan vid särskilda skäl förlänga ersättningen med upp till 12 månader. 

Exempel på särskilda skäl är läkare med utbildning från EU/EES där 

kompetensnivå inte motsvarar vad en Svensk läkarutbildning med AT utan 



Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2019-10-21 

51 

 

kommer behöva en längre genomsnittlig utbildning för att kunna bli godkänd som 

specialist i allmänmedicin. 

Leverantören får maximalt ersättning med 57 800 kronor per månad beräknat på 

heltidstjänstgöring eller faktisk kostnad för ST-läkare med heltidstjänstgöring. 

Vid tjänstgöring utanför vårdcentralen ska eventuella jourer avlönas av den 

organisation där ST-läkaren tjänstgör. 

Fortbildning av läkare med specialistläkarexamen från EU eller EES land  

Ersättning för fortbildning av läkare med läkarexamen, från EU eller EES-land, 

som fått automatisk specialistkompetens i allmän medicin i Sverige i samband 

med ansökan om svensk legitimation. Ersättningen är densamma som för ST-

läkare i ST-utbildning under den tid som kompletterande utbildning sker. 

Ersättning utgår under 2 år, men i särskilda fall kan en längre period för ersättning 

godkännas.  

PTP-psykolog 

Region Jönköpings län har inom vårdval primärvård avsatt medel för PTP-

psykologer. För att en vårdcentral ska kunna anställa en PTP-psykolog med 

central finansiering krävs att vårdcentralen är bemannad med minst en legitimerad 

psykolog med dokumenterad erfarenhet av tjänstgöring i primärvårdsverksamhet 

samt att vårdcentralen kan erbjuda PTP-handledning av psykolog med minst tre 

års erfarenhet av yrket. 

Leverantören får maximalt ersättning med 40 000 kronor per månad beräknat på 

heltidstjänstgöring eller faktisk kostnad för PTP-psykolog med 

heltidstjänstgöring. 

Specialistutbildning för sjuksköterskor 

Region Jönköpings län har inom vårdval avsatt medel för utbildningsplatser för 

specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning distriktssköterska samt 

psykiatrisk vård.  

Leverantören kan få maximal ersättning med 40 000 kronor per månad för 

specialistutbildning till distriktssköterska och 45 000 kronor per månad för 

specialistutbildning till psykiatrisjuksköterska beräknat på heltidsstudier eller 

faktisk kostnad för heltidsstudier. 

KBT-utbildning steg 1 

Region Jönköpings län har inom vårdval primärvård avsatt medel för KBT 

Basutbildning (steg 1). Detta avser den KBT-utbildning som Region Jönköpings 

län tecknat avtal för med extern part. Leverantören ansöker hos Region 

Jönköpings län om utbildningsplats och primärvårdsenheten beslutar om 

fördelning. 
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Verksamhetsförlagd utbildning 

Leverantören får ersättning för vissa verksamhetsförlagda utbildningar i samband 

med placering (om sådan överenskommelse finns med skolan). 

Klinisk undervisningsmottagning (KUM) 

Region Jönköpings län tecknar tilläggsuppdragsavtal med leverantörer för att 

bedriva klinisk undervisningsmottagning i Jönköpings län från och med hösten 

2020. Särskild ersättning kommer utgå. 

Utökade öppettider  

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. Ersättningen utgör 3 000 kronor per timme.  

Läkarmedverkan i barnhälsovården  

Region Jönköpings län ersätter leverantören för den läkartid Region Jönköpings 

läns barnhälsovård köper av vårdenheten med 300 kronor per timme utöver den 

ersättning vårdenheten får från barnhälsovården. 

Övergripande vårdsamordnare  

Region Jönköpings län kan teckna avtal med och ersätta leverantörer med ett 

övergripande ansvar för stöd till vårdcentralernas vårdsamordnare. Ersättningen är 

30 000 kronor per månad för hela uppdraget. Uppdraget kan delas på max tre 

vårdcentraler. 

Samordnare med ansvar för gemensam närakut 

Region Jönköpings län ersätter leverantörer med ansvar för gemensam närakut 

med 3,50 kronor per invånare och år och sjukvårdsområde. 

Utlagd mottagning i glesbygd 

Region Jönköpings län ersätter leverantörer som bedriver utlagd mottagning minst 

en gång per vecka på orter som annars saknar mottagning. Ersättning gäller orter 

från vilka möjligheterna att ta sig till befintliga vårdcentraler med allmänna 

kommunikationsmedel är begränsade. Ersättningen 2020 är 200 000 kronor per ort 

och år. Region Jönköpings län ersätter även sjuksköterskemottagning på Visingsö 

på motsvarande sätt. Region Jönköpings län bedömer vilka utlagda mottagningar 

som ger rätt till ersättning efter ansökan från leverantören.  

Riktade statsbidrag 

Regeringen använder särskilda statsbidrag för att stimulera utveckling inom 

viktiga områden i regionernas och kommunernas verksamhet. Villkoren för 

statsbidragen beslutas vanligen för ett eller två år i taget. 
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Leverantören förväntas delta i relevanta förbättringsområden enligt 

överenskommelser mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL). Modellerna för ersättning varierar. 

Momskompensation 

En privat leverantör får momskompensation genom att ersättningen räknas upp 

med 5 procent på nettoutbetalningen. 

Enligt nuvarande momslagstiftning har landstingskommunala leverantörer 

avdragsrätt för ingående moms. Motsvarande gäller inte privata leverantörer som i 

stället måste kostnadsföra ingående moms. För att privata och 

landstingskommunala leverantörer ska kunna konkurrera på lika villkor får de 

privata leverantörerna därför kompensation för sina merkostnader för moms. 

6.7 Kostnader 

Avdrag för besök på annan vårdcentral 

Varje vårdcentral har kostnadsansvar för verksamhet vid den egna vårdcentralen 

och dess underleverantörer, men också för de besök som personer som har sitt 

vårdval vid vårdcentralen gör; 

  
Leverantören får avdrag för besök som de som valt vårdcentralen gör hos andra 

vårdcentraler i Jönköpings län. Avdragen görs i samband med den månatliga 

utbetalningen av ersättning. Avdragen inkluderar kostnader för medicinsk 

diagnostik. När en vårdcentral inom Jönköpings län utför hälso- och 

sjukvårdstjänster för invånare som valt en annan vårdcentral ger det en intäkt 

enligt samma prislista. 

I de fall leverantören har tecknat avtal om att köpa vård från en annan leverantör, 

där avtalet även reglerar ersättning och denna avviker från prislistan, ska 

leverantören betala ersättning till den leverantör som har tillhandahållit vården. 

Avtalsparterna administrerar och ansvarar själva för de ekonomiska 

mellanhavandena.  

Avdrag för besök i andra regioner 

Leverantören får avdrag för besök som de som valt vårdcentralen för vård på 

primärvårdsnivå i andra regioner enligt prislista nedan. När en vårdcentral inom 

Jönköpings län utför hälso- och sjukvårdstjänster för invånare från annat län och 

valt en annan vårdcentral ger det en intäkt enligt samma prislista. 

Avdrag för besök utanför länet sker i samband med att den besökta regionen 

fakturerar Region Jönköpings län. Den besökta regionen ska fakturera patientens 

hemregion senast sex månader efter besöket.  

Besök på annan vårdcentral Avdrag 
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*Ersättning Inklusive medicinsk diagnostik exklusive patientavgift. Erlagd patientavgift 

tillfaller ej leverantören enligt avsnitt 6.4.  

 

Under juni, juli och augusti gäller dubbla ersättnings- och avdragsnivåerna för 

besök på annan vårdcentral enligt beskrivning i detta avsnitt. 

Avdrag för besök hos läkare inom allmänmedicin enligt lagen om 

läkarvårdsersättning eller vårdavtal på primärvårdsnivå 

Leverantören får avdrag för recept och sjukvårdande behandling som invånare 

som valt vårdcentralen får hos privata läkare inom allmänmedicin. 

Leverantören får avdrag för de 5 första läkarbesöken per år som invånare som valt 

vårdcentralen gör hos privata läkare inom allmänmedicin. Avdraget utgörs av ett 

schablonbelopp för läkarbesök inklusive medicinsk service. 

Avdrag för besök hos sjukgymnaster enligt lagen om ersättning för 

sjukgymnastik eller vårdavtal på primärvårdsnivå 

Leverantören får avdrag för de 20 första besöken per år som invånare som valt 

vårdcentralen gör hos privata sjukgymnaster. Avdraget utgörs av ett 

schablonbelopp för besök hos sjukgymnast.  

Avdrag för enstaka besök 

Besök hos läkare och sjukgymnaster enligt nationella taxan eller 

vårdavtal (primärvårdsnivå) 

 

Läkarbesök inklusive telefonrådgivning* 770 kr 

Recept 50 kr 

Enkel sjukvårdande behandling av sjuksköterska* 50 kr 

Sjukgymnastbesök* 360 kr 

*Inklusive medicinsk diagnostik, exklusive patientavgift 

Kostnadsansvar för närakutmottagning 

Leverantören har kostnadsansvar för laboratorieprover och radiologi som 

ordinerats av leverantörens personal på närakutmottagningen. Leverantören 

ansvarar för samtliga sina personalkostnader, inklusive resor och logi, när 

personalen tjänstgör på närakutmottagningen. 

Region Jönköpings län ansvarar för lokalhyra, städning, vaktmästeri, telefoni, 

läkemedelsförråd, förbrukningsmaterial och investeringar av nödvändig utrustning 

samt sjukresor. Patientavgifter på närakutmottagningen tillfaller och bokförs på 

Region Jönköpings län. 

Läkarbesök* 650 kr 

Sjukvårdande behandling* 450 kr 
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Kostnadsansvar för smittskydd 

Leverantören har kostnadsansvar för provtagning av enskilda personer i samband 

med smittspårning av till exempel tarmsjukdomar, STI-sjukdomar eller stick- och 

skärskador. 

Leverantören har kostnadsansvar för provtagning och behandling i samband med 

utbrott av smittsamma sjukdomar. Vid större utbrott kan samråd ske med Region 

Jönköpings läns smittskyddsläkare för kostnadsfördelning. 

Kostnader för IT och telefoni 

För de obligatoriska IT-stöden debiteras ingen kostnad för leverantören. 

Leverantören debiteras en årlig kostnad för IT-infrastruktur och eventuell hyra av 

IT-utrustning.  

Leverantören debiteras en årlig kostnad för infrastruktur för telefoni och eventuell 

hyra av telefoner. Leverantören får avropa TeleQ enligt Region Jönköpings läns 

leveransavtal med tjänsteleverantören (som fakturerar leverantören direkt för hela 

kostnaden). 

6.8 Underlag för utbetalning 

Region Jönköpings län hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för 

utbetalning av ersättning från Master och Cosmic. Reglering för utbetalning 

baseras på samtliga vårddata som registrerats vid avstämningstidpunkten. 

Ersättningsberäkningen är beroende av inrapportering av korrekt indata från 

vårdcentraler inom Vårdval Primärvård. Leverantören är ansvarig för att leverera 

efterfrågade indata av god kvalitet. Systemet för inrapportering bygger i stor 

utsträckning på förtroende för leverantörens integritet och noggrannhet och 

leverantören ska lojalt fullgöra sina skyldigheter i detta avseende. Det är av 

yttersta vikt för förtroendet mellan parterna, liksom för kontraktets fortlevnad, att 

Region Jönköpings län får korrekt indata från vårdcentralen. 

I de fall då leverantörerna ska lämna in underlag för ersättning till Region 

Jönköpings län måste det ske senast den femte i varje månad för att komma med i 

nästa utbetalning.  

Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en 

helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag. 

Ersättning som uteblir på grund av felaktig registrering i Cosmic kompenseras 

inte i efterhand. Region Jönköpings län korrigerar inte heller tillägg och avdrag 

för besök på annan vårdenhet som skett på grund av utebliven eller felaktig 

inrapportering av underleverantörsavtal.  
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7. Anvisningar för ansökan 

7.1 Ansökan om godkännande 
Intresserade bjuds in att ansöka om godkännande för att få driva vård inom 

vårdvalet. Ansökan sker genom att ansökan tillsammans med övriga begärda 

handlingar lämnas in till Region Jönköpings län. En leverantör kan ansöka om 

godkännande för flera enheter. En ansökan ska lämnas per enhet. 

Det finns inget sista datum för ansökan. Det innebär att ansökan kan lämnas tills 

det aktuella vårdvalet upphör. Inför en ny avtalsperiod ansöker även sedan 

tidigare godkända leverantörer. 

7.2 Ansökan och begärda handlingar 

Ansökan och begärda handlingar ska vara skrivna på svenska. Ansökan och 

begärda handlingar lämnas via upphandlingsverktyget Tendsign 

(www.tendsign.se). 

För företag under bildande gäller att företaget ska vara bildat vid avtalets 

tecknande. Företaget ska vid samma tillfälle vara skatteregistrerat och uppvisa 

registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket. 

Sökande som lämnar anbud under formen företag under bildande, ska till anbudet 

bifoga stiftelseurkund för ett aktiebolag under bildande alternativt ifylld ansökan 

om nyregistrering av enskild näringsidkare. Av den bifogade handlingen ska namn 

på företrädare för sökanden och personnummer framgå. 

Handlingar att bifoga ansökan: 

 registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige 

Bolagsverket). Registreringsbeviset får inte vara äldre än 1 år. 

 intyg på anmälan om bedrivande av verksamhet (Vårdgivarregistret) enligt 

patientsäkerhetslagen (2010:659). Intyget får inte vara äldre än 3 månader. 

 verksamhetsbeskrivning 

 CV för verksamhetschef/vd  

 CV för medicinskt ledningsansvarig läkare 

 giltigt intyg om ansvarsförsäkring  

 finansieringsplan 

 referenser 

Sökanden måste inte bifoga årsredovisning, men Region Jönköpings län kan 

komma att ta ut eller begära in tidigare årsredovisningar för att säkra sökandens 

ekonomiska förutsättningar. 

För att bekräfta sin kapacitet att utföra uppdraget ska sökanden lämna uppgift 

omfattande minst en referent för vilka sökanden under de senaste tre åren har 

utfört uppdrag av liknande/motsvarande/jämförbar art. 
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Region Jönköpings län kan komma att kontakta referenterna för att förvissa sig 

om att sökanden har den tekniska förmåga och kapacitet som krävs för uppdragets 

genomförande. Förfrågan kan gälla bland annat sökandens tekniska förmåga 

(omfattande bland annat utbildning och kompetens) samt kapacitet och resurser i 

förhållande till uppdragets omfattning. 

Uppgift om referensuppdrag ska lämnas på följande sätt: 

 kortfattad beskrivning av respektive uppdrags omfattning 

 tidsperiod 

 kontaktpersoner med telefonnummer och e-postadress 

Sökanden ska ha kontrollerat att angivna kontaktpersoner är aktuella och går att 

nå på angivna telefonnummer och e-postadresser. Region Jönköpings län 

förbehåller sig rätten att söka egna referenser. 

För utlandsregistrerade bolag även intyg om skatteregistrering från Skatteverket 

och kreditupplysning. 

Med sin ansökan intygar sökanden att:  

• kraven enligt förfrågningsunderlaget är uppfyllda  

• att hela åtagandet enligt avtalet kan utföras från driftstarten 

• sökanden accepterar att beställaren i samband med verifiering inför 

driftstarten har rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten 

eller säga upp avtalet 

7.3 Offentlig handling 

Inkommen ansökan är som huvudregel offentlig handling. Om sökanden anser att 

någon del i ansökan bör omfattas av sekretess ska detta anges i ansökan och 

motiveras med hänvisning till relevant lagrum. Beställaren kommer att i varje 

enskilt fall och vid varje förfrågan göra en prövning av huruvida en specifik 

uppgift omfattas av sekretess. 

7.4 Frågor om ansökan 

Frågor om ansökan ställs till Region Jönköpings läns inköpsavdelning via 

upphandlingsverktyget Tendsign (www.tendsign.se). 

7.5 Komplettering eller rättning av ansökan 

Beställaren kan begära kompletteringar om ansökan inte är fullständig eller om 

begärda underlag saknas. Vid komplettering kan handläggningstiden förlängas. 

Region Jönköpings län kan medge att sökande får rätta en uppenbar felskrivning, 

felräkning eller annat uppenbart fel i ansökan. 
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8. Villkor för godkännande 

8.1 Handlingar 
Sökanden ska fylla i ansökan och lämna intyg, handlingar och andra underlag 

enligt anvisningarna. 

8.2 Ekonomiska förutsättningar 

Leverantören ska under hela avtalsperioden ha en stabil ekonomisk bas och 

tillgång till resurser som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll. 

Sökanden ska anses ”kreditvärdig” med en ratingpoäng om minst 40 poäng enligt 

Creditsafe AB:s eller motsvarande bedömning vid tiden för ansökan. Utländska 

sökanden kan komma att bedömas efter en annan skala som motsvarar den 

angivna. 

I det fall kreditvärdigheten inte går att bedöma eller inte når upp till 40 poäng, ska 

sökanden lämna en förklaring till varför kravet inte nås och med ytterligare 

information styrka en stabil ekonomisk bas. I det fall den ekonomiska stabiliteten 

garanteras av moderbolag, bank eller annan garant, ska intyg om detta bifogas 

ansökan och vara undertecknad av behörig företrädare för garanten. Kreditlöftet 

ska avse första avtalsåret. 

Beställaren har tolkningsföreträde i bedömningen av leverantörens ekonomiska 

förutsättningar. 

8.3 Verksamhetsförutsättningar 

Sökanden ska ha en organisation med kapacitet att hantera och leverera de 

efterfrågade tjänsterna. 

Beställaren kommer att bedöma om sökanden kan uppfylla verksamhetskraven 

utifrån beskrivningarna i ansökan och eventuella tidigare uppdrag inom området. 

Verksamhetschef 

Sökanden ska ha en för uppdraget ansvarig verksamhetschef enligt Hälso- och 

sjukvårdslag (2017:30, 4 kap. 2§). Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med 

verksamheten och de lagar, förordningar, riktlinjer, föreskrifter från 

Socialstyrelsen och de allmänna råd som gäller för hälso- och sjukvården. 

Medicinskt ledningsansvarig läkare  

Verksamheten ska ha en medicinskt ledningsansvarig läkare med minst tre års 

erfarenhet av klinisk verksamhet inom specialiteten allmänmedicin efter avslutad 

och av Socialstyrelsen godkänd specialistutbildning. Medicinskt ledningsansvarig 

läkare ska vara regelbundet kliniskt verksam vid vårdenheten och där emellan 

vara tillgänglig för vårdenheten vid behov. 
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Hälso- och sjukvårdspersonal 

Hälso- och sjukvårdspersonal ska ha erforderlig legitimation och kompetens. 

Lokaler 

Leverantören ska ha för verksamheten ändamålsenliga och godkända lokaler i 

Jönköpings län. Lokalerna ska uppfylla gällande lagkrav och föreskrifter för 

vårdverksamhet. Lokalerna ska vara fysiskt tillgängliga för alla enligt Boverkets 

riktlinjer för tillgängliga lokaler. 

Leverantören ska ha de hjälpmedel som krävs för att förflytta besökande patienter 

på ett säkert sätt t.ex. personlyft, överflyttningsplattform eller liknande. 

Lokalisering 

Inom vårdval Region Jönköpings län är det inte tillåtet att öppna vårdcentraler, 

filialer eller andra former av utlagda mottagningar i andra län för att bedriva 

fysiska utomlänsbesök.  
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9. Beslut om godkännande 

9.1 Villkor 
För att sökanden ska bli godkänd måste samtliga obligatoriska krav och övriga 

villkor som anges i detta förfrågningsunderlag och i ansökan vara uppfyllda. 

Sökanden kommer inte att godkännas om: 

 sökanden inte uppfyller villkoren för godkännande enligt Lag om 

valfrihetssystem 7 kap § 1 

 sökanden i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda 

upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar 

 sökanden inte kan redovisa en finansieringsplan som beställaren bedömer 

visar på förutsättningar att bedriva verksamheten 

Sökanden kan komma att inte godkännas om: 

• sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden tidigare haft uppdrag 

åt beställaren, annan region eller annan uppdragsgivare och avtalet till 

följd av brister i sökandens agerande sagts upp i förtid 

• sökanden undersöks för allvarliga brister i annat uppdrag 

• sökande är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller 

föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller 

underkastats näringsförbud, eller om sökande är föremål för ansökan om 

ovanstående 

• företrädare för sökande är dömd för eller föremål för utredning av brott 

som av beställaren anser påverka förtroendet för vården 

Sökanden ska på begäran från beställaren tillhandhålla uppgifter och utdrag ur 

misstanke- och belastningsregistret för styrelseledamöter och andra företrädare för 

sökanden. 

9.2 Beslut om godkännande 

Beslut om godkännande meddelas inom 60 dagar efter det att komplett ansökan 

inkommit till Region Jönköpings län. 

9.3 Ingående av avtal 

Avtal ingås så snart som möjligt när beställaren godkänt leverantören. 

9.4 Verifiering inför driftstarten 

Leverantören förbinder sig att ha verksamhet färdigställd senast 14 dagar före 

driftstarten så att beställaren kan verifiera att leverantören är klar med alla 

förberedelser samt att lokaler och utrustning uppfyller kraven. 
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Beställaren äger ensidigt rätt att besluta om ett senare datum för driftstarten om 

leverantören bedöms sakna förutsättningar att utföra åtagandet i avtalad 

omfattning vid angivet datum. Vid väsentliga brister äger Region Jönköpings län 

rätt att frånträda avtalet. 

Leverantören äger inte rätt till någon form av skadestånd till följd av Region 

Jönköpings läns beslut, enligt ovan. Region Jönköpings län däremot har rätt till 

ersättning från leverantören för kostnader som beror på dennes brister. 

9.5 Återkallande av godkännande 

Godkännandet av en leverantör gäller i sex månader. Därefter äger Region 

Jönköpings län rätt att återkalla godkännande om inget avtal undertecknats. 

9.6 Överklagande 

Sökande som gör gällande att Region Jönköpings län brutit mot en bestämmelse i 

Lag (2008:962) om valfrihetssystem får ansöka om rättelse hos förvaltningsrätten 

i Jönköping. 

Endast den sökande som inte godkänts får ansöka om rättelse av den 

upphandlande myndighetens beslut. 

En ansökan om rättelse ska inges skriftligen. Ansökan om rättelse ska ha kommit 

in till allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätten i Jönköping) inom tre veckor 

från det att underrättelse lämnats.  
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10. Mall för avtal enligt lagen om 

valfrihetssystem 

10.1 Avtalsparter 

Beställare: Region Jönköpings län 

Organisationsnummer: 232100-0057 

Leverantör: <leverantörens namn>  

Organisationsnummer: <organisationsnummer>  

10.2 Avtalets omfattning 

I detta avtal regleras leverantörens bedrivande av primärvård vid < namn och 

adress för verksamheten>. Med avtalet förstås bestämmelserna i detta avtal och 

”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”. 

10.3 Avtalsperiod 

Avtalet gäller från och med dag för avtalets undertecknande <datum> till och med 

2021-12-31. Med möjlighet till förlängning med två (2) år i taget, om inte avtalet 

sagts upp skriftligen av endera part senast tolv månader före avtalstidens slut. 

Utförandet av uppdraget inleds vid överenskommet datum för driftstart. Före 

driftstarten äger leverantören inte rätt att utföra vård enligt detta avtal. 

10.4 Kontaktpersoner 

Parterna ska utse var sin kontaktperson. När part byter kontaktperson eller 

kontaktuppgifter, ska detta skriftligen meddelas den andra parten utan dröjsmål. 

Region Jönköpings län: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 

telefonnummer>  

<Leverantör>: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 

telefonnummer>  

10.5 Meddelanden 
Meddelanden i anledning av avtalet ska skickas till respektive parts kontaktperson 

med post, e-post eller fax. 

10.6 Handlingars inbördes ordning 

”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län” är en del av avtalet. De i denna punkt 

nämnda handlingar utgör avtalsinnehåll. 



Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2019-10-21 

64 

 

Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende 

gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i 

följande ordning: 

1. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal 

2. detta avtal med bilagor 

3. Region Jönköpings läns eventuella kompletteringar av 

förfrågningsunderlaget 

4. förfrågningsunderlag med bilagor 

5. eventuella kompletteringar av ansökan 

6. leverantörens ansökan 

10.7 Lagar, förordningar, föreskrifter, policy och riktlinjer 

Leverantören ska följa gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och 

Region Jönköpings läns styrande dokument i form av exempelvis policy och 

riktlinjer, överenskommelser och kliniska kunskapsstöd. Beställaren ska 

tillhandhålla relevanta styrande dokument. 

10.8 Ersättningsvillkor 

Leverantörens ersättning framgår av avsnitt 6 i ”Primärvård inom vårdval i 

Jönköpings län”. 

10.9 Samarbetsformer  

Leverantören kan samarbeta med andra aktörer för delar av uppdraget, undantaget 

kravet på öppettider, om inte särskild överenskommelse (skriftlig) finns med 

Region Jönköpings län. 

När det gäller hälso- och sjukvård måste det tydligt vara reglerat vem som är den 

juridiska vårdgivaren enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Därför finns det 

tre godkända samarbetsformer:  

 överenskommelse inom samma vårdgivare 

 konsultavtal  

 underleverantörsavtal 

Alla samarbetsformer ska vara skriftliga och kunna redovisas i ansökan om 

godkännande och vid förfrågan från beställaren. 

Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om var och när 

vårdcentralens utbud är tillgängligt och vem som ansvarar för verksamheten. Det 

är särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig i 

akuta situationer. 

Leverantören ansvarar för att all vårddokumentation sker enligt lagar och 

föreskrifter och Region Jönköpings läns riktlinjer. 
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Överenskommelse inom samma vårdgivare 

Överenskommelse inom samma vårdgivare används när en leverantör med 

vårdgivaransvar för flera vårdcentraler inom Jönköpings län samarbetar för att 

exempelvis kunna erbjuda invånarna god vård och tillgänglighet enligt villkoren 

för vårdval. 

Samarbetet ska dokumenteras i en skriftlig överenskommelse. 

Konsultavtal 

Konsultavtal används för inhyrd personal som utför uppdrag genom leverantörens 

verksamhet. Inhyrd personal ska arbeta på plats i leverantörens lokaler. 

Leverantören har det juridiska vårdgivaransvaret. 

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt konsultavtal. 

Underleverantörsavtal 

Underleverantörsavtal används när ett företag utför uppdrag (exempelvis 

sjukgymnastik eller medicinsk fotvård) åt leverantören genom sin egen 

verksamhet.  

Underleverantören har det juridiska vårdgivaransvaret för den hälso- och sjukvård 

som utförs i underleverantörens verksamhet. 

Underleverantörer som utför hälso- och sjukvårdsuppdrag ska vara anmälda till 

vårdgivarregistret. 

Leverantören är juridiskt ansvarig gentemot beställaren och ansvarig för att 

underleverantören uppfyller beställaren krav och villkor för uppdraget. 

Leverantören ska kontinuerligt kontrollera och följa upp underleverantörens 

kvalitet enligt Socialstyrelens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Leverantören ska på begäran kunna redovisa 

exempelvis underleverantörens kompetens, lokaler, utrustning och följsamhet till 

lagar och föreskrifter, nationella vårdprogram och riktlinjer samt Region 

Jönköpings läns riktlinjer.  

All kommunikation, rapportering, fakturering med mera från eventuell 

underleverantör ska ställas till leverantören. 

Underleverantörer får endast agera genom sin avtalspart, och äger inte rätt att 

marknadsföra sina tjänster på ett sätt som kan uppfattas att de har avtal med 

Region Jönköpings län. 

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt underleverantörsavtal. 

Om avtalet gäller utförande av hälso- och sjukvård inom LOV måste leverantören 

fått ett godkännande av Region Jönköpings län innan avtalet träder i kraft. 
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10.10 Ansvarsförsäkring 

Leverantören ska teckna och under hela avtalsperioden vidmakthålla en 

egendoms-, allrisk- och ansvarsförsäkring i den omfattning verksamheten kräver. 

Leverantörens ansvar är inte begränsat till de belopp som omfattas av de 

försäkringar leverantören har tecknat. 

10.11 Skadestånd 

Leverantören har fullt ansvar för sitt åtagande enligt avtalet och för all skada och 

alla förluster som kan komma att orsakas av leverantörens handlande eller brist på 

handlande. Leverantören ska hålla beställaren skadeslös om skadeståndskrav 

väcks från tredje man direkt mot beställaren som en följd av leverantörens 

handlande eller brist på handlande. 

10.12 Ändrade ägarförhållanden 

Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos leverantören eller 

eventuella moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till beställaren. På 

begäran av beställaren ska leverantören lämna ytterligare information om de nya 

ägarförhållandena och om leverantörens möjligheter att uppfylla avtalet. 

Beställarens godkännande av den nya ägaren krävs för avtalets fortsatta giltighet. 

10.13 Överlåtelse 

Leverantören får inte överlåta hela eller delar av avtalet utan beställarens skriftliga 

godkännande. Den nya leverantören ska efter överlåtelsen informera berörda 

invånare/patienter om förändringen. 

10.14 Ändringar i avtalet 

Beställaren har rätt att besluta om ändringar av villkoren som ska tillämpas. 

Beställaren ska omgående informera leverantören om ändrade villkor. 

Vardera parten har rätt att yrka på ändringar av villkoren i händelse av finansiell 

kris, ekonomiska omvälvningar eller om Region Jönköpings län tvingas utfärda 

besparingsbeting för verksamhetsområdet. 

Leverantör som inte vill bli bunden av ändrade villkor ska inom 60 dagar 

skriftligen meddela beställaren att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant 

meddelande inte mottagits av beställaren inom den angivna tidsfristen blir 

leverantören bunden av de ändrade villkoren från och med den dag beställaren 

angivit i ändringsmeddelandet, dock tidigast 60 dagar efter det att 

ändringsmeddelandet är avsänt. 

Om leverantören meddelar beställaren att den inte accepterar de ändrade villkoren 

och Region Jönköpings län vidhåller ändringen i förhållande till leverantören, 
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upphör avtalet att gälla tolv månader efter utgången av 60-dagarsfristen. Under 

den återstående avtalstiden gäller avtalet i sin lydelse före ändringarna. 

10.15 Brister och sanktioner 

Leverantören ansvarar för att hålla den avtalade kvaliteteten under hela 

avtalsperioden. 

Båda parter har en skyldighet att göra motparten uppmärksam på sådant som kan 

uppfattas som avtalsbrott eller avvikelse från avtalet. 

Leverantören ska åtgärda fel och brister efter skriftligt påpekande från beställaren. 

Om fel och brister inte åtgärdas i sin helhet inom angiven tidsperiod har 

beställaren rätt att: 

 Hålla inne hela eller del av ersättningen som senare kan betalas ut vid 

åtgärdad brist 

 Minska ersättningen, betalas ej ut senare 

 Ej betala ut ersättningen i sin helhet 

 Utkräva vite 

 Säga upp avtal enligt avsnitt 10.18 Uppsägning av avtalet på beställarens 

begäran. 

10.16 Konkurs 

Leverantör som går i konkurs ska omedelbart informera beställaren enligt Region 

Jönköpings läns riktlinjer. 

Vid en konkurs är leverantören oförändrat ansvarig för verksamheten och 

patientsäkerheten. Leverantören ska exempelvis hantera remiss- och provsvar till 

dess att tingsrätten godkänt konkursen och utsedd konkursförvaltare tagit kontakt 

med leverantören. 

Leverantören ska snarast informera konkursförvaltaren om: 

 att konkursförvaltaren enligt hälso- och sjukvårdslagen tar över 

vårdgivaransvaret även om fysiska patientbesöken upphör 

 att kvarvarande patientadministrativt arbete ska fortsätta för att säkra 

patientsäkerheten enligt patientsäkerhetslagen 

 att konkursförvaltaren snarast ska kontakta beställaren 

10.17 Avtalets upphörande på leverantörens begäran 

Leverantören har möjlighet att i förtid säga upp avtalet under förutsättning att det 

föreligger särskilda skäl som hindrar leverantören att fortsätta bedriva 

verksamheten. Begäran ska skriftligen lämnas till beställaren senast sex månader 

innan verksamheten upphör. 
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När ett avtal om att driva vårdcentral sagts upp bedömer beställaren situationen 

och beslutar utifrån vad som är långsiktigt bäst för invånarna. 

Om beställaren beslutar att verksamheten ska upphöra fördelas vårdcentralens 

geografiska närområde till andra vårdcentraler. 

10.18 Uppsägning av avtalet på beställarens begäran 

Beställaren har rätt att i förtid säga upp avtalet om leverantören inte kan uppfylla 

eller säkerställa de obligatoriska krav som ställs i avtalet. 

Uppsägning ska ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den 

omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den 

uppsägande parten. Vid uppsägning av avtalet gäller en uppsägningstid om sex 

månader. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 

omfattas av någon av de omständigheter som räknas upp i lagen om 

valfrihetssystem 7 kap § 1 punkt 1-4 och som innebär att leverantören skulle ha 

uteslutits vid tilldelning av avtal. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 

väsentligt bryter mot någon del av avtalet till men för patienter, eller om 

leverantören grovt åsidosatt sina skyldigheter, agerat vårdslöst eller grovt 

åsidosatt sina ekonomiska skyldigheter mot myndighet eller beställaren. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det sker en 

direkt eller indirekt förändring av ägandet av en majoritet av aktierna i 

leverantörens företag, eller att det bestämmande inflytandet över leverantörens 

företag förändras direkt eller indirekt på ett sätt som Region Jönköpings län inte 

skäligen kan godta. 

Beställaren har vid avtalets omedelbara upphörande rätt att omedelbart ta över 

delar eller hela leverantörens verksamhet med egen personal för att rätta till 

förhållandena och upprätthålla kontinuitet för berörda invånare. 

Om avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott kan beställaren även ha rätt till 

skadestånd. 

10.19 Force majeure 

Parterna har rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet 

om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll 

såsom naturhändelse, svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 

myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 

liknande omständighet. 
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Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan 

föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Det åligger part, som önskar 

åberopa force majeure, att utan uppskov skriftligen underrätta motparten om 

uppkomst därav och hålla part underrättad och meddela motparten när force 

majeure upphör. 

För det fall force majeure varar mer än två månader, har den andra parten rätt att 

skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har 

ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten. 

10.20 Tillämpning och tvister 

Om någon bestämmelse i avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att avtalet i 

sin helhet ska anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar någon av 

parternas utbyte av avtalet ska skälig jämkning ske. Part som anser att något i 

avtalet ska anses ogiltigt har att omgående och skriftligen meddela och ange skäl 

till motparten. 

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras med tillämpning av svensk rätt av 

svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans. 

10.21 Efter avtalets upphörande 

Leverantören ska när avtalet upphör samverka med beställaren kring hantering av 

patientdokumentation, lokaler och utrustning, förekommande avtal och allt i 

övrigt som förutsätter att en övergång av verksamheten till annan kan komma till 

stånd på ett patientsäkert sätt. 

Leverantören ska inhämta patientens medgivande till överföring av information 

och ansvarar för att patientdokumentationen säkerställs enligt Socialstyrelsens 

riktlinjer. 

10.22 Bilagor 

 Avtal om sammanhållen journalföring (bilaga 1) 

 Avtal om personuppgiftsbiträdesavtal 1 (bilaga 2) 

 Avtal om personuppgiftsbiträdesavtal 2 (bilaga 3) 

 Avtal om informationsutlämning av HSA-information (bilaga 4) 

 Uppdragsavtal om spärrtjänst (bilaga 5) 

10.23 Underskrifter 

Jönköping <datum> <Ort, datum> 

Region Jönköpings län <Leverantör> 

<Namn Efternamn> <Namn Efternamn> 

<Titel> <Titel> 
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Folkhälsa och sjukvård 
Region Jönköpings län har målet: bästa möjliga hälsa hos hela befolkningen och en bättre och jämlik 
vård. Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag behöver. Behovsprincipen 
skall alltid vara central och ingen människa skall nekas nödvändig vård- och tandvård på grund av 
bristande betalningsförmåga.  
 

 

 

POLITISK INRIKTNING OCH VISION 
För allas trygghet i den generella välfärden är en grundläggande vision. Genom en väl fungerande 
verksamhet blir Region Jönköpings län ett trygghetsnav för invånarna och kan utvecklas vidare. I hela 
Region Jönköpings län arbetar vi för verksamhet med utgångspunkt utifrån invånarnas behov och 
jämlikhet. Den tydliga viljeinriktningen är offentlig service och vård av absolut högsta klass, endast det 
bästa är gott nog åt folket. En hälso-sjukvård utan vinstintressen är grundläggande för likvärdig och 
kostnadseffektiv vård. Samverkan med länets kommuner är av största vikt inom både hälso- och 
sjukvård och regional utveckling. En annan central del i utveckling mot ett mera jämlikt och rättvist 
samhälle är att den nationella linjen utgörs av en expansiv välfärdspolitik där statsbidragen kan öka 
och där finanspolitiska ramverk och budgetregler är underordnade människornas välfärdsbehov. Vi är 
helt enkelt beroende av en regering och riksdag som vill göra allt i sin makt för att utveckla välfärden 
och göra den mer likvärdig. Vänsterpartiet vill ta ansvar för Region Jönköpings län. Vi söker 
samarbete för att förändra och förbättra. Grunden för en hållbar och likvärdig välfärd finns i vår 
solidaritet gentemot varandra.  
 
Region Jönköpings län arbetar med frågor som är avgörande för människors liv och hälsa såsom 
social hållbarhet och för länets tillväxt och utveckling. Sambanden är starka. Region Jönköpings län 
arbetar för bättre hälsa och säkrare vård. För att främja folkhälsan, krävs insatser inom områden som 
ligger utanför regionens direkta verksamhet. De satsningarna görs i samverkan med länets 
kommuner, statliga myndigheter, organisationer och föreningslivet. Men civilsamhället kan aldrig 
överta Regionens roll som trygghetsnav. Invånarna ska erbjudas en hälso- och sjukvård av absolut 
högsta klass och förutsättningarna skall vara likvärdiga i hela länet. Hälsofrämjande insatser ska 
genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling. Det är centralt att 
hälso- och sjukvården bedrivs på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Behov av och efterfrågan på hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer. Det är inte alltid de faktiska 
behoven och efterfrågan matchar varandra och här måste det berömda örat vila mot rälsen.  
 
Det är centralat att människor med de största behoven prioriteras. Den nya tekniken och 
digitaliseringen har ibland inneburit att behovsprincipen satts ur spel. Det innebär inte att det är något 
fel på ny teknik och digitalisering, tvärt om, men det måste ske med stor försiktighet och 
medarbetarenas och patienternas respons är viktig. Samtidigt måste Region Jönköpings län alltid vara 
noga med att efterfråga forskning och evidens kring nya behandlingsmetoder och teknik. 
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Förändringar i verksamhet måste förankras hos medarbetarna och följas noga. Eventuella fel och 
oönskade bieffekter, som exempelvis att de mest sjuka prioriteras bort till förmån för de som kan prata 
för sig, måste arbetas bort. 
 
Allt fler människor blir allt äldre. Det är i grunden något positivt men det kan öka kostnaderna för vård 
och omsorg. Därför är det viktigt att den nationella linjen i politiken bottnar i en offensiv välfärdspolitik 
där de ekonomiska resurserna fördelas mer jämlikt. Klasskillnaderna i Sverige är större än på mycket 
länge och kapitalet har fått stora skattelättnader de senaste decennierna, det har skapat abnorma 
vinstermarginaler och kraftigt urholkat möjligheterna till en expansiv välfärdspolitik. En ny nationell 
fördelningspolitik för ekonomisk demokrati är därför central för att möta förändringar i demografin och 
klara av välfärdens utmaningar.  
 
Digitalisering, förebyggande åtgärder och minskning av vårdskador förbättra hälsan, kan minska 
behov av vård och därmed frigöra resurser.  
En annan viktig faktor är samverkan detta görs exempelvis med våra samverkansregioner och i 
sjukvårdsregionen. 
 
En djup förankring i befolkningen skapas genom att verksamheten leds av folkvalda politiker. Inom 
hela Region Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt ständigt 
förbättras och förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov och delaktighet. Örat måste alltid vila 
mot rälsen så vi kan vara lyhörda gentemot våra medarbetare, deras synpunkter och erfarenhet är 
centrala delar för att Region Jönköpings län skall kunna utvecklas. 
 

Sjukvården är den absolut största och mest omfattande delen av regionens verksamhet sett till 
ekonomiska förutsättningar men det innebär inte att allt det andra är oviktigt, det är faktiskt precis tvärt 
om.  För att helheten skall bli så bra som möjligt måste allting samspela med varandra. 
Nedmonteringen av den svenska välfärdstaten påverkar i allra högsta grad även medborgarna i vår 
region. Därför behöver regionen ett systemskifte och tillsammans behöver vi rusta våra verksamheter 
för framtiden. Därför föreslår vi förstärkningar inte minst till sjukvården, tandvården, kollektivtrafiken 
och kulturen. Det är dags för ett skifte och tillsammans kan vi åstadkomma stora framsteg. 
Tillsammans bygger vi regionen för dagens och framtidens generationer. 
 
Gustav Möller (1884-1970) tidigare socialdemokratisk socialminister sa en gång; endast det bästa är 
gott nog åt folket. Det är baserat på den ambitionen som välfärden ska organiseras. Det var idéer 
framburna av bland annat arbetarrörelsen som influerade svensk välfärdspolitik under större delen av 
det senaste seklet. Det var så svensk välfärd blev ett internationellt föredöme. Gustav Möller sa också 
de berömda orden; varje förslösad skattekrona är stöld från folket. Nog är det så.  
Den största stölden av skattemedel idag bottnar i new public management och den marknadsmässiga 
styrningen av vård och offentlig service. Det vill vi ändra på. 

FÖR ALLAS TRYGGHET I DEN GENERELLA VÄLFÄRDEN – FOLKHÄLSA OCH 
SJUKVÅRD 
 

Den grundläggande principen vid fördelning av skattemedel är att det ska ske utefter människors 
behov och inte efter kapitalets möjligheter till snabb lönsamhet. Företag med kortsiktiga mål och 
vinstintresse ska inte kunna bedriva verksamhet med skattemedel i den offentliga kärnverksamheten.  
 
Vi är starkt kritiska till lagen om valfrihetssystem eftersom den har inneburit fri etableringsrätt för 
privata vårdföretag och möjligheten att exploatera välfärden och dränera den på resurser. Detta 
budskap bör Region Jönköpings län förmedla vid alla remisser som man ges möjlighet att besvara 
som berör området. Genom att släppa in vinsten som drivkraft i vården försvåras möjligheten att styra 
vården till dem med de största behoven. I stället satsar de privata vårdgivarna på att styra vården till 
de patienter som är mest lönsamma och som inte har särskilt stora behov. Att fördela vård med 
marknadsmekanismer fungerar mycket dåligt och alltför ofta blir resultatet att det är de som har det 
minsta behovet av vård som får mest vård samtidigt som kostnaderna skenar. 
 
Vi står upp för den behovsstyrda, anslagsfinansierade och offentliga sjukvårdsmodellen. Det är den 
modellen som har starkast förutsättningar att kunna garantera medborgarna i regionen en jämlik och 
likvärdig vård av toppklass. Grundsynen är att regionen skall svara för en gemensamt finansierad 
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hälso- och sjukvård som i allt väsentligt skall utföras i offentlig regi. Vården utvecklas bäst i ett 
sammanhållet system med obrutna vårdkedjor där patientperspektivet och personalens möjlighet till 
utveckling och medbestämmande är medelpunkten.  
 
I sjukvården ska den med störst medicinskt behov prioriteras. Grunden till att vi har byggt upp en 
gemensam vård- och omsorgssektor är solidariteten med varandra. Den specialiserade vården ska 
inte privatiseras och styckas sönder, istället skall den drivas av det gemensamma och organiseras 
med anslagsfinansiering.  Därför skall inga nya vårdval inrättas och ett arbete påbörjas med att 
avskaffa vårdvalen i både den specialiserade vården och i primärvården. Det innebär inte att 
medborgarna förlorar möjligheten att välja den vårdcentral som de själva önskar, tvärt om. Men det 
innebär att alla vårdcentraler kommer hålla en jämn och god kvalitet och där ingen behöver dra 
nitlotten och gå till nästbäst-centralen. De gemensamma resurser som finns till förfogande skall 
återinvesteras i vården, riskkapitalisterna får helt enkelt söka sig någon annanstans. 
För att kunna erbjuda vård på likvärdiga villkor är det viktigt att egenavgifter sätts på en rimlig nivå och 
att avgiftssystemen tydliggörs för medborgarna. När patientavgifterna infördes i Sverige var beloppen 
att betrakta som symboliska. Det är därför angeläget att avgifterna hålls på rimliga nivåer så att de inte 
så sakteliga börjar ersätta beskattningsmodellen som finansiell grund för den offentliga sektorn.  
 
Region Jönköpings län skall erbjuda en vård i världsklass med hög tillgänglighet i hela länet. Hälso- 
och sjukvården skall inte fungera som en marknad och patienterna är definitivt inte kunder utan 
medmänniskor och patienter.  
 
Fem grundläggande problem med vårdvalet är att:  

 Vården blir mindre likvärdig 

 Vård ges i ökad utsträckning utefter efterfrågan och upplevda behov istället för de verkliga 
faktiska behoven 

 Slöseri med skattemedel 

 Stor administration och komplicerade regelverk 

 Medel som borde återinvesteras i vården eller till mer personal går istället till vinst 
 
Den vinstdrivande vården är ett slukhål. Privatiseringar i vården och medföljande 
prestationsersättningar har lett till att administrationen ökat kraftigt. Det är inte rimligt att allt mer av 
vårdpersonalens tid går åt till administration. Managmentbyråkrati och affärsmässigstyrning hör helt 
enkelt inte hemma i vården. En sammanhållen vård styrd av behovsprincipen ger det bästa resultatet. 
 
Vi står för en stabil och hållbar ekonomisk utveckling samtidigt som vi är det enda fullt ut trovärdiga 
alternativet till den rådande nedskärningspolitiken. Vi eftersträvar att varje skattekrona skall gå till det 
verksamhetsområde som den är avsedd för. Om slöseriet av skattemedel upphör och pengarna istället 
läggs på rätt ändamål klarar vi av både ålderspucklar och en ökad livslängd i befolkningen. På så sätt 
kan vi glädjas över att vi nu får leva längre. 

LIKVÄRDIG VÅRD – DET HANDLAR OM KLASS 
 

Den svenska modellen för hälso- och sjukvård har varit ett internationellt föredöme. Det var när målet 
var obrutna vårdkedjor, likvärdig vård och kanske framför allt också utgångspunkten att det offentliga 
skulle vara bäst.  
 
New public management har inneburit ett brutalt systemskifte i svensk sjukvård. Det mediokra, 
ojämlika och kostnadsineffektiva ska nu vara gott nog för folket. Det är väldigt långt ifrån den tidigare 
inriktningen att endast det bästa var gott nog åt folket. Den som kan betala för sig kan nu köpa sig 
frirätter och försäkringar. Våra gemensamma skattekronor går till privata vårdbolag istället för till 
vårdplatser. Den som inte är nöjd med sin vård uppmanas söka sig någon annanstans. Borta är 
idéerna om att det offentliga skulle vara bäst. För om vi vore bäst skulle inga andra alternativ behövas. 
Om politiken helt enkelt bestämde sig för att det offentliga ska vara bäst och fattade rätt beslut då 
skulle ingen behöva eller ens vilja välja det nästbästa.  
 
Vården är precis som tandvården en tydlig klassfråga.  En människas hälsa påverkas i allra högsta 
grad av klasstillhörighet. Det som påverkar folkhälsan mest är klasskillnader. Likvärdig och 
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förebyggande vård är viktigare än på mycket lång tid. Folkhälsoarbetet och likvärdighetskrav spelar en 
avgörande roll för utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård.  

FOLKHÄLSA 
 

Bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet och inte en handelsvara. Hälsoaspekten har en central 
plats i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det innebär att regionen har en skyldighet att 
arbeta förebyggande för att undanröja ohälsa och att prioritera de med störst behov när det gäller vård 
och behandling. Trots detta har flera grupper i vårt samhälle alltför höga ohälsotal. Ohälsa går i de 
allra flesta fall att förebygga genom att arbeta målmedvetet med folkhälsoarbete. Det största hotet mot 
en god folkhälsa har sin rot i samhällets klasskillnader.  
 
Hälsans sociala bestämningsfaktorer måste förändras för att få bukt med hälsoklyftor. Det handlar om 
rätt till inflytande, jämlikhet, ekonomi och delaktighet i samhället. Med stor oro ser vi hur hälsoklyftorna 
i Sverige ökar i takt med den ekonomiska ojämlikheten. Hårdast drabbas den del av befolkningen som 
har låg utbildning. Samma mönster träder fram när det gäller rökning, fetma och andra hälsofaror. 
Denna ohälsa är som störst i områden med hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Kvinnor är 
hårdast drabbade. 
Vänsterpartiet vill ha en sjukvård som jobbar förebyggande och hälsofrämjande och utgår från en 
social helhetssyn. Vården ska aktivt samarbeta med andra samhällsaktörer för minskade klassklyftor i 
hälsa.  
 
Det hälsofrämjande arbetat i regionen behöver intensifieras. Det är angeläget att fortsätta med 
konceptet hälsofrämjande sjukhus. Det är också grundläggande att det finns tydliga handlingsplaner 
och preciseringar för hur skillnader i hälsa mellan befolkningsgrupper ska minskas. De hälsosamtal 
som skall genomföras gentemot olika åldersgrupper och förstagångsföräldrar når inte alls upp till 
förväntningarna, stärkande insatser behövs. Det som framförallt styr folkhälsans utveckling i vid 
mening är hur jämlikt samhället är. De växande klassklyftorna i Sverige är det enskilt största hotet mot 
folkhälsan.  

VÅRD PÅ LIKA VILLKOR 
 

Sjukvårdens kvalitetsarbete måste fokusera än mer på att synliggöra klass och kön. Idag råder det 
konsensus kring att män och kvinnor har rätt till likvärdig vård. Men trots detta finns det en stor 
kunskapsbrist om de orättvisor som fortfarande råder mellan kvinnor och män. Särskild 
uppmärksamhet måste alltså ägnas den ojämlika fördelningen av sjukvård och resurser mellan könen. 
Kvinnor och män ska ha samma rätt till bra vård och ingen diskriminering ska förekomma på grund av 
könsidentitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller etnicitet. 
 
Region Jönköpings län har inte gjort sin hemläxa när det gäller att beakta jämställdhetsperspektivet i 
frågor rörande personalansvar och service till medborgarna. Det innebär att vi idag lönediskriminerar 
samtidigt som vi konsekvent ger männen dyrare och bättre vård. Regionen bör därför ta fram en 
strategi kring hur vi kan förändra regionens verksamhet till att bli mer jämställd.  
 
Varje beslut måste präglas av ett genus- och barnperspektiv. Likaså måste könsuppdelad statistik 
finnas tillgänglig inom alla relevanta områden och också presenteras för beslutsfattande politiker och 
chefer. Det måste garanteras att det finns utbildad personal dygnet runt som kan bemöta våldsutsatta 
kvinnor på berörda vårdenheter.  
Det finns flera verksamheter som måste prioriteras, inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv. Några av 
dessa är förlossningsvården, ungdomsmottagningarna, BB, BHV och BVC. Vänsterpartiet ser det som 
en prioriterad fråga att satsa på dessa verksamheter.  
 
Förlossningsvården behöver fler rum och mer personal. Det gäller i synnerhet barnmorskor och 
undersköterskor. Dessa grupper behöver satsningar på såväl lön men kanske ännu viktigare en bättre 
arbetsmiljö och rimliga förutsättningar att prestera på topp varje dag. Möjligheten till vidareutbildning 
och kompetensförstärkning är centralt för att åstadkomma en hållbar arbetssituation.  
Vi riktar också, precis som tidigare, satsningar gentemot ungdomsmottagningarna för att dessa skall 
klara av att uppnå de nationella riktlinjer som Sveriges ungdomsmottagningar tagit fram tillsammans.  
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En viktig jämställdhetsfråga är att vi kan garantera att den nyförlösta kvinnans partner eller eventuell 
annan stödperson, får stanna kvar på BB tillsammans med den nyförlösta mamman och barnet. Det är 
inte alls okej att vi idag inte kan garantera detta, inte minst eftersom regionen i utbildningar till havande 
par proklamerar hur viktigt pappans roll är under och efter graviditeten.  
 
Barnavårdscentralerna gör ett mycket viktigt arbete. Det är centralt att de har de resurser som krävs 
för att klara av sitt uppdrag och kunna vara ett starkt stöd till föräldrarna. BVC är så mycket mer än en 
vikt- och mätstation. Det är också viktigt att planera för framtiden och se över områden där 
befolkningen växer och planerar för nya enheter.  
 
En BVC-avdelning får inte ha för stort upptagningsområde för då faller delar av syftet med 
verksamheten. Ett område som idag är att betrakta som fullbelagt är exempelvis BVC Väster i 
Jönköping. Redan idag finns underlag för att dela denna Barnavårdscentral i två, och detta i en 
stadsdel som växer. Denna situation måste vi lösa om vi vill fortsätta att ha en bra verksamhet även i 
framtiden. Det är viktigt att de riktade statsbidraget går till avsett ändamål.  
 
Satsningar kan också genomföras på kvinnors psykiska hälsa och jämställd vård. 
Vänsterpartiet anser det nödvändigt att det genomförs djupgående konskevensanalyser innan 
eventuellt beslut fattas om att flytta över verksamhet från Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset.  
Just nu handlar det om hur och var vi vårdar barn som är inlagda. Vänsterpartiet vill framhålla vikten 
av att verksamhet bedrivs på samtliga sjukhus för bästa vård och för att inte dränera något av 
sjukhusen på kompetens. Vi ska istället titta på hur vi bättre kan anpassa verksamheten efter barnens 
behov på samtliga tre sjukhus.  
 
Vi vill vidareutveckla verksamheten ”Alternativ till våld” och satsa på specialiseringar. Så att de kan 
göra det som de är bäst på, hjälpa människor ur våldsamma eller aggressiva beteendemönster. Men 
vi vill också att de skall ha möjligheten stödja kvinnor och barn.  Nyckelordet är uppgradering, det ska 
finnas en gemensam organisation för hela länet, som ansvarar för att ge kvalificerad hjälp till dem som 
är i störst behov av detta. Det är inte seriöst att laborera med projektstöd och uppdelade tjänster med 
mera när det gäller utsatta målgrupper. Regionen slipper undan sitt ansvar för södra länsdelen på 
grund av att GGVV-kommunerna startat upp verksamheten "Medverkan". Det är ett bra initiativ men 
har en mer generell inriktning. Förmodligen skulle det också vara lättare att rekrytera personal, 
exempelvis psykologer, om det finns en tydlig organisation och tjänster som inte är beroende av 
projektstöd.  
 
Varje människa oavsett betalningsförmåga, kön, etnisk tillhörighet eller ålder skall ha tillgång till 
likvärdig vård och omsorg av bästa kvalité när behovet finns. Om alla är med och tar ett gemensamt 
betalningsansvar för välfärden så klarar vi av det. Vården skall vara solidariskt finansierad och 
prioritera efter behov och ge den allra bästa och säkraste vården.  I det ledet skall regionen införa ett 
samlat högkostnadsskydd.  
I detta högkostnadsskydd skall öppensjukvård, sjukresor, behandlingshjälpmedel och dygnsavgift i 
slutenvård ingå. Detta för att säkra tillgången till vård och rehabiliteringsinsatser till alla invånare och 
för en rimlig kostnad. Med detta högkostnadsskyddssystem sparar de multisjuka flera tusenlappar om 
året.  
 
Region Jönköpings län skall säkerställa en vård på lika villkor och ett ansvarstagande när det gäller 
skattemedel och skall därför inte sälja ut eller överlåta vårdcentraler och sjukhus till privata företag. 
Kontinuerligt oberoende kontroller ska utföras på privata vårdcentraler och möjlighet att snabbare 
säga upp tillstånd vid oegentligheter måste finnas.  Dessutom är det märkligt att patienter automatiskt 
och mot sin vilja blir listade på privata vårdcentraler. Vården skall i alla lägen grundas på 
människovärdes- och behovsprincipen.  
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TILLSAMMANS FÖR BÄSTA MÖJLIGA HÄLSA OCH JÄMLIK VÅRD    

Region Jönköpings län ska vara bästa platsen att växa upp, leva och åldras på.  
 

 
 

För att möta framtidens utmaning inom hälso- och sjukvård finns behov av ett större fokus på 
verksamheter utanför sjukhusvården, i den nära vården. Detta inbegriper verksamheter i hela 
samhället; inom både Region Jönköpings län, kommunerna och civilsamhället. Men civilsamhället kan 
aldrig och ska inte heller ta över regionens roll som trygghetsnav. Det är grundläggande att 
förändringar förankras på golvet och att resurser alltid följer med stora verksamhetsförändringar. Den 
vård som flyttas från sjukhusvården skall värnas och skyddas från privatiseringar och vårdval.  
 
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. Verksamheterna inom såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling är 
viktiga i detta arbete. Genom att skapa förutsättningar för bättre hälsa, i ett system, kan resurser 
användas mer effektivt. Förflyttning från slutenvård till öppenvård, från sjukhus till vårdcentral och från 
vård till hälsofrämjandeinsatser är påbörjat. 
 
Välfärdsutmaningen innebär att betydligt fler invånare ska dela på samma resurser som hälso- och 
sjukvården har idag. Om ett växande antal invånare skulle ha samma konsumtionsmönster av hälso- 
och sjukvård som idag och vi skulle utföra den på samma sätt skulle budgeten för hälso- och sjukvård 
behöva utökas med cirka 1 miljard kronor fram till 2030. Pengar kan genereras genom ökade 
skatteintäkter om i staten genomför en stor skattereform där de som är välbeställda får betala mer i 
skatt och samtidigt som statsbidragen ökar. Vilket är helt rimligt, dessutom behöver skatten bli mer 
progressiv och kapitalskatterna måste höjas. Det innebär inte att vi kan vara vårdslösa med de 
skattemedel som finns till förfogande. Slöseriet i offentlig sektor måste upphöra och politiken måste ta 
ett större ekonomiskt ansvar. En stor del av slöseriet kan härföras till privatiseringar och new public 
managment-byråkrati. 
 
Digitalisering och artificiell intelligens kan vara viktiga arbetssätt för att minska resursförbrukningen. 
Detta för att kunna ge hälso- och sjukvård till fler med mindre resurser per invånare. Förflyttningen 
behöver ske successivt.  
 
En plan för Framtidens hälso- och sjukvård är framtagen under 2019. I denna beskrivs en strategi för 
hur den nära vården har en inriktning att stå för 30 procent av den totala hälso- och sjukvården år 
2030. Den måste fyllas på med redigöresler för tillvägagångssätt med mera. 
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Kvalitet är vår strategi 
Hälso- och sjukvårdens budget för 2020 motsvarar cirka 9,5 miljarder kronor. Den stora resursen för 
utveckling uppstår genom att förbättra och effektivisera nuvarande verksamhet. På detta sätt frigörs 
arbetstid och andra resurser som kan satsas på nya områden och åtaganden.  
 
Det finns fortfarande trösklar inom hälso- och sjukvården, både mellan kommun och Region 
Jönköpings län och mellan olika delar av verksamheten. Dessa trösklar måste arbetas bort så att 
hälso- och sjukvården blir sömlös. Frågan: Vad är bäst för Esther ska genomsyra all verksamhet. 

VÅR MODELL FÖR PRIMÄRVÅRD – NU OCH 2030 
 

Förslagen om att flytta fler uppgifter från specialistvården till primärvården blir allt mer påtagliga. När 
regionen planerar för framtidens vård måste alltid verksamhetsmål och det lagstiftade uppdraget vara i 
fokus. Tyvärr handlar det mesta i förslagen än så länge om ekonomi och inte om 
verksamhetsutveckling. Det rimliga är att beakta alla aspekter och först se över vilka verksamheter 
och vilken vård som faktiskt skulle fungera bättre i primärvården. Verksamhetsförflyttningar skall inte 
vara förknippade med nedskärningar.  
 
När man genomför omdanande förändringar enbart baserade på ekonomi riskarerar dem att slå väldig 
fel. Vanligast är då att redan svaga grupper i samhället drabbas. Vänsterpartiet medger att vissa 
verksamhetsområden möjligen skulle fungera bättre i primärvården än i sjukhusvården, och i första 
läget är det vi skall utgå ifrån. Sedan se om eventuella ekonomiska vinster kan göras. Vi är dock 
kritiska till att överföra verksamheter till primärvården om detta samtidigt innebär att de integreras i 
vårdvalet. Tvärt om behöver vi skydda dessa verksamheter från vårdvalets negativa konsekvenser 
och freda dem likt det sätt vi idag fredar Barnavårdscentralerna. Det är fullt möjligt att fler uppgifter bör 
utföras av primärvården men då vill vi ha en garanti för att dessa verksamheter inte inkluderas i 
vårdvalet.  
 
Dessutom skall likvärdigheten garanteras samtidigt som primärvården måste få de resurser som krävs 
för det eventuella nya uppdraget. Primärvården måste få utvecklas och bemannas med ordentligt med 
personal, det är alldeles för stora skillnader i kvalitet mellan olika vårdcentraler i länet idag. Denna 
kvalitetsskillnad måste överbyggas innan fler verksamheter kan integreras i primärvården. Då är 
tillgänglighet och kontinuitet grundläggande. Därför behövs en stor grundbemanning och 
bemanningsföretagen i vården måste bort.  
Vi är för patientens möjlighet att välja vårdcentral men det skall inte behöva ske av kvalitetsmässiga 
skäl utan på grund av livspusslande och alla vårdcentraler skall vara regiondrivna.  
 
Förflyttningar av verksamhet får inte skada möjligheterna får våra tre akutsjukhus att just förbli 
akutsjukhus. En medvetenhet måste finnas kring att varje bortplockad verksamhet på ett sjukhus 
påverkar den övriga verksamheten på sjukhuset. Ett sjukhus är ett pussel där alla delar måste fungera 
och passa ihop. Akutsjukhusen är nog dränerade och innan verksamhet flyttas är det dags för en 
utredning om akutvårdens förutsättningar och akutsjukhusens framtid. Det är vår fasta övertygelse att 
Region Jönköpings län ska ha tre fullvärdiga akutsjukhus dygnet runt även i framtiden. Detta är en 
förutsättning för jämlik vård av hög kvalitet för alla invånare. Alla beslut måste fattas med detta i 
åtanke. Ett akutsjukhus är ett pussel där helheten är större än de enskilda delarna var för sig. Under 
mandatperioden vill vi tillsätta en utredning för hur Region Jönköpings län kan garantera tre 
akutsjukhus på lång sikt. Denna utredning bör göras av professionerna och verksamheterna i samråd 
och ha tidsperspektivet 10-15 år framåt i tiden. Det är också av stor betydelse att vi efterfrågar en 
nationell utredning om akutsjukvården.  
 
Vårdvalet måste bytas ut, eftersom det enbart handlar om en marknadsanpassning av vården som 
inte gagnar patienterna. Dessutom förändrade vårdvalet hela strukturen i primärvården med en fri 
etableringsrätt för läkare och vårdbolag.  Regionen ska utarbeta en modell som säkerställer patientens 
rätt att välja vårdcentral utifrån sitt livspussel och inte vårdföretagens rätt att tjäna pengar. Det skall 
helt enkelt inte vara möjligt att välja fel vårdcentral eftersom alla i enlighet med 
hälsosjukvårdslagstiftningen skall vara likvärdiga och det klarar vi bara av om alla vårdcentraler är 
offentliga och inkorporerade i Bra liv. 
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Primärvården i Region Jönköpings län är på många sätt mycket bra och står sig väl i ett nationellt 
perspektiv. Men primärvården i vår region har också brister, framförallt ur ett likvärdighetsperspektiv. 
Därför är det viktigt att vi inte bara jämför oss med andra regioner utan även internregionallt. 
Kvalitetsskillnaderna som finns mellan vårdcentralerna i regionen är allt för stor. Detta gäller i 
synnerhet faktorer som rör bemötande och kontinuitet, det visar bland annat den nationella 
patientenkäten. Det är väldigt angeläget att vi kan garantera våra patienter en likvärdig vård. Därför är 
det inte bra att det finns så stora skillnader gällande kvalité bland länets vårdcentraler. Denna 
utmaning måste vi ta på största allvar om vi vill garantera våra invånare en jämlik och likvärdig vård.  
 
Den beslutade förändringen av ambulansverksamheten måste följas noggrant. Vi utesluter inte att 
ytterligare satsningar på organisationen kan behövas. 
 

 När verksamhets flyttas skall de ske förankrat och baserat på möjligheten till bättre vård 
samtidigt som resurser flyttas över 

 Verksamhet som flyttas från sjukhusvård till primärvård skall värnas och skyddas från 
privatiseringar 

Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv 
En stor utmaning är de stora ojämlikheterna i 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 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. Handlingsplanen ska 
revideras under 2020.  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  
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 

Strategi för hälsa 
Tillsammas - varje dag lite bättre 
Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter: skola, socialtjänst, vård- och 
omsorg, hälso- och 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 Landsting (SKL).  
 
Det finns tre målområden för genomförandet av strategin:  

 En god och jämlik hälsa. Det övergripande nationella målet är en god och jämlik hälsa för alla. 
Samtliga verksamheters arbete och konkreta delmål värderas utifrån detta 
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 God kvalitet. Alla välfärdstjänster ska ha en god kvalitet. God kvalitet avgörs bland annat av 
elever, brukare och patienter men också av förmågan att förnya befintlig service utifrån 
sammanhang och målgrupp 

 Hållbart och uthålligt. När vi arbetar rätt för att nå en god och jämlik hälsa och utför 
välfärdsarbetet med god kvalitet kommer resultatet bli hållbart och uthålligt. Det vill säga att 
hälsan kommer att förbättras inom alla områden och skillnader mellan olika grupper kommer 
att minska. 

 
Livsstilsutmaningen  
Att främja folkhälsa är ett arbete inte bara för vården utan för hela samhället. Den nära vården har 
dock ett särskilt ansvar för att stötta personer med hög risk för sjukdom till livsstilsförändring. Det finns 
goda exempel som bygger på samverkan mellan vårdcentraler och kommuner. Arbetet med att stödja 
livsstilsförändring bör utvecklas och spridas till hela den nära vården i Region Jönköpings län och 
gärna i samverkan med kommunerna.  

God hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvården ska vara: 

 personcentrerad – vården ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov 

 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 – vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Den nära vården 
 

 

      
 

 

 

Bild: Vårdens aktörer som skapar värdet tillsammans med patienter och närstående  
 
Den nära vården är basen i hälso- och sjukvårdssystemet. Målet är att huvuddelen av invånarnas 
behov av öppen hälso- och sjukvård tillgodoses i den nära vården.  Detta inbegriper verksamheter i 
hela samhället; inom både Region Jönköpings län, 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 

 är att vården skapas tillsammans mellan patient och patient              

 arbetar preventivt och proaktivt och möter problemen uppströms  

 är det stöd kommuner, landsting 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 
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 har vårdcentralen som bas – ett skifte mot dagens sjukhusbaserade vård 

 använder e-hälsans alla möjligheter att möta patientens behov  

 är att den vård som idag ges i slutenvård kan ges i annan form nära patienten 
 
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  

 erbjuda förebyggande hälsovård och hälsosamtal 

 identifiera, lära känna och aktivt hålla 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 behov. 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 

 erbjuda fast vårdkontakt 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 och funktionsnedsättning 

 särskilt fokus är på psykisk sjukdom eftersom det är de diagnoser som ökar mest bland 
sjukskrivna personer 

 
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.  
 
Utgångspunkter i organiseringen av specialiserad vård:  

 den nära vården är bas för länets hälso- och sjukvård 

 tre välfungerande akutsjukhus  

 länssjukvården fördelas på tre sjukhus  

 särskild hänsyn ska tas till fungerande vårdkedjor 

 säkerställa resurser i form av personal, kompetens, utrustning och lokaler 

 främja god samverkan i hela systemet 

 vårdplatser ska motsvara det faktiska behovet och ta höjd för toppar 

 vara en lärande organisation 
 
Delar av ögonsjukvården bedrivs i vårdval. Något ytterligare vårdval planeras inte att införas under 
mandatperioden. Däremot måste vi allvarligt se över hur privatiseringar kan vridas tillbaka. Den 
offentliga sektorn skall hålla ihop och vården sköts bäst när den utförs av det gemensamma. 
Förebyggande arbete och rehabilitering är god hälsoekonomi. Det gäller att ha ett långsiktigt 
perspektiv och att innefatta den nödvändiga rehabiliteringen efter sjukdom och skada i processen 
redan från början. Rehabiliterings- och psykosociala insatser samt återbesök ska ingå i vårdgarantin. 
Upprättandet av individuella rehabiliterings- och habiliteringsplaner måste vara rutinbaserat.  
Tekniska hjälpmedel måste ses som en del i rehabiliteringsprocessen och ska vara avgiftsfria 
alternativt ingå i ett samlat högkostnadsskydd. Under senare år har hjälpmedel tagits fram som kan ge 
en bättre vardag till personer med olika neuropsykiatriska och psykiatriska symtom.  
Denna typ av kognitiva hjälpmedel skall tillhandahållas till de patienter som har ett behov av det och 
kunskap om denna typ av hjälpmedel skall spridas till patienter, anhöriga och medarbetare.  
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Varje år blir det vinter och med vintern kommer förr eller senare halkan. Detta upprepas år efter år och 
varje år kommer också många, framförallt äldre, att falla och ådra sig frakturer. En fraktur innebär ett 
stort lidande för den drabbade och kostnader för sjukvård och rehabilitering. Allt detta trots att det finns 
ett enkelt och billigt sätt att förebygga att olyckan är framme. Broddar som sätts på skorna kan 
förebygga många av dessa fallolyckor. I en del kommuner har man därför beslutat att erbjuda 
personer över 65 år kostnadsfria halkskydd. Det skulle vara en klok förebyggande åtgärd som borde 
införas även i Region Jönköpings län. De kan distribueras via vårdcentral och för ändamålet avsätts 2 
miljoner. Medlen tas ur regionstyrelsens oförutsedda för 2018. 
 
Tempererad bassängträning måste kunna erbjudas i alla länsdelar. Utlands- och utomlänsvård är ett 
värdefullt komplement till annan regelbunden rehabilitering på hemorten. Den länsövergripande 
kartläggning över hur rehabiliteringsresurserna är fördelade inom såväl somatisk som psykiatrisk vård 
samt mellan öppen och sluten vård, som genomförts och redovisades under hösten 2010 visade på 
stora obalanser i resurserna. Rehabiliterings- och habiliteringsresurserna ska fördelas rättvist över 
länet och inom olika verksamheter med patientens behov i centrum.  
Dessutom måste rehabiliteringen ha resurser i form av fysioterapeuter och arbetsterapeuter med 
psykiatrisk kompetens. 

Tandvård 
Tandhälsan har återigen blivit en tydlig klassmarkör. Vänsterpartiet vill efterfråga en nationell 
tandvårdsreform så att fler får råd att söka tandvård och få behandling. Den lagstiftning som hindrar 
regionala beslutsfattare att anställa personal i Folktandvården utan att höja priser är oerhört destruktiv. 
Folktandvården måste utvecklas, i det arbetet ska medarbetare och arbetsmiljö prioriteras.  Invånarna 
i Region Jönköpings län gillar Folktandvården men köerna för att få en tid är inte lika populära. Vi vill 
tillföra medel för att ge Folktandvården ett vidgat uppdrag för att arbeta med skolor, äldreboenden och 
flyktingboenden. Vi tror också att ett utökat glesbygdsstöd behövs.  
 
Sedan tandvårdsmarknaden avreglerades har priserna stigit kraftigt. De höga kostnaderna för 
undersökning och behandling gör att de som tjänar minst besöker tandläkaren mer sällan eller tvingas 
helt avstå från tandläkarbesök. Dessutom är regionala beslutsfattare bakbundna av en mycket 
destruktiv lagstiftning som varje dag drabbar tandvårdspatienter. 
 
De med väldigt små ekonomiska resurser har ingen nytta av det högkostnadsskydd som finns idag 
eftersom det endast gäller kostnader över 3 000 kronor, och då ersätts endast hälften av kostnaden. 
Ersättningssystemet gör dessutom att det är mer lönsamt för tandläkare att laga tänderna än att satsa 
på förebyggande tandvård.  
 
Tänderna är en del av kroppen och borde därför ingå i ett högkostnadsskydd mer likt det som finns för 
den reguljära vården, tandstatusen har stor betydelse för en människans totala hälsa.  
Det är självklart att alla skall ha rätt till en god tandhälsa oberoende av plånbokens tjocklek. På 
nationell nivå bör högkostnadsskydd för tandvården tas fram och på sikt bör tandvårdens kostnader 
för den enskilda vara i paritet med vad primärvården kostar. 
 
Det är viktigt att alla invånare i länet har tillgång till offentligt driven Folktandvård. Det är också viktigt 
att det finns en geografisk närhet till Folktandvården och att köerna för att skriva in sig arbetas bort. 
För att göra detta krävs stora satsningar på arbetsmiljö inom Folktandvården så att personalen vill 
arbeta kvar hos oss. Men det behövs också lönesatsningar och utbildningsarbete. Det råder idag 
akutbrist på tandsköterskor och de bör vara en prioriterad medarbetargrupp.  
 Alla medborgare som vill bör få möjlighet att komma in på Folktandvården. Men för att det skall bli 
verklighet behöver ett stort och målmedvetet arbete genomföras. Folktandvården saknar idag väldigt 
många tandsköterskor bland annat på grund av arbetsmiljöproblem och för låga löner i förhållande till 
de privata tandläkarhusen som dränerar Folktandvården på personal och resurser. Region Jönköpings 
län har varit föregångare inom tandvården och speciellt inom barn- och ungdomstandvården där vi har 
nått de bästa resultaten i hela landet, detta har inte varit gratis utan ett resultat av att målinriktat arbete 
mot barnen, detta måste slås vakt om. Möjligen bör det högsta priset för Frisktandvård ses över så att 
kostnadsskillnader jämnas ut i väntan på ett bättre system.  
 
Regionen bör undersöka alla möjliga vägar för att knyta till sig yrkes- och högskoleutbildningar med 
inriktning mot tandvård. Det är av stor vikt att regionen i framtiden kan rekrytera personal från 
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näraliggande utbildningsorter. Dessutom måste vi använda personalresurserna på rätt sätt. Rätt 
använd kompetens gäller såväl tandsköterskor, tandhygienister som tandläkare. 
Det är klokt att investera i god tandhälsa redan i ungdomsåren genom att utvidga ålderspannet för fri 
tandvård. Det är nödvändigt att Folktandvården tidigt når alla barn. Därför bör deras uppdrag med att 
besöka skolor och flyktingboenden utvidgas. 

 
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. Marknadsutsättningen av 
tandvården är ett misslyckande och innebär i dag dyr 
tandvård som inte alla har råd med och köerna växer sig 
långa till flera kliniker.  
 
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. 

 en redogörelse för vad som krävs för att eliminera 
köerna till klinikerna, kring detta krävs fullständig transparens 

 
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.  
 
Region Jönköpings län ligger i topp vad gäller kariesfrihet hos 19-åringar (2017). Arbetet för god 
tandhälsa ska fortsätta och ambitionsnivåerna ska vara fortsatt höga inom barntandvården. Samtidig 
tar det skett en tydlig försämring i de längre åldersgrupperna ur ett nationellt perspektiv.  
 
Tillgängligheten till folktandvårdskliniker behöver bli bättre. De kliniker som finns i glesbygd behöver 
extra stöd för att kunna fortsätta sin verksamhet. Sammantaget är tandvården tagen som gissla av ett 
borgerligt samhällsexperiment som måste upphöra om det på sikt skall gå att garantera jämlik och god 
tandvård för alla.  

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 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? 
 
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. 

 



FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 
 

 

14 

 
Utöver dessa finns samrådsgrupper inom; folkhälsa, funktionsnedsättning och e-hälsa. Ökad 
samverkan inom rehabiliteringsområdet planeras i ny samrådsgrupp.  
 
Tillsammans med kommunerna utvecklas ett sätt att kontinuerligt analysera och följa upp 
verksamheten.  
 
Arbetet som sker i samverkan med kommunerna är omfattande. Strategi för hälsa inom 
folkhälsoområdet, familjecentraler, barn och ungdomshälsan, barnahus och ungdomsmottagningar 
inklusive ungdomsmottagning online inom strategigrupp barn och unga är exempel på områden där 
samverkan sker.  
 
Beroendevård med tillnyktringsenhet, beroendemottagning under utredning, sprutbytesmottagning och 
arbete kring våld i nära relationer är ytterligare områden där finns ett nära samarbete med 
kommunerna, som leds av strategigrupp psykiatri och missbruk.  
 
Arbetet kring hemsjukvården sker i nära samarbete med sjukhus, den nära vården och kommuner 
ihop med patienter och närstående. Trygg och säker hemgång är ett tydligt exempel på hur alla parter 
arbetar för att patienten ska få den bästa vården. Den palliativa vården är en viktig del som sker i 
samverkan.  
 
Region Jönköpings län avser att under mandatperioden intensifiera samarbetet ytterligare för att med 
kommunerna utarbeta högre målsättningar inom flera områden och söka ett utökat samarbete. 
Områden som särskilt kan vara aktuella är vilka åldersgrupper som ungdomsmottagningarna ska 
omfatta och behovet av palliativt gästhem.  

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. 
 
Som patient i Sydöstra sjukvårdsregionen ska du  

 erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök  

 erbjudas diagnostik och behandling samt uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte  

 vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan  

 få tillgång till jämlik vård  

 erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram  

 få tillgång till patientsäker vård  

 erbjudas kostnadseffektiv vård  
I Sydöstra sjukvårdsregionen prioriteras patientnära forskning. 

NÅGRA ORD OM LIKVÄRDIG VÅRD 
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Sverige har en sjukvård som håller hög klass och de medicinska resultaten är i en internationell 
jämförelse goda. Samtidigt finns det stora utmaningar med växande köer till sjukvård och tandvård. 
Sjukvården ska vara sammanhållen och storleken på den egna plånboken ska inte påverka hur bra 
eller hur snabb vård vi får. Vården ska finansieras gemensamt av alla invånare, där människor bidrar 
efter förmåga och får efter behov. Därför ska inga ytterligare privatiseringar genomföras inom 
sjukvården. För att uppnå målet om en jämlik hälso- och sjukvård som prioriterar de med störst behov 
behöver den nära sjukvården förstärkas. Större hänsyn måste tas till klassförutsättningar i de olika 
upptagningsområdena samt att en nära och trygg vård ska finnas lätt tillgänglig under större delen av 
dygnet. Alla invånare har samma rätt till alla delar av vården 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. Regionens styrning och ledning av arbetet med rätt använd kompetens ska 
systematiseras.  
 

 Behovet skall styra den vården som ges aldrig patientens betalningsbarhet 

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR FÖR ÄLDRE OCH MULTISJUKA 
 
Särskilda insatser skall genomföras för att skapa ett tryggare omhändertagande av de äldre på länets 
vårdcentraler och akutkliniker. En äldremottagning syftar till att erbjuda de äldre god tillgänglighet, 
kontinuitet men också stabilitet och trygghet. Flera av vårdcentralerna i regionen gör redan ett bra 
arbete med att erbjuda de äldre god vård under liknande premisser. Vänsterpartiet anser att detta 
förbättringsarbete måste organiseras och struktureras för att garantera de äldre en jämlik vård och 
arbetet måste bli verklighet på samtliga vårdcentraler.  
Till en äldremottagning ska det gå att ringa och direkt få prata med en annan människa och slippa 
krångliga knappvalssystem. Det är också viktigt att de äldre erbjuds en fast vårdkontakt när behov av 
detta finns.  
 
Vi tror att sjuksköterskor skulle kunna vara frontfigurer för denna verksamhet och därmed erbjuda de 
äldre ett välbekant ansikte. Det är oerhört viktigt att äldremottagningarnas syfte tydliggörs samtidigt 
som en viss standardisering sker. Med det sagt betyder det inte att varje äldremottagning behöver se 
exakt likadan ut.   
 
Det är viktigt att komma ihåg att varje vårdcentral har särskilda förutsättningar, unika patienter och 
geografisk placering. Det är vår bedömning att reform med syfte att åstadkomma äldremottagningar 
främst handlar om ett nytt arbetssätt och att använda de resurser som finns till förfogande på rätt sätt.  
Vårdskador måste systematiskt minimeras. Det handlar om att förbättra och prioritera upp arbetet med 
att minska skador till följd av smärta, fall, undernäring, trycksår och förlossningar. Stöd- och 
serviceverksamheter har en viktig roll att spela när det gäller att ge en god och säker vård till alla 
patienter och skall ges goda förutsättningar. Den äldre delen av befolkningen måste kunna känna sig 
trygga med att få bästa möjliga vård och att få hjälp med samordning och kontakter.  
 
De senaste decennierna har en plats på äldreboende blivit allt svårare att erhålla. Idag är nästan alla 
som bor på äldreboenden svårt sjuka och har ett stort vårdbehov. Många är så sjuka att de har svårt 
att ta sig till vårdcentraler och därför görs många läkarbesök på plats ute i äldreboendet. Men den 
läkartid som tilldelas de boende är kort och frågan är om de boende verkligen får den läkartid som de 
är i behov av. Därför ska läkartiderna på äldreboenden ges efter behov inte utefter förutbestämda 
tidsramar. Målet ska alltid varit att heltid skall vara en rättighet och deltid en möjlighet för personalen. Region 

Jönköpings län har fattat ett sådant beslut och det är en stor seger för de partier som under lång tid förespråkat 

rätten till heltid både som en klass- och jämställdhetsfråga. Det är också viktigt att regionen kvalitetssäkrar 

jämställdhetsarbetet så att kontinuerliga framsteg sker i form av utjämning av löneskillnader och rätt till 

delaktighet på sin arbetsplats. 
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MEDARBETARE 
 
Regionen ska även säkra en god arbetsmiljö för sina medarbetare. Friskvård och förebyggande arbete 
är oerhört viktigt för hälsan och träning på arbetstid kan ibland vara en del i detta.  
 
Den som drabbats av sjukdom måste få en snabb och kvalificerad rehabilitering och erbjudas en aktiv 
sjukskrivning med möjlighet att pröva sig fram till goda lösningar. En återgång i arbete måste få ta den 
tid som krävs för att få bästa möjliga, varaktiga resultat.  
 
Som offentlig arbetsgivare har Region Jönköpings län såväl ett ansvar som en möjlighet att vara ett 
föredöme och ge goda exempel när det gäller att erbjuda funktionsnedsatta möjlighet till anställningar. 
Detta arbete måste prioriteras och ett betydligt större antal anställningar förverkligas. En ödesfråga för 
framtiden är hyrpersonal och bemanningsföretagen i vården. Hyrläkarna bidrar till minskad kontinuitet 
för patienterna och försvårar kraftigt teamsamverkan i vården. Bemanningsföretagen i vården måste 
lagstiftas bort. Det är enda sättet för att i framtiden garantera våra invånare en vård av världsklass 
samtidigt som skattebetalarnas pengar inte slösas bort.  Region Jönköpings län måste vara 
pådrivande opinionsbildare i att få till stånd en nationell samverkan i frågan.  
 
Neddragningar och konkurrensutsättningar har visat sig innebära risker i patientsäkerheten och i 
förlängningen gett upphov till stora kostnader istället för de besparingar som varit avsikten. Regionen 
måste bli bättre på att hörsamma medarbetare och lyssna på facklig kritik, det är aldrig okej att utan 
vidare köra över personalen. Nedskärningarna av vårdplatser och personal är inte bara ett hot mot 
patientsäkerheten, de är också en stress- och arbetsmiljöfråga för personalen. Vänsterpartiet föreslår 
därför en satsning för att återinrätta många vårdplatser som försvunnit i nedskärningspaketet. 
 
Samtliga yrkesgrupper inom Region Jönköpings län behöver få tillgång till kompetensutveckling och 
stimulerande arbetsuppgifter. Delaktiga och engagerade medarbetare är den allra viktigaste resursen 
som Region Jönköpings län har och den resursen måste skötas om. Personalens synpunkter och 
förbättringsförslag är helt enkelt ovärderliga. Regionen måste också se över storleken på chefsgrupper 
så att en enskild chef inte har för stor personalgrupp att ansvara över. 
 
Region Jönköpings län skall i all väsentlig efterfråga kollektivavtal alternativt kräva kollektivavtalsvillkor 
för all verksamhet som finanseras och upphandlas av regionen. Här måste vi vara offensiva, inte minst 
med tanke på att svenska primärkommuner och regioner är de parter i hela Europa som ställer lägst 
krav. 
 
Det är angeläget att satsa på arbetsmiljöförbättringar för serviceverksamheterna. Många forskare 
varnar idag för konsekvenserna av att tillämpa industrimodeller för produktion på verksamheter i 
offentlig sektor, exempelvis inom vården. Vi ser idag en stigande sjukfrånvaro. De som är hårdast 
drabbade är kvinnor och hårt belastade yrkesroller som sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 
undersköterskor och städ. Hög sjukfrånvaro inte är en naturlag utan något som vi i allra högsta grad 
kan påverka. Vi vill att ett projekt med att arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom några utvalda 
verksamheter eller arbetsplatser ska sjösättas. Om det visar på goda resultat för verksamheten och för 
personalen ska projektet utvidgas. Ett lämpligt område kan vara kök- och restaurangpersonal eftersom 
vi dagsläget har svårt att erbjuda dem heltidsanställningar. Generellt anser Vänsterpartiet att en 
förutsättning för ett hållbart arbetsliv är att vi inte sliter ut varandra utan istället delar på arbetsbördan. 
Då kan vi motverka problem med arbetsskador och sjukskrivningar och på så vis även få den 
ekonomiska kalkylen att gå ihop.  
Fler vårdadministratörer i vården är att bra sätt att avlasta andra yrkesgrupper samtidigt som vården 
görs mer effektivt. Vi vill att en del av de riktade statsbidraget för goda arbetsvillkor och arbetsrätt går 
till att förstärka verksamheten med vårdadministratörer. 
 
En arbetsmiljökommission ska tillsättas med syfte att komma fram till hur vi brister i arbetet med 
arbetsmiljöfrågor i våra verksamheter. Den skall vara lösningsorienterad. I den mån extra medel 
behövs för detta så tas det ifrån det riktade statsbidraget för arbetsvillkor och arbetsrätt.  
Regionen måste fortsätta arbetet med RAK – rätt använd kompetens. Det håller inte i längden att låta 
exempelvis sjuksköterskor sköta sårvård, omsorg, städning och tvättning eller annat arbete som 
annars kunde utfört av exempelvis lokalvårdare och undersköterskor. På sätt och vis har regionen 
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själva satt sig i en sits där brist på sjuksköterskor råder eftersom deras yrkeskompetens inte används 
på rätt sätt. Vi behöver både undersköterskor och sjuksköterskor och vi vill att de skall göra det som 
de är bäst på. Därför måste varje profession få möjlighet att växa och utveckla det som de är bäst på. 
Undersköterskor bör exempelvis få lov att fokusera mer på sårvård och omsorg.  
 
Regionen behöver se över ersättningar vid exempelvis nattarbete för undersköterskor och 
sjuksköterskor. Det är idag inte attraktivt att jobba natt och det kan ibland vara svårt att få in personal. 
Det beror delvis på den allt för låga ersättningen. En rimlig ersättningsmodell är en timmes nattarbete 
mot 1.4h dagsarbete. På så vis får samtliga yrkesgrupper en förstärkt ersättning i enlighet mot sin 
grundlön istället för schabloner.  
 
Medarbetare som arbetar informationsinriktat inom sin profession, exempelvis medarbetarna på 1177, 
måste erbjudas möjlighet att variera sitt arbete så att de inte riskerar att tappa sin kompetens. 
Dessutom ska regionen arbeta för att så få som möjligt behöver vara ensamma när de arbetar. Det 
kan handla om att flytta telefonister som arbetar nattetid till andra avdelningar där det finns annan 
personal.   
Den psykiska ohälsan ökar och behovet av psykologer är stort. Det är centralt att regionen är en bra 
arbetsgivare som kan locka till sig psykologkompetenser. Idag snarare skrämmer regionen iväg denna 
yrkesgrupp. Det är inte rimligt, därför behövs en genomlysning kring vad vi kan göra föra att bättre ta 
hand om denna personalgrupp.  
 
Inom tandvården saknas det uppemot hundra tandsköterskor. Detta är ett problem som leder till både 
sjukdom hos personalen som tvingas ta ett allt större ansvar för arbetsbördan och på sikt påverkar 
detta patienternas vård. På kort sikt bildas också stora köer till Folktandvården. Därför behövs en 
satsning på personalen vid Folktandvården så att de får fler kollegor och löner som matchar de privata 
tandvårdsklinikerna. Det är också viktigt att se över personalens medbestämmanderätt på 
arbetsplatsen då det finns signaler som pekar på att verksamheten är allt mer toppstyrd. Regionen bör 
också försöka knyta till sig en tandläkarutbildning eller åtminstone delar av en sådan i likhet med 
läkarutbildningen. 

 

 Rätt till heltid 

 Tillsvidareanställning är norm 

 Demokrati på arbetsplatsen där medbestämande och delaktighet är centralt 
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Perspektiv: Medborgare 

STRATEGISKT MÅL Jämlik hälsa och nöjda patienter 

FRAMGÅNGSFAKTOR Personcentrerad vård med hög tillgänglighet   

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Kundtillfredsställelse  Nationell  
patientenkät  

Högre genomsnittligt 
resultat för 
dimensionerna i 
jämförelse med 
föregående  
undersökning  

Jämförelser med 
tidigare års mätning 
kan ej göras eftersom 
konceptet för nationell 
patientenkät har 
förändrats. 

Andel nöjda patienter 
80 % i samtliga 
dimensioner och alla 
verksamheter där 
mätningen skett  

Jag har tillgång till den 
hälso- och sjukvård 
jag behöver – 
instämmer helt/delvis 

Hälso- och sjukvårds- 
barometern 

90 %  90 % varav  
kvinnor 91,5 % och 
män 88,1 % 

87 % varav  
kvinnor x % och män x 
% 

Andel i befolkningen 
som har stort/mycket 
stort förtroende för 
hälso- och sjukvården 
i sin helhet i sitt sin 
region 

Hälso- och sjukvårds- 
barometern 

75 % 72 % varav  
kvinnor 74,2 % och 
män 70,5 % 

74 % varav  
kvinnor x % och män x 
% 

Medicinsk bedömning 
inom 3 dagar 

Nationella väntetids- 
databasen 

90 % Nytt mått Nytt mått 

Faktisk väntetid till 
första besök i 
specialiserad vård  
– andel kvinnor och 
män som fick komma 
inom 60 dagar 
(somatisk och 
psykiatrisk vård) 

Nationella  
väntetids- 
databasen 

80 %  75 % varav  
kvinnor 76,3 % och 
män 72,3 % 

Totalt 70%, varav 
kvinnor 71,6% och 
män 67,9 % 

Faktisk väntetid till 
operation/åtgärd inom 
specialiserad vård – 
andel kvinnor och män 
som fick en operation 
eller åtgärd inom 60 
dagar 

Nationella  
väntetids- 
databasen 

80 %  75 % varav  
kvinnor 74,9 % och 
män 74,8 % 

Totalt 72%, varav 
kvinnor 72,3% och 
män 72,4% 

Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt måldatum 

Diver  90 % 68 % varav  
kvinnor 70,9 % och 
män 64,6 % 

Totalt 69%, varav 
kvinnor 71,6% och 
män 64,6% 

Tid till ambulans – 
andel prio 1 larm inom 
20 minuter 

 80% Nytt mätetal 2019  74 % 

 

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

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. 
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Även anhöriga och närståendes hälsa och delaktighet ska finnas med och ha en tydligare roll vid varje 
kontakt med vårdgivare. Den personcentrerade vården ska utvecklas och inkludera 
patientföreningarna och brukarråd i arbetet. 
 
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. Lärcaféer i Jönköpings län bör utvecklas genom ett antal 
prioriterade diagnoser. En särskilt utsatt grupp inom vården är personer med allvarlig psykisk sjukdom 
och deras anhöriga. Lärcaféernas verksamhet ska vara regelbundet återkommande och anordnas i 
alla tre länsdelar.  
 
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.  
 

 Möjlighet till självinläggning vid en del psykiatriska avdelningar 

 Respekt för den enskildes situation 

 Stöd till anhöriga 

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. 
 
På gruppnivå erbjuds även fortsättningsvis samtal kring livsfrågor inom psykiatrin och i primärvården. 
Samtalen utgår från åtta existentiella teman, inspirerade av WHO:s internationella 
folkhälsoundersökningar. Gemensamt för insatser inom området är ett lösningsfokuserat och 
salutogent förhållningssätt som stödjer ”friskfaktorer” som främjar nyorientering och upprätthåller 
hälsan. Även självhjälpsgrupper och lärcaféer utgör mötesplatser för bearbetning av livsfrågor. I 
Region Jönköpings län finns också samtalsgrupper för medarbetare i vården, där tanken är att egen 
bearbetning av livsfrågorna ökar förutsättningarna att möta patienters behov. För att främja förankring, 
samordning och långsiktig hållbarhet kommer arbetet med existentiell hälsa att successivt ges en 
fastare organisatorisk form. 

Etik och bemötande  
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 

 ge vägledning och stöd kring etik och förhållningssätt 
Etikrådet har också tilldelats ansvar för samordning av den andliga vården och för att främja arbetet 
med existentiell hälsa.  
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Tillgänglig vård  
Tillgängligheten till vården är en central förtroendefråga för hälso- och sjukvården och avgörande för 
patienters tillfredsställelse med vården. Utgångspunkten är att vården ska vara lätt att nå och ges i 
rimlig tid. Det är viktigt att patienter kan känna tillit till vården och en trygghet i att man får vård när 
man behöver den. Det finns en lång tradition av arbete för att förbättra tillgängligheten inom respektive 
specialitet och verksamhetsområde. Från 1 januari 2019 ska man som patient bli medicinskt bedömd 
av en sjuksköterska, läkare eller fysioterapeut inom 3 dagar. Den nära vården är basen i hälso- och 
sjukvården och vårdcentralen ska vara det självklara valet för invånarna när de har behov av hälso- 
och sjukvård. 1177 Vårdguiden via web eller telefon är dörren in till hälso- och sjukvården. 
 
1177 Vårdguiden via webb eller på telefon ska vara dörren in till vården och stöd i individens kontakt 
med vården och som en integrerad del i hälso-, sjuk-, tandvårds- och omsorgsstrukturen.  För att öka 
tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon utvecklas nationell samverkan. 1177 ska ha en tydlig 
koppling till den nära vården och en målsättning under planperioden är att avsevärt förbättra 
tillgängligheten. 
 
Som ett led i arbetet för en bättre och mer tillgänglig nära vård i Region Jönköpings län behöver 
vårdcentralerna anpassa sina öppettider utifrån patienternas behov. Ett flexibelt öppethållande kan 
skapa en bättre tillgänglighet för patienterna. Det förutsätter en god bemanning på vårdcentralerna. 
Den nära vården ska vara första linjens hälso- och sjukvård där flertalet patienter ska söka sig för att 
få sitt vårdbehov tillgodosett och tillgängligheten behöver bli bättre utifrån patientens behov. 
 
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.  
 
Den nära vården behöver utveckla sitt omhändertagande för att möta multisjukas och äldres behov. 
Patienter med stora vårdbehov, exempelvis multisjuka och äldre, ska erbjudas vårdsamordnare, 
kontaktsjuksköterska och fast läkarkontakt. Patienten ska även erbjudas ett patientkontrakt med bland 
annat en samlad tidsplan över alla inplanerade vårdinsatser. 
 
Utvecklingen går mot att allt fler sjukvårdsinsatser görs i hemmet och allt svårare sjuka får möjligheta 
att vårdas i hemmet. För att möta behoven bör den nära vården i samverkan med den kommunala 
sjukvården inrätta tvärprofessionella närsjukvårdsteam. 
 
Invånarnas behov av psykiatrisk öppenvård har ökat. Vården som är nära patienten ska förstärkas för 
att tillgodose detta behov. För detta behöver teamarbetet fortsätta att utvecklas.  

Sveriges bästa digitala vård 
Region Jönköpings län ska utifrån det nationella målet fortsätta investera i e-hälsa och ska ha som 
mål att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem, enligt en plan framtagen under 2019.  
 
Välfärdsteknik och e-hälsa är ett expanderande område med stora kvalitetsvinster för den enskilda 
patienten. Den kan också ge möjlighet till att effektivisera sjukvården. Region Jönköpings län är aktiv i 
implementerandet av olika välfärdstekniska lösningar och i utveckling av e-hälsområden. 
Implementering av e-hälsa (IT) ska ske på ett kostnadseffektivt sätt som leder till kvalitetsförbättringar 
inom vården.  
 
Regeringens och SKL: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 

 utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet 
 
Region Jönköping län arbetar mot den nationella visionen och arbetet innefattar utveckling, 
samordning och införande av e-hälsostöd i form av nya vårdtjänster och invånartjänster. Nyttoeffekter 
ska skapas för att: 

 invånare, patient och närstående ska ha tillgång till lättillgänglig och kvalitetssäkrad information, 
åtkomst till dokumentation från insatser och behandlingar, samt individuellt anpassad service och 
e-tjänster 
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 vårdpersonal ska ha tillgång till välfungerande och samverkande verksamhets- och 
beslutsstödsystem som säkerställer hög kvalitet och säkerhet 

 beslutsfattare ska ha ändamålsenliga verktyg för uppföljning av kvalitet och säkerhet samt få 
relevanta beslutsunderlag för planering, styrning och resursfördelning. 

 mäta konstandsutveckling för den digitala och förhindra att behovsprincipen sätts ur spel 
 
För att vården ska kunna dra full nytta av och använda e-hälsotjänster optimalt, krävs kontinuerlig 
utveckling och förbättring av vårdens processer och arbetsflöden. Genom nationell och regional 
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 besök. 

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 kvinnor och män. 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 hbtq-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. Vi ska 
förebygga och minska ohälsa bland hbtq-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 hbtq-frågor liksom 
diplomering erbjuds verksamheter inom Region Jönköpings län och samarbetspartners. 

Asyl och flyktingar 
För personer med utländsk bakgrund finns behov av anpassad kommunikation kring hälsa och svensk 
sjukvård. En långsiktig modell för fortsatt stöd till målgruppen är framtagen 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. 
Även ett fortsatt stöd för ensamkommande barn i vård, skola och hem behövs.  

FRAMGÅNGSFAKTOR Bästa plats att växa upp och åldras på  

BARN OCH UNGA 
 

Det finns stora behov att stödja och hjälpa de unga som i allt högre utsträckning drabbats av psykisk 
ohälsa, det är positivt att mottagningar med detta syfte nu finns i alla länsdelar.  
 
Det är grundläggande att arbeta för likvärdiga ungdomsmottagningar i samverkan med alla av länets 
kommuner eftersom denna verksamhet inte finns reglerat i lag. De nationella minimikrav som tagits 
fram av Sveriges förenade ungdomsmottagningar måste uppfyllas och idag är regionen och 
kommunerna inte i närheten av att klara dessa. Det är nödvändigt att en ungdomsmottagning finns i 
varje kommun och att de nationella riktlinjerna för bemanningsgrad och professioner följs. Vi satsar på 
ungdomen och förstärker ungdomsmottagningsverksamheten. Region Jönköpings län ska arbeta för 
att införa gratis preventivmedel i form av kondomer på samtliga ungdomsmottagningar.  
Region Jönköpings län måste ta sig en rejäl funderare över hur vi tryggar framtidens behov att 
sjukhusclowner. I Östergötland satsas det stort på denna yrkesgrupp och de bidrar till en betydligt 
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bättre verksamhet. Vi har idag en situation som inte är stabil. Det är dags att vi heltidsanställer 
sjukhusclowner och tryggar den kompetensen, inte minst för barnens skull.  Det suicidpreventiva 
arbetet måste intensifieras när det gäller de unga – här gäller en absolut nollvision.  
 
En handlingsplan för att arbeta med nollvision tas fram.  Arbetet med barnkonventionen fortsätter och 
ett barnbokslut skall presenteras årligen. Barn med en svårt sjuka förälder ska ges omfattande stöd. 
Habiliteringen är en verksamhet som riktar sig till människor med tidigt förvärvade 
funktionsnedsättningar. En viktig verksamhet för att ge en god livskvalitet och möjligheter till ett bra liv. 
Fler barn än tidigare har idag behov av kvalificerad habilitering. Barnen behöver skyddas från skadlig 
inverkan av kemiska ämnen, det ska ingå i Barnhälsovårdens uppdrag att informera och stödja 
föräldrar i dessa svåra frågor som kräver ökad kunskap. Dessutom behöver regionen anställa fler 
dietister som kan arbeta med barn som lider av fetma eller andra nutritionsbaserade sjukdomar.  

Omskärelse av barn 
Redan i förskoleåldern lär sig barnen i Sverige att de själva äger rätten över sin kropp. Det handlar 
bland annat om rätten att motsäga sig beröring, även om det så bara handlar om en kram. Det är både 
positivt och glädjande när samhället tar barnens integritet på allvar. En kampanj som många förskolor 
använder sig av är Stopp! Min Kropp! som bland annat Rädda barnen står bakom. I materialet 
behandlas exempelvis att kroppen har privata områden och vad man får och inte för göra mot eller 
med andras kroppar. I det perspektivet tycks det nästan absurt att samhället i andra avseenden, utan 
hänsyn till barns rätt över sina egna kroppar, kan tillåta kirurgiska ingrepp som saknar medicinsk 
grund på barn. 
 
Enligt Socialstyrelsen (2014) utförs ungefär 2000-3000 omskärelser av minderåriga pojkar varje år i 
Sverige. Eftersom siffran är några år gammal finns det anledning att tro att siffran är något högre idag. 
Icke-medicinsk omskärelse är svår att förena med respekten för barnets rätt till integritet och 
självbestämmande. Kirurgiska ingrepp bör heller inte utföras utan medicinsk grund eftersom de aldrig 
är helt riskfria. Dessutom finns det finns många auktoriteter på området som förespråkar att barn inte 
skall utsättas för onödiga kirurgiska ingrepp när inga faktiska medicinska skäl föreligger.   
 
Flera betydande auktoriteter inom barns rättigheter har sedan tidigare aktivt tagit ställning emot 
omskärelse av minderåriga. De anser att omskärelse av ett barn utan medicinsk grund och utan 
samtycke från individen bryter mot barnets mänskliga rättigheter och går stick i stäv med de 
grundläggande medicin-etiska principerna. Mot bakgrund av att ingreppet är oåterkalleligt och kan 
leda till allvarliga komplikationer ses det som grundläggande att föräldrarätten inte sätts före barnets 
rätt till medbestämmande, kroppslig integritet och skydd mot skadliga sedvänjor. 
 
Barnombudsmannen problematiserar vidare att en annan aspekt är att ingreppet sammantaget saknar 
hälsomässiga vinster för barnet och att det kan leda till komplikationer som blödningar och infektioner. 
I värsta fall menar Barnombudsmannen att omskärelse av barn kan leda till allvarliga skador på penis 
och att barn i extremfall kan avlida. Barnombudsmannen anser att omskärelse av pojkar utan barnets 
samtycke är i strid med artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter som ger barn rätt att 
uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem. De anser också att det strider mot artikel 24(3) som innebär att 
barn ska skyddas mot traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. Omskärelse utan 
samtycke innebär, enligt deras mening, en kränkning av barnets rätt till respekt för sin fysiska 
integritet.  
 
Lagstiftningen behöver förändras för att överensstämma med barnets mänskliga rättigheter och 
medicinsk etik enligt Barnombudsmannen (2015). Omskärelse utan medicinsk grund endast få utföras 
om en pojke som uppnått den ålder och mognad som krävs för att förstå informationen och att barnet 
på riktigt kan samtycka till ingreppet. En del menar att ett upphörande av omskärelse av minderåriga 
pojkar skulle inkräkta på religionsfriheten. Men detta antagande vilar på den felaktiga föreställningen 
att omskärelse inte skadar kroppen. Det framgår helt tydligt i lagen om religionsfrihet att den inte kan 
åberopas för att skada en annan människa. 
 
Region Jönköpings län behöver ompröva sitt ställningstagande kring att erbjuda omskärelse av 
minderåriga barn. Samtidigt behöver Region Jönköpings län, med hänsyn till barnets okränkbara rätt 
till sin egen kropp, blir en röst i remissvar och annan kommunikation med staten för att omskärelse av 
minderåriga skall förbjudas när inga medicinska skäl föreligger. 
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 Ompröva möjligheten att genomföra omskärelse på minderåriga barn. Det är inte förenligt 
med barnkonventionen eller etiska medicinska regler 

Barn och ungdomars hälsa  
Symtom på ett nedsatt psykiskt välbefinnande är vanligare bland svenska 15-åringar än i andra 
länder. Den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar stadigt, särskilt hos flickor. För att komma tillrätta 
med den negativa utvecklingen behöver samverkan mellan Region Jönköpings läns ansvarsområde 
för unga och kommunens elevhälsa förstärkas. Dessutom finns det goda exempel på kultur i vården 
som är mycket lovvärda, ett sådant exempel är sjukhusclowernas arbete. 

 

 Arbetet med att få bort köerna till BUP prioriteras 

 Anställ sjukhusclower i verksamheten 

 Harmonisera kostnader för den enskilde gällande sängvätande barn med övriga 
regioner. 

 Bredda barn och ungdomshälsan 

 

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. Alla 
familjecentraler ska genomföra föräldrakurser samt särskilt erbjuda pappautbildning. Kvinno- och 
barnhälsovården ska identifiera ohälsosamma levnadsvanor och motivera till goda levnadsvanor.  
 
I samverkan med kommunerna håller det på att etableras minst en familjecentral i varje kommun. En 
modell för verksamhetsuppföljning har införts på alla familjecentraler.  

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 översyn görs tillsammans med kommunerna när det gäller vilka åldrar som ska inkluderas samt 
eventuella justeringar av personalbehov på ungdomsmottagningarna.  
 
Staten lyfter ungdomsmottagningarnas roll för den psykiska hälsan och fördelar statsbidrag för att 
stärka den psykosociala verksamheten vid länets ungdomsmottagningar. En uppbyggnad av olika 
digitala tjänster till exempel virtuell ungdomsmottagning och andra e-tjänster pågår.  
 

 Stärkt stöd till länets ungdomsmottagningar i syfte att uppnå de nationella riktlinjerna 
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Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa  
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. Den psykiska ohälsan ökar och insatserna via barn- och 
ungdomshälsan behöver fortsatt utvecklas för att möta detta.  
 
Ett länsövergripande barnskyddsteam i projektform är under uppstart. Teamet ska bedriva utbildning 
och verka för att en generell kunskapsnivå inom samtliga hälso- och sjukvårdsinstanser upprätthålls, 
bedriva uppföljning och kvalitetssäkring och formulera rutiner för handläggning av barn som far illa. 
Dessutom ska teamet konsultativt bistå 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. 

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)  
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 BUP, 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. Detta måste ske i 
samverkan med kommunerna. Barn och ungdomshälsan behöver stärkas och breddas vilket också 
kan avlasta BUP. 

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. 

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.  

Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom 
Under planperioden genomförs förbättringsarbeten i samverkan mellan den specialiserade 
psykiatriska vården, den nära vården och kommunen. Syftet är att förbättra resultaten för somatisk 
samsjuklighet, upprättade hälsoplaner, hälsofrämjande insatser, samordnade vårdplaneringar och 
patientnöjdhet. Äldres psykiska hälsa är ett viktigt område att satsa på.  
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Strategiskt mål Bra munhälsa och god tandvård   
Tandvårdens mål är bra munhälsa på lika villkor för länets befolkning. Sambandet mellan tandhälsa 
och allmän hälsa blir allt tydligare. Därför är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet viktigt för 
alla patientgrupper. Allt fler äldre har egna tänder kvar högt upp i åren, vilket ställer stora krav på 
samverkan mellan omsorg, vård och 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 internt 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.  

FRAMGÅNGSFAKTOR Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå hälsoeffekter 
hos befolkningen   

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Andel kariesfria 19-åringar Resultaten 
kommer att redovisas i andel kvinnor 
och andel män. 

IT-systemet T4 45 % 42 %  
varav kvinnor 43,0 % 
och män 41,4 % 

Totalt 41%, varav 
kvinnor 44% och    
män 39% 

FRAMGÅNGSFAKTOR God tillgänglighet och bra bemötande  

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Andel 
revisionspatienter i tid 
till undersökning och 
behandling – 
Folktandvården totalt 

T4/Diver 90 % Nytt mått 2019  

Specialisttandvården – 
antal remisspatienter 
som väntat mer än 60 
dagar  

T4/Diver  0 587 986 

Täckningsgrad för den 
uppsökande 
verksamheten  

Statistik  90% 95 % 93 % 

Andel berättigande till 
nödvändig tandvård 
som fått den utförd  

Statistik Bättre än föregående 
år 

50 % varav  

kvinnor 47 % och män 
54 % 

Totalt 54%, varav 
kvinnor 53% och      
män 56% 

 

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. Folktandvården ska fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten på länets 
tandvårdsmottagningar.  
 
Många invånare önskar få sin tandvård hos folktandvården som därför får tillgänglighetsproblem. 
Folktandvården arbetar under 2019 fram en handlingsplan för att arbeta på nya sätt och samtidigt vara 
en attraktiv arbetsgivare.   

Perspektiv: Process och produktion  
I huvuduppdraget ingår att medverka till god folkhälsa samt ge kunskapsbaserad, ändamålsenlig och 
säker vård. Verksamheterna ska kännetecknas av kund- och processorientering och ledas med 
utgångspunkt från vad som är bäst för invånarna, patienterna och deras närstående.  
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STRATEGISKT MÅL: Bra folkhälsoarbete   

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer 

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

?     

 

Handlingsplanen för jämlik hälsa är reviderad för perioden 2018-2020. Exempel på aktiviteter som fått 
genomslag är kompetenslyft inom socio-ekonomisk metodik och medborgarmedverkan, utvecklade av 
stöd för ungas psykiska hälsa, insatser för nyanländas hälsa samt digitalisering av hälsosamtalen som 
genomförs av barnhälsovården, elevhälsan och den nära vården. Samverkan kring idrottsskolor för 
äldre, språkutveckling för barn och koncept för samtalsgrupper har prövats och sprids i hela länet.  

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser 
Vårdenheten 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. Digital process för barnhälsovårdens och den 
nära vårdens hälsosamtal infördes under 2018. Under 2019 utvärderas effekterna av hälsosamtal för 
att finna de bästa arbetssätten som införs under 2020. 
 
I delprojektet Meny till invånarna etableras ett samlat stöd som underlättar för invånarna att hantera 
sin egen hälsa. Den nära vården ska använda och hänvisa till utbudet av digitala invånartjänster och 
aktiviteter. Digitala tjänster är förstahandsvalet för egenvård.  
 
Invånarprogram för tobaksavvänjning 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.  

Rehabilitering 
Rehabiliteringsverksamheterna omfattar många olika professioner och kompetenser som erbjuder 
mångskiftande insatser och aktiviteter. En fortsatt utveckling sker för en samlad och strukturerad 
kunskapsbas för rehabilitering.  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. Samarbete med specialistsjukvården, 
vårdcentralerna och kommunerna är nödvändig för trygga och säkra övergångar och en bra 
rehabiliteringsprocess för den enskilde.  

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.  
 
En länsövergripande organisation med processledare och rehabkoordinatorer finns. 
Rehabkoordinatorer finns på alla vårdcentraler och kliniker med hög sjukskrivningsfrekvens.  
 

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 



FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 

 

27 

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. 

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 ska verksamheten ses över. Under 2019 görs en 
översyn av samordningsförbundens organisation och framtida uppdrag. 

STRATEGISKT MÅL Säker hälso- och sjukvård    

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer    

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Vårdprevention - Andel av patienter som 
bedömts ha risk inom område fall, undernäring, 
trycksår som fått åtgärd insatt (riskpatienter) 

Senior alert 90 %     79 %      76 % 

 

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.  
 
Viktiga framgångsfaktorer är att hälso- och sjukvården är personcentrerad, kunskapsbaserad, resultat-
orienterad 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 använd arbetssätt för riskhantering.   

 Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den dynamiska vården. 

 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. Detta kommer göras i 
förhållande också till det patientsäkerhetsarbete som sker i ett 
nationellt perspektiv, där den nationella kunskapsstyrningen 
av hälso- och sjukvård kommer organiseras på ett likartat sätt 
samt, med Socialstyrelsens arbete med en nationell 
handlingsplan för patientsäkerhet. Mätning och övervakning 
av säkerhet sker med inriktning på utvärdering av inträffade 
vårdskador, tillförlitliga arbetsprocesser och system, 
medvetenhet om nuläget, riskmedvetenhet och beredskap 
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samt lärande och utveckling. 
 

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. 
 
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 – att säkra steget före, att ta sidledes ansvar och horisontell integrering är viktiga 
principer. 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. 
 

STRATEGISKT MÅL Kunskapsbaserad och ändmålsenlig vård  

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer 

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Indikatorer i Öppna 
jämförelser 

Vården i siffror Förbättring  63 % förbättring   63 % förbättring 

Standardiserade 
vårdförlopp – andel 
patienter i SVF 

 70 %   

Standardiserade 
vårdförlopp – andel 
inom max ledtid  

  80 %   

 

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.  

Kunskapsstyrning - Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa  
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan vårdpersonal 
och patient. 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. Det är där det avgörs hur effektiv och 
ändamålsenligt kunskapsstyrningssystemet, på alla nivåer, är. 
Genom Nationellt system för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård skapas förutsättningar för en 
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. 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 och samverkansgrupper. 
Sjukvårdsregionen har dessutom värdskap med ansvar för processtödet i tre nationella 
programområden: 

 Barn och ungdomars hälsa 

 Kvinnosjukdomar och förlossning 

 Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 
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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. 
 
Region Jönköpings län använder och utvecklar kliniska kunskapsstöd för den nära vården och den 
specialiserade vården. Syftet är att säkra att bästa möjliga resultat nås med så liten variation som 
möjligt. 
Nivåstruktureringen ställer krav på att patienter som behandlas på sjukhus på längre avstånd från 
hemmet ska erbjudas kontakt och omhändertagande av den nära vården. 

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. 
 
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. 
 
Sedan 2015 har Region Jönköpings län arbetat intensivt med att införa standardiserade vårdförlopp 
(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 pågår med att få ett högt deltagande i mammografiscreeningen. 
Sedan 2014 finns en rekommendation från Socialstyrelsen att nationellt införa tjock- och 
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. Screening av tjock- och ändtarmcancer påbörjas under 2020.   
 
Rehabiliteringskedjan efter cancersjukdom ska stärkas. Cancerrehabilitering är en viktig del som 
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. 

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. En god palliativ vård utgår från de fyra 
hörnstenarna symtomlindring, multi-professionellt samarbete, kommunikation och relation samt stöd till 
närstående, som samtliga är väsentliga delar för livskvaliteten och för en god vård i livets slutskede. 
Den palliativa vården i livets slutskede omfattar fler diagnoser än cancer och ska integreras i vården 
av kroniska sjukdomar.  
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Allmän palliativ vård ska kunna erbjudas där personen befinner sig i hemmet, på sjukhus eller i 
kommunens särskilda boenden. Kompetensutveckling, teamarbete samt strukturer som stödjer 
ständiga förbättringar är grunden för en förbättrad palliativ vård utanför sjukhusen. Det är viktigt att 
patienter och anhöriga känner sig trygga med vården som ges i hemmet. Ett processarbete pågår för 
att synliggöra och genomföra de områden som behöver utvecklas i samverkan. 
 
Specialiserad palliativ vård ska erbjudas när det behövs. En länsgemensam enhet som innefattar 
palliativa vårdenheter och mobila geriatriska team är bildad i länet. En kontinuerlig 
kompetensutveckling inom området palliativmedicin sker för berörd personal inom såväl slutenvård, 
specialiserad palliativ vård, primärvård och annan öppenvård där även kommunernas hemsjukvård 
innefattas. 

Kvinnors hälsa och förlossning  
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. Arbetet med 
kvinnors hälsa och att förebygga våld i nära relation behöver intensifieras. Sjukvården ska ha en aktiv 
roll i att fånga upp och hantera frågor om våld.  

Alternativ till våld (ATV) 
Verksamheten Alternativ till våld (ATV) erbjuder psykologisk behandling till de som utövar våld i nära 
relationer. ATV erbjuder även psykologisk behandling till personer som utvecklat en psykisk ohälsa till 
följd av utsatthet av våld i nära relationer. Verksamheten har genomförts som ett tvåårigt projekt och 
har under 2019 utvärderats. Utvärderingen är positiv och med hjälp av statliga medel utvigdas 
projektet till att omfatta hela länet.   

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.  
 

Tidiga adekvata insatser i livet har bästa effekt och sparar lidande för den enskilde och dess 
omgivning. Behovet av habiliteringsinsatser till barn har ökat markant under senare år. Inte minst inom 
neuro-psykiatriområdet, men också för barn med grava fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. 
En ny grupp inom habiliteringssektorn är de barn som överlever tack vare en bättre hälso- och 
sjukvård, men med omfattande 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. 
Andra exempel är döva barn med cochlea-implantat och barn med autism. Även nyanlända till Sverige 
med behov av specialisthabilitering ökar.  
 
Under planperioden höjs standarden på habiliteringens lokaler i Värnamo så att habilitering kan 
bedrivas jämlikt i hela länet. 

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: 

 principen om universell utformning 

 befintliga brister i tillgängligheten 

 individuella stöd och lösningar för individens självständighet 

 förebygga och motverka diskriminering 
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Insatser ska göras som stödjer att patienter med funktionsnedsättningar får vård på lika villkor. Region 
Jönköpings län har ansvar för rådgivning och annat stöd, enligt § 9 i LSS. 

Hjälpmedelsverksamhet  
Området omfattar övergripande funktionshinder- och hjälpmedelsfrågor, verksamhet vid 
hjälpmedelscentral, audionommottagning och syncentral samt ortopedtekniska hjälpmedel. 
Hjälpmedelscentralen ansvarar för hjälpmedels-försörjning 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. 

Psykiatri 
Psykiatrin måste prioriteras mer än idag det gäller så väl öppenvårdsalternativ som 
slutenvårdsalternativ. Vi är kritiska till nedskärningar som innebär bland annat att avdelning G på 
Länssjukhuset Ryhov fick stängas ned samt att dagpsykiatriskt verksamhets läggs ned runt om i 
regionen.  
 
Att privatisera delar av psykiatrin är fullkomligt uteslutande och det vore ett dråpslag mot denna 
känsliga verksamhet. Vi vill att man satsar på fler vårdformer och ökat stöd i eget boende, 
sysselsättning och ökade möjligheter till psykoterapi. Människor mår allt sämre i dagens Sverige och 
är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar. Den självskattade psykiska ohälsan ökar. Denna 
ökning bygger på ökade sociala problem. Nedmonteringen av sjukförsäkringen och omänskliga krav 
på återgång i arbete innebär ytterligare psykisk stress och ekonomiska problem som har drabbat 
psykiskt sjuka hårt. Vi vill tillföra resurser för att möta psykisk ohälsa.  
 
Det finns en brist på mellanvårdsalternativ inom psykiatrin. Det kan leda till att patienter som skrivs ut 
enligt de senaste bestämmelserna riskerar att fastna på kortidsplatser på äldreboenden eftersom 
kommunerna inte har tillräckliga stödboenderesurser.   
 
Andelen unga med sömnproblem, oro eller ångest stiger. Mot den bakgrunden är det angeläget att 
satsa så att det blir lättare för unga att söka och få hjälp i tid. Dessutom behöver vi stimulera nya 
initiativ inom första linjens psykiatri. Utöver arbetet med första linjens psykiatri behovs även andra 
metoder. En sådan metod är patientstyrd inskrivning för vissa målgrupper av patienter är mycket bra. 
Möjligen bör detta utvecklas ytterligare. Det kan handla om möjliggöra patientstyrd inläggning för fler 
patientgrupper inom slutenvården. 
 
Många människor i Region Jönköpings län har idag en antidepressiv medicinering. En del har nyligen 
påbörjat sin medicinering andra har haft sin i decennier. Det är viktigt att primärvården ges möjlighet 
till att begära adekvat stöd från exempelvis psykiatrin vid rådgivning åt patienter. Det finns en brist på 
vårdcentralerna beträffande rådgivning vid bland annat nedtrappning. När patienter som brukat sin 
medicin under många år vill undersöka hur de mår utan medicinering, då denna också är förknippad 
med biverkningar, är det viktigt att sjukvården tar sitt ansvar och ger adekvat nedtrappningsrådgivning. 
Därför har Vänsterpartiet föreslagit och fått gehör för att ska genomföras en utredning med fokus på 
att ta reda på hur vi på bästa möjliga sätt kan hjälpa patienter med rådgivning i dessa frågor. På så 
sätt kan vi garantera att inte felaktig rådgivning äger rum som kan vara direkt farliga för patienten.  
 
Ett återhämtningsinriktat arbetssätt ska genomsyra regionens psykiatriska verksamheter och all 
personal ska rustas för detta genom nödvändiga utbildningssatsningar. En organisatorisk struktur och 
rutiner ska finnas för att tillvarata patienters och anhörigas erfarenheter och specifika kunskap. 
Personer med långvarig psykossjukdom och komplex problematik ska ha tillgång till stöd av 
integrerade, tvärprofessionella team enligt gällande nationella riktlinjer om bästa möjliga vård. Det 
åligger verksamhetsansvariga att säkerställa att gällande nationella riktlinjer följs när det gäller 
personer som nyinsjuknat i psykossjukdom. Regionen bör bättre än idag följa upp att så sker. 
   
Allmänpsykiatrin liksom barn- och ungdomspsykiatrin behöver förstärkas och få möjlighet att också 
utveckla sitt arbetssätt. Det är grundläggande att det är låga trösklar in till första linjens psykiatri och 
att den finns tillgänglig för snabb och säker vård. Första linjen ska vara experter på att remittera till rätt 
stöd och vård. Vi ser det som centralt att utveckla nya mellanvårdsformer mellan sluten och öppen 
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vård. Det är också av stor vikt att den så nödvändiga slutenvården får utvecklas.  En slutenvård som 
konsekvent arbetar återhämtningsinriktat och verkar mer gränsöverskridande sinsemellan mellanvård, 
öppenvård och lokalsamhälle är framtiden. En långsiktig plan med delmål för att minimera antalet 
självmord skall tas fram med siktet inställt på en nollvision.  
 
Det behövs ett större utbud av olika vårdformer och behandlingsalternativ. Den öppna psykiatriska 
vården behöver resursförstärkas och bemannas på ett mer ändamålsenligt sätt. 
Rehabiliteringspersonal skall finnas på alla mottagningar och ett ökat fokus på patienternas somatiska 
hälsa skall garanteras. Bland annat är antalet fysioterapeuter inom den psykiatriska vården oerhört 
lågt, detta måste åtgärdas. Den fysioterapeutiska behandlingen är mycket värdefull för behandling av 
psykisk ohälsa. 
 
Äldre personers psykiska ohälsa uppmärksammas inte alltid tillräckligt av vården. Äldrepsykiatriska 
team med speciell kompetens och tillgång till särskilda vårdplatser skall införas.  Vi vill att en 
konsekvensanalys kring den psykiatriska slutenvården skall genomföras om det blir tal om att förändra 
antalet platser. Mobilalösningar måste alltid analyseras noggrant. I nuläget ser vi ingen anledning till 
neddragningar. 
 
Det psykosociala stödet måste utvecklas bland annat genom att förstärka kuratorsorganisationen på 
akutmottagningarna samt ett genomförande av utbildningar för all personal när det gäller 
krisintervention. De människor som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom behöver ett 
professionellt omhändertagande och behandling. Någon form av traumacenter eller nätverk ska 
utformas i länet för att tillgodose dessa patienters behov. 
 
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. Den som söker 
psykiatrisk öppenvård ska ha rätt till utredning och behandling från personal med specialistkompetens 
inom sitt område. Teambaserat arbete som är specialiserat på olika typer av diagnosgrupper ger goda 
förutsättningar att möta behoven hos patienten. För att klara det krävs 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). 
 
Det är viktigt att satsa mer på att få ut människor med psykisk funktionsnedsättning i arbete. Det kan 
handla om att uppgradera arbetet med IPS-team som är knutna till öppenpsykiatrin. Det är centralt 
med ett evidensbaserat arbetssätt och metoder för att möjliggöra att denna målgrupp att fungera i 
arbetslivet. 
 
Arbete pågår för att uppnå jämlik psykiatrisk vård i länet och där vården är bland den bästa i landet, 
inom följande utvecklingsområden:  

 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 

 fortsätta 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 

 Uppgradera arbetet med IPS-team och att möjliggöra för människor med psykisk 
funktionsnedsättning att delta i arbetslivet. 

Traumacenter 
Ett psykiskt trauma är ofta ett resultat av en chockartad och smärtsam upplevelse. En sådan typ av 
trauma kan medföra förhöjd stress och överväldigande känslor som kan vara besvärliga att hantera. 
Svåra händelser kan framkalla både fysiska och psykiska reaktioner. Att en människa upplever tecken 
på trauma är ofta en signal på att individen börjar återhämta sig från det som har hänt och då måste 
vården vara redo med stödinsatser. Den största traumaproblematiken behöver inte ske i direkt 
anknytning till själva händelsen utan kan göra sig påmind flera år efter själva händelseförloppet.  
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Vem som helst kan drabbas av trauma även om det finns olika grupper som har varit extraorinärt 
drabbade, inte minst det senaste decenniet. Det är vanligt att någon gång i livet råka ut för något som 
är så pass svårt att det går att kalla det för en potentiell traumatisk händelse. Gemensamt för de flesta 
trauman är att det är svårt att värja sig från dem. Sverige har råkat ut för flertalet nationella trauman 
där många har drabbats samtidigt. Några sådana exempel är Estoniakatastrofen, orkanen Gudrun och 
tsunamikatastrofen i Sydostasien. Men psykiska trauman kan också uppkomma efter exempelvis 
allvarliga bilolyckor, bränder och hos anhöriga till dem som genomfört suicid. 
 
Under det senaste decenniet har många människor från andra länder sökt skydd i Sverige. Många har 
flytt undan krig, tortyr och förtryck. Händelser som vi vet kan medföra svåra trauman, inte minst 
psykiska. Sveriges traumavård har förvisso blivit generellt sett bättre de senaste åren eftersom 
satsningar på forskning och utbildning har genomförts.  
 
I dagligt tal refereras trauma ofta till människor som varit med om en dramatisk händelse som 
förändrat livet. Det upplevs finnas ett före och ett efter. Men alla svåra händelser behöver 
nödvändigtvis inte resultera i psykiska trauman eller posttraumatiskt stressyndrom – PTSD. Ungefär 
75 % av de människor som råkar ut för en potentiell traumatisk händelse återhämtar sig dock på egen 
hand även om det ofta kan ta tid enligt (Psykologiguiden, 2019). Men även i dess fall skulle ett 
Traumacenter kunna bidra till att snabba upp läkandeprocessen och minska lidandet. De människor 
som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom – PTSD – behöver ett professionellt omhändertagande 
och behandling.  
 
Sammantaget finns det finns det ett stort behov av att anlägga någon form av Traumacenter i Region 
Jönköpings län där kompetens och kunskap kan samlas för att bättre ge stöd åt de människor som bär 
med sig svåra psykiska men från traumatiska händelser.   
 
Ett traumacenter behöver kunna garantera ett komplett omhändertagande dygnets alla timmar. God 
samverkan men den prehospitala verksamheten är nödvändig och en etablerad telemedicinsk teknik 
måste finnas tillgänglig för bedömning av svårt skadade som kommer till Traumacentrets 
samarbetesparters runt om i regionen, staten och i kommunerna. Ett Traumacenter måste arbeta 
multidisciplinärt med tillgång till nyckelpersoner inom flera olika specialiteter.   
 
På ett Traumacenter ska varje enskild patient erhålla en utarbetat detaljerad planering av behandling i 
multidisciplinär samverkan. Patienter ska triageras och omhändertas med rätt vård och av rätt 
kompetens. Avancerad diagnostik ska finnas tillgänglig. Ett Traumacenters övergripande syfte är att 
rädda liv och samtidigt arbeta för att patienterna uppnår en god hälsorelaterad livskvalitet.  
 
Vi är säkra på att det finns en skriande behov av ett traumacenter i vår regionen och ett arbete med att 
anlägga en sådan verksamhet påbörjas snarast. 

Terapiformer inom psykiatri med djur- och naturbaserad rehabilitering 

 
Region Jönköpings län skall vara ett föredöme inom psykiatrisk vård och rehabilitering. En vård som 
gör anspråk på att vara ett föredöme måste ständigt utvecklas och erbjuda en mångfald av 
rehabiliteringsformer. Djur- och naturbaserad rehabilitering har visat positiva resultat när det gäller att 
hantera oro, ångest och stress. Det ger också i många fall stärkt förmåga till socialt samspel. Det finns 
många möjligheter att ta tillvara på inom djur- och naturbaserad rehabilitering.  
 
Region Jönköpings län driver i naturbruksutbildningar där hantering av djur är en central del. Här finns 
möjlighet för ett fruktbart och framtidsinriktat arbete som kan gynna både elever, patienter och 
medarbetare. 
 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, bedriver forskning och flera projekt med fokus på att bidra till stärkt 
hälsa och sjukvård för människor tillsammans med djur. Djurs medverkan i terapi kräver dock stor 
kunskap både för människans och också djurens bästa, vare sig det handlar om hund, häst eller annat 
djur. På SLU i Skara finns forskningskompetens som kan ge tillräckligt stöd för att arbeta vidare inom 
området interaktion människa-djur. Tillsammans med våra egna naturbruksskolor kan de vara en 
lämplig partner för att arbeta vidare med ämnet.  
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Andrea Beetz, psykolog vid universitetet i Rostock menar att närvaro av hund kan dämpa 
stressaktiviteten hos ungdomar och samspel med hästar kan öka den sociala förmågan. Henri Julius, 
professor vid universitetet i Rostock menar att ungdomar med anpassningsproblem kan dra särskilt 
god nytta av hundar. Vidare menar Henri Julius att individer med anknytningsproblem som har svårt 
att lita på människor kan genom närvaro av hundar få tilliten åter och därmed möjliggörs positiv 
interaktion med vuxna. 
 
Eva Sahlin, forskare vid SLU, anser att naturunderstödd rehabilitering har lett till förbättringar vid 
symptom på utbrändhet, depression och ångest. Rehabilitering med djur kan leda till minskade 
sjukskrivningar och mindre vårdkonsumtion. Behandlingen har också stor effekt på sikt och i vissa fall 
är 90 % tillbaka i aktivitet ett år efter avslutad behandling. 
 
Oxytocinsystemet har en förmåga att öka social interaktion, det skapar bindning mellan individer, 
dämpar stress och stimulerar läkande processer hos såväl människor som djur när de interagerar 
enligt Professor Kerstin Uvnäs-Moberg, SLU.  
Antrozoologi är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som behandlar interaktioner och relationer mellan 
människor och andra djur. Antrozoologisk forskning kan inkludera flera olika vetenskapsgrenar 
såsom etologi, psykologi, antropologi och veterinärmedicin. 
Flera projekt på inom djur- och naturbaserad rehabilitering pågår redan i Sverige och 
Lantbruksuniversitetet är en stor aktör tillsammans med Vinnova, Tillväxtverket och flera andra.  
Redan 2011 lämnade Vänsterpartiet in en motion om ridterapi. Sedan dess har även andra partier 
motionerat om djurens potential i vården. Vänsterpartiet menar att det är nödvändigt att ta ytterligare 
några kliv inom djur- och naturbaserad rehabilitering. Det krävs samarbete med andra aktörer för att 
möjliggöra att den här sortens rehabilitering ska kunna utvecklas vidare och så att Region Jönköpings 
län kan bli ett föredöme även inom denna vård- och terapiform.  
Möjligheten att erbjuda patienter i Region Jönköpings län djur- och naturbaserad rehabilitering utreds 
och stärks. Region Jönköpings län söker samarbetspartners på området med målet att bli ett 
föredöme inom djur- och naturbaserad rehabilitering samtidigt behöver naturbruksskolorna involveras i 
arbetet 
  

Nollvision 
En av vår tids största folksjukdomar är psykisk ohälsa. De senaste decennierna har psykisk ohälsa 
och symptom förknippade med den ökat kraftigt i hela Sverige. Under 2017 dog 1189 personer av 
suicid i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten. Betydligt fler försökte ta sitt liv eller funderade på det. 
Den samhällsutveckling som tenderar att öka den psykiska ohälsan och öka risken för suicid måste 
motarbetas både på kort och på lång sikt. Det är flera parallella åtgärder som behöver genomföras 
både lokalt, regionalt och nationellt. På regional och kommunal basis är arbetet med suicidprevention 
inom sjukvård och socialtjänst fundamentalt. En uttalad nollvision som ständigt följs, utvärderas och 
revideras likt nollvisionsmålet inom trafiken vore ett viktigt steg i att prioritera upp det suicidpreventiva 
arbetet.  
 
Idag har regionen suicidpreventiva team på varje sjukhus. Det är bra med det räcker inte. Tillsammans 
med kommunerna måste vi arbeta mer och tillsammans över region- och kommungränser för att 
motverka psykisk ohälsa. Det finns mycket som går att utveckla, exempelvis arbetet med att identifiera 
systembrister samt att se över våra egna rutiner. Vi behöver implementera ett suicidperspektiv i 
beslutsfattandet. Ungefär 30-60 personer tar varje år sitt liv i Region Jönköpings län. Varje person som 
tar sitt liv innebär ett misslyckande för samhället. Det betyder att vi gör något fel.  

Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa 
 
Första hjälpen till psykisk hälsa eller MHFA (Mental Health First Aid) syftar till att rädda liv genom att 
öka kunskapen om psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och att motverka de negativa attityder, rädslor 
och tabun som psykisk ohälsa och suicid vanligen väcker hos allmänheten. Den somatiska Första 
hjälpen ges till en person som är akut sjuk eller skadad innan medicinsk hjälp kan erhållas. MHFA och 
somatiska Första hjälpen skiljer sig åt i tillvägagångssättet men i flera aspekter är det övergripande 
syftet gemensamt. Första hjälpen för psykisk hälsa har avsikten att rädda liv på en person som annars 
kan skada sig själv, se till att personen får hjälp innan den psykiska hälsan förvärras, underlätta 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A4rvetenskap
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tillfrisknande samt att stödja personen som har psykiska problem. Både en somatiska Första hjälpen 
och MHFA har alltså den gemensamma avsikten att rädda liv och minska eventuella skadeverkningar. 
 
Det finns många anledningar till varför det är lämpligt utbilda medarbetare i Första hjälpen till psykisk 
hälsa. Psykisk sjukdom och psykisk ohälsa är vanligt förekommande. Det kan bland annat handla om 
depression, alkohol- och missbruksproblematik, ångestsjukdom och ätstörningar. Det är sannolikt att 
en människa någon gång drabbas av psykisk ohälsa eller att någon närstående gör det. Ungefär 23 
procent av männen drabbas av depression innan 70-års ålder, för kvinnor är den siffran 30 procent. 
Därför är det viktigt att kunskapen sprids till så många som möjligt och på så sätt och nå närstående 
och familjer.  
 
Människor vet i allmänhet ganska mycket om vanliga kroppsliga sjukdomar men kunskapsnivån kring 
psykiska sjukdomar är betydlig lägre. Okunskapen bidrar till en dömande och nedvärderande attityd 
emot psykiskt sjuka. Det bidrar till att den drabbade och dess anhöriga inte alltid söker hjälp i tid. En 
breddad kunskap i samhället om psykiska sjukdomar skulle troligtvis öka människors förståelse och 
öka möjligheten att upptäcka tecken på psykisk ohälsa och därmed i ett tidigare skede kunna både 
stötta och erbjuda hjälp. Många människor med psykiska besvär söker inte stöd och hjälp eller 
avvaktar med att söka, vilket på sikt kan leda till att tillfrisknandet försvåras. Benägenheten att söka 
professionell hjälp skulle sannolikt öka om personen med problematik uppmuntras av sina närstående 
att söka adekvat vård. 
 
De som drabbats av psykisk ohälsa är ibland inte medvetna om sina problem. Eftersom de inte känner 
till sina problem kan det också finnas en omedvetenhet om att hjälp behöver sökas. Det kan också 
vara så att det finns en okunskap kring vilken hjälp och behandling som faktiskt finns tillhanda. Ibland 
gör också problemen att den drabbande inte orkar eller ens är kapabel att söka hjälp själv. Då betyder 
det mycket om de närstående inser den drabbades behov. 
 
När behoven av hjälp och stöd inte är uppenbart akuta är det vanligt att det tar tid innan hjälp erbjuds. 
Men med kunskaper i MHFA går det att stödja personen innan professionell hjälp finns att erhålla. 
Dessutom har det åskådliggjorts att Första hjälpen till psykisk hälsa fungerar i praktiken. Det 
standardprogram som finns för MHFA har utvärderats flera gånger och i flera olika studier. 
Programmet är standardiserat och majoriteten av studierna har minst en utfallsvariabel gemensam 
vilket innebär att studiernas resultat kan jämföras. Resultaten är entydiga även om olika metoder har 
använts. Även om studierna har baserats på kursdeltagare där deltagarna har olika etnisk och 
ekonomisk bakgrund är resultaten samstämmiga. 
 
De grundläggande fem stegen i Första hjälpen till psykisk hälsa är:  

1. Bedöm situationen och ta kontakt  
2. Lyssna öppet och fördomsfritt  
3. Erbjud stöd och information  
4. Uppmuntra personen att söka professionell hjälp  
5. Stöd personen att skaffa andra hjälpresurser 

 
I Sveriges finns det några få pionjärkommuner som låter utbilda sina anställda i Första hjälpen till 
psykisk hälsa. Göteborg och Vetlanda är två sådana pionjärer. Men ytterligare några kommuner har 
kommit en bit på vägen, exempelvis Nässjö. På höglandet har Räddningstjänstförbundet varit en viktig 
aktör och ett föredöme som utbildare. I Vetlanda har genomförandetakten varit att de skall klara av 
ungefär 2500 medarbetare på fem år. Kostnaden är förhållandevis liten i förhållande till de problem 
med psykisk ohälsa som finns. Ungefär 49 % av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Antalet 
personer som avled genom suicid var 15 gånger fler än de som dog av bränder i Sverige 2017 enligt 
Räddningstjänsten. Ändå är vi duktig på att prioritera brandskyddsutbildningar i regionen men inte alls 
lika bra på att prioritera utbildning för psykisk hälsa. Varför då inte använda sig av de metoder som 
finns och som visat sig fungera i praktiken så som exempelvis MHFA. Region Jönköpings län skulle 
kunna använda sig av externa utbildare från Räddningstjänstförbunden men också utbilda egna 
instruktörer.  
 
Region Jönköpings län har alla möjligheter att bli en pionjär på området bland regionerna i Sverige. 
Det är en möjlighet för Region Jönköpings län att tydliggöra att vi priorterar arbetet för psykisk hälsa. 
Ett första steg vore att börja utbilda den egna personalen i MHFA precis på samma sätt som regionen 
idag utbildar anställda i den somatiska Första hjälpen. Låt Region Jönköpings län bli den första 
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regionen som deklarerar målet att alla medarbetare skall erbjudas att gå det standardiserade 
kursprogrammet för MHFA. Region Jönköpings län påbörjar arbetet med att utbilda medarbetare i 
MHFA och att en plan tas fram för att samtliga medarbetare skall erbjudas möjligheten att genomföra 
utbildningen. 

Missbruk- och beroendevård 
 

Idag är det ofta ingen trygghet att bli inlagd för missburks- och beroendeproblematik i andra länsdelar 
än Jönköping eftersom det är långa restider där man inte garanteras någon plats samt att man kan bli 
utskriven när abstinensen fortfarande pågår. Platser måste kunna garanteras. De som vill avgiftas 
skall garanteras plats och behandling måste finnas en förutsägbarhet i systemet för de som arbetar 
inom denna vårdsektor. Avlastningsplatserna på Avdelning G vid länssjukhuset Ryhov har har 
försvunnit och det har också påverkat denna patientgrupp. Både socialtjänst och de enskilda 
personerna måste kunna lita på att hjälp finnas att få när det behövs. De socialmedicinska 
mottagningarna med är ett svart hål idag. Vårdcentraler behöver gå ihop och välja en eller ett par 
centraler som tar ansvaret för dessa patienter. Beroendesjukdom, skall behandlas som sjukdom och 
tas på allvar. 
 
Människor som blivit fångade i ett långvarigt missbruk tillhör en mycket utsatt samhällsgrupp. Ett 
långvarigt missbruk kan i värsta fall leda till kriminalitet och att människor förlorar livet. Vanligen leder 
till stort lidande och plågsamma familjeförhållanden. Kontinuitet i arbetet med beroende- och 
missburksvården är centralt för att lyckas. Här är samverkan mellan primärkommuner och regionen 
grundläggande. Människor med en beroendeproblematik som behöver vård på sjukhus har samma 
rätt som andra till adekvat vård och deras säkerhet får inte riskeras på grund av exempelvis plats- och 
kunskapsbrist. Det är helt oacceptabelt att inläggningstiden för abstinensbehandling har krympts till 
den grad att patienter snabbt återfaller i missbruk eftersom de skrivs ut när de fortfarande har 
absintens. Detta missförhållande har uppmärksammats av både enskilda och brukarorganisationer. En 
särskild genomlysning ska därför göras av hur akutsjukvård med abstinensbehandling fungerar för 
personer med missbruksproblematik.  
 
Personer med missbruksproblematik och som samtidigt har lider av svår psykisk ohälsa skall få stöd 
och hjälp av integrerade team med Case Managers. I och med vårdvalets införande avvecklades flera 
av länets socialmedicinska mottagningar. Vissa finns kvar men erbjuder främst samtalsbehandling, 
eftersom primärvården övertagit det medicinska ansvaret. Vi ser det som mycket viktigt att analysera 
denna utveckling och dess konsekvenser för olika målgrupper.  Även anhöriga till människor med 
missbruk behöver stöd och hjälp för att orka i en svår situation. Regionen behöver se över vilken hjälp 
som ges till anhöriga så att de får adekvat stöd efter behov.  
 
En stor grupp människor har hamnat i ett beroende som initierats av sjukvården. Det handlar om den 
överförskrivning som under många år varit vardag i Region Jönköpings län. Det handlar om 
beroendeframkallande mediciner som bland annat bensodiazepiner och Lyrica, läkemedel som ges i 
syfte att motverka sömnlöshet, oro och ångest men som kan leda till ett plågsamt beroende både för 
patienten och för de anhöriga. Här måste Region Jönköpings län ta ett större ansvar dels när det 
gäller förskrivningen men även när ett läkemedel efter lång tid skall fasas ut. Numera går flera av 
preparaten att få tag i över internet och denna utveckling måste följas noga. Läkemedelsberoendet har 
kartlagts och personal måste nu utbildas i kunskap kring bland annat nedtrappningsrådgivning. 
 
I Sverige är minst en kvarts miljon människor läkemedelsberoende. Det är skrämmande och den 
utvecklingen måste genast brytas. Det skrivs årligen ut mängder av Lyrica och Bensodiazepiner i 
Sverige och i Region Jönköpings län. En miljon människor lider av depression och många av dem 
använder antidepressiva läkemedel.  Enligt Socialstyrelsen (2014) brukar 802,198 personer 
sömnmedel, 560,534 är de personer som tar lugnande medel, opiumider används av 760,923 
personer och 876,905 människor i Sverige äter dagligen antidepressiva tabletter. I samtliga kategorier 
är det en tydlig kvinnodominans.  
 
Många människor behöver naturligtvis sina läkemedel, men det långvariga och ofta mångåriga bruket 
kan vara väldigt skadligt för den enskilda individen och deras anhöriga. Läkemedelsberoende är en 
fråga att ta på absolut största allvar. Dessutom är det en viktig jämställdhetsfråga eftersom fler kvinnor 
än män tar många av dessa mediciner.  Men om framgång skall nås i att bekämpa det skadliga 
läkemedelsberoendet krävs mycket kunskap, det är med hjälp av tillförlitlig data som vi vet vilka 
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insatser och åtgärder som krävs för att vända trenden. Det finns flera frågeställningar där insamlande 
av data vore önskvärd. Skiljer sig vårdcentralerna i Region Jönköping när det kommer till hur mycket 
beroendeframkallande läkemedel som skrivs ut. Information på det området skulle ge oss en 
fingervisning om det lokala arbetet och kunskapen på de enskilda vårdcentralerna påverkar hur 
mycket beroendeframkallande läkemedel som skrivs ut.  
 
En annan viktig aspekt är att läkemedelsberoendet kostar regionen enorma ekonomiska summor. Det 
vore önskvärt att en kartläggning tydliggör den sannolika kostnaden för läkemedelsberoendet 
eftersom det ger en fingervisning kring hur mycket arbete som återstår, samt att incitamenten ökar för 
att genomföra kompetensutveckling i frågan tillsammans med andra förebyggande insatser. En tredje 
intressant aspekt som en kartläggning skulle kunna resultera i är att regionen får en överblickbar bild 
över hur läkarkollegiets kunskap i regionen ser ut när det gäller nedtrappning av 
beroendeframkallande läkemedel. Det är viktigt eftersom våra patienter måste få vägledning och råd 
gällande nedtrappning baserade på gedigen kunskap kring de berörda läkemedlen. Kartläggningen 
som har genomförts var väldigt gedigen och det är viktigt att resultaten nu används i 
förbättringsarbetet. 
 
Ett växande samhällsproblem som förstör många människors liv är spelberoende. Här måste regionen 
vara aktiv i folkbildande insatser samt att tillsammans med kommunerna bygga upp en fungerande 
stöd- och vårdenhet för dessa patienter.  

Rättspsykiatri 
Köp av rättspsykiatriska vårdplatser regleras i Överenskommelse om Samverkan och vård i Sydöstra 
sjukvårdsregionen samt Vård vid US 2019. Sedan 2016 råder det brist på rättspsykiatriska vårdplatser 
i Sverige. Utöver de avtalade platserna i Vadstena, köps platser i andra regioner för rättspsykiatrisk 
vård och häktade som är i behov av vård. Rättspsykiatriska kliniken i Jönköping har en nära 
samverkan med övriga kliniker framförallt kring patienter i utskrivningsfas.  
 

Prioriterade områden inom psykiatrin  

 Förbättra den interna och externa kommunikationen 

 Bygg ut beroende- och missbruksvården 

 Utveckla den psykiatriska sluten- och öppenvården 

 Öka tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin 

 Förbättra vårdcentralernas samverkan i socialmedicinska frågor 

 Höja grundbemanningen 

 Utveckla arbetet med patientstyrd inläggning inom slutenvården 

 Uppgradera vården för personer med samsjuklighet 

 Utbilda i första hjälpen till psykisk hälsa 

 Förbättraförsta linjens psykiatri på vårdcentralerna 

 Nollvision i det suicidpreventiva arbetet 

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 läkemedels-
behandling, 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.  
 
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. 
Region Jönköpings län har en handlingsplan för äldre och läkemedel. Arbetet med 
läkemedelsgenomgångar behöver förbättras.  
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Ambulanssjukvård  
En översyn har gjorts av ambulanssjukvården i länet med anledning av tidigare underskott, nytt 
arbetstidavtal och behov av förändrad schemaläggning. Översynen har även utgått ifrån 
beläggningsgrad och insatstider. Ambulansverksamheten har under 2019 tillförts medel för 
personalförstärkning för att anpassas till nytt arbetstidsavtal samt för två ytterligare dagambulanser.  
 
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.  
 
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. 

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 
funktionhinderområdet är exempel på mottagare av stöd. Bidraget ska 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 EU-migranter 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. 

Smittskydd och vårdhygien  
Smittskyddet svarar för övervakningen av det epidemiologiska läget i länet för att begränsa 
spridningen av smittsamma sjukdomar. Totalt följs årligen över 3 000 fall upp av olika anmälnings-
pliktiga sjukdomar. En annan viktig del i det förebyggande arbetet är uppföljningen av 
vaccinationstäckningen i länet för barnvaccinationsprogrammet, kompletterande vaccination av 
migranter och vaccination av olika riskgrupper. Ett samlat vaccinationspaket införs till länets 70-åringar 
med vaccin mot influensa, lunginflammation, bältros och påfyllt skydd mot stelkramp, difteri och 
kikhosta under förutsättning att Folkhälsomyndigheten tillstyrker detta.  
 
Vårdhygien arbetar med 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.  
Antibiotikaförbrukningen i öppen och sluten vård följs upp och återkopplas till enheterna. Bland annat 
görs årliga besök till varje vårdcentral där diagnoskopplad förskrivning redovisas på förskrivarnivå. 
 
Sprututbytesprogrammet, som är ett samarbete mellan infektionskliniken, missbruksvården och 
socialtjänsten, startade våren 2016 och har nu ca 180 personer inskrivna i verksamheten (hösten 
2018). Detta är ett viktigt sätt att nå intravenösa missbrukare för att motivera till drogfrihet och 
förebygga blodsmittor som hepatit B, hepatit C och hiv.  
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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. 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 SKL som gäller 
2018-2020. De mest prioriterade områdena är kompetenshöjning gällande totalförsvar, 
säkerhetsskydd samt krigsorganisation och krigsplacering.  
 
Utifrån det ökade uppdraget regeringen gett till regionerna, att påbörja uppbyggnaden av det civila 
försvaret, samt det ökande antalet larm till tjänsteman i beredskap (TiB), bedöms kostnaden för den 
kris- och katastrofmedicinska beredskapen öka.  

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 
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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. 

Perspektiv: Lärande och förnyelse 
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 
kunden  

 stöd för såväl organisatoriskt, som personligt lärande varje dag 

 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.  
 

STRATEGISKT MÅL Professionell och förbättringskunskap  

FRAMGÅNGSFAKTOR Lärande i vardagen  

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Antal forskarutbildade 
medarbetare  

Sammanställning hos 
Futurum  

Fler än 125 133 x 

Antal publikationer  Sammanställning  Fler än 150 182 161 

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 
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läkemedel och medicinteknik genomförs i Sydöstra sjukvårdsregionen. Det är också viktigt att 
kvalitetsutvecklingen på läkarutbildningen följs noggrant.  
 
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.  

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. 
Hälsohögskolan planerar tillsammans med Region Jönköpings län en ansökan om att få etablera en 
tandläkarutbildning. En sådan utbildning kommer innebära att den odontologiska kliniska forskningen 
behöver förstärkas. En åtgärdsplan för bästa tandvård utan köer tas fram och presenteras för 
regionstyreslen för vidare beslut. 
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Perspektiv: Ekonomi 
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. Den marknasmässiga styrningen av vården och så kallad new public 
management fasas ut till förmån för anslagsfinansiering och icke-vinstdrivande offentlig verksamhet.  
 
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. Andra viktiga 
utvecklingsområden som stödjer en kostnadseffektiv verksamhet är Kapacitets- och 
produktionsstyrning (KPS) och Rätt använd kompetens (RAK).  
 
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. 

STRATEGISKT MÅL God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

FRAMGÅNGSFAKTOR Kostnadseffektiv verksamhet 

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Ekonomi i balans  Ekonomisystem  Inte överstiga budget negativ avvikelse   

Avgiftsnivåer  
Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas i intranätet, på Region Jönköpings läns webbplats rjl.se 
samt i särskild bilaga till budgeten. Patientavgifterna är under 2020 oförändrade. På sikt behöver 
rimligheten i dagens höga avgifter utredas. 
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VERKSAMHETSMÅTT 
Redovisade i tertial och årsbokslut 

 2016 2017 2018  

Primärvård*     

Totalt primärvård     

Antal besök, läkare 466 022 458 621 455 715  

Antal besök, annan personalkategori 835 982 843 657 828 406  

Specialiserad somatisk vård*     

Totalt somatisk vård     

Vårdtid i dagar 221 061 208 757 192 707  

Antal läkarbesök 404 825 389 405 400 238  

Antal besök annan personalkategori 292 159 291 704 295 008  

Disponibla vårdplatser (egna) *** 662 612 598  

Vårdtillfällen (egen regi) 54 049 51 335 48 918  

*** Med målsättning att öppna tillfälligt stängda vårdplatser 
ska antalet disponibla vårdplatser öka i jämförelse med 
2018 års genomsnitt.  

    

Specialiserad psykiatrisk vård*     

Totalt psykiatrisk vård     

Vårdtid i dagar 57 533 56 458 48 442  

Antal läkarbesök 23 967 25 309 26 203  

Antal besök annan personalkategori 103 772 108 258 105 761  

Disponibla vårdplatser (egna) 141 137 129  

Vårdtillfällen (egen regi) 4 276 4 177 4 040  

*Avser länets invånares vårdkonsumtion     

Övrig hälso- och sjukvård     

Besök för utprovning av ortopedtekniska hjälpm. 14 687 16 377 16 999  

Antal ambulanstransporter 45 600 46 701 49 400  

Tandvård**     

Barn- och ungdomstandvård     

Antal behandlade barn 60 801 66 650 67 659  

Allmäntandvård vuxna     

Antal behandlade patienter 88 535 83 495 78 486  

Specialisttandvård     

Antal behandlade patienter 11 323 10 796 11 358  

Tandvård för patienter med rätt till tandvårdsstöd     

Antal patienter, munhälsobedömning 4 409 4 469 4 227  

Antal patienter, nödvändig tandvård 3 802 3 727 3 957  
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KULTUR OCH REGIONAL UTVECKLING 

KULTUR 
Kulturens egenvärde är absolut och en förutsättning för demokrati. Den ska därför ges stort utrymme i samhället. 

Kulturen präglas av sin tids föreställningar, motsättningar och villkor, men återspeglar inte bara samhället. 

Genom kulturyttringar utgör den dessutom en förändrande kraft som bidrar till att människor blir mer medvetna 

om sig själva. Kulturen är följaktligen både samhällsbyggare och normbrytare. Därför är det viktigt att den 

varken underkastas censur, ideologier eller kommersialism.  Att satsa på kultur ska inte ses som en utgift utan en 

långsiktig investering. Vinsten blir högre än insatsen. Kulturen är nämligen ingen liten sektor i regionen, dock 

tämligen odefinierad. 

Regionen ska värna och främja ett rikt kulturutbud med en mångfald av uttryck med fokus på geografisk och 

fysisk tillgänglighet. Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och för samhällets och 

enskilda invånares möjlighet att skapa en identitet, känna tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur skapar 

sammanhang och mening och kan få människor att se världen och sig själva genom andras ögon. Yttrandefrihet, 

konstnärlig frihet och varje människas rätt till kultur är kulturpolitikens grund. En mångfald av uttryck, 

verksamheter och aktörer är basen för ett rikt kulturliv som måste värnas, lyftas fram och utvecklas. 

Kultur tillför en viktig dimension till andra samhällsområden och kan i samverkan med andra politikområden 

fungera som motor för regional utveckling och tillväxt. Insatser inom kulturområdet har betydelse för att stärka 

människors kreativitet, stärka den lokala identiteten, bidra till ett öppet och kreativt klimat i en region och inte 

minst demokratin. Möjligheten att ta del av, och aktivt delta i, ett rikt kulturutbud är viktigt för individens välfärd 

och välbefinnande. Kultur är hälsofrämjande och rehabiliterande, men bygger även broar mellan människor och 

verksamheter. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till att en bygd, region eller landsdel är 

attraktiv vid företagsetableringar. Det skapar nya arbetstillfällen och påverkar hur människor väljer 

bosättningsort. Väl marknadsförda kulturmiljöer och kulturminnen bidrar till ökad turism och fler jobb. 

Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet och ska kunna göra det utifrån sina egna önskemål och 

möjligheter i olika skeden av livet. Det här är något som framhålls i både de kulturpolitiska målen och i den av 

Sverige ratificerade FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Arbetet 

med att stärka tillgänglighet till konst och kultur gentemot enskilda målgrupper, och utifrån en fördjupad analys 

på stad och land-perspektivet, skapar möjligheter för medborgarnas tillgång till kultur utifrån de förutsättningar 

som kommunerna verkar i. Detta kan också uppnås genom samverkan med andra delar av Region Jönköpings 

läns verksamheter, kommunerna, den idéburna sektorn, professionella kulturaktörer, studieförbunden samt 

universitet och högskola. Det är också centralt att underlätta för barn och unga i hela länet att ta del av 

kulturlivet. 

En ökad användning av digitaliseringens möjligheter bör vara en strategisk inriktning. Med det menas att skapa 

bättre förutsättningar för länets kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur. För 

invånarna i länet ska tillgången till ett kvalitativt digitalt kulturutbud öka, liksom möjligheterna och förmågan att 

ta del av utbudet. Genom olika initiativ vill Region Jönköpings län ge invånarna tillgång till ett brett och varierat 

digitaliserat kulturutbud, med olika kulturformer och olika uttryck. Även här spelar civilsamhället en viktig roll. 

Prioriterad inriktning 

 Värna kulturens egenvärde 

 Stödja det fria kulturlivet på landsbygden 

 Arbeta med digitalisering inom kulturen 

 Stärk den lokala identiteten 

 Garantera medborgarnas möjligheter till tillgänglig kultur såväl ekonomiskt som distansmässigt. 

 

Kultursamordning 
För att synliggöra regionens kulturliv, krävs en kultursamordnare som samlat kan ge en bild av dess mångfald 

och rikedom. Detta material bör kontinuerligt uppdateras och göras tillgängligt för regionens invånare. 

Underlaget kan även tjäna som överblick i en rättvis fördelning av stödjande insatser. Därtill finns fördelar 

genom samordning med andra regioner i Regionsamverkan Sydsverige. En kulturinventering behövs för att ta 

tillvara på alla fantastiska amatörer och kulturarbetare runt om i regionen. Syftet med kulturinventeringen är att 

få en översikt kring alla lokala konsthallar, amatörföreningar, utställare etcetera för att sedan inleda ett arbete 

med att lyfta fram och sprida kunskap om all den kultur som finns i regionen. För att vässa det politiska arbetet 

kring kulturutveckling och samordning skall ett kulturutskott inrättas under nämnden för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet. 

Prioriterad inriktning 



FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 

 

45 

 Fortsatt kulturengagemang inom Regionsamverkan i Sydsverige 

 Inrätta ett kulturutskott i nämnden  

 Kulturkartläggning 

 

Kultur i vården 
Projekt inom kultur i vården är av största betydelse. Kulturen har genom framgångsrika projekt i regionen visat 

sig vara ovärderliga att genom sina olika uttryck ge förbättrad hälsa och välbefinnande till olika patientgrupper. 

Dans, film, litteratur, bildkonst, teater, musik tillsammans med en god miljö är hälsobringande och har ett stort 

egenvärde i sig. Digital teknikhjälp att nå ut i länet är ett gott komplement. Vänsterpartiet vill att sjukhusclowner 

finns på alla tre sjukhusen i regionen. Ett annat utvecklingsområde är bruket av VR-teknik som medför att 

patienter både kan uppleva bildkonst och få naturupplevelser utöver sina fysiska möjligheter. En vision för detta 

ändamål ska tas fram. 

Prioriterad inriktning 

 Utveckla konceptet kultur i vården 

 Arbeta för att heltidsanställda sjukhusclower 

 Satsa på att utveckla ett koncept med VR-teknik riktat mot patienter  

 

Smålands Musik och Teater 
Det är nödvändigt att Region Jönköpings län stödjer kulturhuset Spira och Smålands Musik och Teater i dess 

arbete med att utvecklas och att som regionteater nå ut i hela länet. Småland Musik och Teater bör också 

samverka med regionens lokala grupper inom teater, dans, musik, opera och annan musikteater. 

Tillgängligheten är inte enbart geografisk, utan även ekonomisk. Det är av största vikt att biljettpriser till 

Regionens utbud hålls i den nivå som gör det möjligt för regionens medborgare att ha råd med återkommande 

teater- eller konsertbesök. Därför inleds ett arbete med att sänka biljettpriserna till bland annat Spira. Dessutom 

måste kostnaderna för externa amatörer som vill nyttja kulturhuset Spira ses över.  

Smålands Musik och Teater har ett länsuppdrag inom musik, teater och dans och ska, som nav för länets 

scenkonst, verka i länets samtliga kommuner. Samverkan ska ske med det fria professionella kulturlivet, ideella 

krafter och civilsamhället. Smålands Musik och Teater ska bidra till att bredda intresset och engagemanget för 

kulturen i allmänhet och scenkonsten i synnerhet. Genom teaterensemble och orkester, Jönköpings Sinfonietta, 

är Smålands Musik och Teater den största arbetsgivaren för de professionella aktörerna i länet inom scenkonst. 

Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar framtagandet och uppsättandet av egna produktioner 

inom musik, teater och dans med verksamhetens egna resurser som grund. Verksamhet ska bedrivas både i 

Kulturhuset Spira och ute i länet. För att främja och säkerställa sin regionala närvaro ska Smålands Musik och 

Teater verka för att utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med kommuner och lokala aktörer. 

Samverkan med andra professionella scenkonstverksamheter ska eftersträvas.  

Smålands Musik och Teaters verksamhet utgår ifrån kulturhuset Spira i Jönköping. I den ingår att ansvara för 

utbuden på Spiras fyra scener som ska ha ett brett innehåll. Detta säkerställs genom egna produktioner, 

samarbeten, inköpta produktioner samt uthyrningar. Man anordnar också konferenser med kulturinslag. 

 Ett särskilt riktat uppdrag finns gällande länets barn och unga. Smålands Musik och Teater ska prioritera 

möjligheterna för skolor att få kulturupplevelser både i kulturhuset Spira och i sina hemkommuner. Region 

Jönköpings län erbjuder länets kommuner att barn i både låg- och högstadieålder ges möjlighet att få en 

kulturupplevelse utan biljettkostnad. Kostnader för resor måste ses över tillsammans med kommunerna. En 

uppgörelse med kommunerna kring detta är eftersträvansvärd eftersom skolornas ekonomiska möjlighet varierar 

och den del skolor ligger långt i från Kulturhuset Spira. Skolor i utkanten får betala dyra resor till Spira medan 

skolor som ligger i närhet till Kulturhusets Spira kan ta sig dig gratis. Det är alltså olika ekonomiska 

förutsättningar för länets skolor att ta sig hela länets kulturhus. 

Prioriterad inriktning 

 Ökad närvaro i länets samtliga kommuner 

 Ökad samverkan med det fria kulturlivet  

 Verka för ett brett utbud i länets samtliga kommuner  

 Barn och unga  

 Träffa överenskommelse med länets kommuner angående kostnad för resa till Spira för de enskilda 

skolorna 

 Intensifierat arbetsmiljöarbete 

 

Prioriterad aktivitet 
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 Genomföra en översyn av verksamhetsbidragen inom kulturstöden med målet om en övergång till 

flerårig bidragsgivning 

 Ekonomiskt tillgängliggöra föreställningar på Kulturhuset Spira 

 

Barn och unga 
I gällande kulturplan 2018-2020 framgår att Regionen är beredd till ett större åtagande än tidigare, när det gäller 

samordning med kommunernas verksamheter. Här finns en fördjupad ambition för barns och ungas upplevelser 

av kultur i samverkan med regionens kulturskolor. I grundskolan bör elever ges strukturerade tillfällen till 

upplevelser av scenkonst enligt en trappstegsmodell som anpassas till varje stadium. Satsningar på barn och 

ungas tillgänglighet och möjlighet att få tal del av kulturupplevelser skall prioriteras. En viktig del i det är ett tätt 

samarbete med länets kommuner kring transporter till kulturarrangemang samt att ett kontinuerligt kulturutbud 

erbjuds länets skolelever vid fasta årsintervaller. I det arbetet skall elever få ta del av föreställningar men också 

själva erbjudas att skapa och medskapa.  

Prioriterad inriktning 

 Prioritera barn och unga 

 Ökat samarbete med länets kommuner och skolor 

 Möjliggör att barn och unga både får ta del av kultur samt att medskapa 

 

Amatörsamverkan 
Region Jönköpings län ska arbeta fram en policy för att beskriva samverkan mellan amatörföreningar och 

yrkesverksamhet inom dans, konst, teater och musikverksamhet för att möjliggöra goda och likvärdiga villkor 

för amatörföreningar i länet. I policyn bör beskrivning av bidragsformer lyftas fram och förtydligas för att hitta 

nya vägar till amatörerna i regionen. Det inbegriper också förutsättningar för amatörerna att vara på Spira till 

rimliga hyreskostnader. Regionen ska arbeta för ett nytt system för kulturstöd skapas, där det tydligt ska finnas 

riktlinjer för vem som har rätt att besluta om de olika stöden samt att hjälp ges med hur dessa insatser ansöks. 

Stödet till kulturprojekt runt om i länet behöver stärkas. 

Prioriterad inriktning 

 Stärk möjligheterna för amatörföreningar och det fria kulturlivet att verka  

 

Konst 
Stora mängder konst finns i Regionens ägo. Dessa utnyttjas på många olika sätt. De hänger på väggar i väntsalar 

och korridorer eller står som skulpturer i gröna miljöer. Åter andra har fått sina öden beseglade och samlar nu 

damm i arkiv. Det finns många olika anledningar till att verk har arkiverats. Det kan vara konstverk som är slitna 

eller förlegade, ansetts provocerande eller som historiskt vittnar om en svunnen tid. Det inte är lämpligt att ställa 

ut kontroversiella konstverk var som helst men dessa alster kan vara intressanta att beskåda ur ett nytt 
perspektiv. Det är ett klokt resursutnyttjande att på något sätt använda den konst Regionen har i sin ägo. Den har 

trots allt oftast inköpts för skattemedel. Det skulle kunna handla om utställningar eller tillverkandet av en 

förteckning som möjliggör för medborgarna att få betrakta dessa verk.  

Prioriterad inriktning 

 Ta till vara och använd den konst som finns i regionens ägo på ett nyfiket sätt 

Museer och arkiv 
Länsmuseet i Jönköpings län ges medel att utveckla sin verksamhet, samt att de kan återupprätta sitt tidigare 

framgångsrika arbete med länets skolor. Det är vår önskan att berörda parter bland annat region och kommun 

skjuter till de medel som krävs för att klara av sitt uppdrag.  

En rad större och mindre muséer inom Jönköpings län behöver inventeras och dess kulturarv och vår samtid 

presenteras. Museet Vandalorums verksamhet i Värnamo räknas till de större, medan Tällängskonsthall utanför 

Vetlanda hör till de mindre. I den kartläggningen torde Smålands Konstnärsförbund och Smålands Konstarkiv 

vara behjälpliga.  

Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings 

läns museum. Verksamheten är baserad på statens kulturpolitiska mål (resultatet av SOU2009:16). Särskilt 

centralt är det mål som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. Museet 

ska arbete för att människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett 

särskilt ansvar finns för att utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån 

de nationella målen för kulturmiljöarbetet.  
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Region Jönköpings län ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för att 

tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten 

möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid. Jönköpings läns museum verkar utifrån den beslutade 

uppdragsbeskrivningen. Uppdragsbeskrivningen uppdateras med ett utvecklat regionalt arbete där fokus ligger 

på samarbete med länets kommuner. 

Arkivens betydelse för demokrati och lärande kan inte nog mycket betonas. Det gäller såväl fysiska arkiv som 

digitala och utvecklingen av e-arkiv. Här krävs en samordning, utveckling av innehållet och ökad tillgänglighet. 

Prioriterad inriktning 

 Återupprätta ett tätt samarbete med länets alla kommuner 

 Projekt som involverar skolungdomar prioriteras 

Prioriterad aktivitet 

 Fortsatt utveckling och säkerställande av museets pedagogiska verksamhet med särskild satsning för 

barn och unga bland annat riktat till länets skolor 

Bibliotek 
Bibliotekslagen har som avsikt att verka för demokrati, kunskapsförmedling och främja litteraturens ställning. 

Tillgängligheten innebär tillgång till bibliotek, medierna och information fysiskt och digitalt. De är också viktiga 

mötesplatser. Länsbiblioteket ska stödja folkbiblioteken och deras filialer som viktiga aktörer i detta arbete. De 

bör finnas i geografiska närområden och på sjukhus. 

Vandringsleder – tillgänglighet 
Vandringsleder och vår gemensamma miljö är viktiga för kultur och folkhälsa. Dessa två begrepp går ofta hand i 

hand. Det är därför viktigt att Regionen är en medspelare i att rusta upp vandringsleder och andra gemensamma 
miljöområden. Det är på många håll i länet ett underhållsarbete som brådskar.  

Smålandsidrotten/SISU idrottsutbildarna som är Riksidrottsförbundets regionala gren, verkar i Jönköpings län. 

Idrottskonsulenternas verksamhet i länet ska uppmärksammas. Särskilt stöd bör ges till arbetet med barn- och 

ungdomsgrupper i samarbete med länets kommuner. 

För att få ett väl förankrat kulturutbyte över hela länet har det skapats ett samarbetsforum mellan kommunerna 

och Regionen. Kulturresor med kollektivtrafiken är en viktig del i att ge alla medborgare tillgänglighet till kultur. 

Att använda sig av tillgänglighetsbussar är bra. Regionen bör se över möjligheten att köpa in en buss likt 

Solbussen i Region Kalmar län. 

Prioriterad aktivitet 

 Se över restaureringsbehovet vid vandringsleder 

 

Regional kulturplan 
Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet med modellen 

är att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län ansvarar 

för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den regionala kulturplanen ligger till grund för 

fördelningen. Kulturplanen är ett kultur- och konstpolitiskt dokument som beskriver inriktningen för det 

regionala konst- och kulturlivet. Kulturplanen för 2018–2020 har tagits fram i samråd med länets kommuner och 

andra regionala aktörer och anger inriktning för kulturpolitiken och därmed i första hand hur befintliga resurser 

ska disponeras. Samtliga verksamheter inom kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara 

uppdragsbeskrivningar. De satsningar och prioriteringar som beskrivs i den regionala kulturplanen har 

uppföljningsbara handlingsplaner. Det är viktigt att vi inte blandar ihop det fria kulturlivet med våra egna 

intuitioner när det kommer till projektbidrag. Det är inte bra att regionens egna verksamheter konkurrerar med 

det fria kulturlivet om samma bidragsmedel.   

För den aktuella planperioden är följande övergripande mål satta: 

 Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet 

 Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser 

 Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalité med både bredd och spets 

 

 

Prioriterad aktivitet 

 Upprätta samverkansavtal om det lokala utbudet av scenkonst med länets kommuner avseende såväl 

barn och unga som för en vuxen publik.  

 Utveckla samarbetet med länets skolor och kommuner 
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 Tillgängliggöra föreställningar på Spira genom att sänka biljettpriser 

 Konstinventering för att sprida kunskap och synliggöra amatörer och konstarbetare i länet utanför våra 

egna institutioner 

Kultur och utveckling  
Kultur och utveckling är en verksamhet som, med den regionala kulturplanen som grund, arbetar strategisk för 

att stödja länets aktörer inom musik, teater, dans, film, bild och form, bild och form gestaltning, hemslöjd samt 

litteratur och regional biblioteksverksamhet 

Med sin kompetens ska verksamheten förbättra förutsättningarna för ett rikt kulturliv och stimulera utvecklingen 

av densamma. Verksamheten sker i dialog med och mellan civilsamhället och länets kulturaktörer. 

Verksamheten har i uppdrag att vara främjande, kunskapsbärande och bildande. Kultur och utveckling ansvarar 

för att utveckla de stöd som utgår till kulturlivet. 

I verksamheten kultur och utvecklings uppdrag ingår att svara för forum och möten för dialog mellan 

kulturaktörerna och Region Jönköpings län. Samråd och samverkan med länets kommuner, civilsamhället, 

studieförbund, fria kulturutövare och institutioner är en central del av verksamheten. 

Genom den konstnärliga gestaltningen bidrar verksamheten till stimulerande miljöer i Region Jönköpings läns 

lokaler. Konstnärer, nationella såsom internationella, ges möjlighet till arbete och länets invånare får tillfälle att 

möta samtidskonst i sin närmiljö. Kultur och utveckling verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen. 

Prioriterad inriktning 

 Utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet 

 Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell utövare i hela länet 

 Skapa bättre förutsättningar för ideella kulturaktörerna i länet  

 Fokus på barn och ungas kultur  

Prioriterad aktivitet 

 Genomföra en översyn av verksamhetsbidragen inom kulturstöden med målet om en 

övergång till flerårig bidragsgivning 

 Se över så att inte regionens egna intuitioner konkurrerar som samma bidragsmedel som det 

fria kulturlivet 
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Internationellt samarbete 
För att möta de samhällsutmaningar som länet står inför, ökad global konkurrens, den demografiska 

utvecklingen, samt klimat-, miljö- och energifrågorna, krävs det internationellt samarbete. Företagen och 

arbetskraften rör sig på en global marknad och därför behöver det finnas ett internationellt perspektiv på det 

regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Strategiska samarbeten och partnerskap behöver etableras inom 

Sverige och i andra länder för att stödja näringslivet utveckling. EU-samarbetet sätter ramarna för många 

utvecklingsfrågor och påverkar också förutsättningarna genom de fonder och program som möjliggör och skapar 

incitament för projekt, företagsutveckling och innovation. 

Länet behöver också i än högre grad dra nytta av globaliseringens möjligheter genom en starkare delaktighet i de 

globala värdekedjorna. Förutsättningarna för direktinvesteringar behöver ständigt utvecklas och företagens 

exportmöjligheter behöver stärkas. De globala värdekedjorna skapar nya förutsättningar för små och medelstora 

företag att delta i de globala marknaderna exempelvis som underleverantörer eller som leverantör av 

specialiserade insatsvaror. Värdet av tillverkade produkter blir alltmer beroende av de tjänster som säljs 

tillsammans med varorna. Kunskapsbaserat kapital och innovation blir allt viktigare. Globaliseringen ställer 

därmed nya krav på näringslivet och samhällets förmåga att utvecklas och möta de utmaningar som finns – vilket 

också innebär möjligheter. 

I ett ökat internationellt samarbetet ges det livslånga lärandet och kompetensutvecklingen nya möjligheter. 

Genom Erasmusprogram och utbyte på högre utbildning- och forskarnivå kan ny kompetens tillföras länet. 

Det regionala utvecklingsarbetet behöver i högre grad stödja de offentliga aktörerna och företagen i länet genom 

en större internationell utblick som kan främja utveckling, lärande, gränsöverskridande samarbeten samt frigöra 

utvecklingspotentialen hos de små och medelstora företagen och bidra till fler affärsmöjligheter.  

Region Jönköpings län är medlem i Assembly of European Regions (AER) där Region Jönköpings län har en 

politisk representation och tillsammans med övriga Smålands län, Blekinge och Halland och lärosätena i länen 

driver ett Brysselkontor. För medborgarna finns Europa Direktkontoret som arrangerar aktiviteter på skolor, 

arbetsplatser och offentliga arenor i syfte att höja kunskapen om EU och internationaliseringen för allmänheten. 

Bedömingen är att medlemskapet i AER och kostnaderna för det överväger den lilla nyttan som finns med ett 

medlemskap baserat på erfarenheten hittills. Därför påbörjas ett arbete med att avveckla regionens deltagande i 

AER.   

Naturbruksskolorna har sedan många år ett utbyte med flera länder i Europa. Skolornas elever kan göra delar av 

sin praktik på företag inom gröna sektorn i ett antal länder som regionen samverkar med. Samverkan sker inom 

ramen för Erasmus och finansieras därigenom. Även folkhögskolorna har internationellt utbyte vilket bidrar till 

Agenda 2030:s genomförande i andra länder.  

Prioriterad inriktning 

 Avveckla medlemskapet i AER 

 Bredda det internationella samerbetet även utanför Europeiska unionen 

 Internationella samarbetet kring hållbarhetsfrågor skall vara prioriterade
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Regional utveckling 
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser och företag är avgörande för att utveckla en attraktiv 

och konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med kompetens och arbetskraft, som driver företag 

framåt och möjliggör investerar. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med 

arbete, service, omsorg och fritid. Vårt län ska erbjuda bra möjligheter till att bo, verka och ta del av samhällets 

tjänster i hela länet. Att människor har ett arbete de trivs och utvecklas med, en rik och varierad fritid och ett 

socialt sammanhang som möjliggör växande är de starkaste förebyggande och hälsofrämjande faktorerna ett 

samhälle kan erbjuda. Kulturen och föreningslivet är viktiga delar i denna helhet. Region Jönköpings län spelar 

en viktig roll som trygghetsnav. 

Utmaningar ska vändas till möjligheter och styrkor. Genom att skapa bra förutsättningar för samverkan mellan 

utbildning, arbetsmarknad och näringsliv kan kompetensförsörjningen stärkas och bidra till näringslivets och 

regionens utveckling. Region Jönköpings län ska arbeta för att möjligheterna att studera ökar i hela länet. Antalet 

utbildningsplatser behöver bli fler både inom yrkeshögskolan och på Jönköping University samt spridas i länet i 

möjligaste mån. Samtidigt är det viktigt att kvalitén på utbildningarna inte försämras vid utlokalisation. 

I länet finns många små och medelstora företag, både inom tillverkningsindustrin och inom övriga branscher. 

Traditionen av entreprenörskap och företagande är stark. För att behålla och utveckla denna behöver 

förutsättningarna att nå framgång med innovativa idéer förbättras. Nya affärsmöjligheter behöver tas tillvara och 

utveckling stödjas i växande näringar som exempelvis besöksnäringen. Tanken att eget företagande är ett reellt 

alternativ till anställning behöver planteras tidigt hos länets barn och ungdomar.  

Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet med att nå de nationella målen för utbyggnad av bredband 

så att man i hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Särskild uppmärksamhet ska riktas på 

landsbygdens utveckling. Här utgör antagna livsmedels- och skogsstrategier viktiga delar.   

Det strategiska läget i Sverige ger Jönköpings län goda förutsättningar som attraktiv mötesplats och starkt 

logistikcentrum. Fortsatta satsningar på infrastruktur behövs såväl på järnvägs- som vägsidan. Andelen som reser 

med kollektivtrafiken ska öka. Region Jönköpings län ska vara en aktiv part i arbetet med att förverkliga 

planerna på nya stambanor som binder samman regionen med kringliggande regioner och storstadsområden och 

erbjuder möjlighet till effektivt resande. 

Leda regional tillväxt och utveckling 
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 strategi 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 utvecklings strategin skall behandlas på att nytt sätt efter önskemål från kommunerna i länet. 

Målet är en utvecklingsstrategi som är mer greppbar och genomförbar. Med anledning om det föreslås att 

budgetdelarna kring den regionala utvecklingsstrategin skjuts fram till dess att beslut har fattats i 

regionfullmäktige i augusti. Tillsvidare gäller de gamla skrivningarna från Vänsterpartiets budget 2019 avseende 

detta stycke samt gällande RUS. 

Prioriteringar inom tillväxt 
De nationella prioriteringarna ska förutom för det egna regionala utvecklings- och tillväxtarbetet också ligga till 

grund för de statliga myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Prioriteringarna stämmer väl 

överens med de långsiktigt identifierade fokusområdena för den regionala utvecklingsstrategin. Utöver den 

nationella strategin ska det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet genomsyras av Agenda 2030 och hållbarhet 

ur de tre hållbarhetsperspektiven.  
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REGIONAL TILLVÄXT 

Rollen som ansvarig för tillväxt och utveckling i länet 
Det nationella uppdraget tydliggör att det regionala utvecklingsansvaret innefattar ansvar för det regionala 

tillväxtarbetet, den regionala utvecklingsstrategin och transportinfrastrukturplanering. Roller och 

ansvarsfördelning ska vara tydliga och organiseringen ska leda till att den regionala utvecklingsansvarige leder 

och utvecklar det regionala arbetet för en hållbar tillväxt och utveckling i länet. Regeringen trycker på att 

förutsättningarna för ett mer resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken måste utvecklas och 

stärkas. I uppdraget ingår att ansvara för företagsstöd, medel för projektverksamhet samt stöd till anläggning av 

kanalisation.  

Inom kompetensförsörjningsområdet har den regionalt utvecklingsansvariga ett uppdrag att inom ramen för 

kompetensplattformar utveckla samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång 

sikt. Samverkan med de statliga myndigheterna behöver vara omfattande då dessa inom sina verksamheter ska 

verka för att målen i den regionala utvecklingsstrategin uppnås. Samverkan behöver vara extra nära 

länsstyrelsen, näringslivet, fackföreningsrörelsen och det civila samhällets organisationer, i synnerhet 

kommunerna. Ett starkt regionalt ledarskap är enligt regeringen en viktig framgångsfaktor för regional tillväxt 

och utveckling. Ett ökat regionalt ansvar och inflytande över det regionala tillväxtarbetet ställer höga krav på ett 

stärkt regionalt ledarskap med förmåga att göra prioriteringar på kort och lång sikt. 

Detta ansvar handlar om att företräda regionala intressen, samla aktörer från lokal, regional och nationell nivå, 

däribland näringsliv, arbetarkollektiv, akademi samt det civila samhället, skapa samarbeten och 

erfarenhetsutbyten med andra länder, göra prioriteringar på kort och lång sikt, utifrån analyser och ett 

kontinuerligt lärande ta fram en långsiktig och strategisk planering för att uppnå regionala långsiktiga mål och 

visioner, ta initiativ till och kunna fatta strategiska och snabba beslut samt leda, samordna och koordinera 

utvecklingsprocesser i länet. 

För att lyckas med detta krävs både legitimitet och mandat för att samla aktörer och att utveckla och driva det 

regionala tillväxtarbetet. Ett framgångsrikt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete skapar förutsättningar för det 

goda livet exempelvis genom att invånarna kan säkra sin försörjning genom arbete, att det motverkar socialt 

utanförskap och bidrar till en meningsfull fritid. Det är faktorer som både är hälsofrämjande för invånarna och 

skapar ett stabilt skatteunderlag över tid. 

 

 

Prioriterad inriktning  

 För att genomföra det regionala utvecklings- och tillväxtuppdraget avseende såväl nationella som 

regionala prioriteringar tillförs medel utifrån redovisade behov  

 

Prioriterad aktivitet 

 Ta fram en finansieringsplan för Regionala utvecklingsstrategins genomförande 

 Tillsammans med arbetsmarknadens parter, industriföretag och andra aktörer skapa ett 

industriråd med syfte att för framtiden utveckla och stärka den regionala industrin 

Projektmedel för utveckling 
Region Jönköpings län disponerar årligen statliga utvecklingsmedel, så kallade 1:1 medel. Dessa pengar fördelas 

mellan projektstöd, företagsstöd och kommersiell service. Den årliga bemyndiganderamen 2020 beräknas till 56 

miljoner kronor och anslaget som kan utbetalas till 24 miljoner kronor. Bidrag som kräver minst 50 procents 

medfinansiering ges till projekt som stimulerar näringslivsutveckling och innovation, kompetensförsörjning och 

internationellt samarbete. I alla lägen är det viktigt att ekonomiska medel bara betalas ut i de fall där det finns ett 

tydligt syfte som kan redovisas. 

Region Jönköpings län avsätter därutöver 19,5 miljoner kronor till stöd för olika former av projekt och 

verksamheter som bidrar till regional tillväxt varav 8,4 miljoner kronor kan ges i projektstöd under 2020.  

Utöver ovanstående har Region Jönköpings län möjlighet att tillsammans med andra aktörer eller själv söka EU- 

eller statliga medel från insatser och utlysningar som ytterligare kan stärka det regionala utvecklingsarbetet. Det 

finns en förväntan från övriga aktörer i det företagsfrämjande systemet att regional utveckling i högre grad ska ta 

på sig ledartröjan för kritiska projekt så att de dels blir av och dels genomförs med hög kvalitet och samordning. 

För att detta ska vara möjligt behöver det finnas medel tillgängliga för medfinansiering av dessa projekt.  

EU:s strukturfonder är viktiga verktyg för att genomföra EU:s gemensamma sammanhållningspolitik. 

Jönköpings län tillför i dessa sammanhang NUTS II-området Småland och Öarna. 
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Prioriterad aktivitet 

 Efterfråga tydliga syften vid utbetalning där jämställdhet och hållbarutveckling är 

prioriterade tillsammans med jobbskapande i länet 

Prioriterad aktivitet 

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

 Förbereda nästa programperiod för EU:s samhållningspolitik  

 Noggrannhet och uppföljning kring utbetalade medel 

 

Analys av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet 
Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet 

av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I denna analys ska särskild hänsyn tas till 

funktionella regionala samband inom som över läns- och landsgränserna samt olika typer av landsbygder och 

tätorter. Analysen ska göras utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande 

indelningsgrund. Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande 

samhällsplaneringen förflyttas stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges att de regionala 

utvecklingsaktörerna ska stärka och utveckla analyskapacitet och kompetens avseende såväl kvalitativa som 

kvantitativa regionala analyser. Detta är ett arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara det. Det 

behövs ett tätt samarbete med exempelvis länets industri för att tillsammans klara av framtidens 

infrastrukturomställning samt att säkra arbetstillfällen. Industrin i Region Jönköping är och förblir en stark sektor 

i Region Jönköpings län.  

 

Prioriterad inriktning 

 Samarbete med länets industriaktörer för att klara av framtidens infrastrukturomställning 

samt för att säkra arbetstillfällen genom att tillexempel skapa ett industriråd 

Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är ett begrepp som innefattar både hållbar miljö- och klimatpolitik men också det hållbara 

arbetslivet. Klimatfrågan handlar om att vi överutnyttjar jordens resurser och att dessa fördelas orättvist. Om alla 

människor skulle leva med samma livsstil och konsumtionsvanor som vi i den rika delen av världen skulle det 

krävas flera jordklot. Därför är miljöproblemen och klimatförändringarna till stor del en fråga om solidarisk 

fördelning av jordens begränsade resurser. Regionen är en offentlig aktör och bör därför vara ett föredöme och ta 

sitt ansvar för en hållbar utveckling i vårt län. Regionen måste därför arbeta för att vår ekologiska bärkraft inte 

ska överskridas och att miljöutrymmet ska fördelas rättvist och med hänsyn till kommande generationer. 

Klimatförändringarna är vår tids viktigaste framtidsfråga. Det är världens rika länder som genom utarmning av 

jordens resurser under lång tid har huvudansvaret för de utsläpp som permanent har skadat vårt gemensamma 

jordklot. Höginkomsttagare orsakar större utsläpp än låginkomsttagare och män har i alla inkomstgrupper större 

klimatpåverkan än kvinnor. Utvecklingsländerna drabbas hårdast av det förändrade klimatet och mest utsatta är 

de med lägst inkomst och kvinnor. Det är därför viktigt att arbeta med regional utveckling och utbyte med även 

den mindre rika delen av världen. Regionen skall eftersträva klimaträttvisa och ta ett stort ansvar för att minska 

utsläppen och klimatanpassa sin verksamhet. 

 

Svenska kommuner, regioner och företag måste få hjälp att minska sina utsläpp med en stor statlig 

investeringsfond för klimatet. Möjligen behöver också regionen inrätta en investeringsfond för gröna 

investeringar. Dessutom behövs fler satsningar på energieffektivisering. All elektricitet som levereras till Region 

Jönköpings län skall uppfylla kraven för miljömärkt el.  

 

Den globala medeltemperaturen får inte höjas med mer än 1,5 grader. Regionen måste vara en aktiv spelare 

tillsammans med näringslivet för att Sverige tar sitt ansvar för detta mål. Ett sätt att göra detta är att satsa på 

förnyelsebara energikällor när förutsättningar finns samtidigt som vi vid renoveringar och nybyggnation ser över 

lämpliga platser för solpaneler och solceller, de allra flesta platserna är faktiskt lämpliga. Regionen bör också 

beakta möjligheten att använda sig av förnyelsebara material vid byggnation såsom trä. Det finns aktörer i 

Sverige som är mycket bra på att bygga i trä. 

 

Arbetet med att miljömärka läkemedel och att stärka det miljömedicinska arbetet måste intensifieras. Dessutom 

har Vänsterpartiet vid ett flertal tillfällen lyft problematiken med att barn utsätts för skadliga kemikalier i sin 
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närmiljö. Här måste regionen bli bättre på att knyta till sig kompetens som aktivt kan arbeta med frågorna även 

om det finns lokala mycket goda exempel. 

 

För att få stopp på de stora utsläppen från våra transporter behöver vi på sikt göra satsningar på tåg och 

kollektivtrafik. Satsningar på dessa områden bör alltid vara prioriterade framför exempelvis flygplatser som är 

direkt kontraproduktiva i arbetet med hållbar utveckling. Vi rekommenderar att digitala möten används som en 

del i att ersätta flyg. Men det statliga stödet som utgår via den regionala transportplanen om 2,3 miljoner betalas 

ut till Jönköping Airport. I möjligaste mån behöver stödet till Jönköping Airport slopas då det inte är förenligt 

med regionens miljöarbete. Men om stödet ändå skall finnas kvar skall det öronmärks för hållbarhetssatsningar 

inom flyg. Vi anser att internationella miljökonventioner ska överordnas internationella frihandelsavtal, så som 

CETA och TTIP, samt att miljöhänsyn ska gå före marknadsstyrningen av vår verksamhet. Vi är kritiska till att 

importerade sopor bränns i vår region.  

 

Alla nu levande människor och kommande generationer ska ha rätt till ren luft, rent vatten, säkra livsmedel och 

tillgång till natur. Därför är det viktigt att regionen står fast vid sin ambition att aktivt skydda Vättern som 

dricksvattentäkt ifrån destruktiv exploatering och militärövningar. Sveriges unika miljökvalitetsmål och vår 

miljölagstiftning måste utvecklas för att bli ett ambitiöst redskap i arbete med att lösa miljöproblemen till nästa 

generation på nationell och lokal nivå. I detta måste regionen gentemot riksdag och regering vara en stark röst.  

Jordbruket, skogsbruket och fisket måste bedrivas på ett ekologiskt hållbart sätt. Det är därför viktigt att vi inte 

bebygger brukbar åkermark. Denna mark är viktig för att säkra framtidens produktion av bland annat livsmedel 

så att regionen och riket inte behöver importera sådant som vi faktiskt hade kunna odla på egen hand och därmed 

minska transportutsläpp. Regionen bör arbeta för att ge stöd till det som är långsiktigt hållbart som exempelvis 

ekologiskt jordbruk och kalhyggesfritt skogsbruk. 

 

Återanvändning och återvinning måste öka och konsumtionen minska för att motverka det växande sopberget. 

Användning av miljö- och hälsofarliga kemikalier och bekämpningsmedel måste begränsas. Produkter måste 

vara enkla att återvinna och återvinningsstationer måste bli tillgängliga för alla. Livslängden på många produkter 

måste öka. Regionen måste aktivt arbeta för att hålla sina arbetsplatser så hållbara och resursvänliga som möjligt.  

Region Jönköpings ska prioritera miljöarbete som har stark koppling till bättre folkhälsa och god 

resurshushållning. Prioritera förbättringar inom transportområdet med bland annat fler miljöbilar som använder 

förnyelsebara bränslen. Antalet resor i tjänsten måste hållas nere och flygresor minimeras med hjälp av bättre 

utnyttjande av videokonferens- och datateknik. Insatser för att minska köttkonsumtionen och öka andelen 

ekologiska och närproducerade livsmedel är viktiga. Andelen miljöanpassade produkter som används i regionen 

bör öka.  

 

Vi vill också att regionen är tydliga i kommunikationen när det gäller att vi i framtiden kommer att behöva både 

biogas, vätgas, HVO och el som drivmedel i fordonsflottan.  

Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan identifierar 17 globala mål för 

hållbar utveckling som Sverige förbundit sig att nå. De flesta målen ska vara uppnådda just 2030, men det finns 

också delar som ska vara uppnådda redan 2020. Utifrån en genomförd GAP-analys av Jönköpings län i 

förhållande till Agenda 2030 har de 17 målen integrerats i mål och indikatorer i den regionala 

utvecklingsstrategin. 

 

För det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet ska det finnas en handlingsplan för att integrera hållbarhets-, 

miljö-, energi- och klimatfrågorna i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Denna handlingsplan ska 

också utgöra underlag för klimatstrategin som Länsstyrelsen ansvarar för.  

I den regionala utvecklingsstrategin är målet att Jönköpings län ska vara den bästa platsen att besöka, växa upp, 

leva, verka och åldras på för alla. För att uppnå det behöver målen i Agenda 2030 nås och den hållbara 

utvecklingen inom samhällets alla områden leda till att länet blir ett plus-energi-län, att fossila råvaror fasas ut 

och att länet aktivt bidrar till 1,5 graders-målet. Resursanvändningen behöver minska och vi behöver verka för 

en hållbar konsumtion och produktion. Satsningar behöver göras på länets natur och miljö. Inte minst 

vattenförsörjningen behöver säkras över tid och omsorg behöver visas ändliga resurser som jordbruksmark. 

För att möta klimatutmaningen behövs fler gröna företag och gröna jobb. Det sätter fingret på vikten av en väl 

fungerande kompetensutveckling i hela länet. Regionen behöver öka ansträngningen att attrahera och rekrytera 

högutbildad spetskompetens inom de gröna näringarna. Härtill utgör Jönköping University en viktig aktör för 

ökad forskning och innovation kring hållbar utveckling. Region Jönköpings läns båda naturbruksskolor är också 

viktiga kunskapscentra. Regionen ska på ett aktivt sätt arbeta med frågor kring ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet i linje med Agenda 2030.  
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I Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling utgör närodlade livsmedel jämte ekologiska produkter 

en prioriterad satsning för de egna restaurangerna. De egna naturbruksskolorna producerar volymer av både kött 

och mjölk som skulle kunna försörja regionen via återtag och/eller egen förädling och användas i de egna 

verksamheterna. 

 

Vättern är Nordens och Sveriges största vattentäkt vilket gör att ca 400 000 människor får sitt dricksvatten från 

Vättern där till att stort antal djur i gårdarna runt sjön. Vättern måste med alla till buds stående medel skyddas 

från de hot och faror som hotar vårt viktigaste livsmedel. 

 

Region Jönköping ska enligt tidigare beslut föregå som ett gott exempel till andra regioner att skydda Vättern 

från Försvarsmakten och dess agerande med att använda vattentäkten som skjutfält för provning av 

Boforskanoner samt Flygvapnets övningar. Flygvapnet kommer att samöva med utländska stridskrafter för 

skjutövningar vid Karlsborg. 

 

Här kommer 9 300 flygrörelser ske samt att 69 000 skott kommer att avlossas därtill ett stort antal raketer ned i 

Vättern. Detta måste stoppas då det handlar om människors hälsa i närtid och i kommande framtid. Här finns 

andra lämpligare ställen att nyttja som skjutfält. Regionen ska även till se att inga plaster kommer att nå Vättern 

från exempelvis konstgräsmattor då de bidrar till ökade halter av mikroplaster i sjön som därmed tas upp i 

näringskedjan. Här krävs ett stort arbete tillsammans med kommunerna 

Allt detta sammantaget utgör en stor fara för de boende i vår region samt kommunerna runt Vättern. Här ser vi 

att Region Jönköping har ett stort ansvar för vår framtid.    

 

Prioriterad inriktning  

 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. 

 Solpaneler på regionfastigheters tak, det finns nästan inga dåliga tak bara dåliga ursäkter 

 Arbete med hållbar utveckling kopplat till folkhälsa 

 Region Jönköpings län skall bli känd som den gröna regionen och förtjäna det 

 Utbyggnation av hållbar infrastruktur 

 

Prioriterat aktivitet 

 

 Arbeta för att utveckla de gröna näringarna 

 Arbeta för att aktivt skydda Vättern och andra viktiga vattentäkter från kortsiktig 
exploatering 

Samhällsplanering och tillgänglighet   
Samhällsplanering och tillgänglighet handlar om allt från regional översiktsplanering, bostadsplanering och 

dimensionering, infrastrukturplanering, kollektivtrafik och bredband – men även frågor som vattenförsörjning 

och en ihärdig planering av samhället ur ett klimat, kris och katastrofperspektiv. 

En god tillgång till fysisk och digital infrastruktur är en förutsättning för att länet ska kunna tillhandahålla 

möjlighet till utbildning och kompetensutveckling i hela länet. Genom digitaliseringens möjligheter kan det 

livslånga lärandet stärkas i form av distansutbildning och högskolors olika MOOC-kurser (Massive Open Online 

Courses). 

 

Arkitektur, form och designområdet är en central fråga kopplad till samhällsutvecklingen. Området gestaltad 

livsmiljö tar vara på insikten om att människors liv påverkar och påverkas av sin omgivning. Detta 

förhållningssätt bygger på en helhetssyn, där det är människans behov som bildar utgångspunkt i formandet av 

livsmiljön och därmed länsinvånarnas vardag.  

 

Arkitektur, form och design omfattar alla av människan skapade miljöer – offentliga rum, byggnader, landskap, 

anläggningar, interiörer, tjänster, produkter och processer. Inte bara tätortsmiljöer utan även landsbygden är idag 

starkt präglad av människans verksamheter och fysiska påverkan. Ett medvetet arbete med arkitektur, form och 

design är en grundläggande förutsättning för att åstadkomma hållbara och attraktiva livsmiljöer av god kvalitet 

med människan som utgångspunkt.  
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Samhälls- och bostadsplanering 
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden 

inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en sektorsövergripande samverkan och samplanering 

mellan Region Jönköpings län och kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara 

perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala tillväxtarbetet. 

Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och konkurrenskraft som 

för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer. 

 

Bostadsbyggandet är primärt ett kommunalt ansvar. Samtidigt behöver enhetligheten mellan olika kommuner 

förbättras för att korta tiden från idé till färdigt hus. I dag ligger byggplaneringsansvaret på olika nivåer: 

kommunernas planmonopol och ansvar för bostadsförsörjning, samt regionernas ansvar för utvecklingsfrågor, 

infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Genom bättre samverkan mellan nivåerna och genom att koppla 

samman den regionala planeringen med de kommunala, stärks de enskilda kommunernas utveckling och 

regionen som helhet. Bostadsförsörjning och hållbar utveckling kan bättre tillgodoses med en regional fysisk 

planering. Genom regional översiktsplanering går det bättre tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny bebyggelse 

och infrastruktur. I mer glesbefolkade områden kan planeringen användas som verktyg för att långsiktigt stärka 

underlaget för olika typer av service och tjänster. 

Transportsystem 
Jönköpings län är det sjätte största länet i Sverige sett till folkmängd och Jönköpings kommun är den tionde 

största kommunen i Sverige, med Jönköping som länets största stad. Länet har en unik strategisk position i 

Sverige och i Skandinavien och är en naturlig nod i stråken mellan storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen, 

Malmö/Öresund och Göteborg. 

 

Jönköpings län har alltid varit en mötesplats och ett centrum för kreativitet och skaparkraft. Duktiga 

entreprenörer och driftiga företagsledare har gjort att länet har utvecklats till en av landets mest dynamiska 

småföretagarregioner. 

 

En god tillgänglighet skapas genom bland annat effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. Dessa är en 

förutsättning för att utvidga och knyta ihop arbetsmarknadsregioner och att stärka kopplingen mellan stad och 

land. Även när det gäller tillgänglighet och attraktiva miljöer är digitaliseringen och infrastruktur för denna 

central. Framgångsfaktorer när det gäller attraktiva miljöer är helhetssyn och sektorsövergripande samordning. 

Samordningen mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, transport, informationsteknik, klimat, miljö 

och energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, innovationer, bostadsbyggande, kultur 

och kulturmiljöer samt servicefrågor behöver därmed stärkas i länet. 

 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska bidra till att ge alla en grundläggande 

tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela länet. Infrastruktur 

knyter ihop länet och är en central förutsättning för en växande ekonomi, ökad befolkning, förbättrade 

möjligheter till pendling, besök och ökad sysselsättning. Infrastruktur i form av vägar, järnvägar, flyg såväl som 

bredband är förutsättningar för att företag ska kunna verka i hela länet och för att hela länet ska kunna utvecklas. 

För att invånarnas resor ska kunna förbättras krävs också förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik – också över 

länsgränserna för att knyta samman de funktionella arbetsmarknadsregionerna. Men utvecklingen av 

transportsystemet måste även möta andra behov än arbetspendling. Människor behöver få tillgång till service, 

omsorg och fritidsaktiviteter. Näringslivet behöver godstransporter för tillverkningsindustrin, och 

persontransporter för tjänstenäringar som besöksnäringen. För ett hållbart transportsystem behövs också ett 

utökat nät av cykelvägar längs läns- och riksvägarna. Detta skapar också förutsättningar för besöksnäringen. För 

en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala spårtrafiken 

byggas ut, bland annat med stambanor för höghastighetståg. 

 

En utmaning är att minska den klimatpåverkan som resor och transporter innebär och att utveckla ett hållbart 

transportsystem. Det innebär bland annat att insatserna för att få en fordonsflotta som är fri från fossila bränslen 

behöver intensifieras, att förutsättningarna för gång, cykling och kollektivtrafik behöver stärkas och att 

godstransporter i större utsträckning behöver ske på järnväg och till sjöss i stället för på väg. 

Underhållet av järnvägssystemet behöver stärkas så att tågtrafiken kan bli mer tillförlitlig och arbetet med en 

hållbar stadsutveckling måste omfatta åtgärder för att säkerställa en effektiv kollektivtrafik. Samhällsplaneringen 

måste främja en hållbar och transportsnål samhällsutveckling, vilket i sin tur innebär en möjlighet att utveckla 

innovationer som kan leda till regionförstoring och regionintegrering med bland annat stöd av digitalisering och 

en utvecklad kollektivtrafik. Något som särskilt kan gynna kommuner belägna i länets ytterkanter. Staten lägger 

mer pengar än någonsin på järnvägsunderhållet utan att det märks.  Det beror på upphandlingssnurror och dyr 



FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 
 

 

56 

juridik. I remissen till staten på området bör rösten från Region Jönköpings län vara glasklar, återförstatliga 

järnvägsunderhållet. 

 

För transportsystemet finns en nationell plan för tiden 2018-2029. I januari 2018 togs beslut om en ny regional 

transportplan för samma period och arbetet har påbörjats för planperioden 2022-2033. Sverigeförhandlingarna 

kring höghastighetståg, som bland annat har föreslagit tre stationslägen i Jönköpings län, lämnade sin slutrapport 

i december 2017. Det nationella beslutet kring höghastighetståg och dess infrastruktur har dock dröjt. Oavsett 

vad som händer med höghastighetstågen behöver beslut om en ny generation regionaltåg tas inom kort. 

Flygplatsen och flygtrafiken är möjligen av stor betydelse för länets långsiktiga utveckling och behovet av 

flygtrafik måste ses i ett större sammanhang. För att bidra till en hållbar regional tillväxt behöver dock, både 

flygplatsen och flygresorna, en strategi för att bli fossilfria och därmed bidra till länets hållbara utveckling. Tills 

denna utveckling är uppnådd är dock klimatutmaningen allt för viktigt för att bortse ifrån. Därför skall de medel 

som idag betalas ut till Jönköping Airport strypas till dess att de kan redovisa att varje krona i bidrag från 

regionen går till satsningar för att göra flygplatsen mer hållbar. Tillsvidare tilldelas Länstrafiken medlen istället 

för satsningar på landsbygden. 

Tillgänglighet genom informations- och kommunikationsteknik 
Tillgång till bredband är en förutsättning för digitalisering och att öka IT-användningen i samhället och därmed 

för att kunna bo och driva företag i hela länet. Bredband bidrar till nya möjligheter till kompetensutveckling och 

kompetensförsörjning och är avgörande för att tillhandahålla och ta del av god samhällsservice samt hantera 

samhällsutmaningarna. Bredband skapar också förutsättningar för en attraktiv och levande landsbygd. Framtida 

välfärdstjänster kommer att vara beroende av ett väl utbyggt bredbandsnät och dess kapacitet är avgörande för att 

arbetsmetoder ska kunna effektiviseras och tjänster och affärsmodeller utvecklas. 

 

Prioriterat 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. 

Tillgång till kommersiell service  
Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa tjänster kan med 

fördel skötas på distans med stöd av en väl fungerande digitalisering, post- och paketservice. Andra 

serviceformer kräver fysiska besök på serviceställen. Avgörande för serviceställets funktion är dess lokalisering 

och hur transportsystemet fungerar. För en attraktiv boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, drivmedel, post, 

grundläggande betaltjänster och apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna på landsbygden har en stor 

potential att utvecklas för att bidra till attraktiva miljöer och förutsättningar på landsbygden. 

Kollektivtrafiken 
Regionen skall verka för jämlika kommunikationer i hela regionen. Likaså är det viktigt att ha en 

ungdomsstrategi kring åldersgränser och taxor. Ungdomar är en stor resandegrupp. En attitydförändring måste 

ske när det gäller inställningen till åka kollektivt. Här är det populära ungdomskortet en mycket bra början. Vi 

tror också att seniorkortet kommer att visa sig vara en lyckosam satsning. Det skall vara ett enkelt och billigt 

alternativ att välja kollektivt resande för medborgarna oavsett var i länet man bor och arbetar. Att satsa på det 

kollektiva resandet är framtiden och det som utvecklar länet på ett hållbart sätt. Kollektivtrafiken skall vara 

tillgänglig för alla och funktionsnedsattas behov skall tillgodoses. Tidtabellssamordning och trygghet är viktigt 

liksom att utveckla kollektivtrafiken genom möjlighet till anropsstyrning. Den särskilda kollektivtrafiken ska ha 

stora krav på sig i dessa avseenden. En utflyktsbuss för personer med funktionsnedsättning som kan användas i 

hela länet är en satsning på hälsan för dessa grupper. För resenärerna är trygghet, säkerhet, punktlighet och pris 

är helt avgörande.  Region Jönköpings län skall av miljö- och klimatskäl avstå från att ge stöd till flygplatsen i 

Jönköping.  Om stödet ändå skulle bli kvar bör det övergå till att vara ett öronmärkt stöd kopplat till 

hållbarhetssatsningar inom flyg. 

 

Regionen skall som kortsiktigt projekt införa avgiftsfri kollektivtrafik på särskilt utvalda sträckor när låg 

resandegrad råder. Det långsiktiga målet är nolltaxa. Detta för att stimulera det kollektiva resandet samtidig som 

där är förknippat med små kostnader eftersom självtäckningsgraden på dessa sträckor i praktiken kan vara lika 

med noll. Att inte belasta miljön med plastkort eller förarna med kontanthantering bör premieras inom 

kollektivtrafiken. Därför bör biljetter köpta via mobiltelefonen subventioneras i minst samma utsträckning som 

reskassakorten. Järnväg är en central fråga både inom miljö- och transportområdet.  
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Vi måste göra allt som står i vår makt för att säkra att framtidens generationer och företag har tillgång till ett 

ordentligt och snabbt järnvägsnät. Därför är nya stambanor med höghastighetskapacitet en viktig del i byggandet 

av framtidens infrastruktur.  

 

Vi är övertygade om att kollektivtrafiken kan bli bättre och mer kostnadseffektiv. Men utsikterna för att lyckas 

med en sådan framtidsvision inom ramen för dagens upphandlingsbaserade modell är små. För att framtidens 

kollektivtrafik skall bli både bättre och mer kostnadseffektiv krävs stora förändringar och stort politiskt mod.  

Den otvivelaktigt viktigaste förändringen i jämförelse med nuvarande modell är att ta steget och driva 

kollektivtrafiken i egen regi. Men det är inte alldeles enkelt att ta sig ur en trasslig och ineffektiv 

upphandlingsmodell, det råder ingen tvekan om det, och det förstår vi. Självklart skall vi vara avtalstrogna och 

förbli en stabil aktör. Därför ska naturligtvis redan genomförda upphandlingar och slutna avtal få löpa ut innan 

övergången till egen regi verkställs. Inom vissa nät är vi dessutom inte en ensam aktör utan samarbetar med 

andra regioner. I dessa fall är vi naturligtvis inte allsmäktiga och vi kan inte allenarådande bestämma formen för 

regin. Men i dessa sammanhang blir Region Jönköpings län en tydlig förespråkare för att kollektivtrafiken skall 

drivas av regionerna istället för externa upphandlade operatörer. För att lösa detta kan ett gemensamt dotterbolag 

skapas tillsammans med våra samarbetspartners. 

 

Det är centralt att arbeta med kollektivtrafikutbyggnad på landsbygden. Det är ekonomiskt frestande att dra ner 

på lågt utnyttjade sträckor på landsbygden, men det är inte försvarbart ur ett klimat- och miljöperspektiv. Vi 

behöver att fler människor på landsbygden åker kollektivt, inte färre.  

Inom kollektivtrafikbranschen är stabilitet och trygghet bärande faktorer för både resenärer och näringslivet. 

Medarbetarna måste trivas med sitt arbete om det skall göra ett bra jobb och resenärerna måste kunna lita på att 

de kan ta sig till sitt arbete i tid.  Därför behöver kollektivtrafiken engagerade förare och bra servicepersonal. Då 

är det av yttersta vikt att vi erbjuder medarbetarna anställningstrygghet och delaktighet och skonar dem 

bekymmer som kollektivavtalslöshet och darriga personalövergångar. Det är faktiskt ytterst en fråga om 

demokrati och vanlig allmän hyfs.  

 

Rent principiellt bör kollektivtrafiken ägas och drivas i egen regi. Det är synnerligen ineffektivt och oförsvarbart 

ekonomiskt att under rådande premisser upphandla operatörsdelen i kollektivtrafiken. Men ibland gäller det att 

finna sig i det läge som står till buds och eftersom kollektivtrafikens operatörsdel för tillfället upphandlas i vår 

region och drivs av en extern part anser Vänsterpartiet det nödgat att ställa tydliga krav och strukturera upp våra 

kriterier värdigt en offentlig aktör. Därför föreslår vi nu att regionen i framtiden ställer krav på kollektivavtal och 

personalövergång vid upphandling av kollektivtrafik. Under en stor del av Sveriges medlemskap i den 

Europeiska unionen har den juridiska situationen varit minst sagt otydlig. Trots det har flera regioner och 

kommuner ändå ställt sådana krav vid upphandling utan att de behövt bestrida någon överklagan. Dalarna, Umeå 

och Kalmar är några sådana exempel. 

  

Det är viktigt med trygghet på arbetsmarknaden och som köpare av tjänster bör vi inte medverka till social 

dumping. Att ställa dessa krav av operatörerna vid upphandling gör det också svårt för dem att göra sig av med 

anställda som varit obekväma, fackliga, har småbarn eller har varit mycket sjuka. Nu står det alltså klart att vi får 

ställa dessa viktiga och tydliga krav när vi upphandlar kollektivtrafik. Då återstår bara att se om vi i regionen vill 

det eller inte. 

 

Vi ser dagligen hur biltrafiken korkar igen städer i Sverige. Miljön blir lidande och luftkvalitén blir sämre. Det 

görs en hel del satsningar på att förbättra framkomligheten för trafiken, med blandat resultat, och man ser hur 

nya lösningar dyker upp som ofta upplevs som bestraffningar för bilisten. Det kan genomföras en hel del 

lösningar, ta bort parkeringsplatser, dyrare parkeringsavgifter, sänkta hastigheter, stänga av gator men det är bara 

bestraffande lösningar. Bättre vore om man kunde höja motivationen för bilister att använda kollektivtrafiken i 

stället. Vänsterpartiet har en lösning på problemet som kan upplevas som positiv av alla parter. Jönköpings 

kommun har byggt mycket fina pendlarparkeringar som borde användas mer men något bromsar upp ett brett 

användande av platserna.  

 

Det regionala och interregionala tågnätet är viktigt för vår region. Det är därför viktigt att hänsyn tas till dessa 

banor, inte minst när det gäller underhåll och resursfördelning. Exempel på sådana sträckor är HNJ-banan och 

Vetlanda-Nässjö.  

 

Region Jönköpings län skall av miljö- och klimatskäl avstå från att ge stöd till flygplatsen i Jönköping. Om 

stödet ändå blir kvar skall det öronmärkas för hållbarhets satsningar vid flygplatsen. Regionen skall som projekt 

införa avgiftsfri kollektivtrafik på särskilt utvalda sträckor när låg resandegrad råder. Detta för att stimulera det 

kollektiva resandet samtidigt som det är förknippat med små kostnader eftersom självtäckningsgraden på dessa 
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sträckor i praktiken kan vara lika med noll. Att inte belasta miljön med plastkort eller förarna med 

kontanthantering bör premieras inom kollektivtrafiken. Därför bör biljetter köpta via mobiltelefonen 

subventioneras i minst samma utsträckning som reskassakorten. Samtidigt är det viktigt att möjligheten att betala 

ombord finns kvar för de som behöver det. Järnväg är en centralfråga både inom miljö- och transportområdet. Vi 

måste göra allt som står i vår makt för att säkra att framtidens generationer och företag har tillgång till ett 

ordentligt och snabbt järnvägsnät. Därför är nya stambanor med höghastighetskapacitet en viktig del i byggandet 

av framtidens infrastruktur. Men en lika stor utmaning är att underhålla den järnväg som redan finns på plats. 

Staten betalar idag mer än någonsin för järnvägsunderhållet men har aldrig fått så lite valuta för pengarna. Det 

tyder på att staten bör återta järnvägsunderhållet i egen regi genom exempelvis det gamla Banverket. Regionen 

måste aktivt lyfta det bristande järnvägsunderhållet för att sätta press på de statliga myndigheterna. 

 

Framtidsinriktade uppdrag 

 Ett långsiktigt arbete för att bereda nolltaxa i kollektivtrafiken upprättas 

 En långsiktig plan tas fram för att överta buss- och tåg i region- och samregional regi 

 Goda förbindelser mellan stad och land fodras och planering för detta skall göras 

  En översikt om pendlingsmöjligheter till stora arbetsplatser med kollektiva färdmedel tas 

fram 

 Aktivt lyfta bristen av adekvat järnvägsunderhåll gentemot staten 

God tillgång till kollektivtrafik är inget mål i sig utan ett verktyg för att möjliggöra människors resor till arbete, 

studier, kultur- och fritidsaktiviteter, för att vidga arbetsmarknadsområdena inom länet men också utanför. Det 

skapar utveckling och attraktivitet. Därför är det viktigt att kollektivtrafiken är välutbyggd även på landsbygden 

och att priserna är låga. På sikt bör nolltaxa råda och kollektivtrafiken drivas i egen regi. 

Kollektivtrafikmyndighet 
Region Jönköpings läns uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065). 

Lagen innebär bland annat att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssegment får etablera 

kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som 

beskriver den trafik som kan bli föremål för offentlig finansiering. 

Trafikförsörjningsprogram till 2025 
En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk där förutsättning för 

ökat resande är goda. Stråken måste samtidigt balanseras med en grundläggande trafikförsörjning för hela länet. 

Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge förutsättningar för en samhällsservice i hela länet. 

Områden som inte har förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till 

hållplatser där stråk utvecklas, kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar bil- och 

kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden: 

 Skapa möjligheter till arbets- och studiependling 

 Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande län 

 Garantera ett grundläggande trafikutbud 

 Underlätta resor med flera färdmedel 

 

Väl fungerande kollektivtrafik är också en av förutsättningarna för att nå miljömålen och en långsiktig och 

hållbar utveckling. För att på sikt nå dit krävs att kollektivtrafiken drivs i egen regi. 

Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs 2012 och gäller till 2025. En mindre revidering 

gjordes hösten 2016 och arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram påbörjades under 2019 och beräknas vara 

klart för beslut i början av 2021. Programmet, som är en viktig del i den regionala utvecklingsplaneringen, anger 

långsiktiga och strategiska mål för hur kollektivtrafiken kan bidra till regional utveckling och ett hållbart 

samhälle. 

 

Programmet bygger på de samråd med kommuner, kollektivtrafikföretag och organisationer som har genomförts 

i länet samt även på de samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter, 

myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag och näringsliv. Det regionala trafikförsörjningsprogrammets 

långsiktiga målsättningar är utgångspunkt för de årliga målen i budget. 
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I trafikförsörjningsprogrammet anges följande långsiktiga mål 

Målområde Mål till 2025 

Resande 25 miljoner resor per år inklusive 
skolkortsresor 

60-procentig resandeökning exklusive 
skolkortsresor jämfört med 2011 

Kundnöjdhet  
(andel nöjda) 

Allmän trafik alla länsbor 65 procent 
Allmän trafik resenärer 80 procent  

Serviceresor 85 procent 

Tillgänglighet Fler ska kunna resa med den allmänna 
kollektivtrafiken genom 
tillgänglighetshöjande åtgärder 

 

Skattesubventions- 
grad  

 

 

Miljö 

Den allmänna kollektivtrafiken ska över tid 
ha en skattesubventionsgrad på cirka 50 
procent 

All allmän kollektivtrafik ska drivas med 
förnyelsebara drivmedel Trafikens totala 
energiförbrukning/km ska minska med 
minst 25 procent 

 

Prioriterat uppdrag: 

Gällande trafikförsörjningsprogram sträcker sig fram till år 2025. En rad förändringar har skett i samhället sedan 

programmet antogs 2012 och som påverkar resandet. Bland annat förstoras arbetsmarknadsregionerna och 

resande över länsgränser ökar. Nya former för vårt resande håller på att växa fram genom ökad samverkan 

mellan kollektivtrafik och andra transportslag. Klimatmålen för trafikens utsläpp ska uppnås. Arbetet med ett 

nytt trafikförsörjningsprogram färdigställs och omfattar tiden fram till 2035. 

Tåg 
På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region Jönköpings läns ambitioner samt av 

banornas tekniska standard och planerna på upprustning och utveckling. Eftersom regionaltågstrafiken har en 

långsiktigt strukturerande effekt i samhället är det mycket viktigt att planeringen av de framtida regionala 

tågtrafikeringsuppläggen och järnvägsinvesteringarna synkroniseras. 2022-2023 behöver Länstrafiken förnya sin 

fordonsflotta inom Krösatågen och ett projekt om fordonsanskaffning pågår tillsammans med länen inom 

Regionsamverkan Sydsverige och Transitio AB. De nya fordonen kan ej underhållas i nuvarande depå och 

planering för ny depå i Nässjö pågår tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket. 

Grundsynen är att regionen skall se till att det finns tågförbindelser till samtliga kommuner i länet och att tågen 

skall vara tillförlitliga. 

 

Prioriterad inriktning 

 Säkerställ långsiktigt tågförbindelser till samtliga av länets kommuner  

 Aktiv pådrivningsarbete med att elektrifiera länets alla sträckor inklusive Vetlanda – Nässjö 

 Ställ tydliga krav på adekvatunderhållsarbete samt efterfråga statligt övertagande av allt 

underhållsarbete vid järnvägen 

Serviceresor 
Region Jönköpings län genom Länstrafiken ansvarar för Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) och det 

finns ett standardiserat koncept för hela länet. Detta gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur trafiken 

ska integreras med och komplettera linjetrafiken. För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att, inom 

ramen för ett kollektivt resande, ta hänsyn till de speciella behov som finns bland sjuka och personer med 

funktionsnedsättning. 
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Kollektivtrafik övergripande 
Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor påverkan på trafikkostnaderna. Aktiv 

marknadsföring, effektiva försäljningskanaler, till exempel till arbetsgivare och företag och bra information till 

resenärer och länsinvånare är viktigt för att öka resandet och därmed intäkterna. 

En överenskommelse om samverkan för biogas i Jönköpings län har tecknats med länets kommuner. Inför 

kommande trafikupphandlingar är det viktigt att noggrant utreda vilka alternativ som finns vad gäller drivmedel 

till våra fordon. 

Inriktningar 2020 
Inom Regionsamverkan Sydsverige införa ett nytt biljett- och betalsystem. Eftersom detta inte har förankrats 

med de människor som berörs mest av besluten förordar Region Jönköpings län ett omtag där synpunkter kan 

hämtas in och värderas från bland annat pensionärsorganisationer.  

Region Jönköpings län ingår i Sydtaxan som är ett samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige med syfte att 

förenkla resandet över länsgräns i Sydsverige. För att göra resandet så enkelt som möjligt är det viktigt att 

fortsätta arbetet med att ta fram gemensamma reseprodukter över alla länsgränser, även till Östergötland. Ett nytt 

dokument ”Sydtaxan 2.0” har antagits av respektive län under 2019 och börjar gälla senast vid införandet av det 

nya biljett- och betalsystemet som kan bli något fördröjt på grund av omtaget med biljett- och betalsystemet.  

STADSTRAFIK 
En avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har tecknats avseende stadstrafiken 

i Jönköping. Avsiktsförklaringen innebär bland annat införande av elbussar på stomlinjerna, en helt ny stomlinje 

samt åtgärder som Jönköpings kommun behöver vidta för att förbättra framkomligheten i trafiken. För att 

genomföra satsningarna uppförs en ny bussdepå i Jönköping. 

Nuvarande trafikavtal är förlängt till juni 2021 vilket medför ökade kostnader under 2020.  

Inriktningar 2020 

 Införa den första elbusslinjen i Jönköping. Vid årsskiftet 2019/2020 beräknas den nya 

elbusslinjen 17 starta med sträckningen Strandängen – A6. 

 Fortsätta etableringen inför nytt stadsbussavtal i Jönköping med avtalsstart i juni 2021. 

 Medverka i arbetet för ny bussdepå i Jönköping med inflyttning i juni 2021. 

 Nattstopp införs. 

Regiontrafik 

Inriktningar 2020 

 Etablera ny regionbusstrafik inför avtalsstart juni 2020. 

 Planera för fler turer Jönköping – Falköping – Skövde/Göteborg från december 2020 i enlighet 

med Västra Götalandsregionens Målbild Tåg 2035. 

 Anskaffa nya tågfordon inom Krösatågsystemet som ersättning för och utökning av befintlig 

fordonsflotta i enlighet med målen i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Fordonen 

kommer att börja levereras 2022-2023. 

 Kom igång med arbetet för ny tågdepå i Nässjö tillsammans Trafikverket. 

 Långsiktig vision om övertagande av trafiken i egen regi tas fram 

 Nattstopp införs. 

Serviceresor 
En översyn av regelverket för sjukresor för att anpassa det efter dagens behov och förändringarna inom hälso- 

och sjukvården har slutförts. För 2020 föreslås en höjning av egenavgiften för sjukresor med fem kronor till 125 

kronor för enkel resa, vilket även medför en justering av högkostnadsskyddet. Ersättningen för resa med egen bil 

samt boende föreslås vara oförändrade. Mellan åren 2015 till 2018 ökade resandet inom serviceresor med 7.5 

procent vilket medfört ökade kostnader.  
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I arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram ska hänsyn tas till hur närtrafiken kan utvecklas och vara en del i 

omställningen till ett hållbart samhälle.  

Antal resor(tusental) Plan 

2020 

Resultat 

2017 

Resultat 

2018 
Sjukresor oför 165 133 

Färdtjänstresor oför 491 536 

Närtrafik oför 25 23 

Totalt antal serviceresor oför 681 692 

 

Resursförstärkning 
Trafikförsörjningsprogrammets mål om ett ökat resande kommer att kräva betydande resursförstärkningar men 

också omdisponering av resurser från trafikutbud med lågt underlag. En utbyggnad av närtrafik i hela länet ger 

förutsättningar för att disponera om resurser från områden med svagt resandeunderlag samtidigt som behov av 

kollektivtrafik kan tillgodoses. 

 

Planeringsförutsättningar för trafikförändringar sträcker sig över en längre period än enbart kommande budgetår. 

Sedan trafikförsörjningsprogrammet trädde ikraft har till och med 2019 resursförstärkningar på drygt 125 

miljoner kronor tillförts kollektivtrafiken. Resursutökningar möjliggör olika åtgärder som exempelvis 

trafikutbyggnad, marknadsföring och en prissättning som gör kollektivtrafiken attraktiv. Utökningar kan innebära 

svårighet att nå målet skattesubventionsgrad på 50 % i trafikförsörjningsprogrammet. Det beslutade målet för 

2020 är 60 %. En långsiktig plan för att införa nolltaxa skall tas fram och strävansmålet blir därmed 0 % över tid. 

Detta är ett långsiktigt med nödvändigt framtidsarbete.  

 

I samband med att de nya trafikavtalen inom både allmän kollektivtrafik och serviceresor träder i kraft kommer 

sannolikt nya resurser att behövas för att täcka i dag okända kostnadsökningar. Förlängningen av trafikavtalet i 

Jönköpings stadstrafik från och med juni 2019 kommer i och med helårseffekten att kräva utökade resurser från 

och med 2020.  

 

För att nå målet i trafikförsörjningsprogrammet om en 60-procentig resandeökning till 2025 krävs en fortsatt 

utbyggnad av kollektivtrafiken i länet. En årlig resursförstärkning tillförs 2020-2022 för uppstart av nya linjer 

och eller utökad trafik på befintliga linjer. Merparten av resursförstärkningen kommer gå åt till stadstrafiken i 

Jönköping och de i avsiktsförklaringen beslutade trafikförändringarna som träder i kraft i juni 2021.  

 

2019 års ekonomiska prognos och förväntade kostnadsökningar 2020 och framåt för den allmänna 

kollektivtrafiken gör att en genomsnittlig uppräkning av biljettpriserna motsvarande minst index ser ut att vara 

nödvändig vid tidtabellsskiftet i december 2019. Men eftersom det är viktigt att hålla ned priserna för 

kollektivresande och på sikt påbörja ett arbeta med nolltaxa föreslås att biljettpriserna inte räknas upp med index. 

Istället kompenseras budgeten med utökad ram för ändamålet.  

 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har möjlighet att under året besluta om tillfälliga prisförändringar. 

 

Prioriterade åtgärder 

 Inga prishöjningar inom kollektivtrafiken 2020 

 Budgeten kollektivtrafiken förstärks för att klara av låga biljettpriser och utbyggnad av linjer 

Företagande och innovation  
Ett stimulerande och stödjande näringslivs- och innovationsklimat underlättar och ökar intresset för att starta, 

driva och utveckla framgångsrika företag, vilket är av avgörande betydelse för jobb, välfärd och en hållbar 

regional tillväxt och attraktionskraft. Det är också avgörande för näringslivets konkurrenskraft och för en 

miljödriven näringslivsutveckling inom alla branscher. 

 

Jönköpings län är en av Sveriges ledande industriregioner, med många små- och medelstora företag i hela länet. 

Den ökade efterfrågan på exportmarknaden, i kombination med en fortsatt relativt stark byggkonjunktur samt 

god offentlig och privat konsumtion bidrar till ett fortsatt starkt konjunkturläge i Jönköpings län även om vissa 

tecken på avmattning kan ses. 
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Arbetslösheten är relativt låg samtidigt som allt tyder på att mer fördjupade kompetenser och högre 

utbildningsnivåer kommer att behövas framöver. Behovet av att anställa är stort eller mycket stort både i privat 

och i offentlig verksamhet, samtidigt som bristen på arbetskraft bedöms som största hindret för utvecklingen av 

länets företag. Matchningen mellan behovet av kompetens och tillgången till denna bland personer som står till 

arbetsmarknadens förfogande är låg. Därför måste kopplingen mellan utbildning och arbetsliv stärkas. Det 

handlar om att få fler ungdomar att välja ett yrkesprogram i gymnasieskolan, att stärka utbudet av yrkesvux- och 

yrkeshögskoleutbildningar samt att Jönköping University ges förutsättningar att erbjuda adekvata utbildningar 

anpassade efter arbetsmarknadens behov, även runt om i länet. Generellt sett måste vi arbeta för att andelen 

högutbildade i länet ökar. Länet har haft en stor flyktinginvandring med relativt sett låg utbildningsbakgrund 

vilket ställer krav på en offensiv matchning mot arbetsmarknadens behov. 

 

Nyföretagandet är för lågt samtidigt som fler företag behövs. Företagarna har en hög medelålder och många 

företag har utmaningar med generationsväxling. Klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör en drivkraft för 

teknik-, varu- och tjänsteutvecklingen i alla branscher och därmed en miljödriven näringslivsutveckling. 

Affärsmöjligheter skapas för länets företag i och med den växande globala efterfrågan på hållbara och 

resurseffektiva varor och tjänster samt på förnybar energi och produktion med låga utsläpp till luft, mark och 

vatten.  

 

Samtidigt som innovation är en framgångsfaktor för att uppnå de övergripande målen i den regionala 

utvecklingsstrategin är investeringsgraden inom forskning och utveckling hos länets näringsliv låg, under snittet 

för riket. Ett gott innovationsklimat förutsätter en nära samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi 

och civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar och lösningar. 

 

För att styra mot en hållbar ekonomi krävs affärsmodeller, system och metoder som främjar förändrad och 

förbättrad teknik och ekosystemförvaltning, förnybara energikällor och förbättrade kretsloppsflöden. 

Konsumtionsmönstren av varor och tjänster måste påverkas för att dessa ska orsaka så små miljö- och 

hälsoproblem som möjligt över tid. 

 

De båda delstrategierna till den regionala utvecklingsstrategin, strategin för smart specialisering och 

innovationsstrategin visar vägen för hur länets näringsliv ska kunna utvecklas och hur förutsättningarna för detta 

ständigt ska förbättras.   

Näringsliv 
Jönköpings län har störst andel förvärvsarbetande inom industrin i landet. Även transport och logistik är en stark 

och växande bransch och även inom denna har länet Sveriges högsta andel förvärvsarbetande. Samtidigt är 

andelen förvärvsarbetande inom bygg, finansiell verksamhet och företagstjänster, personliga och kulturella 

tjänster och utbildning lägst i landet. Även hotell- och restaurang samt offentlig förvaltning är förhållandevis 

små branscher.  

 

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i länets ekonomi och har stor betydelse för 

länets välstånd och välfärd. Länet har förutsättningar att vara världsledande inom modern och hållbar industriell 

produktion – en produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv och som samtidigt erbjuder attraktiva 

arbetsplatser. Nya hållbara material, molntjänster, robotik och additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla 

branscher och är en förutsättning för att klara konkurrenskraften i länet. Dessutom är nya hållbara material och 

avancerad miljö- och klimatteknik nyckeln för att uppnå en mer effektiv, giftfri och hållbar produktion. Industrin 

har haft kraft att strukturomvandla sig och möta nya utmaningar historiskt sett och den fjärde industriella 

revolutionen kommer inte att innebära något undantag. Tillverkningsindustrin går mot mer tjänstebaserade 

affärsmodeller, ”smarta fabriker” som hanterar både massproduktion och skräddarsydda beställningar i liten 

upplaga och Internet of Things (IoT) som kopplar samman maskiner, människor och system genom sensorer 

vilket innebär en fullständig transformation inom en närliggande framtid. 

 

För att länet ska nå klimatmålen behöver produktions- och energisystemet utvecklas så att beroendet av fossil 

energi minskar, andelen förnybar energi ökar, den negativa miljöpåverkan av transportsektorn minskas och en 

energieffektiv samhällsutveckling främjas. Den biologiska mångfalden är också av stor vikt för att säkerställa 

fungerande ekosystem och därmed de ekosystemtjänster som kan bidra till en hållbar tillväxt.  

Länets industritäta struktur medför att många företag är beroende av export. Totalt exporterar länets företag för 

drygt 40 miljarder kronor årligen. Det innebär att länets utveckling och tillväxt är starkt beroende av de globala 

värdekedjorna. 
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E-handel och logistik är starka näringar i en snabb utveckling med stor potential. Jönköpings län har utvecklats 

till ett logistikcentrum tack vare en framgångsrik strategisk satsning från flera kommuner utifrån länets unika 

läge. 

Skogsnäringen och dess förädlingsindustri är fortsatt stark och förutsättningarna för utveckling i enlighet med 

strategin för smart industri samt för att bidra till en biobaserad ekonomi är stora. Skogen erbjuder också 

mervärden i form av en unik besöksmiljö med rika naturvärden på rimligt avstånd från norra Europa, varifrån 

många turister som besöker Sverige kommer.  

 

Besöksnäringen är en växande näringsgren som bedöms ha en stark fortsatt potential då många av de värden som 

turister efterfrågar finns i eller inom en relativ närhet av länet. Satsningar på upplevelse- och besöksnäringen 

bidrar till livskvalitet och attraktivitet även för boende i länet. Ett ökat fokus på matturism innebär en möjlighet 

för landsbygds- och livsmedelsproducerande företag. 

 

Livsmedelsproduktionen behöver öka dramatiskt inom ett tiotal år för att säkra den svenska 

självförsörjningsgraden, kompensera för minskade importvolymer från länder med en växande medelklass och 

länder med negativ klimatpåverkan samt för att nå regeringens mål med en dubblerad livsmedelsexport. Detta 

behöver ske på ett hållbart sätt för att säkra den framtida livsmedelsproduktionen och den biologiska 

mångfalden. Länet har en omfattande mjölk- och köttproduktion och förutsättningarna för att utveckla 

frilandsodlingen är goda. Att utveckla konsumentmönstren mot att handla och konsumera mer närproducerat är 

angeläget. Genomförande av länets livsmedelsstrategi ska säkerställa att näringen utvecklas. En hög medelålder 

hos länets landsbygdsföretagare ställer krav på insatser för att utveckla länets entreprenörskap och attrahera 

nyetableringar. Här bidrar naturbruksskolorna med kompetens och kunnande. 

 

Med kulturella och kreativa näringar avses branscherna arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, mode, 

litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande. 

Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och kreativitet representerar viktiga näringar. 

Genom sin koppling till det kulturella fältet bidrar dessa aktörer starkt till länets attraktivitet, livsmiljö, hållbar 

tillväxt samt ett län i balans. Det är också viktigt att beakta de konstnärliga utbildningarnas roll för utvecklingen 

av kulturella och kreativa näringar. Här är bland annat länets folkhögskolor viktiga aktörer. 

Utmaningar som skapar nya möjligheter 
Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor är nödvändiga fokusområden. För att möta klimat-, miljö- 

och energiutmaningarna och samtidigt främja ett konkurrenskraftigt näringsliv krävs det förändringar i 

näringslivet, både strukturella och en övergång till förnyelsebara resurser. Genom att hållbart nyttja 

landsbygdens biologiska resurser kan en biobaserad samhällsekonomi utvecklas som alternativ till en 

fossilbaserad ekonomi.  

 

Den åldrande befolkningen skapar också möjligheter i form av att nya produkter, tjänster och innovationer krävs 

och efterfrågas. Digitalisering och robotisering erbjuder nya sätt att möta medborgare och patienter vilket skapar 

förutsättningar för tjänsteutveckling inom vård- och välfärdstjänster. Bredband i hemmen erbjuder också nya sätt 

att stödja och serva invånarna. Region Jönköpings län ligger i framkant inom tjänsteutvecklingen inom vård- och 

välfärdstjänster och har potential att ytterligare stärka och utveckla området från en stark position. 

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. För att lyckas 

behöver länet vara med i täten av både den digitala omvandlingen för att dra nytta av möjligheterna som kommer 

med den fjärde industriella revolutionen och den globala gröna omställningen. Uppkopplad industri och nya 

material ska bidra till att påskynda arbetet med att digitalisera industrin och säkerställa att länet bättre tar vara på 

kompetens och det världsledande kunnandet kring material. Den fjärde industriella revolutionen möjliggör 

digitaliserad produktion, nya sätt att bemöta kunder och förändrade affärsmodeller. Kompetens och 

innovationskraft är avgörande för att lyckas. För att stödja denna utveckling fokuseras det regionala tillväxt- och 

utvecklingsarbetet på digitalisering, smart industri, e-handel och logistik samt en cirkulär och biobaserad 

ekonomi. 

Företagsklimat 
För att hela länet ska utvecklas över tid behöver företagsklimatet vara starkt i hela länet. Andelen nystartade 

företag är lägre än i landet i övrigt och andelen kvinnor som startar företag är låg. Detta är en trend som behöver 

vändas. Samtidigt är det viktigt att företagen består och att de är starkt lokalt förankrade. För att uppnå ett 

breddat näringsliv måste förutsättningar skapas för att företagsutveckling ska kunna ske på jämlika grunder. 

Jämställdhet behöver främjas och mångfalden måste tas tillvara. Alla entreprenörer och företagare ska ha samma 
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rättigheter och möjligheter att utveckla sina idéer och sina företag. Möjligheterna att driva företag på 

landsbygden behöver stärkas, inte minst genom infrastruktursatsningar. 

Socialt företagande behöver främjas genom uppmaning till socialt ansvarfull upphandling, underlättande av 

socialt företagande samt genom att stärka arbetsmarknadspolitiska insatser på området. Även ungdomar behöver 

tidigt få vetskap om att också det sociala området erbjuder möjlighet till entreprenörskap och eget företagande.  

Företags- och innovationsfrämjande verksamheter 
För att stärka företagsklimatet och näringslivsutvecklingen i länet ges verksamhetsbidrag till ett antal insatser 

som tydligt bidrar till att skapa tillväxt i länet. Region Jönköpings län bidrar också till det samlade 

främjandesystemet som ägare eller bidragsgivare till centrala aktörer som Almi företagspartner AB, Science 

Park-systemet, Företagsjouren, Ung företagsamhet, Coompanion och Smålands Turism AB. Verksamhets- och 

ägarbidrag ska bidra till att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin. 

 

Prioriterade inriktning  

 Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling  

 Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen i näringslivet och i offentlig sektor när det inte sker 

på bekostnad av annan verksamhet och när det inte sätter behovsprincipen ur spel 

 Regionen ska främja socialt företagande, föreningsengagemang och demokratiarbete  

 

Prioriterad aktivitet 

 Genomföra branschvisa framtidsanslyser tillsammans med näringslivet i länet som underlag för 

handlingsplaner som stärker företagens långsiktiga konkurrenskraft  

 En översyn av verksamhetsbidragen ska ske med syftet att koppla dessa till genomförandet av 

handlingsplanerna i den regionala utvecklingsstrategin 

  

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning 
Region Jönköping län står precis som många andra inför stora kompetensförsörjningsproblem. Det är helt enkel 

väldigt svårt att rekrytera den personal som behövs. Det har inneburit nedstängningar av vårdplatser, vakanta 

platser och en vård som inte alltid är patientsäker. Detta är en av de största utmaningarna som region står inför. 

Det krävs ett mångfacetterat och målinriktad arbete för att klara av den utmaningen. Det är ibland olika vad som 

krävs av en arbetsgivare för att attrahera personal i tillräcklig utsträckning. I vården handlar det ytterst om 

arbetsmiljö, utvecklingsmöjlighet, lön och chansen att påverka sin egen arbetssituation. 

 

Ett sätt att arbeta på är att regionen underlättar för etablerandet av utbildning av professioner som visjälva har 

brist på. Ett bra sådant exempel är tandläkarutbildningen. Dessutom måste regionen arbeta för att utbildningar 

som redan finns i länet blir mer attraktiva. Men det är en utmaning att locka de bästa utbildarna till länet 

eftersom spetsen ofta vill vara knutna till de traditionella universiteten. 

 

En del utbildningar bör dessutom finnas på flera orter i länet, men också genom att skapa mer möjligheter att 

utbilda sig och arbeta hemifrån, men med detta krävs en fungerande och bra internet uppkoppling som fungerar i 

hela länet. En förutsättning är att Regionen har goda relationer med utbildare i länet, inte minst Jönköping 

University. Vi måste ta tillvara till hela samhällets kompetens och erfarenhet oavsett bakgrund, kön och 

härkomst om vi ska säkra välfärden och den sociala sammanhållningen. 

 

Att förstärka partnerskap mellan skolan och arbetsliv är en grundläggande förutsättning för en väl fungerande 

arbetsmarknad. Att få mer praktikplatser till vården är också viktigt. Inte bara för högskolestudenter utan också 

för grundskole- och gymnasieelever. 

 

Idag har regionen svårt att rekrytera biomedicinska analytiker eftersom utbildningen är naturvetenskaplig men 

samtidigt inbringar en relativ låg lön. Det är ett allvarligt problem inte minst eftersom regionen då istället tvingas 

anställa annan personal som inte är bäst på att tolka och analysera ett resultat. Andra bristyrken i regionen är 

bland annat sjuksköterskor, undersköterskor, tandsköterskor. Det är viktigt att regionens personalpolitik är ett 

föredöme. 

 

Ett annat sätt att tackla kompetens- och försörjningsbristen är utbilda och verifiera utbildningarna hos de 

människor som kommit till Sverige under de senaste åren.  Det finns mängd av resurser som nu går till spillo för 

att de har inte få den chansen att vissa sina kunskap. Här måste regionen dra lärdom från det föredömliga arbetet 

som gjorts för läkare vid Nässjö utbildningscentrum. Nässjö utbildningscentrum är ett föredöme i arbetet med 
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kompetensförsörjning och deras metod och arbetssätt skulle kunna göra nytta på fler ställen i länet, framförallt 

om liknande program togas fram även för andra yrkesgrupper. Region ska utreda möjligheten till att expandera 

det arbetet som görs på Nässjö utbildningscentrum till fler delar av länet samt riktat mot andra yrkesgrupper än 

enbart läkare. 

 

Det finns stor kunskap och kompetens hos människor som på grund av en funktionsnedsättning inte har kunnat 

få anställning i regionen. Här måste ett arbete till för att tillgänglighetsanpassa våra arbetsplatser. Det är inte 

rimligt att hinder som lätt kan byggas bort hindrar så många människor att komma in på en arbetsmarkand som 

skriker efter mer kompetens.  

 

En viktig förändring som genomförts de senaste åren i Region Jönköpings län är satsningarna på heltid och 

tillsvidareanställningar. Tryggare arbeten ger också en mer produktiv och kvalitetssäker arbetsmarknad.  

Efterfrågan på arbetskraft inom nya yrkeskategorier kommer att uppstå, vilket ytterligare betonar individers 

behov av kompetensutveckling, livslångt lärande och rätt till omställning. Det ställer också krav på 

utbildningssektorn att i hela länet kunna möta snabbt skiftande utbildningsbehov och anpassa insatser 

individuellt för att länet ska kunna nyttja dels den potential som står utanför arbetsmarknaden men också 

digitaliseringens möjligheter. Förmågan att ta tillvara på hela arbetskraftens kompetens, kreativitet och 

erfarenhet oavsett bakgrund, kön, härkomst, ålder eller boendeort kommer vara helt avgörande för länets 

långsiktiga tillväxt och utveckling. Det är också avgörande för att säkra välfärden och den sociala 

sammanhållningen i hela länet. Arbetet med matchning utifrån det utbud och den efterfrågan som finns i länet 

kommer bli centralt. 

 

Prioriterade inriktningar 

 Förbättrat samarbete med högskolan och andra utbildare 

 Utökade möjligheter till praktik för grundskole- och gymnasieelever. 

 Region som arbetsgivare måste förstärka och säkerställa medarbetares arbetsmiljö, genom 

att ge de möjlighet till undervisning i arbetsmiljöfrågor för båda chef och medarbetare. 

Prioriterad inriktning 

 Region Jönköpings län ska verka för en utveckling av arbetsmiljön på länets arbetsplatser.  

 Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd regional tillväxt.  

 

Yrkesutbildningar på gymnasial och yrkeshögskolenivå har en särskilt stor betydelse för kompetensförsörjningen 

i länet för att säkra den direkta kopplingen till näringslivets behov av arbetskraft. En generell höjning av länets 

relativt sett låga formella kompetensnivå är också av central betydelse för en långsiktigt hållbar tillväxt och 

utveckling. Det är också viktigt att fler av länets ungdomar väljer ett yrkesprogram, samt att fler bryter 

traditionella programval utifrån kön. Region Jönköpings län vill stödja en ökad samverkan mellan skolhuvudmän 

för att möjliggöra att ungdomar kan välja det yrkesprogram man helst vill studera på. 

 

Folkbildningen som består av studieförbund och folkhögskolor är en resurs för länet ur flera perspektiv. De kan 

bidra med kurser till anställda med utländsk bakgrund med behov av att stärka det svenska språket och av att få 

bättre insikt i svensk (arbets-) kultur. Därmed också en resurs för att förbättra integrationen och för att försörja 

regionen med personal. Folkhögskolor och studieförbund arbetar också aktivt med att utjämna 

utbildningsklyftorna och verkar för ett livslångt lärande. Dessutom är de viktiga ur en demokratisk aspekt då det 

alltid har varit viktigt inom folkhögskole- och studieförbundsrörelsen.  

 

Samverkan med Jönköping University och övrig vuxen utbildning har en strategisk roll för att skapa 

förutsättningar för forskning, innovation, utveckling och kompetens i hela länet. Tillsammans arbetar Region 

Jönköpings län och Jönköping University för att stärka forskningsfinansieringen för högskolan. Att Jönköping 

University får tillräckligt med utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden är av stor betydelse för att 

långsiktigt försörja länet med relevant arbetskraft – både inom offentliga och privata näringar – och för att höja 

den formella kompetensnivån i länet. För regionens utveckling är det också angeläget att verka för att Jönköping 

University får universitetsstatus. 

 

Prioriterad inriktning 

 Utbudet på länets lärcentra behöver breddas för att möta näringslivets och det offentligas 

kompetensbehov och möjliggöra studier parallellt med arbete i hela länet. 

 Ett länsövergripande system för livslångt lärande i syfte att stärka matchningen på arbetsmarknaden ska 

utvecklas 
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 Utbildningsvalidering för fler yrken 

 

 

 

Prioriterad aktivitet 

 Samla aktörerna och ta fram en gemensam plattform för arbetet med kompetensförsörjningen för 

näringslivets och offentlig sektors behov. 

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

 

En akut utmaning är att arbetsmarknadens kompetensbehov och kompetensen hos de som står till 

arbetsmarknadens förfogande inte matchar. Arbetsförmedlingen talar idag om full sysselsättning hos gruppen 

inrikes födda och utanför arbetsmarknaden står idag människor med kort utbildningsbakgrund och personer med 

funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan negativt. Arbetslösheten är också högre i gruppen 

utrikesfödda än i gruppen inrikes födda. Grupperna som idag står utanför arbetsmarknaden utgör, tillsammans 

med invandringen, ett nödvändigt tillskott till arbetsmarknaden då arbetskraftsbristen fortsätter stiga i de flesta 

branscher i länet. För att maximera detta tillskott krävs ett aktivt arbete med att få den nya arbetskraften i 

utbildning och arbete. Utmaningen gäller framförallt gruppen utrikesfödda kvinnor eftersom de står längst ifrån 

arbetsmarknaden. 

 

Prioriterad inriktning 

 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.  

 Region Jönköpings län ska stärka stödet till nyföretagande bland utrikesfödda 

 Den språkliga och etnokulturella kompetensen inom de regionala innovationssystemen och de 

företagsstödjande aktörerna behöver förbättras.  

 Region Jönköpings län ska även stötta etableringar av mindre traditionella företagsformer såsom 

kooperationer och sociala företag. 

 Regionen skall särskilt arbeta för att få fler utrikesfödda kvinnor i utbildning och arbete eftersom den 

gruppen står längst ifrån arbetsmarknaden. 

 

För ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av största vikt att de fullföljer utbildningen på ett nationellt 

program i gymnasieskolan och tidigt erbjuds möjlighet att prova på företagande och entreprenörskap i olika 

former. Det krävs också dialog med industriföretagen i regionen kring vilken kompetens de behöver. 

Utbildningsverksamhet 
Region Jönköpings län driver folkhögskoleutbildningar och är, på uppdrag av länets kommuner, huvudman för 

gymnasieskolans naturbruksprogram. 

Naturbruksskolorna 
På uppdrag av länets kommuner genomför Region Jönköpings län naturbruksutbildning inom ramen för 

gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal med kommunerna gäller till 31 december 2022. Avtalet har 

kompletterats med en överenskommelse om fortsatt samverkan fram till 2023. 

Naturbruksskolorna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom utvecklingsrådet för 

naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har representanter. Naturbruksprogrammet ska 

erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar. 

 

För att uppnå målsättning i samverkansavtalet med länets kommuner om att naturbruksgymnasierna ska vara 

ledande inom sina områden och att det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete, har en branschanalys och en 

bedömning gjorts om förutsättningar och framtida inriktning för perioden fram till och med 2022.  

Utöver gymnasieutbildning ska även utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar 

på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov erbjudas. Naturbruksskolorna ska utvecklas till 

kunskapscentra för naturbrukets aktörer. Förutom utbildning är naturbruksskolorna också en regional mötesplats 

för forskning, näringsliv, organisationer och andra som söker kunskap inom naturbruk och utveckling av 

landsbygdsföretagande. 

 

Prioriterad inriktning 

 Naturbruksgymnasierna ska utvecklas till kunskapscentra för naturbrukets aktörer. 

 De ska bedriva vuxenutbildning inom den gröna sektorn på uppdrag av olika aktörer i samhället 
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 Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i regionen/för regionen 

 Utveckla naturunderstödd rehabilitering till att vara en resurs för Region Jönköpings läns 

medarbetare/chefer 

 Ett arbete med grön rehabilitering inrättas och möjligheten att arbeta med djur- och naturbaserad 

rehabilitering  

Prioriterad aktivitet  

 En ny branschanalys av de gröna näringarna ska tas fram inför 2020 och ny samverkansperiod med 

kommunerna 

 En skolplan för Naturbruksskolorna uppdrag, både det kommunala och det regionala, tas fram. 

 

Folkhögskolorna 
I det livslånga lärandet och för att stärka demokratin har folkbildningen genom folkhögskolorna en viktig roll att 

fylla. Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom den långa bildningstraditionen och att den enskilda 

skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Den har också 

möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos deltagare. Basen för 

folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar 

grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med kort 

utbildning, deltagare med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättningar.  

 

Folkhögskoleutbildningen finansieras huvudsakligen av statliga medel och bidrag från regionerna. 

För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts fast 2013 och som innebär 

kultur för Sörängens folkhögskola och hälsa för Värnamo folkhögskola. Folkhögskolorna är också en resurs för 

regionens kompetensförsörjning, i sig själva eller i samverkan med övriga delar av regional utveckling. 

Finansiering av folkhögskolor sker i huvudsak genom ersättning baserad på deltagarvecka. Ersättningsnivån och 

maximalt finansierade veckor på egna och rörelsedrivna folkhögskolor i länet fastställs inför varje budgetår. Ett 

särskilt ägarstöd som tar hänsyn till skolornas lokalmässiga förutsättningar utgår till egna folkhögskolor. 

Ersättningsnivån för folkhögskolor utanför länet ska följa rekommendation från Sveriges Kommuner och 

Landsting. 

 

Prioriterad aktivitet  

 En skolplan för de egna Folkhögskolornas uppdrag inklusive det regionala uppdraget tas fram 

 Stärk förutsättningarna för folkbildning i länet och inkludera studieförbunden i arbetet 

Attraktivitet och livsmiljö  
Förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla ett 

attraktivt och konkurrenskraftigt län. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och som 

investerar kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med bland annat arbete, 

service, omsorg och fritid. 

 

För att vara ett attraktivt län behöver arbete tillsammans med kommunerna, omkringliggande regioner och 

nationella aktörer ske gemensamt och systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som både kvinnor och män 

vill leva, bo, besöka och driva företag i. Näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer och det är bara när 

arbetet sker tillsammans som människor och företag kan erbjudas attraktiva miljöer. Civilsamhället och 

näringslivet kan dock aldrig ersätta den offentliga välfärden. God tillgänglighet till arbetsmarknad, offentlig 

service, kultur och naturupplevelser samt fritidsaktiviteter är viktiga delar i en attraktiv miljö.  

 

Genom ett rikt och varierat kulturliv, som erbjuder invånare och besökare mångfacetterade kulturupplevelser, 

odlar regionens skolor och kulturaktörer demokrati och attraktivitet men också förutsättning för ökad turism, 

arbetstillfällen och ett bra liv i en region som är attraktiv för människor och företag. Utifrån ett 

attraktivitetsperspektiv är det därför av stor betydelse att Region Jönköpings län på alla sätt bidrar till en hållbar 

utveckling både i städerna och på landsbygden. 

Stad och land 
I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta 

samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer för människor att 
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leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt 

för smarta städer. 

Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den demografiska 

utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring frågor som hälsa och 

omsorg. Samtidigt finns det i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt – till 

exempel genom effektiva infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart sätt 

och delas av många. Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att 

ta vara på innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga. 

 

Landsbygden har långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar. Det finns areella näringar, som kan erbjuda hållbar 

tillväxt och som kommer att ha en avgörande betydelse för samhällets omställning till en biobaserad och 

klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer stora naturresurser och kulturvärden som erbjuder miljöer för 

attraktiva permanent- och deltidsboenden, friluftsliv och rekreation. Landsbygden behöver ses som en värdefull 

tillgång med många utvecklingspotentialer. Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre 

grad än tätortens på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella insatser. Insatser behöver göras för att 

utöka möjligheten till gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta tillvara, tillgängliggöra och utveckla 

värdefulla natur- och kulturmiljöer.  

 

Region Jönköpings läns naturbruksskolor är kompetenscentra som kan fungera som öppna testbäddar och 

mötesplatser för olika typer av landsbygdsutveckling. Skolorna är också själva aktörer och genom sin 

verksamhet en påverkansfaktor på utvecklingen inom landsbygden. 

 

Besöksnäringen bedöms ha en stor potential i länet både när det gäller turism, konferenser och olika event. Det 

finns ett stort intresse för att besöka länet som turist, inte minst landsbygden. För att potentialen ska tas tillvara 

krävs framförallt satsningar på den småskaliga infrastrukturen för besöksnäringen som cykel-, vandrings- och 

ridleder. 

 

Prioriterad inriktning 

 Regionen ska vara en viktig aktör vid arbetet med så kallade servicehus på landsbygden där offentlig 

service är en viktig del 

 Infrastruktursatsningar på landsbygden är avgörande 

 Tågförbindelser till samtliga kommuner skall garanteras 

 Ta till vara på det kulturarbete som för de allra flesta sker i skymundan och ge arbetet luft under 

vingarna 

 Vara aktiva i arbetet med att se till att även landsbygdsskolor kan ta sig till exempelvis Spira till 

likvärdiga kostnader som skolorna i Spiras närhet  

Attraktiva miljöer och upplevelser 
För att över tid kunna säkerställa välfärden i form av vård, utbildning och omsorg är det av största vikt att 

skatteunderlaget säkras på en tillräckligt hög nivå. Att lyckas behålla länsinvånarna och att attrahera människor 

till länet är därför en stor utmaning som det är av avgörande betydelse att länet lyckas med. 

 

Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det handlar om 

faktorer som ett rikt och varierat kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter. Undersökningar visar att för 

både gruppen landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av avgörande betydelse om det finns tillgång till 

konserter och andra typer av kulturevenemang i närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta till en landsort 

(mindre tätort eller landsbygd). Ett rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt för att länets nuvarande 

befolkning ska uppleva länet som attraktivt, det är också av central betydelse för att länet över tid ska upplevas 

som attraktivt för unga människor, både de som bor här idag och de som bor i större städer, för att fler ska vilja 

flytta till länet. 

 

Kulturen och föreningslivet betyder också mycket för utvecklingen av den sociala sammanhållningen och kultur, 

kulturarv och naturmiljöer har betydande roller för individers utveckling. Kultur och fritidsaktiviteter främjar 

människors kreativitet vilket är av stor betydelse för förnyelse- och innovationsförmåga. Kulturens och fritidens 

betydelse för en hållbar samhällsutveckling och en långsiktig regional tillväxt och utveckling är alltså stor. 
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PRIORITERINGAR, INDIKATORER OCH SYSTEMMÄTETAL 
Regional utveckling hanteras av nämnderna för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA), samt Trafik, 

infrastruktur och miljö (TIM). Indikatorer för regional utveckling anges nedan. Därefter anges strategiska mål, 

framgångsfaktorer och systemmätetal för verksamhetsområdena Utbildning och kultur och Länstrafiken. 

Följande indikatorer behöver uppdateras löpande när beslut om inriktningar och övergripande dokument 

fastställs i fullmäktige så som bland annat den regionala utvecklingsstrategin. 

Hållbar utveckling 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.  

 Ökad måluppfyllelse i 
BRP+ 

 Utsläpp av 
koldioxidekvivalenter 
minskar i länet 

Innovation och 
företagande 

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. 

 Ökat företagande bland  

kvinnor och utrikesfödda 

 Ökat antal nya företag per 
1000 invånare och färre 
företag skall lägga ned eller 
flytta ifrån regionen 

 Förbättrat företagsklimat i 
länet och mer demokrati på 
arbetsplatserna 
 

Kompetensförsörjning Region Jönköpings län bidrar till att alla människor i 
länet 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. 
 

 Höjd formell utbildningsnivå 
i länet 

 Sänkt långtidsarbetslöshet 

 Sjunkande ohälsotal 

 Demokratisering av 
arbetsplatserna 

Attraktiva miljöer och 
tillgänglighet 

Region Jönköpings län verkar för att: alla människor i 
länet har lika möjligheter att delta och bidra i ett 
tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande 
samhälle som präglas av jämlikhet, jämställdhet och 
mångfald; alla ska ha möjlighet att vara en del av det 
framväxande e-samhället; utveckla tillgänglighet och 
implementering av offentliga digitala tjänster och ett 
ökat serviceutbud på landsbygden; främja 
utvecklingen av koldioxidsnåla och energieffektiva 
infrastrukturer och transporter, samt förbättra 
förutsättningarna för turism, rekreation, kultur och 
fritid. Digital exkludering skall motverkas. 

 Klimatutsläppen från 
fossilbränsle i Jönköpings 
län minskar 

 Andelen nöjda resenärer 
med kollektivtrafiken ökar i 
hela länet                 

 Deltagandet i kulturlivet 
ökar i hela länet 

 Länsbefolkningen ökar 

 Länet når det nationella 
bredbandsmålet 2020 
 

Internationellt samarbete 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. 
Medlemskapet i AER slopas. Regionen behöver 
arbeta för samverkan även utanför den Europeiska 
unionen. 
 

 Antalet direktinvesteringar 
ökar 

 Andelen exporterande 
företag ökar 

Verktyg för regional 
utveckling 

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. Kultur och demokratisatsningar på 
landsbygden är nödvändiga. 

 Ett ledningssystem för 
strategisk samordning 
etableras 

 Analysarbetet utvecklas 

 Riktade projektutlysningar 
genomförs 
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UTBILDNING 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Strategiskt mål  

 Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud på 
naturbruksprogrammet och folkhögskolor med hög kvalitet, 
anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov. 

Framgångsfaktor: Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas 
dimensionering och inriktning.  

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Antal antagna i förhållande till antal elever som slutar  Statistik nytt mått 
årskurs 9 i länet (Naturbruksskolorna) 

Sökande per utbildningsplats (Folkhögskolorna) Statistik ≥ 2,0 2,8 2,0 

(folkhögskolan) – könsuppdelas (kvinnor/män/övriga) 

Perspektiv: Process och produktion 

Strategiska mål  

 Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning 
med godkänd examen inom tre år.  

 Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser. 
 
Framgångsfaktor: Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov. 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Andel elever på naturbruksprogrammet som slutför Statistik 90 % 78 % 76 % 
sin utbildning med godkänd examen 

Andel deltagare som slutför kurs inom folkhögskolan Statistik 85 % 81 % 94 % 
- könsuppdelas (kvinnor/män/övriga) 
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KULTUR 

Perspektiv: 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 skapa engagerade och 
kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i 
Jönköpings län. 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Betalande Publik Smålands Musik och Teater  Statistik ≥ 70 000 75 335 70 121 

– Kulturhuset Spira/Jönköpings kommun   Nytt mått 

—Övriga länet    Nytt mått    

Publik vid föreställningar för barn och ungdom Statistik ≥ 25 000 31 651 24 968 

-Kulturhuset Spira/Jönköpings kommun   Nya mått 

- Övriga länet    Nytt mått 

 

SMOT Antal samverkansavtal med kommun  13   

 

Perspektiv: Ekonomi 

Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor: Klokhushållning, bättre upphandlingar, egen regi.  

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Ekonomi i balans ANA nämnden Ekonomisystem Inte överstiga budget - 1,2 mnkr -13,2 mnkr 
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LÄNSTRAFIKEN 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Strategiskt mål: 

Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor – för hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet, Prisvärt, Nöjda kunder, fungerande fordon 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Andel nöjda kvinnor och 
män index (NKI)l 

Kollektivtrafik 
barometern 

   

Allmän trafik       

- alla länsbor  55 % 49 %   52 %*
 

- resenärer  65 % 59 %  63 %* 

- prisvärdhet  50 % 48 %   44 %*   

Serviceresor ANBARO 85 % 81 %   81 %  
 

Andel tåg som går 
enligt tidtabell 

 nytt mått   

* Ny mätmetod för Kollektivtrafikbarometern från och med 2017 

Perspektiv: Process och produktion 

Strategiskt mål: 

Kostnadseffektiv upphandling, ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: Rätt beteende – avtal, Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Antal resor 
 
 
 

Antal påstigande/mil 
(regional trafik) 

Biljettsystem 
 
 
 

Biljettsystem 

Resandeökning 1,0 % 
exklusive skolresor = 
22,8 miljoner totalt* 

 

9,2 

22,4 miljoner  
 
 
 

9,2  

22,6 miljoner  
 
 
 

9,2  

Perspektiv: Ekonomi 

Strategiskt mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet. Högt resandeunderlag. 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Ekonomi i balans  

 

Kostnad/per resenär- 
km (serviceresor) 

 

Skattesubventions- 
grad allmän trafik 

Ekonomisystem 

 

 

Planeringssystem 
 
 

Ekonomisystem 

Inte överstiga budget 

 

 

Inte öka mer än index 
 
 

60 % 

-33,2 miljoner kr  
 

 

16:42 kr   
 
 

64 %    

+0,6 miljoner kr   
 

 

17:15 kr   

 

 

61,2 %    
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Reflektioner utifrån Koalitionens budgetalternativ 
 

Vänsterpartiet är mycket noga med att gå fram med ett eget budgetalternativ. Anledningen till det är att vi ser att 

viktiga frågor förbises av både den politiska ledningen och de övriga oppositionspartierna, inte minst frågan om 

höjd grundbemanning. Det innebär inte att det inte finns bra förslag i de olika respektive budgetförslagen. I 

likhet med Koalitionen föreslår vi oförändrad skattesats. Flera av de satsningar som föreslås av den styrande 

koalitionen är också sådana som Vänsterpartiet sympatiserar med. Det gäller bland annat satsningen på 

kvinnodominerande yrken, förstärkning av kollektivtrafiken, utbildningstjänster, arbetstidsförkortning, 

digitalisering, ekologisk mat, screening vid koloncancer, regionala utvecklingsmedel och att kunna använda 

kallelse till sjukvården som bussbiljett. Flera av dessa frågor är också sådana som återkommande har funnits med 

i Vänsterpartiets budgetförslag och vi ser det mycket positivt att det råder enighet kring dessa frågor.  
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EKONOMISK ÖVERSIKT 
 

 

 
Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022 samt scenario för 2023-2025

mnkr 2015 2016 2017 2018

Prognos 

2019 T2

Budget 

2020

Plan 

2021

Plan 

2022

Scenario 

2023

Scenario 

2024

Scenario 

2025

Summa    

2015-

2025

Verksamhetens resultat (före finansnetto) 235 213 313 251 715 266 145 186 200 200 250 2 972

Avskrivningar 369 386 398 374 367 420 470 510 527 537 547 4 905

Egna medel 603,5 598,5 710,5 625 1082 686 615 696 727 737 797 7 877

Investeringar detaljer*) -337 -613 -837 -819 -1 173 -1 322 -814 -804 -753 -469 -442 -8 384

Framskjutna investeringar/reducering investeringar 0 0 0 0

Egenfinansiering 267 -15 -127 -195 -91 -636 -199 -108 -26 268 355 -507

Ianspråktagande/återställning placerade medel 200 200

Slutlig egenfinansiering 266,5 -14,5 -126,5 5 -91 -636 -199 -108 -26 268 355 -307

*) 85 % 2020-2022 beräknas leda till faktiska utbetalningar.  
 

Budget- och flerårsplan baseras på att de planerade förändringarna i kostnadsutjämningssystemet genomförs 

enligt plan. I nuvarande tabell finns inte det nya kostnadsutjämningssystemet med i beräkningarna. Men när 

dessa medel tillförs är bedömningen att det är tillräckligt för att lösa egenfinansiering av budget. De generella 

förstärkningarna har förtur och skall därför säkerställas i första hand. Höjd grundbemanning är den mest 

prioriterade frågan. När kostnadsutjämningssystemet faller ut genomförs de riktade satsningarna.  
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Förändring jämfört med Budget 2019

Beskriv

ning 2020 2021 2022
miljoner kronor

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet (ANA)

Regionala utvecklingsmedel sid -3,0 -6,0 -9,0

Amatörkultur, utredning och policy tas fram -0,5 -0,5 -0,5

Kultursatsning nå barn i skolåren, förstärkning -1,0 -1,0 -1,0

Projektstöd til l  kultur, förstärkning -3,0 -3,0 -3,0

Länsmuseet, förstärkning -2,0 -2,0 -2,0

Sänkta biljettpriser vid SMOT -3,0 -3,0 -3,0

Summa ANA nämnden -12,5 -15,5 -18,5

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)

Kollektivtrafik - utbyggnad sid -25,0 -50,0 -75,0

  Avgiftsfri  kollektivtrafik, projektsatsning -2,0 -2,0 -2,0

  Ingen indexhöljning biljettpriser kollektivtrafik -9,9 -9,9 -9,9

Summa TIM nämnden -36,9 -61,9 -86,9

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Primärvård

Utvecklingsprojekt, digitala verktyg sid, stb -10,0 -10,0 -10,0

   Höjd grundbemanning i  patientnära vård -25 -25 -25

   Bredda barn och ungdomshälsan för att avlasta BUP -5 -5 -5

   Ungdomsmottagningar generell  förstärkning -10 -10 -10

Specialiserad somatisk vård

Koloncancer screening sid, stb -7,0 -7,0 -7,0

Sjukhusclowner, förstärkning -2,0 -2,0 -2,0

Bättre barnamiljö på sjukhusen samt minskade egenavgifter för sängvätande barn -3,0 -3,0 -3,0

Specialiserad psykiatrisk vård

Jourkurator, nysatsning -1,0 -1,0 -1,0

Fler arbetsterapeuter och fysioterapeuter i  psykiatrin utöver höjd grundbemanning -10,0 -10,0 -10,0

Fler logopeder, psykologer och dietister, utöver höjd grundbemanning -10,0 -10,0 -10,0

Generell ramförstärkning psykiatri samt påbörjan av anläggning - Traumacenter -8,0 -8,0 -8,0

Handlingsplan självmord, nollvision -0,5 -0,5 -0,5

ATV, kvinnor och barn, stöd til l  våldsutsatta, fristående satsning -5,0 -5,0 -5,0

Tandvård

  Åtgärdsprogram för Folktandvården -1,0 -1,0 -1,0

Övrig hälso- och sjukvård

Summa FS nämnden -97,5 -97,5 -97,5

Regionstyrelsen

Gemensamma kostnader 

Byggprojektledning 0,0 2,0 2,0

Rivningskostnader sid 2,0 2,0 2,0

Avgiftsfria broddar för pensionärer 0,0 0,0 0,0

Arbetstidsförkortning, projekt, fristående satsning och inte kopplat ti l l  80-10-10 -5,0 -5,0 -5,0

Avveckling av stöd til l  Jönköping Airport 6,0 6,0 6,0

Slopat medlemskap i AER 0,5 0,5 0,5

Cosmic, utvecklingssatsning inom kundgruppen sid -5,6 -12,6 -12,6

Utökning utbildningstjänster sid, stb -14,0 -14,0 -14,0

Lönebildning, finansiering med statsbidrag sid, stb -50,0 -50,0 -50,0

Åka kollektivt ti l l  sjukhus med kallelse som biljett sid -2,5 -2,5 -2,5

Ekologiska l ivsmedel sid -4,0 -4,0 -4,0

Summa Regionstyrelsen -72,6 -77,6 -77,6

SUMMA FÖRÄNDRING JÄMFÖRT MED 2019 -219,5 -252,5 -280,5  
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För ett bra liv i en attraktiv region 
 

Det svenska folkhemmet har skapats av generationer tillbaka genom ett förhållandevis högt 
skatteuttag på arbete. Välfärdsystemen är en frukt av uppoffring och solidaritet mellan människor. 
Ett unikt samhällskontrakt som är ovanligt i andra delar av världen. 
 
Genom att alla tar till sig svenska normer, värderingar och gemensamt bidrar till samhällskontraktet 
får vi en trygg och hållbar välfärd. Principen ”Gör din plikt, kräv din rätt” är en viktig del för att vårt 
välfärdsystem ska hålla ihop. 
 
Befolkningsutvecklingen, med hög invandring och fler äldre, utmanar vården. Framgent krävs en 
hållbar migrationsnivå i kombination med förnyade arbetssätt som kan underlättas av digitalisering 
och ny teknik.  
 
Inom hela Region Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt 
ständigt förbättras och förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov. Samverkan med länets 
kommuner är viktig inom både hälso- och sjukvård och regional utveckling. 
 
Sverigedemokraterna tog plats i regionfullmäktige 2010 och har med åren fått ökat förtroende bland 
väljarna. Ibland kallas vi populister av våra politiska motståndare, kanske för att vi vågar framföra 
obekväma sanningar som andra blundar för. 
 
Att bli kallad populist får vi se som en komplimang. 
Populism (av latin poʹpulus ’folk’), rörelse eller ideologi som vädjar till ”folket” som grupp oberoende av någon social 

klass. Nationalencyklopedin. 

 

På sidan 20 finns en komprimerad sammanställning av Sverigedemokraternas förslag. 
 

 
Budget och flerårsplan har inriktningen att förverkliga visionen För ett bra liv i en attraktiv region. 
Visionen förverkligas genom engagemang i att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård, 
folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov av god 
infrastruktur och kompetensförsörjning. 
 

 
Region Jönköpings län arbetar med frågor som är avgörande för människors liv och hälsa och för länets tillväxt 

och utveckling. Sambanden är starka. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en viktig utgångspunkt i länet 

där samarbete och samverkan är nyckelbegrepp. Det handlar bland annat om att samordna utvecklingsinsatser 

inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och utbildning. Region Jönköpings län 

stödjer aktivt projekt och organisationer som bidrar till länets tillväxt.  

 

Region Jönköpings län arbetar för bättre hälsa och säkrare vård. För att främja folkhälsan, krävs insatser inom 

områden som ligger utanför regionens direkta verksamhet. De satsningarna görs i samverkan med länets 

kommuner, statliga myndigheter, organisationer och civilsamhället. Invånarna erbjuds en hälso- och sjukvård 

med bästa möjliga värde och kvalitet och med samma förutsättningar i hela länet. Hälsofrämjande insatser ska 

genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling. 

 

Behov av och efterfrågan på hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer. Nya diagnostekniker, 

behandlingsmetoder och läkemedel skapar ökad efterfrågan. Nya grupper kan få behandling och det leder till 

större behov av resurser, även i de fall kostnaden för själva behandlingen minskar. 

 

Allt fler människor blir allt äldre, vilket kan öka kostnaderna för vård och omsorg. Samtidigt kan digitalisering, 

förebyggande åtgärder och minskning av vårdskador förbättra hälsan, minska behov av vård och därmed frigöra 

resurser. Därför finns det starka skäl att arbeta för ett effektivare omhändertagande, med hjälp av nya arbetssätt 

och metoder i vården. En förutsättning för att lyckas är att vården ges i partnerskap med patienten och 

närstående.  
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Samverkan fortsätter utvecklas i såväl sjukvårdsregionen med Östergötland och Kalmar som i Regionsamverkan 

Syd med regionerna Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg samt Kalmar län.  

Budget med verksamhetsplan och flerårsplan 

Budget 2020 och flerårsplan för åren 2021–2022 har inriktningen att förverkliga visionen För ett bra liv i en 

attraktiv region. Visionen förverkligas genom engagemang i att tillgodose invånarnas behov av hälso- och 

sjukvård, folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov av god 

infrastruktur och kompetensförsörjning. Genom samverkan med olika aktörer i länet och en väl fungerande 

verksamhet blir Region Jönköpings län attraktiv som organisation och utvecklas vidare. En djup förankring i 

befolkningen skapas genom att verksamheten leds av folkvalda politiker. Inom hela Region Jönköpings län 

arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt ständigt förbättras och förnyas med utgångspunkt i 

invånarnas behov och delaktighet. 

Övergripande ledningssystem 

Budget med verksamhetsplan och flerårsplan är Region Jönköpings läns viktigaste styrdokument. Den regionala 

utvecklingsstrategin med handlingsplaner konkretiserar arbetet med att skapa attraktivitet och tillväxt 

tillsammans med andra aktörer. Arbetet leds och följs upp med tillhörande mätetal. 

 

Utgångspunkten för styrningen av verksamheten är att genom god hushållning förverkliga visionen. Det innebär 

att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt 

garanterar verksamheten. Genom god hushållning med offentliga medel skapas värde för länets invånare. 

 

Vision, värderingar och Målbild 2030, är grunden för arbetet med att formulera mål, framgångsfaktorer och 

mätetal, samt handlingsplaner för förbättring och utveckling inom regionens olika verksamhetsområden. Målen 

ska vara så konkreta att de kan brytas ned till den nivå där de ska genomföras. 

 

Budgeten för 2020 och flerårsplanen för 2021–2022 redovisas enligt styrmodellen Balanced Scorecard (BSC). 

Modellen fokuserar på det som är strategiskt viktigt och innebär att verksamheten beskrivs, planeras och följs ur 

fem perspektiv: medborgare och kund, process och produktion, lärande och förnyelse, medarbetare samt 

ekonomi. 

Målbild 2030 

Målbild 2030 har formulerats inom sju områden som är viktiga för att Region Jönköpings län ska ge 

förutsättningar för ett bra liv i en attraktiv region.  

 

Denna målbild är utgångspunkt för budget och verksamhetsplan, regional utvecklingsstrategi, program för 

hållbar utveckling och andra program och handlingsplaner inom regionens egen verksamhet och för andra 

program och planer som regionen är med och tar fram. 

 

Dessa områden ligger också till grund för strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål inom 

verksamheternas olika perspektiv liksom indikatorer för det gemensamma arbetet i länet. Målen för 

systemmätetalen sätts vanligen högt för att stimulera till förnyelse och förbättring av arbetssätt. Måluppfyllelsen 

följs noga, avvikelser analyseras och vid behov görs handlingsplaner. Omvärldsjämförelser görs för resultat 

avseende verksamhet och ekonomi. Utveckling i länet följs genom indikatorer. Verksamhetens effektivitet 

värderas utifrån hur väl strategiska mål och systemmätetal nås, det vill säga det värde som skapas för 

medborgarna i förhållande till insatta resurser. Jämförelser görs också av hur resultaten står sig i förhållande till 

andra. 

Bra folkhälsa 

Länets invånare lever ett hälsosamt liv i ett socialt sammanhang. De känner att de har möjlighet att påverka sina 

liv och skattar hälsa och livskvalitet högt. 

 

Länet är känt som bästa platsen att växa upp och åldras på. Region Jönköpings län arbetar hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande genom regional utveckling och hälso- och sjukvård. Tillsammans med invånarna och 

andra aktörer som kommuner, civilsamhället, föreningar, företag, länsstyrelse och högskola bedriver vi ett aktivt 

folkhälsoarbete. 
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God vård 

Region Jönköpings län erbjuder en hälso- och sjukvård och tandvård som är bland de bästa i landet både vad 

gäller medicinska/kliniska resultat och i utveckling av arbetssätt och vårdformer. 

 

Bra stöd ges till egenvård. 

 

Vården ges med god tillgänglighet, ett gott bemötande och med rätt kompetens. Den är säker, jämlik och 

personcentrerad.  

 

Genom samskapande med patienter, närstående och invånare ges rätt behandling på rätt vårdnivå samtidigt som 

ständig förbättring sker. 

Regional utveckling 

Region Jönköpings län är landets fjärde största tillväxtregion. God hållbar tillväxt genom bra miljö, goda 

möjligheter till arbete, kollektivtrafik, utbildning och utveckling gör oss till en attraktiv region. Näringslivet har 

goda förutsättningar, infrastrukturen är utbyggd och kulturlivet är rikt. 

Medarbetare 

Region Jönköpings län är en av landets mest attraktiva arbetsgivare. Våra medarbetare har viktiga arbeten i 

välfärden, med meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en hälsofrämjande arbetsmiljö.  

Samverkan och engagemang i ständiga förbättringar, innovation, utveckling och forskning är kännetecken för 

våra chefer och medarbetare. 

Kostnadseffektivitet 

Förbättrad hälsa och höjd livskvalitet är det värde vi, med lägsta möjliga resursinsats, ska skapa för invånarna. 

Det innebär att vi vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder eftersträvar en rimlig relation mellan effekt 

och kostnader. Detta i enlighet med riksdagens beslut om en kostnadseffektivitetsprincip och de riktlinjer för 

prioriteringar inom hälso- och sjukvården som riksdagen har beslutat. 

Systemsyn och förbättring/förnyelse 

I en allt mer komplex verksamhet är hållbar utveckling och en gemensam systemförståelse viktiga 

utgångspunkter i vår verksamhetsutveckling för att uppnå bästa möjliga resultat. För att utveckla vår verksamhet 

involverar och lär vi av dem vi är till för. 

 

Arbetet med innovationer, förbättring och förnyelse av processer och arbetssätt stimuleras för en effektiv och 

uthållig verksamhet.  

Hållbar utveckling och långsiktig finansiering 

Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling inom områdena social, ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet. Förverkligandet av länets klimat- och energistrategi är en viktig del i hållbarhetsarbetet.  

 

För att trygga verksamhetens finansiering på lång sikt ska vi ha ett ekonomiskt resultat som innebär att 

nödvändiga investeringar finansieras med egna medel. 
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Planeringsförutsättningar och 
regiongemensamma inriktningar  
Regional tillväxt är en viktig förutsättning för att visionen För ett bra liv i en attraktiv region ska 
förverkligas. Region Jönköpings län verkar inom områden som är avgörande för människors liv och 
hälsa, men också inom områden som ger länet förutsättningar för tillväxt och utveckling. Sambanden 
mellan dessa områden är starka.  
 
 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald 

 

 

 

 

Jämställdhet 

Jämställdhet är en demokratifråga och handlar i grunden om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser 

samt om att värdera kvinnor och män lika. Jämställdhetsintegrering är den politiska strategi som valts i Sverige 

för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt 

beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i 

beslutsfattandet. För att nå jämställdhet krävs stora insatser och förflyttning av perspektiv. 

Jämställdhetsintegrering ska börja tillämpas på allvar i Region Jönköping län och dess verksamheter. Om 

regionen är ett föredöme i dessa frågor kommer fler kommuner, föreningar, företag och privatpersoner att följa 

efter.  

 

 

Utgångspunkterna för Region Jönköpings läns verksamhet är visionen För ett bra liv i en attraktiv region samt 

individens behov, vilja och möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa. Region Jönköpings län arbetar med 

mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa och jämlik verksamhet. Alla ska 

erbjudas likvärdig vård och medborgarservice och omotiverade skillnader ska utjämnas. Systemmätetalen för 

2020 kommer, i de fall de är individbaserade, att redovisas könsuppdelade i årsredovisningen. I Program för 

hållbar utveckling 2017–2020 finns mål för mångfald och likabehandling som en del i social hållbarhet och 

sedan tidigare finns en handlingsplan för funktionshinderpolitiken. 

För att tydliggöra den politiska ambitionen ska alla övergripande policys fastställas av regionfullmäktige. 

Företag eller institutioner som utövar sin verksamhet på uppdrag av Region Jönköpings län ska arbeta för 

jämställdhet på sin arbetsplats. 

 



Sida 7 av 87 

 

Barnkonventionen 

Kunskap om barn och ungas rättigheter ska hållas levande och utvecklas inom alla delar i Region Jönköpings 

län. Barn måste få vara barn och samtidigt tas på allvar. Barnperspektivet ska genomsyra alla politikområden. 

Politiska beslut ska föregås av barnkonsekvensanalys, eftersom barn ofta har andra behov och förutsättningar 

jämfört med vuxenvärlden. Vi har ansvar för att skapa bra förutsättningar för våra barn och unga så att de får ett 

framtida bra liv, och vi har också ansvar för att lyssna på dem och ge dem ett bra liv här och nu när de är barn 

och unga. Vårt län ska vara den bästa platsen att växa upp på.  

 

Därför arbetar Region Jönköpings län efter FN:s barnkonvention. Det övergripande målet för vårt barnrättsarbete 

är att barns och ungas mänskliga rättigheter ska beaktas. De ska bemötas med respekt, ges möjlighet till 

utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Förutsättningen är att kunskapen om barnets rättigheter 

hålls levande och utvecklas inom alla delar i vår verksamhet. Handlingsplanen har speciellt fokus på: 

 utbildning och fortbildning för personal  

 barnrättsombud i varje enskild verksamhet 

 barn och ungas delaktighet 

 barn som anhöriga. 

 

 

 

Genom ett årligt Barnbokslut ges alla verksamheter möjlighet att på ett övergripande sätt redovisa 

barnrättsarbetet inom den egna verksamheten. I Barnbokslut ska särskilt belysas hur barn får stöd vid anhörigs 

sjukdom. Syftet är att barnsäkra Region Jönköpings län. 

  

Perspektiv: Process och produktion 

All verksamhet ska skapa värde och Region Jönköpings läns mål ska nås med lägsta möjliga resursinsats. Vi 

fortsätter vårt intensiva förbättrings- och utvecklingsarbete genom en kontinuerlig utveckling av processer och 

arbetssätt. För att skapa bästa möjliga resultat, behöver det finnas en gemensam bild av hur systemet fungerar. 

 

Bilden Region Jönköpings län som system visar sambandet mellan de olika delarna i systemet. I mitten beskrivs 

de processer som direkt möter invånarnas behov. Processerna utgår från att skapa värde för invånarna. Överst 

finns pådrivande ledningsprocesser, som påverkar arbetssätt och prioriteringar. Nertill finns processer som 

behövs för att utveckla och stödja verksamheten. Gränsdragningen mellan de tre olika delarna är inte självklar; 

verksamheter kan anses höra hemma i olika delar av bilden. Regiongemensamma inriktningar för 

stödprocesserna beskrivs nedan. 

 

Barnkonventionen tar också avstånd från omskärelse av små pojkar. Därför är inriktningen att omskärelse av 

pojkar inte ska ingå i regionens verksamhet såvida det inte är medicinskt motiverat. 
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Mål och tillitsbaserad styrning 

Region Jönköpings läns målstyrning ses över. Att leda och styra en komplex organisation förutsätter att ledning 

och medarbetare vet vad uppgiften är och åt vilket håll de ska gå. Det förutsätter en gemensam verklighetsbild 

och förståelse för de mål som beslutas. Medarbetare ska få mer att säga till om och ges möjlighet att ta större 

ansvar. 

 

Region Jönköpings län ska initiera en process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning genom delaktighet av 

medarbetare och i dialog med länets kommuner för att utveckla Region Jönköpings läns målstyrning på 

fullmäktige- och nämndnivå. 

Processorientering 

En förutsättning för långsiktigt hållbar verksamhet är utveckling och förbättring av arbetssätt genom ständiga 

förbättringar. Att kunna arbeta med ständiga förbättringar förutsätter ett system med väl definierade processer 

och tydliga mål. Så snart en process är känd av medarbetarna och har ett visualiserat mål, finns möjligheter att 

göra den allt bättre med hjälp av ständiga förbättringar. Genom en tydlig systematik i form av mål, mätningar 

och upprepade PGSA-cykler (planera, göra, studera, agera) med alla medarbetare involverade kommer vi allt 

närmare målet.  
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Figur 4 Mål, mätningar och PGSA-cykler 

 
 

Ju högre takten är för genomförda dokumenterade förbättringar enligt modellen ovan, desto snabbare når vi 

målen och därmed visionen.  

 

Många av Region Jönköpings läns processer upprepas på flera håll i organisationen. För bästa möjliga resultat 

krävs att dessa processer är lika i sin utformning och leder till likartade resultat. Först då kan vi förenkla och 

förbättra för såväl externa som interna kunder som processen är till för. Att arbeta processorienterat med ständiga 

förbättringar ställer krav på tydligt ledarskap som är i ständig utveckling och utgår ifrån förändringsledning samt 

att de medarbetare som berörs är involverade i processen i alla led. 

 

För att nå likartade länsövergripande processer behöver vi samverka över organisatoriska gränser. En process 

spänner många gånger över flera organisatoriska gränser och kräver därmed att alla involverade gemensamt gör 

PGSA-cyklerna. En förbättring som genomförts på ett ställe i organisationen har inte nått sin fulla potential 

förrän den också genomförts på andra ställen i organisationen där samma arbete utförs. Modeller för 

länsövergripande processförbättring och spridning är en nödvändighet för att vi ska kunna hålla jämna steg med 

omvärlden vad gäller kundnöjdhet, kvalitet och resursförbrukning. 

Digitalisering 

Region Jönköpings läns förmåga att digitalisera arbetsprocesser och utveckla enkla och användbara tjänster är 

avgörande för att kunna möta de förväntningar som såväl invånare som medarbetare har på effektiva, säkra och 

moderna arbetssätt och servicenivåer. 

Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse 

Med kommunikation som strategiskt verktyg arbetar vi tillsammans för att förverkliga Region Jönköpings läns 

strategiska mål och visionen om ett bra liv i en attraktiv region. 

 

God kommunikation bygger på vår förmåga att förstå vad länsinvånare, medarbetare, samarbets-partners och 

andra intressenter behöver och vill veta. Vår kommunikation ska vara målgrupps-anpassad och tillgänglig och 

Region Jönköpings län ska uppfattas som en kommunikativ organisation. I dialogen med våra målgrupper ska vi 

hela tiden säkerställa att deras behov styr valet av innehåll och kanal. Kommunikationen ska öka invånarnas 

kunskap om Region Jönköpings län och ge möjlighet till insyn och delaktighet. 

 

Medarbetarna ska uppleva att cheferna är kommunikativa; att de engagerar och involverar medarbetarna. Alla 

medarbetare har ett eget ansvar att söka upp och ta del av information som är relevant för verksamheten, men 

också att dela med sig och underlätta för andra att göra ett bra jobb. 

 

Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka varumärket Region Jönköpings län. 
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Risk och säkerhet 

Region Jönköpings läns risk- och säkerhetsarbete utvecklas kontinuerligt under planperioden. 

 

Region Jönköpings län arbetar systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet för att skydda 

informationen. Ett aktivt arbete med informationssäkerhet är viktigt för förtroendet bland invånare och patienter. 

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och EU:s NIS-direktiv ställer höga krav på informationssäkerheten. En 

robust IT-infrastruktur är den grund som behövs för att informationen ska kunna spridas på ett lättillgängligt och 

säkert sätt. 

Hållbar utveckling 

Region Jönköpings län har höga ambitioner för hållbar utveckling, och det präglar målen i vårt program för 

hållbar utveckling 2017–2020. Vi ska bidra till ett bra liv i en attraktiv region för dagens och framtidens 

generationer. Därför är det självklart för oss att våra verksamheter bidrar till att minimera miljöpåverkan och 

utjämna orättvisa livsvillkor. Vi vill skapa tillväxt och utveckling som är långsiktigt hållbar både socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt – både för våra medarbetare i organisationen och för länets invånare.  

 

Agenda 2030 är framtagen av FN och innehåller sjutton globala mål för hållbar utveckling. De övergripande 

områdena är att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa 

klimatkrisen. Utmaningen för varje individ, varje organisation, varje samhälle och varje nation är att se vad var 

och en kan göra för att hjälpa till att uppfylla målen. Inom Region Jönköpings län har arbetet påbörjats genom att 

en arbetsgrupp har kartlagt hur olika verksamheters arbete passar ihop med målen i Agenda 2030. Detta är ett 

arbete som kommer att utvecklas under de närmaste åren och integreras i det vi redan gör. 

Program för hållbar utveckling 

Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling som är hälsofrämjande och jämlik med barnens bästa i 

centrum. En hållbar utveckling innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina. Arbetet med hållbar utveckling styrs av Program för hållbar 

utveckling 2017–2020. Programmet syftar till att visa hur vi ska arbeta för att på ett långsiktigt hållbart sätt nå 

vår vision För ett bra liv i en attraktiv region. 

 

Programmet har som mål att Region Jönköpings län till 2020 ska ha tagit betydande steg för att säkerställa att 

verksamheten bedrivs i linje med en hållbar utveckling. Till 2020 ska också arbetssätt ha utvecklats och kunskap 

tagits fram så att åtgärder vidtas för att på längre sikt uppnå en hållbar utveckling. 30 miljoner kronor avsätts för 

2017-2020 till investeringar för att regionens fastigheter ska producera 3 GWh förnybar energi. Region 

Jönköpings län bidrar också i det regionala utvecklingsuppdraget till att de nationella miljökvalitetsmålen nås 

samt verkar för skydd av ändliga resurser som åkermark och grundvatten. Vi arbetar aktivt för att skydda Vättern 

som dricksvattentäkt och naturområde och motsätter oss därmed gasborrning och gruvbrytning samt 

försvarsmaktens övningar i området. 

 

Program för hållbar utveckling 2017-2020 omfattar fyra framgångsfaktorer:  

 vi är klimatsmarta 

 vi använder våra resurser klokt 

 vi är socialt hållbara 

 vi bidrar till en sund livsmiljö. 

 

Utöver de mål som framgår under respektive framgångsfaktor finns tillhörande inriktningsmål samt beslutade 

aktiviteter i form av prioriterade åtgärder. De prioriterade åtgärderna revideras vid behov en gång per år. 

 

Under 2020 arbetas ett nytt program för hållbar utveckling fram, som tar vid när nuvarande program går ut och 

som omfattar perioden 2021-2025. 

 

 

Det nya programmet ska dessutom innehålla strategier för länets självförsörjning av livsmedel. 
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Framgångsfaktor Vi är klimatsmarta 

 

 

Framgångsfaktor Vi använder våra resurser klokt 

Klok resursanvändning innebär att våra verksamheters utveckling inte tar resurser från kommande generationer 

utan istället verkar för cirkulär ekonomi när det gäller varor och tjänster. Kretsloppen ska vara resurseffektiva 

och fria från farliga ämnen. 

 

Klokt resurstänkande handlar om att använda resurser på ett effektivt och hållbart sätt. Med resurser menas både 

ekonomiska resurser såväl som naturens resurser. Vissa resurser är förnyelsebara medan andra inte är det. Om vi 

ska använda icke förnyelsebara resurser ska dessa hanteras i slutna kretslopp så att kommande generationer 

också kan använda dem. Här finns två av hållbarhetsprinciperna med att inte systematiskt tillföra ämnen från 

samhällets produktion eller systematisk undanträngning av naturen med fysiska metoder. Resursanvändningen 

ska inte bryta mot dessa villkor. Resursanvändningen ska ske på ett effektivt sätt och är en viktig fråga för våra 

verksamheter. Väl använda resurser inom vår verksamhet ger en minskad miljöpåverkan, god ekonomi och ökad 

nytta för våra uppdragsgivare. 

 

Mål 2020 

1. Vi ska ha utvecklat långsiktigheten i våra beslut samt ha fokuserat på livscykelkostnaden vid investeringar 

och upphandlingar. 

2. Vår material- och livsmedelsförsörjning ska bidra till ett hållbart samhälle. 

3. Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i organisationen, ska främja ett 

hållbarhetsperspektiv vid styrning av verksamheten. 

 

 

Framgångsfaktor Vi är socialt hållbara 

Som en socialt hållbar organisation agerar och samverkar vi med vår omvärld på ett sådant sätt att vi har en 

positiv påverkan på människor, både i vår närhet och på andra håll i världen. 

Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter bedömer hela livslängden på de produkter man 

använder. Miljöpåverkan på få mindre väsentliga delar av en produkts miljöavtryck skapar en felaktig 

helhetsbild. Region Jönköping ska utgå livscykelanalys som en metod för att bedöma klimat- och 

miljöpåverkan. Det kan handla om att fordon, och material används tills de är förbrukade innan nyinköp. 

 

Grundorsaken till klimatpåverkan är att vi tar upp kol, olja och naturgas från berggrunden och då bryter mot 

hållbarhetsprincipen om att inte systematiskt öka förekomsten av ämnen från berggrunden. Den 

klimatpåverkan som vår verksamhet ger upphov till kommer från kollektivtrafik, materialanvändning och 

varutransporter.  

 

Klimatanpassning innebär till exempel att sjukvårdens kunskap om nya sjukdomar ökar, att vi klarar 

dricksvattenförsörjning, drivmedelsförsörjning och långvariga elavbrott. 

Mål år 2020 

1. Region Jönköping ska utgå livscykelanalys som en metod för att bedöma klimat- och miljöpåverkan. 

2. Energieffektivitet och självförsörjning ska öka i vår verksamhet. 

 

Region Jönköping omfattar de fyra hållbarhetsprinciperna och handlar om mångfald och tillit i samhället och 

alla människors möjlighet till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening. Det omfattar mänskliga 

rättigheter, likabehandling, tillgång till sjukvård, skäliga arbetsvillkor, vilja att engagera sig i samhället, 

möjlighet till kompetensutveckling och en mening med att finnas. Vår utgångspunkt är att alla människor i vår 

region, tar till sig dessa principer.  

 

Region Jönköpings län arbetar efter FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning.  
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Framgångsfaktor Vi bidrar till en sund livsmiljö  

En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljö- och hälsoeffekter. 

Verksamheterna bidrar till en frisk befolkning genom ett framgångsrikt arbete med folkhälsan. 

 

Folkhälsa och sjukvård är en stor del av vår verksamhet och ligger i linje med att arbeta för en sund livsmiljö. 

Det handlar om det vi kan påverka själva, som hur vi använder kemiska produkter, hur vi förskriver läkemedel, 

hur vi transporterar personer och varor samt hur vi anlägger grönytor. Men det handlar också om att skapa en 

sund livsmiljö där de varor tillverkas som vi använder i vår verksamhet, till exempel läkemedel, livsmedel, IT-

utrustning, sjukvårdsmaterial och textilier. 

 

Perspektiv: Lärande och förnyelse 

Närmare 30 års arbete med organisatoriskt lärande visar betydelsen av lärande och ständiga förbättringar i 

service och processer. Innovationer och nya arbetssätt växer fram genom att många är motiverade för, och 

engagerade i, ett ständigt pågående förbättringsarbete. Detta är möjligt när alla medarbetare och chefer ges 

förutsättningar att bidra med, och utveckla, sitt engagemang och sin kompetens. Grundläggande i chef- och 

ledarskap är att för bästa möjliga verksamhet utifrån behov skapa förutsättningar för lärande, utveckling och 

delaktighet. Därför engageras alla medarbetare i lärande och systematiskt förbättringsarbete inom sina 

verksamhetsnära arbetslag/mikrosystem och i att förnya sina arbetsprocesser och sin egen kompetens. Förnyelse 

och innovationer uppmärksammas särskilt. Patienters och invånares kompetens och synpunkter blir allt viktigare 

delar i förbättringsarbetet.  

 

Ett väl fungerande ledningssystem innebär effektiv ledning och styrning samt att erfarenheter från olika lokala 

förbättringsarbeten stimuleras och tas tillvara i hela organisationen. För att utveckla det övergripande 

ledningssystemet arbetar vi med kriterierna i Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 

Vi som region har en direkt påverkan på invånarnas möjlighet till hälsa genom vårt ansvar för folkhälsa och 

sjukvård, regional utveckling genom arbetet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS), 

kompetensutveckling genom våra folkhögskolor och naturbruksgymnasier, existentiella frågor genom vår 

kulturverksamhet. 

 

Som organisation har vi flera grundläggande värderingar som leder till en hållbar organisation och hållbar 

utveckling. Kundorientering medför att vi ska skapa värde för de som vi finns till för – våra kunder. För att 

göra detta behöver vi ett engagerat ledarskap, allas delaktighet och mångfald. Här framstår även samverkan 

både internt och externt som avgörande för att nå framgång i detta arbete. För att vara långsiktigt 

framgångsrik i detta arbete har vi som arbetsgivare en viktig roll i att skapa de rätta förutsättningarna för både 

dem vi är till för, våra medarbetare och samverkanspartner. 

Mål 2020 

1. Vi ska arbeta för tillit och förtroende mellan invånare, samarbetspartners och inom organisationen. Det 

innebär till exempel att vi arbetar med vision, värderingar, mål, policyer och riktlinjer, att det finns en 

”vi-känsla” i organisationen och goda och stödjande relationer med samarbetspartners och mellan olika 

enheter och nivåer. 

2. Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen ska präglas av likabehandling med samma rättigheter 

och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

eller ålder. 

Mål 2020 

1. Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i produkter och varor utifrån en 

tydlig kemikaliestrategi.  

2. Inriktningen är att vi i första hand ska välja livsmedel som uppfyller svenska krav avseende djurhållning 

och övriga livsmedelskrav, detta undantag gäller fram till Hållbarhetsprogrammet revideras.  

3. Vi ska erbjuda hälsosam och näringsrik mat i våra restauranger. 

4. Vi ska ha en effektiv läkemedelsanvändning. Kunskapen om läkemedelsanvändning i vår organisation 

ska vara god när det gäller hälsoeffekter, miljöpåverkan och social påverkan, både här i länet där 

läkemedel används och där de produceras. 
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Lärande och innovation 

Region Jönköpings läns utvecklingsstrategi baseras på fyra principer:  

 lärande är nyckeln till utveckling och förbättring 

 förbättring går på bredden och djupet 

 förbättringar görs av både ledningen och enskilda medarbetare 

 genom nya angreppssätt och förbättrade arbetsprocesser höjs värdet på Region Jönköpings läns tjänster. 

 

Lärande- och förnyelsearbetet skapar förutsättningar för att  

 behålla det som fungerar bra i nuet och säkra dess uthållighet 

 förbättra det som kan förbättras i nuet – ständiga förbättringar 

 finna nya sätt att förändra nuet på – förnyelse. 

Ständiga förbättringar – kraftsamling 

I takt med de förändringar som sker i omvärlden ska Region Jönköpings län stärka och förnya verksamheten för 

attraktivitet och tillväxt och för att nå bättre folkhälsa och bättre vård. Utgångspunkten är att arbeta med det som 

skapar värde för invånarna inom hälso- och sjukvård och regional utveckling, för bättre hälsa, bättre vård till 

lägre kostnader. Detta är en del av ständiga förbättringar. 

 

Kraftsamlingen är både ett förhållningssätt och ett riktat arbete inom avgränsade områden i hela verksamheten. 

Inom hälso- och sjukvård görs översyn av olika specialistområden för att skapa en jämlik vård. Utgångspunkten 

för arbetet är folkhälsa och partnerskap med patienten. Arbetet har sitt fokus på kostnadseffektivitet och nya 

arbetssätt med bibehållen eller förbättrad kvalitet. Utveckling av nya arbetssätt, fokus på hälsa och egenvård 

liksom Rätt använd kompetens (RAK) och digitalisering är viktiga delar i planerna.  

 

Behovet av fortsatt kraftsamling i hälso- och sjukvården förstärks av välfärdsutmaningen, den demografiska 

utvecklingen under kommande decennier, samt att kostnaderna överstiger budgeten. Vår nettokostnad ligger 

dock lägre än riksgenomsnittet jämfört med andra landsting/regioner. 

 

Perspektiv: Ekonomi 

Utgångspunkten för styrningen är Kommunallagens krav på god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv 

(ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet) och ur ett finansiellt perspektiv (långsiktig och uthållig 

finansiering). 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Verksamhetsmål inom hälso- och sjukvård och regional utveckling ska uppnås med lägsta möjliga resursinsats. 

För en bra styrprocess krävs att olika verksamhetsnivåers mål, resurstilldelning och resultat är tydliga, i såväl 

planering som genomförande och uppföljning. En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnås 

genom god måluppfyllelse där tjänsten producerats med en hög produktivitet. 

För att växla upp arbetet med RAK föreslår vi att införa ett helhetskoncept med VNS (vårdnära service) på 

nya Huset D1 och D2, Ryhov. Detta kan sedan utvärderas innan man tar utökar till övriga verksamheter. 

 

På D1 och D2 är lokaler, inrede och logistik uppbyggd för just ett VNS koncept. Huset är från början byggt 

utifrån ett VNS koncept och personalen har funnits med i processen så det finns alla förutsättningar för att 

lyckas. Vi räknar med en besparing på 3 milj kr/år. 

 

På sikt vill vi utvidga detta arbetssätt på fler verksamheter. 

 

Personal anställd inom VNS som inte har vårdutbildning ska erbjudas en 5 veckors utbildning inom regionen 

med praktik i verksamheten.  

 

För att bli anställd inom VNS ska ett grundkrav vara kunskaper i svenska motsvarande lägst nivå-D på SFI. 
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Finansiellt mål 

Region Jönköpings län har en stark och stabil ekonomisk grund som skapats genom ett långsiktigt 

ansvarstagande. Kostnadsutvecklingen inom framförallt hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken kommer att 

ställa krav på finansiering och kostnadskontroll för en ekonomi i balans. Nya satsningar och reformer samt 

investeringar i verksamheten ska därför ske med långsiktig stabilitet i fokus. Varje generation bör bära 

kostnaderna för den service som den beslutar om och själv konsumerar. För att säkerställa en hälso- och sjukvård 

med god tillgänglighet och hög kvalitet krävs en fortsatt tydlig prioritering av välfärdens verksamheter. 

 

Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att vi över tid ska finansiera investeringarna med egna 

medel. Utgångspunkten är att Region Jönköpings läns verksamheter inte kostar mer än vad som kan finansieras 

genom skatteintäkter och statsbidrag. Region Jönköpings läns ekonomiska resultat ska vara på en nivå där såväl 

konjunktursvängningar som framtida åtaganden kan klaras. Det handlar om att klara pensionsåtaganden 

gentemot personalen, investering och finansiering i all verksamhet som Region Jönköpings län ansvarar för. 

 

 

Över tid ska verksamhetens nettokostnader utgöra 98 procent av skatteintäkter och statsbidrag/kommunal 

utjämning, 0 procent av finansnetto, 0-2 procent av investeringsutgifter utöver avskrivningar. 

Pensionsskuld 

Den 31 december 2017 uppgick Region Jönköpings läns pensionsåtagande till 8,6 miljarder kronor. 

Pensionsåtagandet regleras i huvudsak genom tre avtal: PA-KL, KAP-KL och AKAP-KL. Avkastningen på de 

samlade finansiella tillgångarna på 7 miljarder kronor (marknadsvärde 171231) täcker inte fullt ut kostnaden för 

att värdesäkra pensionsåtagandet vilket innebär en årlig finansiell kostnad. Kostnaden gällande den 

förmånsbestämda ålderspensionen väntas öka de närmaste åren för många kommuner och landsting/regioner. 

Ökningen beror främst på: 

En av sjukvårdens största tidslukare är dokumentation och administration. Ibland skrivs saker på flera ställen. 

I andra fall dokumenteras sådant som inte har något värde. Inspektionen för Vård och Omsorg har slagit fast 

att otydlig och onödig dokumentation äventyrar patientsäkerheten och tar tid från patientvården. 

 

Tidigare fanns enklare formulär och kraven på dokumentation var mindre. Det sparade mycket tid. I många 

fall skulle det räcka att markera med kryss i en färdig mall. Det behöver skapas rutiner för att minska onödig 

dokumentation. Likaså att kraven på vad som ska dokumenteras minskas till vad som krävs enligt lagar och 

regler. 

 

Intensifiera arbetet med att ta bort överflödig dokumentation i vården. 

Det övergripande finansiella målet innebär: 

 skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska täcka verksamhetens nettokostnader och 

investeringsutgifter  

 finansiella intäkter från pensionsmedels- och rörelsekapitalförvaltningen ska täcka finansiella 

kostnader avseende pensionsskulden 

 det övergripande finansiella målet om egenfinansiering ska klaras över tidsperioden 2015-2025. 
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 Riksdagens beslut om förändrat beräkningssätt för inkomstbasbelopp från och med 2017, vilket innebär att 

den allmänna pensionen från staten sjunker och kostnaderna för sektorns förmånsbestämda ålderspension 

ökar i motsvarande mån. 

 Löneökningar på grupper som har lön strax under eller över 7,5 inkomstbasbelopp (cirka 39 000 kronor per 

månad) gör att flera får del av den förmånsbestämda pensionen. Kostnaden för den förmånsbaserade 

pensionen kommer att variera mellan åren under planperioden beroende på att inkomstbasbeloppets ökning 

är olika. 

Finansiella förutsättningar 

Region Jönköpings läns finansiella förutsättningar för att tillgodose medborgarnas behov beror i huvudsak på: 

 befolkningsutvecklingen i länet relaterad till ökningen i riket  

 samhällsekonomins utveckling och dess påverkan på skatteunderlag  

 statens transfereringar  

 avgiftsnivåer  

 skattesats. 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning augusti 2018 av samhällsekonomin 
I augusti 2018 går svensk ekonomi fortfarande på högvarv och det finns en fortsatt tydlig optimism bland 

företagen. Arbetsgivarna planerar för fler anställda men svårigheter att få tag på personal och bristen på utbildad 

arbetskraft håller tillbaka. Sammantaget är SKL:s prognos att högkonjunkturen går in i en fas med lägre 

tillväxttal och små förändringar i antalet arbetade timmar, detta är naturligt när konjunkturen kulminerar. 

Skatteunderlagstillväxten avtar när konjunkturen kulminerar. Kommuner och landsting har under den långa 

konjunkturuppgången, som vi nu närmar oss slutet på, vant sig vid en stark real skatteunderlagstillväxt. Sedan 

2010 har den i genomsnitt uppgått till närmare 2 procent per år, nästan dubbelt så mycket som genomsnittet för 

den närmast föregående konjunkturcykeln. Det har varit möjligt tack vare en förvånansvärt lång period av 

sysselsättningsökning. 

 

Skatteunderlaget förväntas ha ökat relativt kraftigt både 2017 och 2018, vilket förklaras av stark 

sysselsättningstillväxt i kombination med en relativt gynnsam indexering av inkomstrelaterade pensioner. Olika 

komponenters bidrag till den procentuella förändringen av skatteunderlag illustreras i grafen nedan.  

Åren 2019 och 2020 förutser SKL en betydligt svagare ökning av skatteunderlaget. Det beror på att arbetade 

timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när konjunkturen kulminerat och rör sig mot konjunkturell balans. 

Enligt SKL:s kalkyl för 2021 växer skatteunderlaget i linje med utvecklingen vid konjunkturell balans – en viss 

men liten ökning av arbetade timmar samt måttliga höjningar av löner och pensioner innebär en ökning nära det 

historiska genomsnittet (tabell 1, sida 21). 

Generella statsbidrag och utjämning   

Statens bidrag till landstingssektorn består i allt väsentligt av bidraget för kommunalekonomisk utjämning och 

bidraget avseende läkemedelsförmånen. Syftet med kommunal utjämning är att skapa likvärdiga ekonomiska 

förutsättningar för alla landsting och regioner att kunna tillhandhålla likvärdig service oberoende av 

länsinvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Systemet för kommunalekonomisk utjämning 

omfattar: 

 Inkomstutjämningsbidrag (staten garanterar medelskattekraft på 115 procent) 

 Mellankommunal kostnadsutjämning (hälso- och sjukvård, glesbygd, befolkningsförändringar, 

kollektivtrafik, strukturella löneskillnader) 

 Regleringsavgift (staten reglerar här den totala nivån på transferering). 

 

Sedan 2017 fördelas 10 miljarder kronor till kommuner och landsting, dessa kallas välfärdsmiljarderna. De 

fördelas i två delar; en generell del utifrån antal invånare, en modellberäknad del utifrån antal asylsökande och 

nyanlända. Andelen som fördelas i den modellberäknade delen kommer successivt att minska under perioden 

2018–2020, till att allt fördelas generellt utifrån antal invånare från och med 2021. För Region Jönköpings län 

innebär det för båda delarna 44 miljoner kronor 2019. Kostnadsfri tandvård för barn och unga till och med 23 år, 

är utifrån finansieringsprincipen kompenserad i regleringsavgiften/bidraget. 

 

Kostnadsutjämning 

För 2020 beräknas Region Jönköpings läns bidrag till kostnadsutjämningen bli 358 miljoner kronor för gynnsam 

struktur. Region Jönköpings läns bidrag till kostnadsutjämning innebär för hälso- och sjukvård att våra 
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nettokostnader utifrån strukturella förhållanden förväntas ligga en halv procent under genomsnittlig kostnad i 

riket (index 99,5 procent). Effekter av nytt beslut om kostnadsutjämningen har inte beaktats. 

Statsbidrag för läkemedel 
Genom överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting har landstingen ersatts med ett 

särskilt statsbidrag för kostnaden för läkemedelsförmånerna. Statsbidraget fördelas till landstingen enligt en 

behovsmodell som är baserad på befolkningsstruktur och socioekonomi. Mycket kostsam läkemedelsbehandling 

för vissa sjukdomar, som är ojämnt fördelade mellan landstingen, finansieras solidariskt av landstingen. Statens 

ersättning till landstingen för läkemedelsförmånerna är ett specialdestinerat statsbidrag. Region Jönköpings läns 

bidrag för läkemedel beräknas för 2020 uppgå till 1 049 miljoner kronor. 

 

Riktade statsbidrag till hälso- och sjukvården 
Utöver generella statsbidrag förekommer ett flertal riktade statsbidrag/projektbidrag. De riktade statsbidragen 

inom hälso- och sjukvård är i de flesta fall knutna till en överenskommelse som tecknas mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I överenskommelsen regleras vilka insatser landsting och regioner 

ska göra för att erhålla bidragen samt hur insatserna ska återredovisas.  

 

De riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvård utökades kraftigt inför 2018 och satsningarna har fortsatt under 

2019. Under 2019 har ytterligare riktade statsbidrag tillkommit och reviderade överenskommelser har tecknats 

mellan staten och SKL. En bedömning av vilka medel som Region Jönköpings län kan räkna med för 2020 har 

gjorts och dessa finns inräknade i budgeten för 2020.   
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Tabell 3 Riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvård 
 

 

Regionskatten 

Region Jönköpings läns utdebitering 2020 är 11,76 kronor. Den genomsnittliga skattesatsen i riket 2019 var 

11,57 kronor. En viktig förutsättning för fortsatt god samhällsekonomisk tillväxt är att skatten hålls på en 

långsiktigt hållbar nivå.   

 

Överenskommelse mellan SKL och staten/ 

fördelat 2019 till:

Preliminär 

fördelning 

2019

Nya ÖK 

juni 2019

Diff Bedömt 

bidrag 

2020
Kommentar

Patientmiljard 34,6 85,0 50,4 85,0 God och nära vård 2019 års ÖK

- vårdval primärvård 15,0 15,0 15,0 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten

- specialiserad vård/verksamhetsområden 9,0 9,0 9,0 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten

- folkhälsa sjukvård, gemensamt arbete 5,2 5,2 5,2 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten

- ej fördelat 2019 5,4 55,8 55,8 Finansiering tillsvidare, hanteras av FS nämndens presidium

Barnhälsovård med mera 4,9 5,2 0,3 5,2 Ingen förändring mot planering inför 2019

- primärvård/verksamhetsområde 3,7 3,3 3,3 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten

- Folktandvården 0,4 0,4 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten

- folkhälsa sjukvård, gemensamt arbete 0,2 0,2 0,2 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten

- folkhälsa sjukvård, civilförsvarsplanering 1,0 1,3 1,3 Enligt krav från MSB

*Psykisk hälsa 48,7 37,3 -11,4 37,3 Ingen förändring mot planering inför 2019

- vårdval primärvård 5,0 10,0 10,0 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten

- specialiserad vård/verksamhetsområden 13,5 13,5 13,5 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten

- folkhälsa sjukvård, gemensamt arbete 0,4 0,4 0,4 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten

- specialiserad vård/verksamhetsområden 12,3 12,3 12,3 Utlagt i budgetram permanent

- höjt statsbidrag från 2019 17,5 1,1 1,1 Finansiering tillsvidare, hanteras av FS nämndens presidium

Goda arbetsvillkor för vårdens medarbetare 69,7 114 44,3 114 Inklusive professionsmiljarden

- vårdval primärvård 10 10 10 Höjd grundbemanning, permanent förstärkning

- specialiserad vård/verksamhetsområden 19,5 19,5 19,5 Attraktivitet nattjänster, teamsjuksköterskor, permanent förstärkning

- folkhälsa sjukvård, gemensamt arbete 3,2 3,2 3,2 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten

- specialiserad vård/verksamhetsområde 2,0 2,0 2 Kompetensutveckling palliativ vård RO30

- regiongemensam resurs specialiserad vård 7,0 7,0 7 Kompetensförsörjningsarbete i gemensam enhet

- specialiserad vård/verksamhetsområde 5,0 5,0 5 5 ytterligare PTP-psykologer

- regiongemensam resurs 50 Lönebildning, finansiering med statsbidrag

- ej fördelat 2019 18 62,3 12,3 Finansiering tillsvidare, hanteras av Regionstyrelsens arbetsutskott

- regiongemensam resurs 5,0 5,0 5 Fler utbildningstjänster specialistssk, spec vård samt primärvård

Jämlik vård effektiva vårdförlopp 0 2,1 2,1 2,1 Helt ny 2019

Kortare väntetider cancervård 0 12,0 12,0 12,0 Helt ny 2019

Ny kömiljard 0 11,0 11,0 56,0 Helt ny 2019, upp till cirka 56 miljoner kronor

Aktiv sjukskrivning 0 42,9 42,9 42,9 Återkom 2019

Förlossning, kvinnors hälsa 49,0 51,1 2,1 34,7

- specialiserad vård/verksamhetsområde 17,7 17,7 17,7 Förlossningsvård, permanent förstärkning bemanning/utveckling

- specialiserad vård/verksamhetsområde 18,5 18,5 18,5 Förlossningsvård, permanent förstärkning bemanning/utveckling

- primärvård/verksamhetsområde 4,4 4,4 4,4 Kvinnohälsovård, permanent förstärkning bemanning/utveckling

- specialiserad vård/verksamhetsområde 1,2 1,2 1,2 Neonatalvård, permanent förstärkning bemanning/utveckling

- folkhälsa sjukvård, gemensamt arbete 0,3 0,3 0,3 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten

- ej fördelat 2019/utfördelat för mycket 2020 6,9 9,0 -7,4 Finansiering tillsvidare, hanteras av FS nämndens presidium

RIKTADE STATSBIDRAG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 206,9 360,6 153,7 389,2

*Psykisk hälsa: Utöver ovan angiven summa statsbidrag är 4,6 mnkr fördelade till kommunal utveckling för ungdomsmottagningar

Som det ser ut kommer regeringens förslag om kostnadsutjämning att gå igenom riksdagen den 18 nov. Det 

innebär ett tillskott för Region Jönköping på 240 milj. kr/år.  

2014 när förra förändringen av kostnadsutjämningen togs förlorade regionen motsvarande summa. Då höjdes 

skatten med 40 öre för att kompensera bortfallet. 

 

Vår inriktning är att kompensationen ska gälla även nu, åt andra hållet, dvs. sänkt skatt, vilket skulle motsvara 

30 öre i skattesänkning.  Därför vill vi att tillkommande pengar från 1 januari 2020 i kostnadsutjämningen 

reserveras för en skattesänkning. 
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Tabell 4 Genomförda skatteförändringar sedan 2011 

År Förändring   Skattesats 

2019 Höjd utdebitering 0,50 11,76 

2015 ”Skatteväxling” region med mera 0,05 11,26 

2014 Skatteväxling av färdtjänst 0,15 11,21 

 Höjd utdebitering 0,40  

2013 Skatteväxling av hemsjukvård -0,34 10,66 

2012 Skatteväxling av trafik 0,33 11,00 

2011     10,67 

Finansiella intäkter/kostnader 

Årsavkastningen för de finansiella tillgångarna åren 2020-2022 beräknas uppgå till cirka 4,75 procent. vilket 

motsvarar cirka 250 miljoner kronor per år. Pensionsskulden vid 2019 års utgång beräknas uppgå till 9,1 

miljarder kronor och beräknas öka till 9,8 miljarder kronor 2022. Kostnad för värdesäkringen av 

pensionsskulden beräknas minska från 340 miljoner kronor 2019 till 304 miljoner kronor 2022. 

Finansiell bedömning 2020–2022 

För en långsiktig och finansiell hållbar utveckling är Region Jönköpings läns finansiella målsättning att över tid 

uppnå ett finansiellt resultat som ger förutsättning för egenfinansiering av investeringar. Föreliggande 

resultatbedömning och bedömning kring möjlighet av egenfinansiering av investeringar baseras på följande 

förutsättningar:  

 Verksamhetens nettokostnad för 2020-2022 är en uppräkning av 2019 års budget utifrån av SKL bedömd 

pris- och löneförändring.  

 Skatteintäkter och kommunal utjämning/statsbidrag utifrån SKL:s bedömning augusti 2019. 

 Oförändrad skattesats 2020 11,76 

 Utgiftsramar för 2020-2022 har utökats. 

 

Lagd budget och flerårsplan förutsätter att samtliga områden är i budgetbalans. 

 

 

Utifrån bedömningen av resultat, investeringsnivå och därmed egenfinansiering saknas utrymme för 

utgiftsökningar och restriktivitet i beslut om nya investeringar kommer att vara nödvändig såväl under 

planperioden 2020-2022 som resterande år i perioden för det finansiella målet om egenfinansiering, 2023-2025.  

 

 

Finansiell utblick mot 2030 

De senaste tjugo åren har det varit en förhållandevis god balans i den demografiska utvecklingen. De 

åldersgrupper som är i arbete och därmed bidrar till finansiering av välfärden har växt i ungefär samma takt som 

de behov som den demografiska utvecklingen har gett. Trots det har välfärdssektorn haft stora utmaningar att 

klara en verksamhet och ekonomi i balans. Region Jönköpings län har sedan början av 2000-talet varje år ökat 

kostnadsmassan utöver pris- och löneökningar, det vill säga en volymökning.  

 

 

Investeringar 

Erfarenheten visar att utfallet av investeringarna sällan når upp till målen i budget och flerårsplan. 

Högkonjunkturen och de pågående byggnationerna gör det realistiskt att investeringarna uppgår till 85 procent 

av den beräknade investeringskalkylen under planperioden. 

Den demografiska utvecklingen de kommande 20 åren kommer däremot att innebära en mycket stor utmaning 

för välfärdssektorn i hela Sverige. Enligt befolkningsprognosen kommer Jönköpings län att ha cirka 390 000 

invånare år 2030, en ökning med nästan 40 000 invånare. Det som kommer att utmana välfärdssektorn är att 

de åldersgrupper som ökar mest är de yngre och de äldre.  

 

Åldersgrupperna som vi idag räknar till de som arbetar, 20–64 år, ökar visserligen men andelen i 

förvärvsarbete är låg hos den invandrade befolkningen. 
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Staten, kommuner och regioner påverkas på olika sätt av den demografiska utvecklingen fram till 2030. För att 

konkretisera hur Region Jönköpings läns verksamhet och därmed intäkter och kostnader påverkas har en 

långtidsprognos tagits fram.  

 

I nettokostnadsprognosen ligger befolkningsprognosen som bas, till denna har lagts dagens 

verksamhetskostnader utifrån hur dagens invånare konsumerar Region Jönköpings läns tjänster beroende på 

ålder och kön. Detta ger en framskrivning av nettokostnaderna utifrån att all verksamhet bedrivs och konsumeras 

på samma sätt som idag, det vill säga demografiutvecklingen får fullt genomslag. 

 

Även för prognosen över skatteintäkter och statsbidrag ligger befolkningsprognosen som bas för hur 

skatteintäkter med mera utvecklas under perioden. Utöver detta har en del schablonmässiga bedömningar gjorts 

för att skapa en komplett kalkyl.  

 

Långtidsprognosen visar tydligt att Region Jönköpings län inte kan låta nettokostnadsutvecklingen följa den 

demografiska utvecklingen och fortsätta att öka i volym. Det som kommer att behövas är en omställning i 

verksamheten som gör att Region Jönköpings län klarar att leverera verksamhet inom hälso- och sjukvård och 

regional utveckling till ett större invånarantal. En av inriktningarna för att klara utmaningen är att göra en 

omställning från specialiserad vård till primärvård och därifrån till att mera stödja invånarna i hälsofrämjande 

insatser och fortsatt arbete för en bättre hälsa hos invånarna minska behoven av hälso- och sjukvård. Arbetet med 

den regionala utvecklingen är av stor betydelse för att säkra tillgång till arbetskraft och en god tillväxt i länets 

skatteunderlag.  
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Sammanställning av 
Sverigedemokraternas förslag 
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Tabell 6 Egenfinansiering av finansieringar 2015-2022 
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Regional utveckling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla en 

attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och 

investerar. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med arbete, service, omsorg och 

fritid. Vårt län ska erbjuda bra möjligheter till att bo, verka och ta del av samhällets tjänster i hela länet. Att 

människor har ett arbete de trivs och utvecklas med, en rik och varierad fritid och ett socialt sammanhang som 

möjliggör växande är de starkaste förebyggande och hälsofrämjande faktorerna ett samhälle kan erbjuda. 

Kulturen och föreningslivet är viktiga delar i denna helhet.  

 

Utmaningar ska vändas till möjligheter och styrkor. Genom att skapa bra förutsättningar för samverkan mellan 

utbildning, arbetsmarknad och näringsliv kan kompetensförsörjningen stärkas och bidra till näringslivets 

utveckling. Region Jönköpings län ska arbeta för att antalet utbildningsplatser ökar på Jönköping University och 

inom yrkeshögskolan. 

 

I länet finns många små och medelstora företag inom både tillverkningsindustrin och övriga branscher. Det finns 

en stark entreprenörsanda. För att behålla traditionen med entreprenörskap och nyföretagande ska 

förutsättningarna att nå framgång med innovativa idéer förbättras. Vi behöver ta tillvara nya affärsmöjligheter 

och stödja utvecklingen i växande näringar som till exempel besöksnäringen och andra branscher.  

 

Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet med att nå de nationella målen för utbyggnad av bredband 

så att man i hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Särskild uppmärksamhet ska riktas på 

landsbygdens utveckling. Beslutade livsmedels- och skogsstrategier är viktiga delar i den utvecklingen.   

 

Länets strategiska läge i Sverige gör länet till en attraktiv mötesplats och logistikcentrum. Fortsatta satsningar på 

infrastrukturen behövs såväl på järnvägs- som vägsidan. Andelen som reser med kollektivtrafiken ska öka.  

Region Jönköpings län ska vara en aktiv part i arbetet med att förverkliga planerna på nya stambanor som binder 

samman regionen med kringliggande regioner och storstadsområden.  

Leda regional tillväxt och utveckling 

 

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 strategi 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. 

 

Tillväxt och Hög sysselsättning är de två i särklass viktigaste delarna inom Regional Utveckling.  

Dessa är nödvändiga förutsättningar för att regionen ska kunna bibehålla en god välfärd till medborgarna. 

 

Vi tror inte att ökad befolkning per automatik är positivt för regionen. Istället bör man eftersträva minskad 

arbetslöshet och åtgärder för att skapa fler riktiga jobb i länet. 

 

Kulturbegreppet i stort skulle kunna liknas vid språk, kulturen kan låna uttryck från andra kulturer, uttryck 

kan tillkomma eller försvinna. Vissa språk kan vara mer eller mindre lika varandra, men ofta är det tydligt 

att det är olika språk. 

Den svenska kulturen, vårt gemensamma arv språk, traditioner och en stor mångfald av yttringar binder 

samman det svenska samhället. Denna särart vill vi vara med att vårda. 

 

Regionens ekonomiska satsningar på kultur är till största delen musik och teater på Spira. 

Sverigedemokraterna omfördelar de ekonomiska medlen bredare. Kultur är byggnadsvård, 

hembygdsföreningar, musik och teater i skolorna. 

 

Samtidskulturen ska i högre utsträckning än idag stimuleras att stå på egna ben. 
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Den regionala utvecklingsstrategin är ett långsiktigt dokument som siktar mot 2035. Budgeten blir, 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. 

UTMANINGAR 

De utmaningar som beskrivs i det nationella uppdraget sammanfaller väl med länets utmaningar och de kräver 

riktade åtgärder för att säkerställa länets tillväxt och utveckling över tid. 

Demografisk utveckling 

Som beskrivs i kapitlet planeringsförutsättningar genomgår Jönköpings län en demografisk utveckling som drivs 

av en åldrande befolkning och en stark urbanisering. Pensionsavgångarna är större än tillträdet av unga på 

arbetsmarknaden vilket leder till en förväntad brist på arbetskraft under kommande år jämte en ökande 

försörjningskvot. 

 

Urbaniseringen är dels utomregional genom att en hög andel av de unga flyttar till större städer utanför länet och 

dels inomregional då tätorterna (kommunernas huvudorter) växer mest. Landsbygden har tappat befolkning 

under senare år.  

 

 

Folkmängd efter bakgrund i Jönköpings län 2018 
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Åldersfördelning efter boende i Jönköpings län 2017  

 
 

Utbildningsnivå i Jönköpings län 2018 

 
 
 
Andel förvärvsarbetande i åldern  20-64 i respektive kommun 2017 
 

 

Internationalisering 

Kommunikation, handel och tillgänglighet till andra länder ökar, inte minst genom digitaliseringen, vilket gör att 

gränsernas betydelse minskar och arbetsmarknader och ekonomier integreras allt mer. Arbetskraften blir mer 

rörlig och det sker ett allt tätare utbyte av information och teknologi. Digitaliseringen möjliggör för företag och 

offentliga aktörer att hämta spetskompetens på en global marknad och länets företag får tillgång till nya import- 

och exportmarknader. Internationalisering möjligheter är stora samtidigt som förutsättningarna för företag och 

branscher snabbt kan förändras. Företagens konkurrenskraft är till stor del beroende av hur de kan ta till sig ny 

information och kunskap och därefter omsätta detta i nya varor och tjänster på marknader som i allt högre grad är 

globala. 
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Jönköpings län har många ekonomiskt viktiga branscher som i hög grad påverkas av globaliseringens effekter, 

exempelvis underleverantörer till fordonsindustrin, sysselsatta med råvaruutvinning ur skogen samt transport och 

logistik. Regioner som idag präglas ekonomisk potential kännetecknas av ett näringsliv med ett högt kunskaps- 

och teknologiinnehåll i produkter, processer och tjänster samt klusterbildningar, innovationsmiljöer och en 

hållbarhetsdriven näringslivsutveckling.  

Klimat, miljö och energi 

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar och uppdraget till regionerna är att Sverige ska vara 

ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling internationellt, samt att målen i Agenda 2030 ska nås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social sammanhållning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITERINGAR  

De nationella prioriteringarna ska förutom för det egna regionala utvecklings- och tillväxtarbetet också ligga till 

grund för de statliga myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Prioriteringarna stämmer väl 

överens med de långsiktigt identifierade fokusområdena för den regionala utvecklingsstrategin. Utöver den 

nationella strategin ska det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet genomsyras av Agenda 2030 och hållbarhet 

ur de tre hållbarhetsperspektiven.  

Hållbar utveckling 

Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan identifierar 17 globala mål för 

hållbar utveckling som Sverige förbundit sig att nå. De flesta målen ska vara uppnådda just 2030, men det finns 

också delar som ska vara uppnådda redan 2020. Utifrån en genomförd GAP-analys av Jönköpings län i 

förhållande till Agenda 2030 har de 17 målen integrerats i mål och indikatorer i den regionala 

utvecklingsstrategin. 

 

För det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet ska det finnas en handlingsplan för att integrera hållbarhets-, 

miljö-, energi- och klimatfrågorna i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Denna handlingsplan ska 

också utgöra underlag för klimatstrategin som Länsstyrelsen ansvarar för.  

 

I den regionala utvecklingsstrategin är målet att Jönköpings län ska vara den bästa platsen att besöka, växa upp, 

leva, verka och åldras på för alla. För att uppnå det behöver målen i Agenda 2030 nås och den hållbara 

utvecklingen inom samhällets alla områden leda till att länet blir ett plus-energi-län, att fossila råvaror fasas ut 

och att länet aktivt bidrar till 1,5 graders-målet. Resursanvändningen behöver minska och vi behöver verka för 

Uppdragen inom miljöområdet är omfattande och kostsamma för regionen redan idag och större 

miljösatsningar måste alltid vägas mot kostnaden. Regionen ska prioritera de åtgärder som ger hög miljönytta 

till låg kostnad. 

 

Jönköpings län har målsättningen att vara ett ”Plusenergi län” 2050. Målet Plusenergi län kommer framgent 

snarare beskrivas som en framtidsvision liksom det nationella målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 

2050. 

 

 

 

 

 
För att skapa en konkurrenskraftig region och för att möta den demografiska utmaningen krävs att alla länets 

invånares kompetens, kreativitet och erfarenheter tas tillvara. Inte minst den resurs som står utanför arbetslivet 

i form av: människor med en kort utbildnings-bakgrund, utrikes födda kvinnor och personer med 

funktionsnedsättning. I en stark urbanisering behöver också perspektivet stad och land lyftas fram för att 

människor i hela länet ska känna delaktighet och hela länet ska kunna utvecklas. 

 

En hög social tillit stimulerar engagemanget i samhället, reducerar kriminalitet och stärker den individuella 

självkänslan. För detta krävs kulturell och värdeorienterad sammanhållning, bildning och sysselsättning i 

riktiga jobb. Det behövs en gemensam identitet för social tillit. Alla som är med och bygger upp något är också 

mer benägna att vårda. Sammanhållning är både ett gemensamt och individuellt ansvar. Alla ska vara väl 

införstådda med sina skyldigheter och rättigheter och tydligt visa att de är redo och villiga att ta del i det. 
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en hållbar konsumtion och produktion. Satsningar behöver göras på länets natur och miljö. Inte minst 

vattenförsörjningen behöver säkras över tid och omsorg behöver visas ändliga resurser som jordbruksmark. 

 

För att möta klimatutmaningen behövs fler gröna företag och gröna jobb. Det sätter fingret på vikten av en väl 

fungerande kompetensutveckling i hela länet. Regionen behöver också öka ansträngningen att attrahera och 

rekrytera högutbildad spetskompetens inom de gröna näringarna. Härtill utgör Jönköping University en viktig 

aktör för ökad forskning och innovation kring hållbar utveckling. Regionen ska på ett aktivt sätt arbeta med 

frågor kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i linje med Agenda 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovation och företagande 

Ett stimulerande och uppmuntrande näringslivs- och innovationsklimat underlättar och ökar intresset för att 

starta, driva och utveckla framgångsrika företag, vilket är av avgörande betydelse för jobb, välfärd och en hållbar 

regional tillväxt och attraktionskraft. Det är också avgörande för näringslivets konkurrenskraft och för en 

miljödriven näringslivsutveckling inom alla branscher. 

 

Jönköpings län är en av Sveriges ledande industriregioner, med många små- och medelstora företag i hela länet. 

Den ökade efterfrågan på exportmarknaden, i kombination med en fortsatt relativt stark byggkonjunktur samt 

god offentlig och privat konsumtion bidrar till ett fortsatt starkt konjunkturläge i Jönköpings län även om vissa 

tecken på avmattning kan ses. 

 

Arbetslösheten är relativt låg samtidigt som allt tyder på att mer fördjupade kompetenser och högre 

utbildningsnivåer kommer att behövas framöver. Behovet av att anställa är stort eller mycket stort både i privat 

och i offentlig verksamhet, samtidigt som bristen på arbetskraft bedöms som största hindret för utvecklingen av 

länets företag. Matchningen mellan behovet av kompetens och tillgången till denna bland personer som står till 

arbetsmarknadens förfogande är låg. Därför måste kopplingen mellan utbildning och arbetsliv stärkas. Det 

handlar om att få fler ungdomar att välja ett yrkesprogram i gymnasieskolan, att stärka utbudet av yrkesvux- och 

yrkeshögskoleutbildningar samt att Jönköping University ges förutsättningar att erbjuda adekvata utbildningar 

anpassade efter arbetsmarknadens behov. Generellt sett måste vi arbeta för att andelen högutbildade i länet ökar. 

Länet har haft en stor flyktinginvandring med relativt sett låg utbildningsbakgrund vilket ställer krav på en 

offensiv matchning mot arbetsmarknadens behov. 

 

Nyföretagandet är för lågt samtidigt som fler företag behövs, företagarna har en hög medelålder och många 

företag har utmaningar med generationsväxling. Klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör en drivkraft för 

teknik-, varu- och tjänsteutvecklingen i alla branscher och därmed en miljödriven näringslivsutveckling. 

Affärsmöjligheter skapas för länets företag i och med den växande globala efterfrågan på hållbara och 

resurseffektiva varor och tjänster samt på förnybar energi och produktion med låga utsläpp till luft, mark och 

vatten.  

 

Samtidigt som innovation är en framgångsfaktor för att uppnå de övergripande målen i den regionala 

utvecklingsstrategin är länets näringslivs investeringsgrad inom forskning och utveckling låg, under snittet för 

riket. Ett gott innovationsklimat förutsätter en nära samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och 

civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar och lösningar. 

 

För att styra mot en hållbar ekonomi krävs affärsmodeller, system och metoder som främjar förändrad och 

förbättrad teknik och ekosystemförvaltning, förnybara energikällor och förbättrade kretsloppsflöden. 

Konsumtionsmönstren av varor och tjänster måste påverkas för att dessa ska orsaka så små miljö- och 

hälsoproblem som möjligt över tid. 

 

Den regionala utvecklingsstrategins handlingsplan för smart specialisering och innovationsstrategin visar vägen 

för hur länets näringsliv ska kunna utvecklas och att förutsättningarna för detta ständigt ska förbättras.   

I Region Jönköpings län ska svenskproducerade livsmedel vara första prioritet vid inköp till de egna 

restaurangerna.  

 

Region Jönköpings läns naturbruksskolor producerar volymer av både kött och mjölk som skulle kunna 

försörja regionen via återtag och eller egen förädling. På sikt behövs investeringar i lokaler som kan hantera 

detta. Exempelvis minimejeri och slakteri. 

Inom ramen för naturbruksgymnasierna kan det också ge en attraktivare utbildning. 
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Näringsliv 
Jönköpings län har den största andel förvärvsarbetande inom industrin i landet. Transport och logistik är en stark 

och växande bransch och länet har Sveriges högsta andel förvärvsarbetande i branschen. Samtidigt är andelen 

förvärvsarbetande inom bygg, finansiell verksamhet och företagstjänster, personliga och kulturella tjänster och 

utbildning lägst i landet. Även hotell- och restaurang samt offentlig förvaltning är förhållandevis små branscher.  

 

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i länets ekonomi och har stor betydelse för 

länets välstånd och välfärd. Länet har förutsättningar att vara världsledande inom modern och hållbar industriell 

produktion – en produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv och samtidigt erbjuder attraktiva arbetsplatser. 

Nya hållbara material, molntjänster, robotik och additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher och 

är en förutsättning för att klara konkurrenskraften i länet. Dessutom är nya hållbara material och avancerad 

miljö- och klimatteknik nyckeln för att uppnå en mer effektiv, giftfri och hållbar produktion. Industrin har haft 

kraft att strukturomvandla sig och möta nya utmaningar historiskt sett och den fjärde industriella revolutionen 

kommer inte att innebära något undantag. Tillverkningsindustrin går mot mer tjänstebaserade affärsmodeller, 

”smarta fabriker” som hanterar både massproduktion och skräddarsydda beställningar i liten upplaga och Internet 

of Things (IoT) som kopplar samman maskiner, människor och system genom sensorer vilket innebär en 

fullständig transformation inom en närliggande framtid. 

 

För att länet ska nå klimatmålen behöver produktions- och energisystemet utvecklas så att beroendet av fossil 

energi minskar, andelen förnybar energi ökar, den negativa miljöpåverkan av transportsektorn minskas och en 

energieffektiv samhällsutveckling främjas. Den biologiska mångfalden är också av stor vikt för att säkerställa 

fungerande ekosystem och därmed de ekosystemtjänster som kan bidra till en hållbar tillväxt.  

 

Länets industritäta struktur medför att många företag är beroende av export. Totalt exporterar länets företag 

tillsammans för drygt 40 miljarder kronor årligen. Det innebär att länets utveckling och tillväxt är starkt 

beroende av de globala värdekedjorna. 

 

E-handel och logistik är starka näringar i en snabb utveckling med stor potential. Jönköpings län har utvecklats 

till ett logistikcentrum vilket varit en framgångsrik strategisk satsning från flera av länets kommuner utifrån det 

unika läget länet har. 

 

Skogsnäringen och dess förädlingsindustri är fortsatt stark och förutsättningarna för utveckling i enlighet med 

strategin för smart industri samt för att bidra till en biobaserad ekonomi är stora. Skogen erbjuder också 

mervärden i form av en unik besöksmiljö med rika naturvärden på rimligt avstånd från norra Europa, varifrån 

många turister som besöker Sverige kommer.  

 

Besöksnäringen är en växande näringsgren som bedöms ha en stark fortsatt potential då många av de värden som 

turister efterfrågar finns i eller inom en relativ närhet av länet. Satsningar på upplevelse- och besöksnäringen 

bidrar till livskvalitet och attraktivitet även för boende i länet. Ett ökat fokus på matturism innebär en möjlighet 

för landsbygds- och livsmedelsproducerande företag. 

 

Livsmedelsproduktionen behöver öka dramatiskt inom ett tiotal år för att säkra den svenska 

självförsörjningsgraden, kompensera för minskade importvolymer från länder med en växande medelklass och 

länder med negativ klimatpåverkan samt för att nå regeringens mål med en dubblerad livsmedelsexport. Detta 

behöver ske på ett hållbart sätt för att säkra den framtida livsmedelsproduktionen och den biologiska 

mångfalden. Länet har en omfattande mjölk- och köttproduktion och förutsättningarna för att utveckla 

frilandsodlingen är goda. Att utveckla konsumentmönstren mot att handla och konsumera mer närproducerat är 

angeläget. Länets livsmedelsstrategi ska säkerställa att näringen utvecklas. En hög medelålder hos 

landsbygdsföretagare i länet ställer krav på insatser för att utveckla länets entreprenörskap och attrahera 

nyetableringar. Här kan naturbruksskolorna bidra med kompetens och kunnande. 

 

Med kulturella och kreativa näringar avses branscherna arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, mode, 

litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande. 

Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och kreativitet representerar viktiga näringar. 

Genom sin koppling till det kulturella fältet bidrar dessa aktörer starkt till länets attraktivitet, livsmiljö, hållbar 

tillväxt samt ett län i balans. Det är också viktigt att beakta de konstnärliga utbildningarnas roll i utvecklingen av 

kulturella och kreativa näringar. 
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Utmaningar som skapar nya möjligheter 

Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor är nödvändiga fokusområden. För att möta klimat-, miljö- 

och energiutmaningarna och samtidigt främja ett konkurrenskraftigt näringsliv krävs det förändringar i 

näringslivet. Det krävs såväl strukturella förändringar som en övergång till förnyelsebara resurser. Genom att 

hållbart nyttja landsbygdens biologiska resurser kan en biobaserad samhällsekonomi utvecklas som alternativ till 

en fossilbaserad ekonomi.  

 

Den åldrande befolkningen skapar också möjligheter i form av att nya produkter, tjänster och innovationer krävs 

och efterfrågas. Digitalisering och robotisering skapar nya sätt att möta medborgare och patienter vilket skapar 

förutsättningar för tjänsteutveckling inom vård- och välfärdstjänster. Bredband i hemmen erbjuder också nya sätt 

att stödja och serva invånarna. Region Jönköpings län ligger i framkant inom tjänsteutvecklingen inom vård- och 

välfärdstjänster och har potential att ytterligare stärka och utveckla området från en stark position. 

 

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. För att lyckas 

behöver länet vara med i täten av både den digitala omvandlingen för att dra nytta av möjligheterna som kommer 

med den fjärde industriella revolutionen och den globala gröna omställningen. Uppkopplad industri och nya 

material ska bidra till att påskynda arbetet med att digitalisera industrin och säkerställa att länet bättre tar vara på 

kompetens och det världsledande kunnandet kring material. Den fjärde industriella revolutionen möjliggör 

digitaliserad produktion, nya sätt att bemöta kunder och förändrade affärsmodeller. Kompetens och 

innovationskraft är avgörande för att lyckas. För att stödja denna utveckling fokuseras det regionala tillväxt- och 

utvecklingsarbetet på digitalisering, smart industri, e-handel och logistik samt en cirkulär och biobaserad 

ekonomi. 

Företagsklimat 
Fem av länets kommuner ligger på topp 50 i Svenska Näringslivs rankning och ytterligare fem ligger på topp 

100 när det gäller näringslivsklimat. För att hela länet ska utvecklas över tid behöver företagsklimatet vara starkt 

i hela länet. Andelen nystartade företag är lägre än i landet i övrigt och andelen kvinnor som startar företag är 

låg. Detta är en trend som behöver vändas. För att uppnå ett breddat näringsliv måste förutsättningar skapas för 

att företagsutveckling kan ske på jämlika grunder. Jämställdhet behöver främjas och mångfalden måste tas 

tillvara. Alla entreprenörer och företagare ska ha samma rättigheter och möjligheter att utveckla sin idé och sitt 

företag. 

Företags- och innovationsfrämjande verksamheter 
För att stärka företagsklimatet och näringslivsutvecklingen i länet ges bidrag till ett antal verksamheter som 

tydligt bidrar till att skapa tillväxt i länet. Region Jönköpings län bidrar också till det samlade främjandesystemet 

som ägare eller bidragsgivare till centrala aktörer som Almi företagspartner AB, Science Park-systemet, 

Företagsjouren, Ung företagsamhet, Coompanion och Smålands Turism AB. Kraven på verksamheter som får 

verksamhets- och ägarbidrag behöver bli tydligare och de behöver vara kopplade till den regionala 

utvecklingsstrategin och dess genomförande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraktivitet och livsmiljö  

Förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla ett 

attraktivt och konkurrenskraftigt län. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och som 

investerar kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med bland annat arbete, 

service, omsorg och fritid. 

 

För att vara ett attraktivt län behöver arbete tillsammans med kommunerna, omkringliggande regioner och 

nationella aktörer ske gemensamt och systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som både kvinnor och män 

vill leva, bo, besöka och driva företag i. Näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer och det är bara när 

arbetet sker tillsammans människor och företag kan erbjudas attraktiva miljöer. God tillgänglighet till 

arbetsmarknad, kommersiell- och offentlig service, kultur och naturupplevelser samt fritidsaktiviteter är viktiga 

delar i en attraktiv miljö. 

Prioriterat uppdrag: 
 Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom offentlig verksamhet och näringslivet. 

 Region Jönköpings län ska tillsammans med kommunerna arbeta för länsövergripande enhetliga 

regelverk och kort handläggning som gör det enklare för näringslivet. 

 Region Jönköpings län ska driva på att all outnyttjad åkermark i länet tas i bruk för odling eller 

djurhållning för att säkerställa en hög självförsörjningsgrad av livsmedel i länet. 
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Genom ett rikt och varierat kulturliv som erbjuder invånare och besökare mångfacetterade kulturupplevelser 

odlar folkhögskolor, naturbruksskolor och Smålands Musik och Teater demokrati, attraktivitet, skapar 

förutsättningar för ökad turism och arbetstillfällen och ett bra liv i en region som är attraktiv för människor och 

företag. 

 

Människor som är intresserade av att leva på och flytta till landsbygden och mindre orter har generellt ett stort 

klimat-, miljö och naturintresse. De är generellt välutbildade och angelägna om en hållbar utveckling. Utifrån ett 

attraktivitetsperspektiv är det därför av stor betydelse att Region Jönköpings län på alla sätt bidrar till en hållbar 

utveckling både i städerna och på landsbygden. 

Stad och land 
I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta 

samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer för människor att 

leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt 

för smarta städer. 

 

Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den demografiska 

utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring frågor som hälsa och 

omsorg. Samtidigt finns det i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt – till 

exempel genom effektiva infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart sätt 

och delas av många. Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att 

ta vara på innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga. 

 

Landsbygden har långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar. Det finns areella näringar, som kan erbjuda hållbar 

tillväxt och som kommer att ha en avgörande betydelse för samhällets omställning till en biobaserad och 

klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer stora naturresurser och kulturvärden som erbjuder miljöer för 

attraktiva permanent- och deltidsboenden, friluftsliv och rekreation. Landsbygden behöver ses som en värdefull 

tillgång med många utvecklingspotentialer. Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre 

grad än tätortens på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella insatser. Insatser behöver göras för att 

utöka möjligheten till gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta tillvara, tillgängliggöra och utveckla 

värdefulla natur- och kulturmiljöer. 

 

Region Jönköpings läns naturbruksskolor kan i högre utsträckning bidra som kompetenscentra, öppna testbäddar 

och mötesplatser för olika typer av landsbygdsutveckling. Skolorna är också själva aktörer och genom sin 

verksamhet en påverkansfaktor på utvecklingen inom landsbygden. 

 

Besöksnäringen bedöms ha en stor potential i länet både när det gäller turism, konferenser och olika event. Det 

finns ett stort intresse för att besöka länet som turist, inte minst på landsbygden. För att potentialen ska tas 

tillvara krävs framförallt satsningar på den småskaliga infrastrukturen för besöksnäringen som cykel-, vandrings- 

och ridleder.  

Attraktiva miljöer och upplevelser 
För att över tid kunna säkerställa välfärden i form av vård, utbildning och omsorg är det av största vikt att 

skatteunderlaget säkras på en tillräckligt hög nivå. Att lyckas behålla länsinvånarna och att attrahera människor 

till länet är därför en stor utmaning som det är av avgörande betydelse att länet lyckas med. 

 

Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det handlar om 

faktorer som ett rikt och varierat kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter. Undersökningar visar att för 

både gruppen landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av avgörande betydelse om det finns tillgång till 

konserter och andra typer av kulturevenemang i närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta till en landsort 

(mindre tätort eller landsbygd). Ett rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt för att länets nuvarande 

befolkning ska uppleva länet som attraktivt, det är också av central betydelse för att länet över tid ska upplevas 

som attraktivt för unga människor, både de som bor här idag och de som bor i större städer, för att fler ska vilja 

flytta till länet. 

 

Kulturen och föreningslivet betyder också mycket för utvecklingen av den sociala sammanhållningen och kultur, 

kulturarv och naturmiljöer har betydande roller för individers utveckling. Kultur och fritidsaktiviteter främjar 

människors kreativitet vilket är av stor betydelse för förnyelse- och innovationsförmåga. Kulturens och fritidens 

betydelse för en hållbar samhällsutveckling och en långsiktig regional tillväxt och utveckling är alltså stor. 
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Kultur 
Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och för samhällets och enskilda invånares 

möjlighet att skapa en identitet, känna tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur skapar sammanhang och 

mening och kan få människor att se världen och sig själva genom andras ögon. Yttrandefrihet, konstnärlig frihet 

och varje människas rätt till kultur är kulturpolitikens grund. En mångfald av uttryck, verksamheter och aktörer 

är basen för ett rikt kulturliv som måste värnas, lyftas fram och utvecklas. 
 

Kultur tillför en viktig dimension till andra samhällsområden och kan i samverkan med andra politikområden 

fungera som motor för regional utveckling och tillväxt. Insatser inom kulturområdet har betydelse för att stärka 

människors kreativitet, stärka den lokala identiteten, bidra till ett öppet och kreativt klimat i en region och inte 

minst demokratin. Möjligheten att ta del av, och aktivt delta i, ett rikt kulturutbud är viktigt för individens välfärd 

och välbefinnande. Kultur är hälsofrämjande och rehabiliterande, men bygger även broar mellan människor och 

verksamheter. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till att en bygd, region eller landsdel är 

attraktiv vid företagsetableringar. Det skapar nya arbetstillfällen och påverkar hur människor väljer 

bosättningsort. Väl marknadsförda kulturmiljöer och kulturminnen bidrar till ökad turism och fler jobb. 

 

Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet och ska kunna göra det utifrån sina egna önskemål och 

möjligheter i olika skeden av livet. Det här är något som framhålls i både de kulturpolitiska målen och i den av 

Sverige ratificerade FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Arbetet 

med att stärka tillgänglighet till konst och kultur gentemot enskilda målgrupper, och utifrån en fördjupad analys 

på stad och land-perspektivet, skapar möjligheter för medborgarnas tillgång till kultur utifrån de förutsättningar 

som kommunerna verkar i. Detta kan också uppnås genom samverkan med andra delar av Region Jönköpings 

läns verksamheter, kommunerna, den idéburna sektorn, professionella kulturaktörer samt universitet och 

högskola. 

 

En ökad användning av digitaliseringens möjligheter bör vara en strategisk inriktning. Med det menas att skapa 

bättre förutsättningar för länets kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur. För 

invånarna i länet ska tillgången till ett kvalitativt digitalt kulturutbud öka, liksom möjligheterna och förmågan att 

ta del av utbudet. Genom olika initiativ vill Region Jönköpings län ge invånarna tillgång till ett brett och varierat 

digitaliserat kulturutbud, med olika kulturformer och olika uttryck. 

Regional kulturplan 

Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet med modellen 

är att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län ansvarar 

för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den regionala kulturplanen ligger till grund för 

fördelningen. Kulturplanen är ett kultur- och konstpolitiskt dokument som beskriver inriktningen för det 

regionala konst- och kulturlivet. Kulturplanen för 2018–2020 har tagits fram i samråd med länets kommuner och 

andra regionala aktörer och anger inriktning för kulturpolitiken och därmed i första hand hur befintliga resurser 

ska disponeras. Samtliga verksamheter inom kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara 

uppdragsbeskrivningar. De satsningar och prioriteringar som beskrivs i den regionala kulturplanen har 

uppföljningsbara handlingsplaner.  

För den aktuella planperioden är följande övergripande mål satta: 

 

 kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet 

 möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser 

 ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets. 

 

Prioriterat uppdrag:  

Under 2020 inleds arbetet med att uppdatera kulturplanen för planperioden 2022-2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 31 av 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur och utveckling  

Region Jönköpings läns utvecklare inom dans, film, bild och form, bild och form gestaltning, hemslöjd samt 

litteratur och regional biblioteksverksamhet är en samlad kompetens för kulturell utveckling i hela länet.  

Kultur och utveckling är en samlande kunskapskraft gentemot regionens övriga kulturverksamheter. 

Verksamheten sker i dialog med och mellan civilsamhället och de konstnärliga utövarna. Verksamheten har i 

uppdrag att vara främjande, kunskapsbärande och bildande. 

Enheten för kultur och utveckling ska initiera publika arrangemang med konstnärlig kvalitet i samverkan och 

samarbete med andra aktörer med utgångspunkt i yttrandefrihet och tillgänglighet. Samråd och samverkan med 

länets kommuner, civilsamhället, fria kulturutövare och institutioner är en viktig del av verksamheten. 

Kultur och utveckling ska arbeta regionöverskridande och delta i nationella och internationella samtal och 

samverkansarbete. 

Genom den konstnärliga gestaltningen bidrar verksamheten till stimulerande miljöer i Region Jönköpings läns 

lokaler. Konstnärer, nationella såsom internationella, ges möjlighet till arbete och länets invånare får tillfälle att 

möta samtidskonst i sin närmiljö. 

Stiftelsen Jönköpings läns museum 

Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings 

läns museum. Verksamheten är baserad på statens kulturpolitiska mål (resultatet av SOU2009:16). Särskilt 

centralt är det mål som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. Museet 

ska arbete för att människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett 

särskilt ansvar finns för att utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån 

de nationella målen för kulturmiljöarbetet.  

 

Region Jönköpings län ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för att 

tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten 

möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid.  

Smålands Musik och Teater och Spira 

Smålands Musik och Teater omfattar regionens egen kulturverksamhet inom musik, teater, musikteater och 

dans med verksamhetens egna resurser som grund. Verksamheten ska bedrivas i länet.  

 

Separation av SMOT och Spira. 

 

SMOT 

Smålands Musik och Teater ska bidra till att bredda intresset och engagemanget för kulturen. Besöka 

kommuner i större utsträckning än vad som sker idag, personalbehoven avgörs av efterfrågan. 

 

SMOT ska ha ett anslag, men lägre än idag, och fokusera på att stimulera lokala kulturutövare, föreningar och 

elever. Exempelvis lokala musikskolor, teatrar, hembygdsföreningar och lokala konstnärer/artister ute i länet. 

En mindre och närmare kulturverksamhet. 

 

För att matcha Smålands Musik och Teaters initialkostnader för produktioner avsedda för turné, med 

beställningar från länets kommuner, ska Smålands Musik och Teater verka för att utveckla långsiktiga 

överenskommelser och samarbeten med kommuner och/eller lokala aktörer.  

 

Smålands Musik och Teater har ett särskilt uppdrag riktat till länets barn och unga. Region Jönköpings län ska 

bistå länets kommuner så barn ges möjlighet att få minst en kulturupplevelse utan kostnad. 

 

Spira 

Kulturhuset Spira ska bedriva uthyrningar samt anordna konferenser och bidra till regionens ekonomi och 

attraktivitet. Samverkan kan ske med det fria kulturlivet, civilsamhälle och näringsliv.  

 

Spira ska bedrivas i ett region ägt bolag med frihet att disponera lokalerna men med krav på egenfinansiering 

och årlig avkastning till regionen. Evenemangsinriktad verksamhet som bär sig självt. Marknadsföring 

nationellt, internationellt, mässor, showbiz.  

 



Sida 32 av 87 

 

Samhällsplanering och tillgänglighet  

Samhällsplanering och tillgänglighet handlar om allt från regional översiktsplanering, bostadsplanering och 

dimensionering, infrastrukturplanering, kollektivtrafik och bredband – men även frågor som vattenförsörjning 

och en resilient planering av samhället ur ett klimat, kris och katastrofperspektiv. 

 

En god tillgång till fysisk och digital infrastruktur är en förutsättning för att länet ska kunna tillhandahålla 

möjlighet till utbildning och kompetensutveckling i hela länet. Genom digitaliseringens möjligheter kan det 

livslånga lärandet stärkas i form av distansutbildning och högskolors olika MOOC-kurser (Massive Open Online 

Courses). 

 

Arkitektur, form och designområdet är en central fråga kopplad till samhällsutvecklingen. Området gestaltad 

livsmiljö tar vara på insikten om att människors liv påverkar och påverkas av sin omgivning. Detta 

förhållningssätt bygger på en helhetssyn, där det är människans behov som bildar utgångspunkt i formandet av 

livsmiljön och därmed länsinvånarnas vardag.  

 

Arkitektur, form och design omfattar alla av människan skapade miljöer – offentliga rum, byggnader, landskap, 

anläggningar, interiörer, tjänster, produkter och processer. Inte bara tätortsmiljöer utan även landsbygden är idag 

starkt präglad av människans verksamheter och fysiska påverkan. Ett medvetet arbete med arkitektur, form och 

design är en grundläggande förutsättning för att åstadkomma hållbara och attraktiva livsmiljöer av god kvalitet 

med människan som utgångspunkt.  

Samhälls- och bostadsplanering 
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden 

inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en sektorsövergripande samverkan och samplanering 

mellan Region Jönköpings län och kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara 

perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala tillväxtarbetet. 

Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och konkurrenskraft som 

för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer. 

 

Bostadsbyggandet är primärt ett kommunalt ansvar. Samtidigt behöver enhetligheten mellan olika kommuner 

förbättras för att korta tiden från idé till färdigt hus. I dag ligger byggplaneringsansvaret på olika nivåer: 

kommunernas planmonopol och ansvar för bostadsförsörjning, samt regionernas ansvar för utvecklingsfrågor, 

infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Genom bättre samverkan mellan nivåerna och genom att koppla 

samman den regionala planeringen med de kommunala, stärks de enskilda kommunernas utveckling och 

regionen som helhet. Bostadsförsörjning och hållbar utveckling kan bättre tillgodoses med en regional fysisk 

planering. Genom regional översiktsplanering går det bättre tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny bebyggelse 

och infrastruktur. I mer glesbefolkade områden kan planeringen användas som verktyg för att långsiktigt stärka 

underlaget för olika typer av service och tjänster. 

Transportsystem 
Jönköpings län är det sjätte största länet i Sverige sett till folkmängd och Jönköpings kommun är den tionde 

största kommunen i Sverige, med Jönköping som länets största stad. Länet har en unik strategisk position i 

Sverige och i Skandinavien och är en naturlig nod i stråken mellan storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen, 

Malmö/Öresund och Göteborg. 

 

Jönköpings län har alltid varit en mötesplats och ett centrum för kreativitet och skaparkraft. Duktiga 

entreprenörer och driftiga företagsledare har gjort att länet har utvecklats till en av landets mest dynamiska 

småföretagarregioner. 

 

En god tillgänglighet skapas genom bland annat effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. Dessa är en 

förutsättning för att utvidga och knyta ihop arbetsmarknadsregioner och att stärka kopplingen mellan stad och 

land. Även när det gäller tillgänglighet och attraktiva miljöer är digitaliseringen och infrastruktur för denna 

central. Framgångsfaktorer när det gäller attraktiva miljöer är helhetssyn och sektorsövergripande samordning. 

Samordningen mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, transport, informationsteknik, klimat, miljö 

och energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, innovationer, bostadsbyggande, kultur 

och kulturmiljöer samt servicefrågor behöver därmed stärkas i länet. 

 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska bidra till att ge alla en grundläggande 

tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela länet. Infrastruktur 

knyter ihop länet och är en central förutsättning för en växande ekonomi, ökad befolkning, förbättrade 
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möjligheter till pendling, besök och ökad sysselsättning. Infrastruktur i form av vägar, järnvägar, flyg såväl som 

bredband är förutsättningar för att företag ska kunna verka i hela länet och för att hela länet ska kunna utvecklas. 

För att invånarnas resor ska kunna förbättras krävs också förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik – också över 

länsgränserna för att knyta samman de funktionella arbetsmarknadsregionerna. Men utvecklingen av 

transportsystemet måste även möta andra behov än arbetspendling. Människor behöver få tillgång till service, 

omsorg och fritidsaktiviteter. Näringslivet behöver godstransporter för tillverkningsindustrin, och 

persontransporter för tjänstenäringar som besöksnäringen. För ett hållbart transportsystem behövs också ett 

utökat nät av cykelvägar längs läns- och riksvägarna. Detta skapar också förutsättningar för besöksnäringen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhållet av järnvägssystemet behöver stärkas så att tågtrafiken kan bli mer tillförlitlig och arbetet med en 

hållbar stadsutveckling måste omfatta åtgärder för att säkerställa en effektiv kollektivtrafik. Samhällsplaneringen 

måste främja en hållbar och transportsnål samhällsutveckling, vilket i sin tur innebär en möjlighet att utveckla 

innovationer som kan leda till regionförstoring och regionintegrering med bland annat stöd av digitalisering och 

en utvecklad kollektivtrafik. Något som särskilt kan gynna kommuner belägna i länets ytterkanter. 

 

För transportsystemet finns en nationell plan för tiden 2018-2029. I januari 2018 togs beslut om en ny regional 

transportplan för samma period och arbetet har påbörjats för planperioden 2022-2033. Sverigeförhandlingarna 

kring höghastighetståg, som bland annat har föreslagit tre stationslägen i Jönköpings län, lämnade sin slutrapport 

i december 2017. Det nationella beslutet kring höghastighetståg och dess infrastruktur har dock dröjt. Oavsett 

vad som händer med höghastighetstågen behöver beslut om en ny generation regionaltåg tas inom kort. 

Tillgänglighet genom informations- och kommunikationsteknik 
Tillgång till bredband är en förutsättning för digitalisering och att öka IT-användningen i samhället och därmed 

för att kunna bo och driva företag i hela länet. Bredband bidrar till nya möjligheter till kompetensutveckling och 

kompetensförsörjning och är avgörande för att tillhandahålla och ta del av god samhällsservice samt hantera 

samhällsutmaningarna. Bredband skapa också förutsättningar för en attraktiv och levande landsbygd. Framtida 

välfärdstjänster kommer att vara beroende av ett väl utbyggt bredbandsnät och dess kapacitet är avgörande för att 

arbetsmetoder ska kunna effektiviseras och tjänster och affärsmodeller utvecklas. 

 

Prioriterat 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. 

Kommersiell service 
Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa tjänster kan med 

fördel skötas på distans med stöd av en väl fungerande digitalisering, post- och paketservice. Andra 

serviceformer kräver fysiska besök på serviceställen. Avgörande för serviceställets funktion är dess lokalisering 

och hur transportsystemet fungerar. För en attraktiv boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, drivmedel, post, 

grundläggande betaltjänster och apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna på landsbygden har en stor 

potential att utvecklas för att bidra till attraktiva miljöer och förutsättningar på landsbygden. 

Utbildning och Kompetensförsörjning 

Den demografiska utvecklingen gör att tillgången till arbetskraft i länet riskerar att minska under överskådlig tid 

samtidigt som tillgången till kunskap och kompetens i bred bemärkelse är en central konkurrensfaktor för länet i 

För en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala 

spårtrafiken byggas ut. 

 

Vi anser att prislappen är för höghastighetsbanorna 230 miljarder är för hög. Vi förordar istället ökade anslag 

till underhåll och modernisering av järnvägsnätet generellt, både stambanor och regionala järnvägar. På sikt 

vill vi ha en ny stambana Nässjö-Jönköping-Göteborg med möjlighet till arbetspendling. 

Flygplatsen och flygtrafiken är av stor betydelse för länets långsiktiga utveckling och behovet av flygtrafik 

måste ses i ett större sammanhang. 

 

Regionen ska verka för att få fler bolag att trafikera flygplatsen. Detta bidrar till både länets näringsliv och 

turismen. 
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den globala kunskapsekonomin. För att vända denna utmaning till en styrka behöver alla invånares kompetens 

ses, tillvaratas och utvecklas för att kunna främja företagande, entreprenörskap, utveckla nya varor, tjänster, 

affärssystem och tekniska lösningar. Tillgång till relevant kompetens är en förutsättning för fortsatt utveckling av 

näringsliv och offentlig verksamhet. 

 

Efterfrågan på arbetskraft inom nya yrkeskategorier kommer att uppstå, vilket ytterligare betonar individers 

behov av kompetensutveckling, livslångt lärande och förmåga till omställning. Det ställer också krav på 

utbildningssektorn att kunna möta snabbt skiftande utbildningsbehov och anpassa insatser individuellt för att 

länet ska kunna nyttja dels den potential som står utanför arbetsmarknaden men också digitaliseringens 

möjligheter. Förmågan att ta tillvara på hela arbetskraftens kompetens, kreativitet och erfarenhet oavsett 

bakgrund, kön, härkomst, ålder eller boendeort kommer vara helt avgörande för länets långsiktiga tillväxt och 

utveckling. Det är också avgörande för att säkra välfärden och den sociala sammanhållningen i hela länet. 

Arbetet med matchning utifrån det utbud och den efterfrågan som finns i länet kommer bli centralt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrkesutbildningar på gymnasial och yrkeshögskolenivå har en särskilt stor betydelse för kompetensförsörjningen 

i länet för att säkra den direkta kopplingen till näringslivets behov av arbetskraft. En generell höjning av länets 

relativt sett låga formella kompetensnivå är också av central betydelse för en långsiktigt hållbar tillväxt och 

utveckling. Det är också viktigt att fler av länets ungdomar väljer ett yrkesprogram, samt att fler bryter 

traditionella programval utifrån kön. Region Jönköpings län vill stödja en ökad samverkan mellan skolhuvudmän 

för att möjliggöra att ungdomar kan välja det yrkesprogram man helst vill studera på. 

 

Folkhögskolorna är en resurs för länet ur flera olika perspektiv. Folkhögskolorna kan bidra med kurser till 

anställda med utländsk bakgrund och med behov av att stärka det svenska språket och av att få bättre insikt i den 

svenska (arbets-) kulturen.  Folkhögskolorna är därmed också en resurs för att förbättra integrationen och för att 

försörja regionen med personal. Folkhögskolorna arbetar också aktivt med att utjämna utbildningsklyftorna och 

verkar för ett livslångt lärande.   

 

Samverkan med Jönköping University har en strategisk roll för att skapa förutsättningar för forskning, 

innovation, utveckling och kompetens i hela länet. Tillsammans arbetar Region Jönköpings län och Jönköping 

University för att stärka forskningsfinansieringen för högskolan. Att Jönköping University får tillräckligt med 

utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden är av stor betydelse för att långsiktigt försörja länet med 

relevant arbetskraft – både inom offentliga och privata näringar – och för att höja den formella kompetensnivån i 

länet. 

 

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. 

 Ett länsövergripande system för livslångt lärande i syfte att stärka matchningen på arbetsmarknaden ska 

utvecklas 

 

En akut utmaning är att arbetsmarknadens kompetensbehov och kompetensen hos de som står till 

arbetsmarknadens förfogande inte matchar. Arbetsförmedlingen talar idag om full sysselsättning hos gruppen 

inrikes födda och utanför arbetsmarknaden står idag människor med kort utbildningsbakgrund och personer med 

funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan negativt. Arbetslösheten är också högre i gruppen utrikes 

födda än i gruppen inrikes födda.  

 

 

 

 

 

 

 

Prioriterade uppdrag: 
 Region Jönköpings län ska ha tillgänglig information om vilket kompetensbehov som finns i länets 

näringsliv och offentlig förvaltning.  

 Informera elever inför gymnasievalet om arbetsmarknaden.  

 Region Jönköpings län ska arbeta för att det etableras utbildningar i länet där behoven är störst.  

 

 

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.  

 Region Jönköpings län ska stötta etableringar av mindre traditionella företagsformer såsom 

kooperationer och sociala företag. 

 Länsövergripande informationsinsatser till nyanlända om bidrag som finns att söka för återvandring. 
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För ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av största vikt att de fullföljer utbildningen på ett nationellt 

program i gymnasieskolan. 

Utbildningsverksamhet 
Region Jönköpings län driver folkhögskoleutbildningar och är, på uppdrag av länets kommuner, huvudman för 

gymnasieskolans naturbruksprogram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturbruksskolorna 

På uppdrag av länets kommuner genomför Region Jönköpings län naturbruksutbildning inom ramen för 

gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal med kommunerna gäller till 31 december 2022. Avtalet har 

kompletterats med en överenskommelse om fortsatt samverkan fram till 2023 

Naturbruksskolorna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom utvecklingsrådet för 

naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har representanter. Naturbruksprogrammet ska 

erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar. 

 

För att uppnå målsättning i samverkansavtalet med länets kommuner om att naturbruksgymnasierna ska vara 

ledande inom sina områden och att det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete, har en branschanalys och en 

bedömning gjorts om förutsättningar och framtida inriktning för perioden fram till och med 2022.  

 

Utöver gymnasieutbildning ska även utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar 

på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov erbjudas. Naturbruksskolorna ska utvecklas mot att bli 

kunskapscentra för naturbrukets aktörer. Förutom utbildning är naturbruksskolorna också en regional mötesplats 

för forskning, näringsliv, organisationer och andra som söker kunskap inom naturbruk och utveckling av 

landsbygdsföretagande. 

 

Prioriterade uppdrag: 

 Naturbruksgymnasierna ska utvecklas mot att bli kunskapscentra för naturbrukets aktörer. 

 En ny branschanalys av de gröna näringarna bör initieras senast 2021 för kommande samverkansperiod. 

 En skolplan för Naturbruksskolorna uppdrag, både det kommunala och det regionala tas fram. 

 Bedriva vuxenutbildning inom den gröna sektorn på uppdrag av olika aktörer i samhället 

 Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i regionen/för regionen 

 Utveckla Naturunderstödd rehabilitering till att vara en resurs för Region Jönköpings läns 

medarbetare/chefer 

Folkhögskolorna 

I det livslånga lärandet och för att stärka demokratin har folkbildningen genom folkhögskolorna en viktig roll att 

fylla. Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom den långa bildningstraditionen och att den enskilda 

skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Den har också 

möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos deltagare. Basen för 

folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar 

grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med kort 

utbildning, deltagare med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer. Folkhögskoleutbildningen 

finansieras huvudsakligen av statliga medel och bidrag från landstingen/regionerna. 

 

För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts fast 2013 och som innebär 

kultur för Sörängens folkhögskola och hälsa för Värnamo folkhögskola. Folkhögskolorna är också en resurs för 

regionens kompetensförsörjning, i sig själva eller i samverkan med övriga delar av regional utveckling. 

Fler specialiserade gymnasieutbildningar ska samordnas på länsnivå. Genom att samordna får alla elever en 

bättre utbildning. 

 

Det är viktigt att ge ungdomarna en kvalificerad gymnasieutbildning med senaste tekniken därför bör regionen 

vara en aktiv part i att samordna kostnadskrävande gymnasieutbildningar till några utvalda platser i länet. 

Detta sänker kostnaderna för respektive kommun och förbättrar kvalitén på utbildningarna.  

 

I första hand är det aktuellt för bygg-, fordonstekniska linjerna och vårdprogrammen. 
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Finansiering av folkhögskolor sker i huvudsak genom ersättning baserad på deltagarvecka. Ersättningsnivån och 

maximalt finansierade veckor på egna och rörelsedrivna folkhögskolor i länet fastställs inför varje budgetår. Ett 

särskilt ägarstöd som tar hänsyn till skolornas lokalmässiga förutsättningar utgår till egna folkhögskolor. 

Ersättningsnivån för folkhögskolor utanför länet ska följa rekommendation från Sveriges Kommuner och 

Landsting. 

 

Prioriterat uppdrag:  

 En skolplan för de egna Folkhögskolornas uppdrag inklusive det regionala uppdraget tas fram 

Internationellt samarbete 

För att möta de samhällsutmaningar som länet står inför, ökad global konkurrens, den demografiska 

utvecklingen, samt klimat-, miljö- och energifrågorna, krävs det internationellt samarbete. Företagen och 

arbetskraften rör sig på en global marknad och därför behöver det finnas ett internationellt perspektiv på det 

regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Strategiska samarbeten och partnerskap behöver etableras inom 

Sverige och i andra länder för att stödja näringslivet utveckling. EU-samarbetet sätter ramarna för många 

utvecklingsfrågor och påverkar också förutsättningarna genom de fonder och program som möjliggör och skapar 

incitament för projekt, företagsutveckling och innovation. 

 

Länet behöver också i än högre grad dra nytta av globaliseringens möjligheter genom en starkare delaktighet i de 

globala värdekedjorna. Förutsättningarna för direktinvesteringar behöver ständigt utvecklas och företagens 

exportmöjligheter behöver stärkas. De globala värdekedjorna skapar nya förutsättningar för små och medelstora 

företag att delta i de globala marknaderna exempelvis som underleverantörer eller som leverantör av 

specialiserade insatsvaror. Värdet av tillverkade produkter blir alltmer beroende av de tjänster som säljs 

tillsammans med varorna. Kunskapsbaserat kapital och innovation blir allt viktigare. Globaliseringen ställer 

därmed nya krav på näringslivet och samhällets förmåga att utvecklas och möta de utmaningar som finns – vilket 

också innebär möjligheter. 

 

I ett ökat internationellt samarbetet ges det livslånga lärandet och kompetensutvecklingen nya möjligheter. 

Genom Erasmusprogram och utbyte på högre utbildning- och forskarnivå kan ny kompetens tillföras länet. 

 

Det regionala utvecklingsarbetet behöver i högre grad stödja de offentliga aktörerna och företagen i länet genom 

en större internationell utblick som kan främja utveckling, lärande, gränsöverskridande samarbeten samt frigöra 

utvecklingspotentialen hos de små och medelstora företagen och bidra till fler affärsmöjligheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturbruksskolorna har sedan många år ett utbyte med flera länder i Europa. Skolornas elever kan göra delar av 

sin praktik på företag inom gröna sektorn i ett antal länder som regionen samverkar med. Samverkan sker inom 

ramen för Erasmus och finansieras därigenom. Även folkhögskolorna har internationellt utbyte vilket bidrar till 

Agenda 2030:s genomförande i andra länder.  

Analys av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet 

Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet 

av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I denna analys ska särskild hänsyn tas till 

funktionella regionala samband inom som över läns- och landsgränserna samt olika typer av landsbygder och 

tätorter. Analysen ska göras utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande 

indelningsgrund. Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande 

samhällsplaneringen förflyttas stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges att de regionala 

utvecklingsaktörerna ska stärka och utveckla analyskapacitet och kompetens avseende såväl kvalitativa som 

kvantitativa regionala analyser. Detta är ett arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara de 

nationella redovisningarna och för att utveckla den sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med 

kommunerna. 

Region Jönköpings län är medlem i Assembly of European Regions (AER) där Region Jönköpings län har en 

politisk representation. För medborgarna finns Europa Direktkontoret i syfte att höja kunskapen om EU och 

internationaliseringen för allmänheten. Dessa verksamheter har alltför otydligt syfte och bör avvecklas. 

 

Under 2020 ska en avveckling påbörjas av medlemskapet i AER och Europa Direktkontoret.  
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Verktyg för att leda regional tillväxt och utveckling 

Rollen som ansvarig för tillväxt och utveckling i länet 
Det nationella uppdraget tydliggör att det regionala utvecklingsansvaret innefattar ansvar för det regionala 

tillväxtarbetet, den regionala utvecklingsstrategin och transportinfrastrukturplanering. Roller och 

ansvarsfördelning ska vara tydliga och organiseringen ska leda till att den regionala utvecklingsansvarige leder 

och utvecklar det regionala arbetet för en hållbar tillväxt och utveckling i länet. Regeringen trycker på att 

förutsättningarna för ett mer resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken måste utvecklas och 

stärkas. I uppdraget ingår att ansvara för företagsstöd, medel för projektverksamhet samt stöd till anläggning av 

kanalisation. Inom kompetensförsörjningsområdet har den regionalt utvecklingsansvariga ett uppdrag att inom 

ramen för kompetensplattformar utveckla samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på 

kort och lång sikt. Samverkan med de statliga myndigheterna behöver vara omfattande då dessa inom sina 

verksamheter ska verka för att målen i den regionala utvecklingsstrategin uppnås. Samverkan behöver vara extra 

nära länsstyrelsen, näringslivet och det civila samhällets organisationer, i synnerhet kommunerna. Ett starkt 

regionalt ledarskap är enligt regeringen en viktig framgångsfaktor för regional tillväxt och utveckling. Ett ökat 

regionalt ansvar och inflytande över det regionala tillväxtarbetet ställer höga krav på ett stärkt regionalt 

ledarskap med förmåga att göra prioriteringar på kort och lång sikt. 

 

Detta ansvar handlar om att företräda regionala intressen, samla aktörer från lokal, regional och nationell nivå, 

däribland näringsliv, akademi samt det civila samhället, skapa samarbeten och erfarenhetsutbyten med andra 

länder, göra prioriteringar på kort och lång sikt, utifrån analyser och ett kontinuerligt lärande ta fram en 

långsiktig och strategisk planering för att uppnå regionala långsiktiga mål och visioner, ta initiativ till och kunna 

fatta strategiska och snabba beslut samt leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser i länet. 

 

För att lyckas med detta krävs både legitimitet och mandat för att samla aktörer och att utveckla och driva det 

regionala tillväxtarbetet. Ett framgångsrikt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete skapar förutsättningar för det 

goda livet exempelvis genom att invånarna kan säkra sin försörjning genom arbete, att det motverkar socialt 

utanförskap och bidrar till en meningsfull fritid. Det är faktorer som både är hälsofrämjande för invånarna och 

skapar ett stabilt skatteunderlag över tid. 

 

Prioriterat 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. 

Projektmedel för utveckling 
Region Jönköpings län disponerar årligen statliga utvecklingsmedel, så kallade 1:1 medel. Dessa pengar fördelas 

mellan projektstöd, företagsstöd och kommersiell service. Den årliga bemyndiganderamen 2020 beräknas till 56 

miljoner kronor och anslaget som kan utbetalas till 24 miljoner kronor. Bidrag som kräver minst 50 procents 

medfinansiering ges till projekt som stimulerar näringslivsutveckling och innovation, kompetensförsörjning och 

internationellt samarbete. 

 

Region Jönköpings län avsätter därutöver 19,5 miljoner kronor till stöd för olika former av projekt och 

verksamheter som bidrar till regional tillväxt varav 8,4 miljoner kronor kan ges i projektstöd under 2020. 

Utöver ovanstående har Region Jönköpings län möjlighet att tillsammans med andra aktörer eller själv söka EU- 

eller statliga medel från insatser och utlysningar som ytterligare kan stärka det regionala utvecklingsarbetet. Det 

finns en förväntan från övriga aktörer i det företagsfrämjande systemet att regional utveckling i högre grad ska ta 

på sig ledartröjan för kritiska projekt så att de dels blir av och dels genomförs med hög kvalitet och samordning. 

För att detta ska vara möjligt behöver det finnas medel tillgängliga för medfinansiering av dessa projekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU:s strukturfonder är viktiga verktyg för att genomföra EU:s gemensamma sammanhållningspolitik. 

Jönköpings län tillför i dessa sammanhang NUTS II-området Småland och Öarna. 

För att få kulturbidrag ska alltid ansökan lämnas till regionen och ANA nämnden beslutar om bidragets 

storlek. Årsredovisning med uppföljning av hur regionens bidrag använts ska lämnas alltid in vid ansökan.  

I ansökan ska finnas en förteckning över andra offentliga aktörer som också bidragit till verksamheten. 

 

Under 2020 kommer bidragen till studieförbunden att börja anpassas till rikssnittet som är 15 milj. kr/år per 

region. Det innebär att Region Jönköpings bidrag ska trappas ned från dagens 26 milj. kr/år till 15 milj. kr/år. 

Nedtrappningen görs över en tidsperiod på tre år. 
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KOLLEKTIVTRAFIKEN 

Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” förutsätter bland annat goda möjligheter att 

resa i det dagliga livet. Det innebär att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda 

resenärerna en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter. Kollektivtrafiken 

ska ses som ”Det naturliga resvalet” och bedrivas med omtanke om resenärer och omvärld. 

 

God tillgång till kollektivtrafik är inget mål i sig utan ett verktyg för att möjliggöra människors resor till arbete, 

studier, kultur- och fritidsaktiviteter, för att vidga arbetsmarknadsområdena inom länet men också utanför. Det 

skapar utveckling och attraktivitet. kan vi elektrifiera vägar i centrala Jönköping och låta stadsbussar gå på dem, 

mycket liten bränslekostnad, och inget eller litet behov av att stanna för tankning. Det är även bra för att nå 

miljömålen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollektivtrafikmyndighet 

Region Jönköpings läns uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065). 

Lagen innebär bland annat att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssegment får etablera 

kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som 

beskriver den trafik som kan bli föremål för offentlig finansiering. 

Trafikförsörjningsprogram till 2025 
En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk där förutsättning för 

ökat resande är goda. Stråken måste samtidigt balanseras med en grundläggande trafikförsörjning för hela länet. 

Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge förutsättningar för en samhällsservice i hela länet. 

Områden som inte har förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till 

hållplatser där stråk utvecklas, kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar bil- och 

kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden: 

 Skapa möjligheter till arbets- och studiependling. 

 Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande län. 

 Garantera ett grundläggande trafikutbud. 

 Underlätta resor med flera färdmedel. 

 

Väl fungerande kollektivtrafik är också en av förutsättningarna för att nå miljömålen och en långsiktig och 

hållbar utveckling. 

 

Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs 2012 och gäller till 2025. En mindre revidering 

gjordes hösten 2016 och arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram påbörjades under 2019 och beräknas vara 

klart för beslut i början av 2021. Programmet, som är en viktig del i den regionala utvecklingsplaneringen, anger 

långsiktiga och strategiska mål för hur kollektivtrafiken kan bidra till regional utveckling och ett hållbart 

samhälle. 

 

Programmet bygger på de samråd med kommuner, kollektivtrafikföretag och organisationer som har genomförts 

i länet samt även på de samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter, 

myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag och näringsliv. Det regionala trafikförsörjningsprogrammets 

långsiktiga målsättningar är utgångspunkt för de årliga målen i budget. 

 

 

 

 

 

 

 

Sverigedemokraternas vision för stadstrafiken i Jönköping är att elektrifiera vägar i centrala Jönköping och låta 

stadsbussar gå på dem. Alternativt starta en spårvagnslinje. (den sista spårvagnen i Jönköping skrotades 1958) 

 

Miljömässigt hade direktdrivna el bussar varit det allra bästa för Jönköping, även rent kulturellt ser vi det som 

ett trevligt inslag.  

En sådan lösning innebär inget eller litet behov av att stanna för tankning. Det kräver också politisk vilja och 

samarbete med Jönköpings kommun. Kostnaderna gör att det inte är aktuellt förrän en ny 

stadstrafikupphandling ska göras. 
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I trafikförsörjningsprogrammet anges följande långsiktiga mål 

Målområde Mål till 2025 

Resande 25 miljoner resor per år inklusive 
skolkortsresor 

60-procentig resandeökning exklusive 
skolkortsresor jämfört med 2011 

Kundnöjdhet  
(andel nöjda) 

Allmän trafik alla länsbor 65 procent 
Allmän trafik resenärer 80 procent  

Serviceresor 85 procent 

Tillgänglighet Fler ska kunna resa med den allmänna 
kollektivtrafiken genom 
tillgänglighetshöjande åtgärder 

 

Skattesubventions- 
grad  

 

 

Miljö 

Den allmänna kollektivtrafiken ska över 
tid ha en skattesubventionsgrad på 
cirka 50 procent 

All allmän kollektivtrafik ska drivas med 
förnyelsebara drivmedel Trafikens 
totala energiförbrukning/km ska minska 
med minst 25 procent 

 

Prioriterat uppdrag: 

Gällande trafikförsörjningsprogram sträcker sig fram till år 2025. En rad förändringar har skett i samhället sedan 

programmet antogs 2012 och som påverkar resandet. Bland annat förstoras arbetsmarknadsregionerna och 

resande över länsgränser ökar. Nya former för vårt resande håller på att växa fram genom ökad samverkan 

mellan kollektivtrafik och andra transportslag. Klimatmålen för trafikens utsläpp ska uppnås. Arbetet med ett 

nytt trafikförsörjningsprogram färdigställs och omfattar tiden fram till 2035. 

 

Tåg 
På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region Jönköpings läns ambitioner samt av 

banornas tekniska standard och planerna på upprustning och utveckling. Eftersom regionaltågstrafiken har en 

långsiktigt strukturerande effekt i samhället är det mycket viktigt att planeringen av de framtida regionala 

tågtrafikeringsuppläggen och järnvägsinvesteringarna synkroniseras. 2022-2023 behöver Länstrafiken förnya sin 

fordonsflotta inom Krösatågen och ett projekt om fordonsanskaffning pågår tillsammans med länen inom 

Regionsamverkan Sydsverige och Transitio AB. De nya fordonen kan ej underhållas i nuvarande depå och 

planering för ny depå i Nässjö pågår tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket. 

Serviceresor 
Region Jönköpings län genom Länstrafiken ansvarar för Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) och det 

finns ett standardiserat koncept för hela länet. Detta gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur 

trafiken ska integreras med och komplettera linjetrafiken. För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att, 

inom ramen för ett kollektivt resande, ta hänsyn till de speciella behov som finns bland sjuka och personer 

med funktionsnedsättning. 

Kollektivtrafik övergripande 

Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor påverkan på trafikkostnaderna. Aktiv 

marknadsföring, effektiva försäljningskanaler, till exempel till arbetsgivare och företag och bra information till 

resenärer och länsinvånare är viktigt för att öka resandet och därmed intäkterna. 

 

En överenskommelse om samverkan för biogas i Jönköpings län har tecknats med länets kommuner. Inför 

kommande trafikupphandlingar är det viktigt att noggrant utreda vilka alternativ som finns vad gäller drivmedel 

till våra fordon. 
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Inriktningar 2020 

 Inom Regionsamverkan Sydsverige införa ett nytt biljett- och betalsystem. Målsättningen är att ha ett nytt 

system med möjlighet till länsöverskridande resor i full drift senast vid årsskiftet 19/20. Arbetet utgår ifrån 

den nationella standard som arbetats fram inom Samtrafikens biljett- och betalsystemsprojekt. Vid 

lansering av det nya systemet införs samtidigt delvis ett nytt biljettsortiment. Det nuvarande biljettsystemet 

kommer att avvecklas under 2020. 

 Samarbetet inom Sydtaxan och med övriga grannlän. Region Jönköpings län ingår i Sydtaxan som är ett 

samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige med syfte att förenkla resandet över länsgräns i Sydsverige. 

För att göra resandet så enkelt som möjligt är det viktigt att fortsätta arbetet med att ta fram gemensamma 

reseprodukter över alla länsgränser, även till Östergötland. Ett nytt dokument ”Sydtaxan 2.0” har antagits 

av respektive län under 2019 och börjar gälla senast vid införandet av det nya biljett- och betalsystemet. 

Stadstrafik 

En avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har tecknats avseende stadstrafiken 

i Jönköping. Avsiktsförklaringen innebär bland annat införande av elbussar på stomlinjerna, en helt ny stomlinje 

samt åtgärder som Jönköpings kommun behöver vidta för att förbättra framkomligheten i trafiken. För att 

genomföra satsningarna uppförs en ny bussdepå i Jönköping. 

 

Nuvarande trafikavtal är förlängt till juni 2021 vilket medför ökade kostnader under 2020.  

 

 

Regiontrafik 

 

 

 

 

 

 

Serviceresor 

En översyn av regelverket för sjukresor för att anpassa det efter dagens behov och förändringarna inom 

hälso- och sjukvården har slutförts. För 2020 föreslås en höjning av egenavgiften för sjukresor med fem 

kronor till 125 kronor för enkel resa, vilket även medför en justering av högkostnadsskyddet. Ersättningen 

för resa med egen bil samt boende föreslås vara oförändrade. Regler för sjukresor och färdtjänst framgår av 

bilaga. Mellan åren 2015 till 2018 ökade resandet inom serviceresor med 7.5 procent vilket medfört ökade 

kostnader. 

I arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram ska hänsyn tas till hur närtrafiken kan utvecklas och vara en 

del i omställningen till ett hållbart samhälle.  

 

 

Antal resor(tusental) Plan 
2020 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Sjukresor oför 165 133 

Färdtjänstresor oför 491 536 

Närtrafik oför 25 23 

Totalt antal serviceresor oför 681 692 

 

 

 

 

 

Inriktningar 2020 
 Utred vilka fordonsbränslen som kan sänka kostnader på sikt, exempelvis HVO. 

 

Vi behöver en levande landsbygd, tåg och bussar på helger och kvällar, även för de som inte arbetar 7-16. 

 
Inriktningar 2020 
 Etablera ny regionbusstrafik inför avtalsstart juni 2020. 

 Planera för fler turer Jönköping – Falköping – Skövde/Göteborg från december 2020 i enlighet med Västra 

Götalandsregionens Målbild Tåg 2035. 

 Anskaffa nya tågfordon inom Krösatågsystemet som ersättning för och utökning av befintlig fordonsflotta i 

enlighet med målen i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet.  

 Mindre bussar som är billigare i drift på landsbygden.  

 

Inriktningar 2020 
 Uppnå ekonomi i balans. 
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2019 års ekonomiska prognos och förväntade kostnadsökningar 2020 och framåt för den allmänna 

kollektivtrafiken ger vid handen att en genomsnittlig uppräkning av biljettpriserna motsvarande 

Indexutvecklingen behöver göras vid tidtabellsskiftet i december 2019. Prishöjningarna är en förutsättning för att 

bibehålla en budget i balans. Inför 2020 föreslås även tilläggsavgiften som tas ut vid resa utan giltig biljett att 

höjas. 

 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har möjlighet att under året besluta om tillfälliga prisförändringar. 

PRIORITERINGAR, INDIKATORER  och systemmätetal REGIONAL UTVECKLING  

Regional utveckling hanteras av nämnderna för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA), samt Trafik, 

infrastruktur och miljö (TIM). Indikatorer för regional utveckling anges nedan. Därefter anges strategiska mål, 

framgångsfaktorer och systemmätetal för verksamhetsområdena Utbildning och kultur och Länstrafiken. 

 

 

Hållbar utveckling Region Jönköpings län leder arbetet för en hållbar 
uteckling 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.  

 Ökad måluppfyllelse i BRP+ 

 Utsläpp av 
koldioxidekvivalenter minskar 
i länet 

Innovation och 
företagande 

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. 

 Ökat antal nya företag per 
1000 invånare 

 Förbättrat företagsklimat i 
länet 
 

Kompetensförsörjning Region Jönköpings län bidrar till att alla människor i 
länet 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. 
 

 Höjd formell utbildningsnivå i 
länet 

 Sänkt långtidsarbetslöshet 

 Sjunkande ohälsotal 

Attraktiva miljöer och 
tillgänglighet 

Region Jönköpings län verkar för att: alla människor i 
länet har lika möjligheter att delta och bidra i ett 
tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande 
samhälle som präglas av jämlikhet, jämställdhet och 
mångfald; alla ska ha möjlighet att vara en del av det 

 Klimatutsläppen från 
fossilbränsle i Jönköpings län 
minskar 

Resursanvändning 

Trafikförsörjningsprogrammets mål om ett ökat resande skulle kräva betydande resursförstärkningar men 

också omdisponering av resurser från trafikutbud med lågt underlag. En utbyggnad av närtrafik i hela länet ger 

förutsättningar för att disponera om resurser från områden med svagt resandeunderlag samtidigt som behov av 

kollektivtrafik kan tillgodoses. 

 

Planeringsförutsättningar för trafikförändringar sträcker sig över en längre period än enbart kommande 

budgetår. Sedan trafikförsörjningsprogrammet trädde ikraft har till och med 2019 resursförstärkningar på drygt 

125 miljoner kronor tillförts kollektivtrafiken. 

 

För att klara målet på 50 % subventionsgrad är det viktigt med god planering vid investering och upphandling. 

I första hand ska de ekonomiska målen nås och i andra hand ska målet om ett ökat resande nås. 

 

Det är inte självklart att nya resurser för utbyggnad av kollektivtrafiken genererar fler resenärer. De senaste 

årens utökningar har inte gett fler resenärer. Därför gör vi inga ekonomiska utökningar. Däremot bör man 

arbeta mer med punktlighet och andra delar. 

 

Det görs genom att undvika specifika krav på dyra fordon eller fordonsbränslen som låser entreprenören till 

enstaka alternativ. Det behövs också fler biljettkontroller för att säkerställa att alla har giltig biljett. Det gäller 

inte minst fusk med ungdomskortet genom kontroll av ålder. 
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framväxande e-samhället; utveckla tillgänglighet och 
implementering av offentliga digitala tjänster och ett ökat 
serviceutbud på landsbygden; främja utvecklingen av 
koldioxidsnåla och energieffektiva infrastrukturer och 
transporter, samt förbättra förutsättningarna för turism, 
rekreation, kultur och fritid. 

 Andelen nöjda resenärer med 
kollektivtrafiken ökar i hela 
länet                 

 Deltagandet i kulturlivet ökar i 
hela länet 

 Länsbefolkningen ökar 

 Länet når det nationella 
bredbandsmålet 2020 
 

Internationellt samarbete 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. 
 

 Antalet direktinvesteringar 
ökar 

 Andelen exporterande 
företag ökar 

Verktyg för regional 
utveckling 

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. 

 Ett ledningssystem för 
strategisk samordning 
etableras 

 Analysarbetet utvecklas 

 Riktade projektutlysningar 
genomförs 
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STRATEGISKA MÅL, FRAMGÅNGSFAKTORER OCH SYSTEMMÄTETAL 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Strategiskt mål  

 Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud på naturbruksprogrammet och folkhögskolor 
med hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov. 

Framgångsfaktor Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas 
dimensionering och inriktning.  

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Antal antagna elever i förhållande till budgeterat  Statistik ≥ 1,0 0,94 0,93 

antal utbildningsplats er (gymnasieskolan och gymnasie- 

särskolan) – könsuppdelas (kvinnor/män/övriga) 

Antal sökande per utbildningsplats (Folkhögskolorna) Statistik nytt mått 

Antal antagna i förhållande till antal elever som slutar  Statistik nytt mått 
årskurs 9 i länet (Naturbruksskolorna) 

Sökande per utbildningsplats (Folkhögskolorna) Statistik ≥ 2,0 2,8 2,0 

(folkhögskolan) – könsuppdelas (kvinnor/män/övriga) 

Perspektiv: Process och produktion 

Strategiska mål  

 Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med godkänd examen inom tre 
år.  

 Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser. 
 
Framgångsfaktor Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov. 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Andel elever på naturbruksprogrammet som slutför Statistik 90 % 78 % 76 % 
sin utbildning med godkänd examen 

Andel deltagare som slutför kurs inom folkhögskolan Statistik 85 % 81 % 94 % 
- könsuppdelas (kvinnor/män/övriga) 

Andel deltagare inom folkhögskolan som upplever att  Statistik nytt mått 
de kunnat påverka, förändra och/eller förbättra under  

sin studietid  

Andel elever/deltagare som har sysselsättning (arbete  Statistik nytt mått 
eller vidare studier) efter avslutade studier  
(Naturbruksskolorna) 
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Kultur 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Strategiskt 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 skapa engagerade och 
kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i 
Jönköpings län. 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Publik vid föreställningar för barn och ungdom Statistik ≥ 25 000 31 651 24 968 

Andel kommuner inom länet där det varit föreställningar  Statistik 100 % 100% 100% 
eller annan kultur- verksamhet – gemensamt mål för  
Smålands Musik och Teater och Kultur och utveckling. 

Perspektiv: Ekonomi 

Strategiskt mål  
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet.  

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Ekonomi i balans ANA nämnden Ekonomisystem Inte överstiga budget - 1,2 mnkr -13,2 mnkr 

 

 

Länstrafiken 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Strategiskt mål: 

Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor – för hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet, Prisvärt, Nöjda kunder 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Andel nöjda kvinnor 
och män index (NKI)l 

Kollektivtrafik 
barometern 

   

Allmän trafik       

- alla länsbor  55 % 49 %   52 %*
 

- resenärer  65 % 59 %  63 %* 

- prisvärdhet  50 % 48 %   44 %*   

Serviceresor ANBARO 85 % 81 %   81 %  
 

Andel tåg som går 
enligt tidtabell 

 nytt mått   

* Ny mätmetod för Kollektivtrafikbarometern från och med 2017 

Perspektiv: Process och produktion 

Strategiskt mål: 

Kostnadseffektiv upphandling, Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: Rätt beteende – avtal, Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 
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Antal resor 
 
 
 

Antal påstigande/mil 
(regional trafik) 

Biljettsystem 
 
 
 

Biljettsystem 

Resandeökning 0,5 % 
exklusive skolresor = 
22,8 miljoner totalt* 

 

9,2 

22,4 miljoner  
 
 
 

9,2  

22,6 miljoner  
 
 
 

9,2  

Perspektiv: Ekonomi 

Strategiskt mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet. Högt resandeunderlag. 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Ekonomi i balans  

 

Kostnad/per resenär- 
km (serviceresor) 

 

Skattesubventions- 
grad allmän trafik 

Ekonomisystem 

 

 

Planeringssystem 
 
 

 

Inte överstiga budget 

 

 

Inte öka mer än index 
 
 

 

-33,2 miljoner kr  
 

 

16:42 kr   
 
 

 

+0,6 miljoner kr   
 

 

17:15 kr   

 

 

 

Skattesubventions- 
grad allmän trafik 

Ekonomisystem 50 % 64 %    61,2 %    
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Folkhälsa och sjukvård 
Hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är en av Sveriges bästa, med topplaceringar när det 
gäller både kvalitet och tillgänglighet. Målet är bästa möjliga hälsa hos hela befolkningen och en bättre 
och jämlik vård. Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag behöver. 
 

 

 
 

 

 

Vården är för Sverigedemokraterna ett högt prioriterat område och en grundbult i samhällskontraktet. 

 

Svensk sjukvård har under 1900-talet varit en förebild för omvärlden.  Idag har Sverige bland de längsta 

vårdköerna i Europa och det är svårt att få personalen att räcka till. Sverigedemokraterna har länge varnat för 

den stora volymen migranter och hur det påverkar vården. Våra synpunkter har oftast viftats bort. Nu börjar 

dock alltfler inse att volymen varit för hög. 

 

Från Sverigedemokraterna anser vi att Svenska medborgare ska prioriteras i den skattefinansierade vården. 

Svenska medborgare ska inte, som idag, betala högre vårdavgifter än asylsökande. Vård som inte kan anstå 

ska vara likvärdigt med akut vård. 

 

Patienter ska ha rätt att fritt välja vårdgivare inom både öppen- och slutenvård. 

 

Sambanden mellan livsstil och hälsotillstånd visar vikten av ett förebyggande hälsoarbete. Var och en bär 

ansvar för sin egen livsstil och hur den påverkar hälsan.  Regionen har ett ansvar att informera om 

hälsosamma val och arbeta förebyggande. 

 

De sista åren har hot och bråk förekommit inne på sjukhusen, detta är oacceptabelt och därför möjliggör vi 

kameraövervakning på de platser där det är befogat. Det kan handla om akutmottagningar och ytor på 

sjukhusen som är särskilt utsatta. 
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Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård    

Region Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på.  

 

 
 

För att möta framtidens utmaning inom hälso- och sjukvård finns behov av ett större fokus på verksamheter 

utanför sjukhusvården, i den nära vården. Detta inbegriper verksamheter i hela samhället; inom både Region 

Jönköpings län, 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. Verksamheterna inom såväl hälso- och sjukvård som regional 

utveckling är viktiga i detta arbete. Genom att skapa förutsättningar för bättre hälsa, i ett system, kan resurser 

användas mer effektivt. Förflyttning från slutenvård till öppenvård, från sjukhus till vårdcentral och från vård till 

hälsofrämjande insatser är påbörjat. 

 

Välfärdsutmaningen innebär att betydligt fler invånare ska dela på samma resurser som hälso- och sjukvården 

har idag. Om ett växande antal invånare skulle ha samma konsumtionsmönster av hälso- och sjukvård som idag 

och vi skulle utföra den på samma sätt skulle budgeten för hälso- och sjukvård behöva utökas med cirka 1 

miljard kronor fram till 2030. Pengar som inte kommer att genereras genom ökade skatteintäkter då antalet 

personer i arbete beräknas vara i princip oförändrad. 

 

För att klara välfärdsutmaningen krävs en förflyttning av hälso- och sjukvård från den specialiserade vården till 

den nära vården, bättre förutsättningar för egenvård och förebyggande insatser. Digitalisering och artificiell 

intelligens kan vara viktiga arbetssätt för att minska resursförbrukningen. Detta för att kunna ge hälso- och 

sjukvård till fler med mindre resurser per invånare. Förflyttningen behöver ske successivt.  

 

En plan för Framtidens hälso- och sjukvård är framtagen under 2019. I denna beskrivs en strategi för hur den 

nära vården har en inriktning att stå för 30 procent av den totala hälso- och sjukvården år 2030.  

Kvalitet är vår strategi 

Hälso- och sjukvårdens budget för 2019 motsvarar cirka 9,5 miljarder kronor. Den stora resursen för utveckling 

uppstår genom att förbättra och effektivisera nuvarande verksamhet. På detta sätt frigörs arbetstid och andra 

resurser som kan satsas på nya områden och åtaganden.  

 

Det finns fortfarande trösklar inom hälso- och sjukvården, både mellan kommun och Region Jönköpings län och 

mellan olika delar av verksamheten. Dessa trösklar måste arbetas bort så att hälso- och sjukvården blir sömlös. 

Frågan: Vad är bäst för Esther ska genomsyra all verksamhet. 

Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv 

En stor utmaning är de stora ojämlikheterna i 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 
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hälsa och förebygga sjukdom och skador.  Folkhälsoarbetet bygger på samverkan med olika samhällsaktörer, 

som länets kommuner, myndigheter, organisationer 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. Handlingsplanen ska revideras under 2020.  

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  

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 

Strategi för hälsa 
Tillsammas - varje dag lite bättre 

Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter: skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- 

och 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 Landsting (SKL).  

 

Det finns tre målområden för genomförandet av strategin:  

 En god och jämlik hälsa. Det övergripande nationella målet är en god och jämlik hälsa för alla. Samtliga 

verksamheters arbete och konkreta delmål värderas utifrån detta 

 God kvalitet. Alla välfärdstjänster ska ha en god kvalitet. God kvalitet avgörs bland annat av elever, 

brukare och patienter men också av förmågan att förnya befintlig service utifrån sammanhang och 

målgrupp 

 Hållbart och uthålligt. När vi arbetar rätt för att nå en god och jämlik hälsa och utför välfärdsarbetet 

med god kvalitet kommer resultatet bli hållbart och uthålligt. Det vill säga att hälsan kommer att 

förbättras inom alla områden och skillnader mellan olika grupper kommer att minska. 

 

Livsstilsutmaningen  

Att främja folkhälsa är ett arbete inte bara för vården utan för hela samhället. Den nära vården har dock ett 

särskilt ansvar för att stötta personer med hög risk för sjukdom till livsstilsförändring. Det finns goda exempel 

som bygger på samverkan mellan vårdcentraler och kommuner. Arbetet med att stödja livsstilsförändring bör 

utvecklas och spridas till hela den nära vården i Region Jönköpings län och gärna i samverkan med 

kommunerna.  

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 behövs. 

 jämlik – vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla utifrån behov 

 kunskapsbaserad och ändamålsenlig – vården bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet 
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 säker – vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Den personal, de lokaler och den 

utrustning som krävs för god vård finns tillgängliga 

 kostnadseffektiv – tillgängliga resurser används på bästa sätt för att nå uppsatta mål. Detta innebär att 

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

kostnadseffektiva åtgärder. 

Den nära vården 

 

 

      
 

 

 

Bild: Vårdens aktörer som skapar värdet 

tillsammans med patienter och närstående  

 

 

Den nära vården är basen i hälso- och sjukvårdssystemet. Målet är att huvuddelen av invånarnas behov av öppen 

hälso- och sjukvård tillgodoses i den nära vården.  Detta inbegriper verksamheter i hela samhället; inom både 

Region Jönköpings län, 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 

 är att vården skapas tillsammans mellan patient och vårdgivare                

 arbetar preventivt och proaktivt och möter problemen uppströms  

 är det stöd kommuner, landsting 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 – ett skifte mot dagens sjukhusbaserade vård 

 använder e-hälsans alla möjligheter att möta patientens behov  

 är att den vård som idag ges i slutenvård kan ges i annan form nära patienten 

 

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  

 erbjuda förebyggande hälsovård och hälsosamtal 

 identifiera, lära känna och aktivt hålla 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 
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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 

 erbjuda fast vårdkontakt 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 och funktionsnedsättning 

 särskilt fokus är på psykisk sjukdom eftersom det är de diagnoser som ökar mest bland sjukskrivna personer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Utgångspunkter i organiseringen av specialiserad vård:  

 den nära vården är bas för länets hälso- och sjukvård 

 tre välfungerande akutsjukhus  

 länssjukvården fördelas på tre sjukhus  

 särskild hänsyn ska tas till fungerande vårdkedjor 

 säkerställa resurser i form av personal, kompetens, utrustning och lokaler 

 främja god samverkan i hela systemet 

 vårdplatser ska utgå från vårdbehov 

 vara en lärande organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Patienter som har kunskap om sitt problem ska på ett enkelt sätt kunna träffa en specialist få snabb bedömning 

på sin vårdcentral. Specialistläkare bör därför finnas tillgängliga även i primärvården vid vissa tider så patienten 

ser fler fördelar med primärvården. 

 

Vi tillskjuter medel för att ekonomiskt stimulera samarbeten mellan Bra Liv och sjukhusklinikerna. Man kan 

lokalt hitta överenskommelser så specialister finns tillgängliga vissa dagar vissa tider på vårdcentralen. 

Om det skulle inträffa att patienter i undantagsfall inte får plats på den vårdavdelning som man egentligen ska 

ligga på, blir utlokaliserad till en annan vårdavdelning, eller i värsta fall får ligga i korridoren tas ingen 

patientavgift ut.  

Delar av ögonsjukvården bedrivs i vårdval.  

Under 2020 ska utredas om den geriatriska vården kan bli mer tillgänglig genom att också ingå i vårdvalet. 

Sverigedemokraterna har under sommaren lämnat in en motion i denna fråga som är under utredning. 
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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.  

 

Region Jönköpings län ligger i topp vad gäller kariesfrihet hos 19-åringar (2017). Arbetet för god tandhälsa ska 

fortsätta och ambitionsnivåerna ska vara fortsatt höga inom 

barntandvården.  

 

Tillgängligheten till folktandvårdskliniker behöver bli bättre. De 

kliniker som finns i glesbygd behöver extra stöd för att kunna 

fortsätta sin verksamhet.  

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 

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? 

 

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. 

 

 

Utöver dessa finns samrådsgrupper inom; folkhälsa, funktionsnedsättning och e-hälsa. Ökad samverkan inom 

rehabiliteringsområdet planeras i ny samrådsgrupp.  

 

Tillsammans med kommunerna utvecklas ett sätt att kontinuerligt analysera och följa upp verksamheten.  

 

Arbetet som sker i samverkan med kommunerna är omfattande. Strategi för hälsa inom folkhälsoområdet, 

familjecentraler, barn och ungdomshälsan, barnahus och ungdomsmottagningar inklusive ungdomsmottagning 

online inom strategigrupp barn och unga är exempel på områden där samverkan sker.  

 

Beroendevård med tillnyktringsenhet, beroendemottagning under utredning, sprutbytesmottagning och arbete 

kring våld i nära relationer är ytterligare områden där finns ett nära samarbete med kommunerna, som leds av 

strategigrupp psykiatri och missbruk.  

 

Arbetet kring hemsjukvården sker i nära samarbete med sjukhus, den nära vården och kommuner ihop med 

patienter och närstående. Trygg och säker hemgång är ett tydligt exempel på hur alla parter arbetar för att 

patienten ska få den bästa vården. Den palliativa vården är en viktig del som sker i samverkan.  

 

Region Jönköpings län avser att under mandatperioden intensifiera samarbetet ytterligare för att med 

kommunerna utarbeta högre målsättningar inom flera områden och söka ett utökat samarbete. Områden som 

särskilt kan vara aktuella är vilka åldersgrupper som ungdomsmottagningarna ska omfatta och behovet av 

palliativt gästhem.  

Samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen 

Samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen regleras i Samverkansnämndens reglemente, 

regionsamverkansavtalet och årliga överenskommelser med övergripande mål att:  
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 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. 

 

Som patient i Sydöstra sjukvårdsregionen ska du  

 erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök  

 erbjudas diagnostik och behandling samt uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte  

 vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan  

 få tillgång till jämlik vård  

 erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram  

 få tillgång till patientsäker vård  

 erbjudas kostnadseffektiv vård  

I Sydöstra sjukvårdsregionen prioriteras patientnära forskning. 

Perspektiv: Medborgare och kund 

STRATEGISKT MÅL Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder  

FRAMGÅNGSFAKTOR Personcentrerad vård med hög tillgänglighet   

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Kundtillfredsställelse  Nationell  
patientenkät  

Högre genomsnittligt 
resultat för 
dimensionerna i 
jämförelse med 
föregående  
undersökning  

Jämförelser med 
tidigare års mätning 
kan ej göras eftersom 
konceptet för nationell 
patientenkät har 
förändrats. 

Andel nöjda patienter 
80 % i samtliga 
dimensioner och alla 
verksamheter där 
mätningen skett  

Jag har tillgång till den 
hälso- och sjukvård 
jag behöver – 
instämmer helt/delvis 

Hälso- och sjukvårds- 
barometern 

90 %  90 % varav  
kvinnor 91,5 % och 
män 88,1 % 

87 % varav  
kvinnor x % och män 
x % 

Andel i befolkningen 
som har stort/mycket 
stort förtroende för 
hälso- och sjukvården 
i sin helhet i sitt sin 
region 

Hälso- och sjukvårds- 
barometern 

75 % 72 % varav  
kvinnor 74,2 % och 
män 70,5 % 

74 % varav  
kvinnor x % och män 
x % 

Medicinsk bedömning 
inom 3 dagar 

Nationella väntetids- 
databasen 

90 % Nytt mått Nytt mått 

Faktisk väntetid till 
första besök i 
specialiserad vård  
– andel kvinnor och 
män som fick komma 
inom 60 dagar 
(somatisk och 
psykiatrisk vård) 

Nationella  
väntetids- 
databasen 

80 %  75 % varav  
kvinnor 76,3 % och 
män 72,3 % 

Totalt 70%, varav 
kvinnor 71,6% och 
män 67,9 % 
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Faktisk väntetid till 
operation/åtgärd inom 
specialiserad vård – 
andel kvinnor och män 
som fick en operation 
eller åtgärd inom 60 
dagar 

Nationella  
väntetids- 
databasen 

80 %  75 % varav  
kvinnor 74,9 % och 
män 74,8 % 

Totalt 72%, varav 
kvinnor 72,3% och 
män 72,4% 

Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt måldatum 

Diver  90 % 68 % varav  
kvinnor 70,9 % och 
män 64,6 % 

Totalt 69%, varav 
kvinnor 71,6% och 
män 64,6% 

Tid till ambulans – 
andel prio 1 larm inom 
20 minuter 

 80% Nytt mätetal 2019  74 % 

 

Att skapa en vård som är jämlik, personcentrerad och tillgänglig är en av vårdens viktigaste utmaningar. 

Avsikten är att inte spara någon möda för att prova, och sedan införa, nya angreppssätt för att fortsätta stärka 

patientens ställning och göra det möjligt för människor att ta eget ansvar för sin hälsa. Det ska ske genom att 

involvera patienter och närstående i utvecklingen av hälso- och sjukvården samt erbjuda vård med bästa möjliga 

tillgänglighet, valmöjligheter och stöd för egenvård. 

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. Den personcentrerade vården ska utvecklas och inkludera patientföreningarna och brukarråd i 

arbetet. 

 

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. 

Lärcaféer i Jönköpings län bör utvecklas genom ett antal prioriterade diagnoser. En särskilt utsatt grupp inom 

vården är personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras anhöriga. Lärcaféernas verksamhet ska vara 

regelbundet återkommande och anordnas i alla tre länsdelar.  

 

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.  

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. 

 

På gruppnivå erbjuds även fortsättningsvis samtal kring livsfrågor inom psykiatrin och i primärvården. Samtalen 

utgår från åtta existentiella teman, inspirerade av WHO:s internationella folkhälsoundersökningar. Gemensamt 

för insatser inom området är ett lösningsfokuserat och salutogent förhållningssätt som stödjer ”friskfaktorer” som 

främjar nyorientering och upprätthåller hälsan. Även självhjälpsgrupper och lärcaféer utgör mötesplatser för 

bearbetning av livsfrågor. I Region Jönköpings län finns också samtalsgrupper för medarbetare i vården, där 

tanken är att egen bearbetning av livsfrågorna ökar förutsättningarna att möta patienters behov. För att främja 

förankring, samordning och långsiktig hållbarhet kommer arbetet med existentiell hälsa att successivt ges en 

fastare organisatorisk form. 
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Etik och bemötande  

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 

 ge vägledning och stöd kring etik och förhållningssätt 

Etikrådet har också tilldelats ansvar för samordning av den andliga vården och för att främja arbetet med 

existentiell hälsa.  

Tillgänglig vård  

Tillgängligheten till vården är en central förtroendefråga för hälso- och sjukvården och avgörande för patienters 

tillfredsställelse med vården. Utgångspunkten är att vården ska vara lätt att nå och ges i rimlig tid. Det är viktigt 

att patienter kan känna tillit till vården och en trygghet i att man får vård när man behöver den. Det finns en lång 

tradition av arbete för att förbättra tillgängligheten inom respektive specialitet och verksamhetsområde. Från 1 

januari 2019 ska man som patient bli medicinskt bedömd av en sjuksköterska, läkare eller fysioterapeut inom 3 

dagar. Den nära vården är basen i hälso- och sjukvården och vårdcentralen ska vara det självklara valet för 

invånarna när de har behov av hälso- och sjukvård. 1177 Vårdguiden via web eller telefon är dörren in till hälso- 

och sjukvården. 

 

1177 Vårdguiden via webb eller på telefon ska vara dörren in till vården och stöd i individens kontakt med 

vården och som en integrerad del i hälso-, sjuk-, tandvårds- och omsorgsstrukturen.  För att öka tillgängligheten 

All vårdpersonal ska kunna kommunicera tydligt på svenska. Det är särskilt viktigt i mötet med patienter, 

exempelvis äldre. I värsta fall kan språkbrister leda till fel diagnoser och fel medicinering.  

Patientnämnden har påtalat att det finns ett problem med dåliga språkkunskaper och Sverigedemokraterna 

hoppas få gehör för en förändring inom detta så viktiga område. 

 

Den som behöver vård ska känna sig trygg i att förstå vad personalen säger och att själv bli förstådd. Så är inte 

alltid fallet. Bristfälliga kunskaper i svenska språket hos personalen kan innebära en risk för patienten. 

 

Risk för att allvarliga misstag när det gäller medicinering och vårdplan. Dessutom får befintlig personal ett 

merarbete när de utöver sina ordinarie arbetsuppgifter får medla som kommunikatörer mellan brukare och 

personal. 

 

Specifika språkkrav genom ett obligatoriskt språktest enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska genomföras 

inför varje anställning. 

 

Det innebär godkänd kurs i Svenska 1 inom gymnasiegemensamma programmet eller Svenska 1 som 

andraspråk eller motsvarande utbildning. 

 

Ett obligatoriskt språktest som visar på kunskaper i svenska motsvarande som lägst nivå-D på SFI, kan dock 

vara tillräckligt för arbete i Vårdnära Service. 
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till 1177 Vårdguiden på telefon utvecklas nationell samverkan. 1177 ska ha en tydlig koppling till den nära 

vården och en målsättning under planperioden är att avsevärt förbättra tillgängligheten. 

 

 

 

 

 

 

 

Som ett led i arbetet för en bättre och mer tillgänglig nära vård i Region Jönköpings län behöver vårdcentralerna 

anpassa sina öppettider utifrån patienternas behov. Ett flexibelt öppethållande kan skapa en bättre tillgänglighet 

för patienterna. Det förutsätter en god bemanning på vårdcentralerna. Den nära vården ska vara första linjens 

hälso- och sjukvård där flertalet patienter ska söka sig för att få sitt vårdbehov tillgodosett och tillgängligheten 

behöver bli bättre utifrån patientens behov. 

 

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.  

 

Utvecklingen går mot att allt fler sjukvårdsinsatser görs i hemmet och allt svårare sjuka får möjlighet att vårdas i 

hemmet. För att möta behoven bör den nära vården i samverkan med den kommunala sjukvården inrätta 

tvärprofessionella närsjukvårdsteam. 

 

Invånarnas behov av psykiatrisk öppenvård har ökat. Vården som är nära patienten ska förstärkas för att 

tillgodose detta behov. För detta behöver teamarbetet fortsätta att utvecklas.  

Sveriges bästa digitala vård 

Region Jönköpings län ska utifrån det nationella målet fortsätta investera i e-hälsa och ska ha som mål att bli bäst 

i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem, enligt en plan framtagen under 2019.  

 

Välfärdsteknik och e-hälsa är ett expanderande område med stora kvalitetsvinster för den enskilda patienten. Den 

kan också ge möjlighet till att effektivisera sjukvården. Region Jönköpings län är aktiv i implementerandet av 

olika välfärdstekniska lösningar och i utveckling av e-hälsområden. Implementering av e-hälsa (IT) ska ske på 

ett kostnadseffektivt sätt som leder till kvalitetsförbättringar inom vården.  

 

Regeringens och SKL: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 

 utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet 

 

Region Jönköping län arbetar mot den nationella visionen och arbetet innefattar utveckling, samordning och 

införande av e-hälsostöd i form av nya vårdtjänster och invånartjänster. Nyttoeffekter ska skapas för att: 

 invånare, patient och närstående ska ha tillgång till lättillgänglig och kvalitetssäkrad information, åtkomst 

till dokumentation från insatser och behandlingar, samt individuellt anpassad service och e-tjänster 

 vårdpersonal ska ha tillgång till välfungerande och samverkande verksamhets- och beslutsstödsystem som 

säkerställer hög kvalitet och säkerhet 

 beslutsfattare ska ha ändamålsenliga verktyg för uppföljning av kvalitet och säkerhet samt få relevanta 

beslutsunderlag för planering, styrning och resursfördelning. 

 

För att vården ska kunna dra full nytta av och använda e-hälsotjänster optimalt, krävs kontinuerlig utveckling 

och förbättring av vårdens processer och arbetsflöden. Genom nationell och regional 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 besök. 

Bristen på parkeringsplatser vid Ryhov behöver åtgärdas så snart som möjligt. Antalet P-platser behöver bli fler. 

Därför är inriktningen att bygga ut parkeringen öster om Ryhov vid ingång 7 med 250 nya parkeringsplatser.  

 

I samband med detta ska P-avgifterna runt tas bort och dygnsparkering införas. 
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Asyl och flyktingar 

För personer med utländsk bakgrund finns behov av anpassad kommunikation kring hälsa och svensk sjukvård. 

En långsiktig modell för fortsatt stöd till målgruppen är framtagen 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMGÅNGSFAKTOR Bästa plats att växa upp och åldras på  

 

Det är inte rimligt att alla som kommer till Sverige ges fri tillgång till vård som svenska medborgare. Då skulle 

köerna bli längre och personalbristen ännu större.  

 

Enligt lagen ska ”vård som inte kan anstå” erbjudas alla asylsökande. ”vård som inte kan anstå” är ett svävande 

begrepp med svårtolkade förklaringar från Socialstyrelsen. Det behöver förtydligas utifrån ett 

medarbetarperspektiv. Ett enhetligt beslutstöd behöver utformas med praxis och tillämpningar för alla delar av 

organisationen som gör det enklare när personalen ska hantera detta. Sverigedemokraterna menar att ”vård som 

inte kan anstå” ska tolkas som akut vård. 

 
Statliga bidrag för asylvård 2018 

Schablonutbetalning                42 mnkr 

Kostnadskrävande vård           2 mnkr     

Hälsoundersökningar               1 mnkr 

Varaktig vård                            20 mnkr 

 

 

Språktolk 

Regionen ska arbeta för att främja svensk språkinlärning och integration, motverka parallella samhällsstrukturer 

och ökad segregation.  

 

Den som kommer till Sverige som nyanländ får alltid gratis språktolk som betalas av staten. Detta gäller utan 

tidsgräns, men efter 2 år övergår kostnaden till regionen. Etableringstiden ligger i dag på två år. Kostnaderna för 

språktolkar i Region Jönköping uppgår till 27 miljoner kr 2018. 

 

Sverigedemokraterna föreslår att efter 2 år ska tolkkostnaden betalas av patienten själv.  

Gratis tolk med digital översättning ska istället erbjudas. I Region Östergötland används en vårdapp som 

översätter 53 olika språk. 
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Barn och ungdomars hälsa  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Alla familjecentraler ska genomföra 

föräldrakurser samt särskilt erbjuda pappautbildning. Kvinno- och barnhälsovården ska identifiera ohälsosamma 

levnadsvanor och motivera till goda levnadsvanor.  

 

I samverkan med kommunerna håller det på att etableras minst en familjecentral i varje kommun. En modell för 

verksamhetsuppföljning har införts på alla familjecentraler.  

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 översyn görs tillsammans med kommunerna när 

det gäller vilka åldrar som ska inkluderas samt eventuella justeringar av personalbehov på 

ungdomsmottagningarna.  

 

Staten lyfter ungdomsmottagningarnas roll för den psykiska hälsan och fördelar statsbidrag för att stärka den 

psykosociala verksamheten vid länets ungdomsmottagningar. En uppbyggnad av olika digitala tjänster till 

exempel virtuell ungdomsmottagning och andra e-tjänster pågår.  

Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa  

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 

Symtom på ett nedsatt psykiskt välbefinnande är vanligare bland svenska 15-åringar än i andra länder. Den 

psykiska ohälsan bland ungdomar ökar stadigt, särskilt hos flickor. För att komma tillrätta med den negativa 

utvecklingen behöver samverkan mellan Region Jönköpings läns ansvarsområde för unga och kommunens 

elevhälsa förstärkas. 

 

Idag finns det två olika huvudmän i barnhälsovården.  

Regionen 0-5 år (BHV) respektive kommunen 6-19 år (Elevhälsan).  

 

För att få bättre kontinuitet för det enskilda barnet finns effektiviseringsvinster med att regionen tar över 

ansvaret för hela barnhälsovården (BHV-elevhälsa).  

 

Vi föreslår att regionen tillsammans med kommunerna arbetar mot att införa en huvudman för barn- och 

ungdomshälsan där regionen kan överta kommunernas elevhälsa. Finansieringen bör i så fall ske genom en 

skatteväxling. 
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utveckla stöd, vård och behandling till barn med både social problematik och psykisk ohälsa fortsätter. Den 

psykiska ohälsan ökar och insatserna via barn- och ungdomshälsan behöver fortsatt utvecklas för att möta detta.  

 

Ett länsövergripande barnskyddsteam i projektform är under uppstart. Teamet ska bedriva utbildning och verka 

för att en generell kunskapsnivå inom samtliga hälso- och sjukvårdsinstanser upprätthålls, bedriva uppföljning 

och kvalitetssäkring och formulera rutiner för handläggning av barn som far illa. Dessutom ska teamet 

konsultativt bistå 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. 

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)  

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 BUP, 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. Detta måste ske i samverkan med kommunerna.  

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. 

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.  

Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom 

Under planperioden genomförs förbättringsarbeten i samverkan mellan den specialiserade psykiatriska vården, 

den nära vården och kommunen. Syftet är att förbättra resultaten för somatisk samsjuklighet, upprättade 

hälsoplaner, hälsofrämjande insatser, samordnade vårdplaneringar och patientnöjdhet. Äldres psykiska hälsa är 

ett viktigt område att satsa på.  

 

 

Strategiskt mål Bra munhälsa och god tandvård   
 

 

 

 

 

 

 

Munhålan är en del av kroppen och bör på sikt ingå i högkostnadsskyddet precis på samma sätt som andra delar 

av kroppen.  

Eftersom denna reform är dyr finns inga möjligheter att införa det enbart på regionnivå. Förändringen måste 

göras på riksnivå tillsammans med nya regler så inte systemet utnyttjas. 

 

Regionen ska arbeta för ett nationellt system så tandvården kan ingå i högkostnadsskyddet. 
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Tandvårdens mål är bra munhälsa på lika villkor för länets befolkning. Sambandet mellan tandhälsa och allmän 

hälsa blir allt tydligare. Därför är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet viktigt för alla patientgrupper. 

Allt fler äldre har egna tänder kvar högt upp i åren, vilket ställer stora krav på samverkan mellan omsorg, vård 

och 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 internt 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.  

FRAMGÅNGSFAKTOR Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå hälsoeffekter 
hos befolkningen   

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Andel kariesfria 19-åringar Resultaten 
kommer att redovisas i andel kvinnor 
och andel män. 

IT-systemet T4 45 % 42 %  
varav kvinnor 43,0 % 
och män 41,4 % 

Totalt 41%, varav 
kvinnor 44% och    
män 39% 

FRAMGÅNGSFAKTOR God tillgänglighet och bra bemötande  

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Andel 
revisionspatienter i tid 
till undersökning och 
behandling – 
Folktandvården totalt 

T4/Diver 90 % Nytt mått 2019  

Specialisttandvården – 
antal remisspatienter 
som väntat mer än 60 
dagar  

T4/Diver  0 587 986 

Täckningsgrad för den 
uppsökande 
verksamheten  

Statistik  90% 95 % 93 % 

     

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Folktandvården ska fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten på länets tandvårdsmottagningar.  

 

Många invånare önskar få sin tandvård hos folktandvården som därför får tillgänglighetsproblem. 

Folktandvården arbetar under 2019 fram en handlingsplan för att arbeta på nya sätt och samtidigt vara en 

attraktiv arbetsgivare.   

 

 

 

 

Perspektiv: Process och produktion  

I huvuduppdraget ingår att medverka till god folkhälsa samt ge kunskapsbaserad, ändamålsenlig och säker vård. 

Verksamheterna ska kännetecknas av kund- och processorientering och ledas med utgångspunkt från vad som är 

bäst för invånarna, patienterna och deras närstående.  

Andel berättigande 

till nödvändig 

tandvård som fått 

den utförd  

Statistik 65 % 50 % varav  

kvinnor 47 % och 

män 54 % 

Totalt 54%, varav 

kvinnor 53% och      

män 56% 
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STRATEGISKT MÅL: Bra folkhälsoarbete   

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer 

 

Handlingsplanen för jämlik hälsa är reviderad för perioden 2018-2020. Exempel på aktiviteter som fått 

genomslag är kompetenslyft inom socio-ekonomisk metodik och medborgarmedverkan, utvecklade av stöd för 

ungas psykiska hälsa, insatser för nyanländas hälsa samt digitalisering av hälsosamtalen som genomförs av 

barnhälsovården, elevhälsan och den nära vården. Samverkan kring idrottsskolor för äldre, språkutveckling för 

barn och koncept för samtalsgrupper har prövats och sprids i hela länet.  

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser 

Vårdenheten 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. Digital process för barnhälsovårdens och den nära vårdens hälsosamtal infördes under 2018. Under 2019 

utvärderas effekterna av hälsosamtal för att finna de bästa arbetssätten som införs under 2020. 

 

I delprojektet Meny till invånarna etableras ett samlat stöd som underlättar för invånarna att hantera sin egen 

hälsa. Den nära vården ska använda och hänvisa till utbudet av digitala invånartjänster och aktiviteter. Digitala 

tjänster är förstahandsvalet för egenvård.  

 

Invånarprogram för tobaksavvänjning 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.  

Rehabilitering 

Rehabiliteringsverksamheterna omfattar många olika professioner och kompetenser som erbjuder mångskiftande 

insatser och aktiviteter. En fortsatt utveckling sker för en samlad och strukturerad kunskapsbas för rehabilitering.  

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. Samarbete med specialistsjukvården, vårdcentralerna och 

kommunerna är nödvändig för trygga och säkra övergångar och en bra rehabiliteringsprocess för den enskilde.  

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.  

 

En länsövergripande organisation med processledare och rehabkoordinatorer finns. Rehabkoordinatorer finns på 

alla vårdcentraler och kliniker med hög sjukskrivningsfrekvens.  

 

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.  
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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. 

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 ska verksamheten ses över. Under 

2020 görs en översyn av samordningsförbundens organisation och framtida uppdrag. 

STRATEGISKT MÅL Säker hälso- och sjukvård    

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer    

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Vårdprevention - Andel av patienter som 
bedömts ha risk inom område fall, undernäring, 
trycksår som fått åtgärd insatt (riskpatienter) 

Senior alert 90 %     79 %      76 % 

 

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. 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.  

 

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 använd arbetssätt för riskhantering.   

 Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den dynamiska vården. 

 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. Detta 

kommer göras i förhållande också till det patientsäkerhetsarbete som sker i ett nationellt perspektiv, där den 

nationella kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvård kommer organiseras på ett likartat sätt samt, med 

Socialstyrelsens arbete med en nationell handlingsplan för patientsäkerhet. 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. 

 

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. 

 

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 – att säkra steget före, att ta sidledes ansvar och 

horisontell integrering är viktiga principer. Ett effektivt lärande är 

viktigt för säkerhetsarbetet. Kunskap och analys ska baseras även på 
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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. 

 

STRATEGISKT MÅL Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård  

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer 

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Indikatorer i Öppna 
jämförelser 

Vården i siffror Förbättring  63 % förbättring   63 % förbättring 

Standardiserade 
vårdförlopp – andel 
patienter i SVF 

 70 %   

Standardiserade 
vårdförlopp – andel 
inom max ledtid  

  80 %   

 

Kunskapsstyrning - Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa  

Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan vårdpersonal och 

patient. 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. Det är där det avgörs hur effektiv och ändamålsenligt 

kunskapsstyrningssystemet, på alla nivåer, är. 

Genom Nationellt system för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård skapas förutsättningar för en 

kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. 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 och samverkansgrupper. 

Sjukvårdsregionen har dessutom värdskap med ansvar för processtödet i tre nationella programområden: 

 Barn och ungdomars hälsa 

 Kvinnosjukdomar och förlossning 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I region Jönköping finns tre sätt att lämna klagomål på vården. Patientens direktkanal, Patientnämnden och 

folktandvårdens egen kanal. Nackdelarna med tre parallella spår (vilket är unikt för Region Jönköping) är 

samordning och att få en helhetsbild vilka avdelningar/behandlingar som sticker ut. Uppföljning och 

kvalitetsförbättring kan bli bättre.  

 

Regionen ska därför skrota direktkanalerna och behålla Patientnämnden som den enda tydliga vägen att lämna 

klagomål på vården.  
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Region Jönköpings län använder och utvecklar kliniska kunskapsstöd för den nära vården och den specialiserade 

vården. Syftet är att säkra att bästa möjliga resultat nås med så liten variation som möjligt. 

Nivåstruktureringen ställer krav på att patienter som behandlas på sjukhus på längre avstånd från hemmet ska 

erbjudas kontakt och omhändertagande av den nära vården. 

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. 

 

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. 

 

Sedan 2015 har Region Jönköpings län arbetat intensivt med att införa standardiserade vårdförlopp (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 pågår med att få ett högt deltagande i mammografiscreeningen. Sedan 2014 finns en 

rekommendation från Socialstyrelsen att nationellt införa tjock- och 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. Screening av tjock- och ändtarmcancer 

påbörjas under 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabiliteringskedjan efter cancersjukdom ska stärkas. Cancerrehabilitering är en viktig del som 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. 

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. En god palliativ vård utgår från de fyra hörnstenarna symtomlindring, multi-

professionellt samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående, som samtliga är väsentliga delar 

för livskvaliteten och för en god vård i livets slutskede. Den palliativa vården i livets slutskede omfattar fler 

diagnoser än cancer och ska integreras i vården av kroniska sjukdomar.  

 

Allmän palliativ vård ska kunna erbjudas där personen befinner sig i hemmet, på sjukhus eller i kommunens 

särskilda boenden. Kompetensutveckling, teamarbete samt strukturer som stödjer ständiga förbättringar är 

grunden för en förbättrad palliativ vård utanför sjukhusen. Det är viktigt att patienter och anhöriga känner sig 

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Varje år får 1800 män beskedet att deras cancer upptäckts för 

sent och inte går att bota. Det visar på behovet att intensifiera arbetet mot prostatacancer på samma sätt som 

man gjort stora satsningar för dem med bröstcancer.  

 

Regionen ska införa organiserad PSA testning där alla män i länet över 50 år får information om för- och 

nackdelar samt erbjudande att göra ett test. 

 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion som är under utredning. 
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trygga med vården som ges i hemmet. Ett processarbete pågår för att synliggöra och genomföra de områden som 

behöver utvecklas i samverkan. 

 

Specialiserad palliativ vård ska erbjudas när det behövs. En länsgemensam enhet som innefattar palliativa 

vårdenheter och mobila geriatriska team är bildad i länet. En kontinuerlig kompetensutveckling inom området 

palliativmedicin sker för berörd personal inom såväl slutenvård, specialiserad palliativ vård, primärvård och 

annan öppenvård där även kommunernas hemsjukvård innefattas. 

Kvinnors hälsa och förlossning  

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. Arbetet med kvinnors hälsa och att 

förebygga våld i nära relation behöver intensifieras. Sjukvården ska ha en aktiv roll i att fånga upp och hantera 

frågor om våld.  

Alternativ till våld (ATV) 

Verksamheten Alternativ till våld (ATV) erbjuder psykologisk behandling till de som utövar våld i nära 

relationer. ATV erbjuder även psykologisk behandling till personer som utvecklat en psykisk ohälsa till följd av 

utsatthet av våld i nära relationer. Verksamheten har genomförts som ett tvåårigt projekt och har under 2019 

utvärderats. Utvärderingen är positiv och med hjälp av statliga medel utvigdas projektet till att omfatta hela 

länet.   

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.  

 

Tidiga adekvata insatser i livet har bästa effekt och sparar lidande för den enskilde och dess omgivning. Behovet 

av habiliteringsinsatser till barn har ökat markant under senare år. Inte minst inom neuro-psykiatriområdet, men 

också för barn med grava fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. En ny grupp inom habiliteringssektorn är 

de barn som överlever tack vare en bättre hälso- och sjukvård, men med omfattande 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. Andra exempel är döva barn med cochlea-

implantat och barn med autism. Även nyanlända till Sverige med behov av specialisthabilitering ökar.  

 

Under planperioden höjs standarden på habiliteringens lokaler i Värnamo så att habilitering kan bedrivas jämlikt 

i hela länet. 

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: 

 principen om universell utformning 

 befintliga brister i tillgängligheten 

 individuella stöd och lösningar för individens självständighet 

 förebygga och motverka diskriminering 

 

Insatser ska göras som stödjer att patienter med funktionsnedsättningar får vård på lika villkor. Region 

Jönköpings län har ansvar för rådgivning och annat stöd, enligt § 9 i LSS. 

Hjälpmedelsverksamhet  

Området omfattar övergripande funktionshinder- och hjälpmedelsfrågor, verksamhet vid hjälpmedelscentral, 

audionommottagning och syncentral samt ortopedtekniska hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen ansvarar för 
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hjälpmedels-försörjning 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. 

Psykiatri 

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. Den som söker psykiatrisk öppenvård ska ha 

rätt till utredning och behandling från personal med specialistkompetens inom sitt område. Teambaserat arbete 

som är specialiserat på olika typer av diagnosgrupper ger goda förutsättningar att möta behoven hos patienten. 

För att klara det krävs 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbete pågår för att uppnå jämlik psykiatrisk vård i länet och där vården är bland den bästa i landet, inom 

följande utvecklingsområden:  

 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 

 fortsätta 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 

Rättspsykiatri 

Köp av rättspsykiatriska vårdplatser regleras i Överenskommelse om Samverkan och vård i Sydöstra 

sjukvårdsregionen samt Vård vid US 2019. Sedan 2016 råder det brist på rättspsykiatriska vårdplatser i Sverige. 

Utöver de avtalade platserna i Vadstena, köps platser i andra regioner för rättspsykiatrisk vård och häktade som 

är i behov av vård. Rättspsykiatriska kliniken i Jönköping har en nära samverkan med övriga kliniker framförallt 

kring patienter i utskrivningsfas.  

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.  

 

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. Region Jönköpings län har en 

handlingsplan för äldre och läkemedel. Arbetet med läkemedelsgenomgångar behöver förbättras.  

Det är också viktigt att trygga den psykiatriska slutenvården. Därför bör avdelning G på Ryhov öppnas upp. Det 

ska finnas vårdplatser att tillgå på psykakuten. Väntetiden där måste minimeras till max 2 timmar. 

 

I fall patienter blir inlagda mot sin egen vilja, så kallad tvångsvård, kan det bli långa vårdtider och stora belopp 

för den enskilde patienten att betala. Dygnsavgiften för patienter inlagda för tvångsvård ska tas bort. 
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Ambulanssjukvård  

En översyn har gjorts av ambulanssjukvården i länet med anledning av tidigare underskott, nytt arbetstidavtal 

och behov av förändrad schemaläggning. Översynen har även utgått ifrån beläggningsgrad och insatstider. 

Ambulansverksamheten har under 2019 tillförts medel för personalförstärkning för att anpassas till nytt 

arbetstidsavtal samt för två ytterligare dagambulanser.  

 

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.  

 

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. 

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. Bidraget ska 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. 

Smittskydd och vårdhygien  

Smittskyddet svarar för övervakningen av det epidemiologiska läget i länet för att begränsa spridningen av 

smittsamma sjukdomar. Totalt följs årligen över 3 000 fall upp av olika anmälningspliktiga sjukdomar. En annan 

viktig del i det förebyggande arbetet är uppföljningen av vaccinationstäckningen i länet för barnvaccinations-

programmet, kompletterande vaccination av migranter och vaccination av olika riskgrupper. Ett samlat 

vaccinationspaket införs till länets 70-åringar med vaccin mot influensa, lunginflammation, bältros och påfyllt 

skydd mot stelkramp, difteri och kikhosta under förutsättning att Folkhälsomyndigheten tillstyrker detta.  

 

Vårdhygien arbetar med 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.  

Antibiotikaförbrukningen i öppen och sluten vård följs upp och återkopplas till enheterna. Bland annat görs 

årliga besök till varje vårdcentral där diagnoskopplad förskrivning redovisas på förskrivarnivå. 

 

Sprututbytesprogrammet, som är ett samarbete mellan infektionskliniken, missbruksvården och socialtjänsten, 

startade våren 2016 och har nu ca 180 personer inskrivna i verksamheten (hösten 2018). Detta är ett viktigt sätt 

att nå intravenösa missbrukare för att motivera till drogfrihet och förebygga blodsmittor som hepatit B, hepatit C 

och hiv.  

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. 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 

Ansökan om nytt bidrag lämnas in årligen ihop med en verksamhetsplan. Återredovisning med uppföljning av 

hur regionens bidrag använts lämnas årligen in ihop men en förteckning över andra offentliga bidragsgivare. 
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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 SKL som gäller 2018-2020. 

De mest prioriterade områdena är kompetenshöjning gällande totalförsvar, säkerhetsskydd samt 

krigsorganisation och krigsplacering.  

 

Utifrån det ökade uppdraget regeringen gett till regionerna, att påbörja uppbyggnaden av det civila försvaret, 

samt det ökande antalet larm till tjänsteman i beredskap (TiB), bedöms kostnaden för den kris- och 

katastrofmedicinska beredskapen öka.  

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.  

 

I flera decennier har fluorbehandling i skolan bidragit till att ge våra barn goda förutsättningar till bra tandhälsa. 

Det blir allt viktigare med förebyggande vård och fluorpensling tillhör den kategorin.  

 

Alla barn ska ha samma rätt till fluorpensling oavsett var man går i skola. Det ska inte, som idag, vara 

förbehållet vissa skolor medan andra skolor inte får denna behandling. 

Kostnaden för barntandvård är högre i Region Jönköping än snittet i riket. 

I Region Jönköping har alla ensamkommande barn gratis tandvård eftersom barn generellt har fri vård. 

 

Av de tiotusental som sökt asyl sista åren i Sverige har många uppgivit de är minderåriga, så kallade 

ensamkommande. Ålderskontroller av ensamkommande som gjorts av Rättsmedicinalverket visar emellertid att 

närmare 8 av 10 är över 18 år. Det skadar förtroendet för asylsystemet och kostar miljoner i välfärdsystemet. 

 

Sverigedemokraternas inriktning är att fri barntandvård inte ska erbjudas om patienten är uppenbart äldre än 23 

år. I dessa fall ska regionen inte utföra någon behandling utan omgående begära korrekta åldersuppgifter av 

migrationsverket alternativt erbjuda en ålderskontroll. 
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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. 

Perspektiv: Lärande och förnyelse 

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 kunden  

 stöd för såväl organisatoriskt, som personligt lärande varje dag 

 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.  

 

STRATEGISKT MÅL Professionell och förbättringskunskap  

FRAMGÅNGSFAKTOR Lärande i vardagen  

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Antal forskarutbildade 
medarbetare  

Sammanställning hos 
Futurum  

Fler än 125 133  

Antal publikationer  Sammanställning  Fler än 150 182 161 

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 
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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.  

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. Hälsohögskolan planerar 

tillsammans med Region Jönköpings län en ansökan om att få etablera en tandläkarutbildning. En sådan 

utbildning kommer innebära att den odontologiska kliniska forskningen behöver förstärkas. 

Perspektiv: Ekonomi 

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. 

 

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. Andra viktiga utvecklingsområden som stödjer en 

kostnadseffektiv verksamhet är Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS) och Rätt använd kompetens (RAK).  

 

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. 

STRATEGISKT MÅL God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

FRAMGÅNGSFAKTOR Kostnadseffektiv verksamhet 

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Ekonomi i balans  Ekonomisystem  Inte överstiga budget negativ avvikelse   
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Avgiftsnivåer  

Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas i intranätet, på Region Jönköpings läns webbplats rjl.se samt i särskild 

bilaga till budgeten. 

Verksamhetsmått 

Redovisade i tertial och årsbokslut 

 2016 2017 2018  

Primärvård*     

Totalt primärvård 

 

  

 

Antal besök, läkare 466 022 458 621 455 715  

Antal besök, annan personalkategori 835 982 843 657 828 406  

Specialiserad somatisk vård*     

Totalt somatisk vård 
 

  
 

Vårdtid i dagar 221 061 208 757 192 707  

Antal läkarbesök 404 825 389 405 400 238  

Antal besök annan personalkategori 292 159 291 704 295 008  

Disponibla vårdplatser (egna) *** 662 612 598  

Vårdtillfällen (egen regi) 54 049 51 335 48 918  

*** Med målsättning att öppna tillfälligt stängda vårdplatser 
ska antalet disponibla vårdplatser öka i jämförelse med 
2018 års genomsnitt.  

    

Specialiserad psykiatrisk vård*     

Totalt psykiatrisk vård 
 

  
 

Vårdtid i dagar 57 533 56 458 48 442  

Antal läkarbesök 23 967 25 309 26 203  

Antal besök annan personalkategori 103 772 108 258 105 761  

Disponibla vårdplatser (egna) 141 137 129  

Vårdtillfällen (egen regi) 4 276 4 177 4 040  

*Avser länets invånares vårdkonsumtion 
 

   

Övrig hälso- och sjukvård     

Besök för utprovning av ortopedtekniska hjälpm. 14 687 16 377 16 999  

Antal ambulanstransporter 45 600 46 701 49 400  

Tandvård**     

Barn- och ungdomstandvård 
 

  
 

Antal behandlade barn 60 801 66 650 67 659  

Allmäntandvård vuxna 
 

   

Antal behandlade patienter 88 535 83 495 78 486  

Specialisttandvård 
 

   

Antal behandlade patienter 11 323 10 796 11 358  

Tandvård för patienter med rätt till tandvårdsstöd 
 

   

Antal patienter, munhälsobedömning 4 409 4 469 4 227  

Antal patienter, nödvändig tandvård 3 802 3 727 3 957  
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Medarbetare 
 
 

 

Vi vill ge vårdpersonalen den uppskattning de förtjänar i form av rimliga löner och god arbetsmiljö.  

 

Varje vårdanställd har sina unika förutsättningar och ett eget livspussel att få ihop. Personalen ska ha stort 

inflytande över sina arbetstider, med rätt till heltid såväl som deltid. 

 

Inför 2020 och framåt finns stora utmaningar inom medarbetarområdet. Regionen har dock ett bra 

utgångsläge. Hyrbemanningen är exempelvis lägre än snittet. 

 

Medbestämmande och tydliga karriärvägar på arbetsplatserna är viktiga frågor för att bli en attraktivare 

arbetsgivare. 

 

Elever på högstadier /gymnasier ska inför val av vidareutbildning få bättre information om vårdyrkets 

fördelar. 

 

Regionen ska i samarbete med Hälsohögskolan införa en ”jobbgaranti” i regionen för de elever som fullföljer 

en akademisk utbildning där. 
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Det finns personal som jobbat många år i ett yrke som släpar efter i lön. Detta på grund av att ingångslönerna höjts mer än 

den årliga löneuppräkningen. En nyanställd sjuksköterska kan tjäna mer än en som arbetat många år. Detta vill vi göra 

något åt. 

 

Vi tillskjuter 50 miljoner på en lönejustering för att så långt det är möjligt jämna ut skillnader utifrån tjänstgörings år inom 

de olika befattningsnivåerna. 

 

Typbefattningarna delas in i olika poängintervall, här benämnda med bokstäver.  

Intervallen utgör vad som i andra sammanhang kallas för löneboxar och utgör utgångspunkt för lägsta respektive högsta lön 

för de befattningar som finns i intervallet.  

 

Den övervägande delen av de anställdas löner befinner sig alltså inom intervallens gränser. Inom varje intervall ska alla 

befattningar lönesättas utifrån samma utgångspunkter, om inte påtagliga marknadskrafter påverkar lönebildningen.  

 

En ny medarbetare kommer in i undre delen av intervallet men kan genom 40-50 lönerevisioner klättra och gå i pension i 

taket. Boxen måste vara stor nog att klara det. 

 

 
 

Så här ser det ut när alla löner (blå färg) plottras in i den önskade strukturen. 

 

Det som framgår tydligt är att det finns behov av ökad lönespridning och en lönekarriär hela yrkeslivet i flera yrkesgrupper.  

Tydligt också att lönerna idag är ”baktunga”.  
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Befolkningens behov är grunden för Region 

Jönköpings läns verksamhet och medarbetarnas 

kompetens. Förmåga till lärande och samverkan har 

stor betydelse för kvaliteten på de tjänster som 

erbjuds. Att vara en arbetsgivare i toppklass är en 

framgångsfaktor för att kunna erbjuda och 

genomföra en verksamhet med hög kvalitet. 

Kännetecknande för oss som attraktiv arbetsgivare 

är utbudet av meningsfulla arbetsuppgifter och 

utvecklande yrken. Även insatser för att utveckla 

medarbetarnas delaktighet, engagemang och 

arbetsglädje bidrar starkt. 

Planeringsförutsättningar 

Kraven på Region Jönköpings läns verksamheter 

kommer att vara fortsatt höga och det är en 

utmaning att kontinuerligt ställa om till nya 

förutsättningar. Balans mellan verksamhetens 

uppdrag, personalkostnader och ekonomiska ramar 

måste upprätthållas för att behålla en långsiktig och 

stabil utveckling. Verksamheternas anpassning till 

befintliga budgetramar fortsätter. 

Omställningsåtgärder kommer att behövas under 

hela planperioden kopplade till förändringar i 

verksamheten på grund av nya behov, 

effektiviseringar och utveckling. 

 

En framgångsfaktor i detta arbete är välfungerande 

samverkan och samarbete såväl internt inom 

organisationen som externt. Kompetensförsörjning 

är av stor vikt för Region Jönköpings läns 

verksamheter, både på kort och på lång sikt. 

Förutsättningarna varierar inom länet och det är 

ibland svårt att rekrytera inom vissa områden. 

Kompetensutveckling och ett kontinuerligt 

rekryteringsarbete sker för att täcka kommande 

pensionsavgångar, annan rörlighet och behov av ny 

kompetens. 

 

Utgångspunkter i siffror 

Totalt har Region Jönköpings län cirka 10 600 

medarbetare varav knappt 80 procent är kvinnor. 93 

procent är tillsvidareanställda och 7 procent är 

visstidsanställda. Dessutom finns cirka 250 

timavlönade årsarbetare. Drygt 13 procent av de 

anställda har utländsk bakgrund (utrikes födda samt 

inrikes födda vars båda föräldrar är utrikes födda), 

vilket kan jämföras med drygt 19 procent för 

befolkningen i länet. Andelen heltidsanställda 

månadsavlönade uppgår till 82 procent och 

medelåldern bland medarbetarna är 46,7 år. 

Ungefär 270 medarbetare, eller knappt 3 procent, 

går i pension varje år de närmaste tio åren. 

 

Sjukfrånvaron mätt i årsarbetare uppgick 2018 till 

samma nivå som 2016. Sjukfrånvaron förändras 

över tid på ett regelbundet sätt varför det är 

sannolikt att sjukfrånvaron kommer att minska 

något under kommande planperiod. Region 

Jönköpings läns sjukfrånvaro ligger i jämförelse 

med andra regioner och landsting under 

riksgenomsnittet.   

 

 
 

  
Sjukfrånvarande årsarbetare i procent 2004–2018 

 

Verksamhetsövergångar inom hemsjukvård, 

länstrafik, sjukhusapotek, primärvård och 

regionbildning har påverkat antalet medarbetare i 

olika personalgrupper. Sedan 

verksamhetsövergången av hemsjukvården till 

kommunerna vid årsskiftet 2012/2013 har antalet 

årsarbetare i Region Jönköpings län totalt sett ökat 

med 10 procent. Läkare har ökat med 11 procent 

och sjuksköterskor har ökat med 8 procent. Den 

tidigare minskningen av undersköterskor har vänt 

och istället har en ökning skett de senaste åren. I 

årsarbetare räknat motsvarar det ungefär 200 

sjuksköterskor, 120 läkare och 60 undersköterskor. 

Även gruppen handläggare och administratörer har 

ökat till följd av de nya verksamheter och uppdrag 

som tillkommit.  

 

Fördelning och utveckling inom sju av regionens 

stora personalgrupper mätt i årsarbetare framgår av  

 
 
 
Utveckling av månadsavlönade årsarbetare för de sju 
största personalgrupper per den sista december 
respektive år.  

*Innehåller personalgrupperna 
Fysioterapeut/arbetsterapeut, kurator med flera, övrig 
rehabilitering och förebyggande arbete. 
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Även om antalet medarbetare i Region Jönköpings 

län totalt sett har ökat den senaste femårsperioden 

finns bemanningsproblem och det är svårrekryterat 

inom vissa verksamheter och områden.  

Nationella prognoser visar att tillgången på flera 

större yrkesgrupper kommer att vara begränsad 

även framöver. Inom vissa yrkesgrupper finns 

också utmaningar som till exempel 

generationsväxlingar eller hög personalomsättning. 

 

Under andra halvåret 2018 till och med första 

halvåret 2019 var personalomsättningen 9,1 

procent; 903 medarbetare slutade sin anställning 

varav 246 gick i pension. Det är en minskning med 

0,1 procentenheter jämfört med samma period 

föregående år. Under samma period 

tillsvidareanställdes 980 medarbetare.  

Personalomsättningen skiljer sig åt i olika 

yrkesgrupper.  

 

 
Personalomsättning de sju största personalgrupperna 
andra halvåret 2018 – första halvåret 2019. 

 

Strategiskt mål 

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

 

Strategisk kompetensförsörjning 

Sveriges befolkning fortsätter att växa och det finns 

en stor utmaning i att antalet barn, unga och äldre 

ökar snabbare än den arbetsföra befolkningen. Den 

demografiska utvecklingen i Region Jönköpings län 

stämmer väl överens med utvecklingen nationellt 

vilket innebär att det inte kommer finnas utrymme 

att öka personalstyrkan i förhållande till de krav 

som den totala befolkningstillväxten betingar. Det 

kommer därför krävas fler och andra insatser än 

bara rekrytering för att fortsatt kunna ha en god 

kompetensförsörjning av verksamheten.  

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 hälso- och 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 2018 och är låga per invånare i jämförelse 

med många andra landsting/regioner. Arbetet med 

hyrpersonal utifrån beslutade handlingsplaner 

fortsätter för att nå en stabil och varaktig 

bemanning med egna medarbetare för den löpande 

verksamheten.  

Region Jönköpings läns kompetensförsörjningsplan 

ligger till grund för arbetet med att möta framtidens 

utmaningar genom att attrahera, rekrytera, utveckla, 

engagera och, när det är aktuellt, avveckla 

medarbetare. Planen ligger även till grund för 

verksamhetsområdenas konkreta arbete med 

kompetensförsörjning. 

 

Framgångsfaktor: Attrahera och rekrytera 

Att stärka arbetsgivarvarumärket är en central 

strategi för att attrahera nya och engagera befintliga 

medarbetare. Arbetet sker inifrån och ut genom att 

en positiv kultur skapar stolta medarbetare och 

goda ambassadörer. Genom ökad synlighet och 

målgruppsanpassad kommunikation marknadsförs 

Region Jönköpings län som en attraktiv 

arbetsgivare och en framgångsrik region. En 

välfungerande rekryteringsprocess och ett bra 

bemötande av alla arbetssökande är en viktig del i 

strategin för att bygga arbetsgivarvarumärket. 

 

Varje rekrytering är en stor investering och det är 

viktigt att rekryteringsarbetet genomförs 

professionellt och kvalitativt. Vår 

kompetensbaserade rekryteringsmodell säkerställer 

struktur och systematik i rekryteringsarbetet och 

ska leda till att den kandidat som bäst stämmer 

överens med behovsanalysen anställs. 

 

 

Framgångsfaktor: Kompetenta och 
engagerade medarbetare 

Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna 

är avgörande för organisationens framgång. 

Verksamhetens behov, regelbundna 

medarbetarsamtal och individuella 

kompetensutvecklingsplaner ligger till grund för att 

utveckla och tillföra kompetens på ett sätt som 

stärker såväl individen som verksamheten i sin 

helhet. 

 

Arbetet med att använda rätt kompetens är centralt 

på varje nivå och del i organisationen. 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 
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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. För att möta invånarnas behov krävs även ökad 

flexibilitet och effektiv planering av arbetstider och 

arbetstidsförläggning men även en ökad intern 

rörlighet av medarbetare, där befintlig kompetens 

matchas mot verksamheternas behov både lokalt 

och över klinik- och verksamhetsgränser. 

 

Region Jönköpings län erbjuder goda möjligheter 

till att jobba med utveckling och förbättringsarbete. 

Genom att tydliggöra karriärmöjligheter och främja 

intern rörlighet ges medarbetare en möjlighet att 

utveckla både sig själva och verksamheten. 

 

En väl fungerande lönebildning är en viktig 

förutsättning för att fortsatt vara en attraktiv 

arbetsgivare. För att överbrygga en kommande 

generationsväxling är det viktigt att medarbetare 

har möjlighet att få en god löneutveckling under 

hela sitt yrkesliv, utan att byta karriär. Det är också 

en del i verksamhetsstyrningen och drivkraften att 

motivera till bra arbetsprestationer.  

Region Jönköpings län driver en lönepolitik 

inriktad mot konkurrenskraftiga löner som kan 

hävda sig på marknaden. Lönebildningen ska 

stimulera till ökat engagemang och utveckling av 

verksamhetens produktivitet och kvalitet. 

Löneöversynen ska vara en naturlig del i den 

löpande verksamheten och ge möjlighet till 

löneutveckling för de medarbetare som bidrar mest 

till verksamheten. Genomförd kartläggning av 

löneläget ligger till grund för riktade satsningar som 

behöver påbörjas under planperioden för att nå 

önskad lönestruktur.  

 

Ökade krav på säkerhet och avancerad teknik, höjer 

kraven på utbildning och träning. Inom hälso- och 

sjukvården är Metodikum en länsgemensam 

verksamhet som stödjer medarbetarnas möjligheter 

att träna sina färdigheter och teamsituationer kring 

patienten. 

 

Verksamhetsförlagd utbildning under studietiden är 

av stor betydelse. Kontinuerlig samverkan med 

utbildningsanordnare skapar förutsättningar för 

integration av teori och praktik som studenterna 

behöver.  

 

Region Jönköpings län samverkar alltmer med 

andra huvudmäns verksamheter, till exempel 

kommunerna, sydöstra sjukvårdsregionen och olika 

lärosäten och utbildningsanordnare. Ett tätt 

samarbete med lärosäten och utbildningsanordnare 

är viktigt för att säkra kompetensförsörjningen samt 

kvalitet och innehåll i utbildningarna. Samarbete 

pågår inom en rad olika områden och yrkesgrupper. 

Bland annat är Jönköping en av fyra 

huvudstudieorter för läkarprogrammet vid 

Linköpings universitet, arbete pågår tillsammans 

med kommunerna kring vård- och omsorgscollege, 

och sedan tidigare finns ett tätt samarbete med flera 

högskolor kring både grund- och 

specialistutbildningar för sjuksköterskor.  

 

Framgångsfaktor: Hälsa, delaktighet och 
likabehandling 

 

Region Jönköpings län arbetar aktivt med 

hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande 

insatser för en god organisatorisk och social 

arbetsmiljö. Syftet är att vara en attraktiv 

arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö 

präglad av hälsa och säkerhet där medarbetarna 

upplever delaktighet, engagemang och arbetsglädje. 

 

Medarbetarpolicyn är grunden för medarbetarskapet 

i Region Jönköpings läns verksamheter. 

Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande 

samarbete mellan kollegor, medarbetare och chefer 

i det dagliga arbetet. Det är allas gemensamma 

ansvar att bidra till god arbetsmiljö och god 

kommunikation. Medarbetarskapet är ansvarsfullt 

och krävande, samtidigt som det är meningsfullt 

och utvecklande. Alla medarbetare ska få tillgång 

till stöd, utbildning och utveckling utifrån 

verksamhetens behov.  

 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 

riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och 

uppföljningar ske regelbundet för att främja en god 

arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall. 

För att utveckla det systematiska hälso- och 

arbetsmiljöarbetet ytterligare behöver arbetssätt 

utvecklas med fokus på främjande och 

förebyggande faktorer och spridning av goda 

exempel inom regionen. 

 

Goda resultat avseende rehabilitering kräver tidiga 

och aktiva insatser, bland annat i samverkan med 

företagshälsovården, hälso- och sjukvården och 

Försäkringskassan. Alla medarbetare ska erbjudas 

en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån 

sina behov. Målet är att medarbetare som är i 

pågående sjukskrivning ska få ökat stöd och 

tidigare komma tillbaka till arbete.  

 

Arbetsmiljöenheten som är Region Jönköpings läns 

företagshälsovård, är en stödresurs i det 

systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet.   

 

Att erbjuda medarbetare möjlighet att arbeta heltid 

bidrar till att lösa de kommande demografiska 

utmaningarna samt gör det både attraktivt att arbeta 

i vår organisation och bidrar till ökad jämställdhet. 

Samtidigt är det viktigt att medarbetarna ges 

inflytande över den egna arbetssituationen och har 
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en möjlighet att påverka sitt dagliga arbete och sina 

arbetstider utifrån verksamhetens behov. 

 

Under 2019 genomförs en kombinerad 

medarbetarskap- och säkerhetsundersökning inom 

hela Region Jönköpings län. Arbetet med resultat 

och handlingsplaner ingår i det ordinarie 

systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet och 

ska prioriteras under 2020. Undersökningen har 

fokus på faktorer som driver en kultur som 

premierar aktivt medarbetarskap och säkerhet. 

 
Inom Region Jönköpings län råder nolltolerans mot 

diskriminering, trakasserier, repressalier och 

kränkande särbehandling. Region Jönköpings län 

ska fortsätta arbeta aktivt för att skapa goda och lika 

förutsättningar för alla medarbetare oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

 

De aktiva åtgärderna omfattar arbetsförhållanden, 

löner- och anställningsvillkor, rekrytering, 

utbildning och kompetensutveckling samt 

möjligheterna att förena arbete med föräldraskap. 

Arbetet ska ingå som en del i det ordinarie 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Som stöd i det 

arbetet finns även en riktlinje för att förbygga och 

hantera kränkande särbehandling, diskriminering, 

trakasserier och repressalier. Arbete för 

likabehandling stärker bilden av Region Jönköpings 

län som en attraktiv arbetsgivare. 

 

Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram 

omfattar sociala förhållanden, ekonomiska villkor 

och miljöhänsyn. Det sociala hållbarhetsarbetet 

utgår från människors lika värde och att människor 

med olika bakgrund, färdigheter och 

livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap 

och nya insikter. I programmet utvecklas 

arbetsgivarens arbete med åtgärder för lika 

möjligheter och rättigheter. 

 

Framgångsfaktor: Chef- och ledarskap 

Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på 

Region Jönköpings läns grundläggande värderingar 

och är en nyckel till att uppfattas som en attraktiv 

arbetsplats. Chefspolicyn ger vägledning och stöd. 

Med fokus på invånarnas behov ska chefen verka 

för verksamhetens resultat och utveckling, 

medarbetares kompetensutveckling, 

arbetstillfredsställelse och leda det systematiska 

förbättringsarbetet. Cheferna är 

arbetsgivarföreträdare och har ett helhetsansvar för 

sin verksamhet och att nå uppsatta mål.  

Region Jönköpings län har drygt 500 chefer på 

olika nivåer. Ett kontinuerligt rekryteringsbehov 

kommer att finnas under planperioden. Internt 

rekryterade chefer har kunskap om verksamheten, 

organisationen och kulturen. Att bli chef är en 

möjlig intern karriärväg. Samtidigt är det positivt 

att en del chefer rekryteras externt, då nya 

kunskaper, synsätt och erfarenheter tillförs 

verksamheten. 

Chefer behöver kontinuerligt stärkas i sin roll som 

arbetsgivarföreträdare och ledare. Program och 

utbildningar kring chefs- och ledarskap, samt 

talangutveckling är en viktig förutsättning för att 

kunna leda det systematiska förbättringsarbetet. 

Chefer deltar även i nätverk för engagerat ledaskap 

som ger utrymme att i dialog och nätverk med 

andra chefer, ge och få stöd och inspiration i 

aktuella frågor. Genom teori och praktiska övningar 

sker en fördjupning i konkreta frågeställningar som 

rör möjligheter och utmaningar i rollen som chef.  
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Framgångsfaktor Systemmätetal Mätmetod Periodicitet Mål 2020 Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Kompetenta och 
engagerade 
medarbetare 

Kostnad för 
bemanningsföretag 

Ekonomisystem Månad Kostnaderna för 
bemanningsföretag ska 
minska i jämförelse med 
föregående år. 

  

Kompetenta och 
engagerade 
medarbetare 

Kompetens-
utvecklingsplan 

Heroma Tertial Minst 90 % av alla 
medarbetare ska ha en 
dokumenterad 
kompetensutvecklingsplan. 

85 % 85 % 

Hälsa, 
delaktighet och 
likabehandling 
 

Medarbetarsamtal Heroma Tertial Minst 90 % av alla 
medarbetare ska ha 
medarbetarsamtal 

91 % 91 % 

Hälsa, 
delaktighet och 
likabehandling 
 

Personalhälsa Heroma Månad Sjukfrånvaron för 
medarbetare ska inte öka i 
jämförelse med samma 
period föregående år 

4,9 % 5,1 % 

Uppföljning av specifika aktiviteter, riktade insatser och åtgärder genomförs i berörda verksamheter och projekt. 

Inom flera av framgångsfaktorerna finns även ytterligare uppföljningsmått. 
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Stöd och service 
Dessa funktioners övergripande uppdrag är att stödja verksamheterna utifrån deras behov och bidra 
till utveckling och kostnadseffektiv verksamhet. 
 

 

Inriktning 

En betydande andel, cirka 20 procent, av Region Jönköpings läns samlade verksamhet är olika typer av stöd- och 

servicefunktioner: 

 Upphandling samt utrustningsprojektering 

 Materialförsörjning 

 Läkemedelsförsörjning 

 Transporter 

 Administrativ service 

 Information och kommunikation 

 Hjälpmedelsservice 

 IT 

 Vårdnära service 

 Lokaler 

 Medicinteknisk service 

 Miljö 

 Säkerhet 

 Sjukvårdsrådgivning 1177 

 Kontaktcenter 

 

Dessa funktioners övergripande uppdrag är att stödja verksamheterna utifrån deras behov och bidra till 

utveckling och kostnadseffektiv verksamhet. För att skapa utrymme för utveckling av välfärden krävs att dessa 

verksamheter i samråd med sina kunder ständigt prövar möjligheter till effektivisering.  

Vårdnära service 

Bra och välfungerande vårdnära servicetjänster är viktiga delar för att verksamheterna ska fungera. 

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. Exempel på detta är patientnära städning, 

måltidshantering, förråds- och textilhantering samt patienttransporter. Vårdnära service är en viktig del i arbetet 

för rätt använd kompetens.  

Upphandlingsstrategi, inköp och upphandling 

Upphandling är en strategisk viktig fråga för Region Jönköpings län. Upphandling ska utgå från välfärdens och 

medborgarnas behov. Region Jönköpings län ställer krav på att det som upphandlas omfattas av långtgående 

krav på hållbarhet och socialt ansvarstagande. Region Jönköpings län ställer också långtgående miljökrav med 

grund i vårt program för Hållbar utveckling. Vid upphandlingar ges förutsättningar för innovationer och 

innovationsvänliga lösningar. Region Jönköpings län ska möjliggöra en hållbar tillväxt och resurseffektivitet 

utifrån ett helhetsperspektiv samt bidra till cirkulär ekonomi där returflöden skapas och material tas tillvara. 

Region Jönköpings län ska vid utformningen av upphandlingsavtal möjliggöra inköp av livsmedel som 

produceras med omfattande krav på god djurhållning. 

 

Region Jönköpings län ska möjliggöra för små och medelstora aktörer, inte minst på landsbygden, samt den 

idéburna sektorn att konkurrera om Region Jönköpings län avtal när det är relevant. Vi ställer krav på 

kollektivavtalsliknande villkor inom de branscher det är behövligt. Kravet gäller i alla led, även 

underentreprenörer. En god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor ska även omfatta personal i upphandlad 

verksamhet. Krav på personalövertagande ska finnas med i de upphandlingar där det är relevant. 
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Region Jönköpings läns policy för upphandling av varor och tjänster baseras på: 

 offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär 

 effektiva inköp 

 en mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens 

 en rättssäker offentlig upphandling 

 en upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar 

 en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling 

 offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle. 

 

En bra process för upphandling av varor och tjänster har stor betydelse för verksamhetens effektivitet. Förutom 

bra kvalitet och användarvänlighet till lägsta pris, handlar det om att vid inköp ta hänsyn till intentionerna i 

Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling. Fokus ska läggas på en fortsatt utveckling av 

inköpsprocessen och investeringsprocessen. För att minska kostnaderna ska arbetet med ett mer standardiserat 

produktsortiment fortsätta samt det elektroniska stödet i upphandling och i processen från beställning till 

betalning utvecklas. Region Jönköpings län arbetar kontinuerligt för att de strategiska upphandlingarna ska ge så 

stora effekter som möjligt. Under planperioden ska några områden definieras där innovationsvänlig upphandling 

ska främjas.  

 

Lokalförsörjning 

Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler med god arbetsmiljö är en förutsättning för att verksamheten ska 

kunna drivas på ett effektivt sätt. Hög nyttjandegrad och effektiv fastighetsförvaltning lägger grunden för detta. 

Sjukvården har lika hyressättning i länet för lika lokaltyp. Konkurrensutsatta verksamheter har en marknadshyra. 

Genom samverkan med andra regioner, Tekniska Högskolan vid Jönköpings University, Centrum för vårdens 

arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola samt Sveriges Lantbruksuniversitet, sker en aktiv 

kunskapssamverkan och vårdbyggnadsforskning i syfte att bygga rätt lokaler och effektivisera byggprocessen. 

Viktiga områden är att se till att lokalerna är tillgängliga för alla och att satsningen på energisparåtgärder 

fortsätter för att nå mål som sätts i program för hållbar utveckling, regionalt och nationellt. Inomhusklimatet är 

en viktig arbetsmiljöfråga att ta hänsyn till vid både ny- och ombyggnad. 

 

I Programmet för hållbar utveckling har det redovisats behov av energisparåtgärder samt åtgärder för att öka 

andelen förnyelsebar energi. Investeringsramen har 30 miljoner kronor under 2017–2020 för att även inrymma 

projekt med byte till förnyelsebara energikällor, till exempel solceller. 

 

Vid prioritering av fastighetsobjekt tas särskild hänsyn till behov att öka den fastighetstekniska och 

installationstekniska säkerheten. De senaste åren och kommande år sker flera större fastighetsinvesteringar inom 

de tre akutsjukhusen i syfte att framtidssäkra lokalmässiga förutsättningar för en fortsatt god vård. 

IT 

Region Jönköpings läns förmåga att digitalisera arbetsprocesser och utveckla enkla och användbara tjänster är 

avgörande för att kunna möta de för väntningar som såväl invånare som medarbetare har på effektiva, säkra och 

moderna arbetssätt och servicenivåer. Vi strävar alltid efter nationell och regional samverkan för att nå 

standardiserade arbetssätt, bättre e-hälsotjänster, effektivare administration och för att hushålla med våra 

resurser.  

 

De IT-lösningar som tas fram behöver samverka med den nationella IT-infrastrukturen, för att underlätta 

integrationen mellan system och tjänster. Det gör det enklare att utbyta information mellan olika aktörer och 

system samt mellan patient och vårdgivare. Målet är att invånaren ska få en bättre och mer sammanhållen vård, 

oavsett vem som utför vården, och att aktörer som organisationer och företag ska kunna kommunicera med 

Region Jönköpings län på ett effektivt sätt, samtidigt som medarbetarna ska ha säkra och arbetsbesparande 

verktyg. Gemensamma satsningar kan aktualiseras under planperioden. 

Kommunal utveckling 

I och med regionbildningen bestämde länets kommuner att deras gemensamma arbete med kommunal utveckling 

blir en del i Region Jönköpings läns verksamhet. Verksamheten finansieras av kommunerna och via externa 

projektmedel. 
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STRATEGISKT MÅL God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet 

Avser regionstyrelsens budgetanslag  

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2019 Resultat 2016 Resultat 2017 

Ekonomi i balans  Ekonomisystem  Inte överstiga budget     
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Regionfullmäktiges direktiv till 
styrelse och nämnder avseende 
budget 2020  
 

 

 

Grundläggande principer 

Beräkning av verksamhetens nettokostnad 

Utgiftsramarna per nämnd och område utgår från 

beslutad budget för 2019 med hänsyn tagen till 

beslutade förändringar under året samt de 

utökningsramar som påverkar. 

 

Regionfullmäktige fördelar budgeten på nivåerna 

regionstyrelse och nämnder samt utgiftsramar per 

område i enlighet med uppdelningen i VI 2000 

(Verksamhetsindelning 2000). Utgiftsramarna är 

uppräknade med index för kostnadsökningar 

avseende löner och priser (LPIK Löne- och 

prisförändringar för landsting) vilket fastställs av 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  

Generella och riktade statsbidrag 

Regionens prioriteringar utgår från de 

grundläggande värderingarna, visionen, målbild 

2030 och de strategiska målen. Huvudprincipen för 

generella och riktade statsbidrag är att de är en del 

av finansieringen för Region Jönköpings län. 

I budget 2020 har de riktade statsbidrag inom hälso- 

och sjukvården som är knutna till 

överenskommelser mellan SKL och staten räknats 

in. 

Regionstyrelsen och nämndernas ansvar - 
utgiftsområden 

Regionstyrelsen ska leda och samordna 

förvaltningen av Region Jönköpings läns 

angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas 

verksamhet. Regionstyrelsen och nämnderna har att 

fatta beslut inom ramen för Budget med 

verksamhetsplan 2020.  

 

Förändring av utgiftsramar, oförutsedda 
utgifter med mera 

Regionstyrelse och nämnder har befogenhet att 

inom nämndens totala budgetram under året göra 

förändringar mellan utgiftsområden i de fall det är 

en del i att uppnå fullmäktiges beslutade Budget 

med verksamhetsplan 2020. Utöver det har 

regionstyrelse och nämnder befogenhet att inom 

ram under året göra förändringar till följd av 

oförutsedda händelser eller annan händelse som till 

sin karaktär eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut 

i regionfullmäktige.  

 

Regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 

med mera uppgår till 14 miljoner kronor. 

 

Regionstyrelsen har att pröva frågan om medel ska 

anvisas för ökade lokalkostnader i 

anslagsfinansierad verksamhet till följd av större 

fastighetsinvestering. Samma gäller vid ökade 

kapitalkostnader i anslagsfinansierad verksamhet 

till följd av större inventarieinvestering. 

Finansiering sker med utrymme för ökade 

avskrivningskostnader. 

Uppföljning 

Regionstyrelse och nämnder ska genom månads-

rapporter från förvaltningen löpande följa 

verksamhet och ekonomi. Efter april ska 

regionstyrelsen till regionfullmäktige återrapportera 

en tertialrapport med sammanfattning av hur 

verksamheten utvecklas mot de mål som anges i 

budgeten samt ekonomisk helårsprognos. Efter 

augusti ska regionstyrelsen lämna delårsrapport 

samt för helåret årsredovisning till 

regionfullmäktige. 

 

I delårsrapporten och årsredovisningen ska 

återrapporteringen spegla regionfullmäktiges 

fördelning per nämnd och utgiftsramar. 

Regionstyrelsen kan välja att särskilt följa vissa 

uppdrag och utökningsramar. 

 

Regionstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt följa 

övriga nämnders verksamhet och ekonomi. Nämnd 

med låg måluppfyllelse avseende systemmätetal, 

oavsett perspektiv inom balanced scorecard, ska i 

samband med att delårsrapport per april respektive 

augusti i protokollet till ärendet beskriva vilka 

åtgärder nämnden vidtagit eller avser att vidta i 

syfte att nå förbättrad måluppfyllelse. Med låg 

måluppfyllelse avses i första hand systemmätetal 

som vid mätningen visar rött, det vill säga inte är 

uppfyllt. Likaså eventuell avvikelse mot budget. 

Protokollet delges regionstyrelsen inför dess 
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behandling av delårsrapporten. Nämndens 

ordförande redogör även muntligen vid styrelsens 

sammanträde för åtgärderna. 

  

Avsikten är att denna hantering ska gälla under 

mandatperioden 2019-2022.
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Budget 2020 per nämnd och utgiftsområde enligt VI 2000, mnkr 

 
 

Budget 201909 Budget 2020

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)

Utbildning -49,2 -45,5

Kultur -157,0 -141,2

Allmän regional utveckling -43,5 -45,0

Politisk verksamhet -1,4 -1,4

Summa -251,1 -233,1

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)

Trafik och infrastruktur -831,9 -896,7

Övrig hälso- och sjukvård -69,7 -69,5

Politisk verksamhet -1,4 -1,4

Summa -903,1 -967,5

Nämnden för folkhälsa och sjukvård (FS)

Primärvård -1 971,9 -2 019,9

Specialiserad somatisk vård -5 840,5 -6 040,6

Specialiserad psykiatrisk vård -870,0 -891,6

Tandvård -276,1 -283,7

Övrig hälso- och sjukvård -449,8 -451,7

Politisk verksamhet -0,9 -0,9

Medicinsk service -28,1 -28,7

Summa -9 437,2 -9 717,1

Regionstyrelsen (RS)

Primärvård -29,4 -30,2

Specialiserad somatisk vård 0,0

Specialiserad psykiatrisk vård 0,0

Övrig hälso- och sjukvård -209,9 -215,8

Allmän regional utveckling -19,5 -19,6

Politisk verksamhet -61,9 -63,6

Medicinsk service -1,1 -1,1

Allmän service -187,2 -165,7

Fastighetsförvaltning 60,5 31

Summa -448,5 -464,9

0,0

Parlamentariska nämnden (Politisk verksamhet) -0,2 -0,2

Patientnämnden (Politisk verksamhet) -1,2 -1,3

Verksamhetens nettokostnad -11 041 -11 384

Skatteintäkter och utjämning 11 508 11 781

Verksamhetens resultat (före finansnetto) 467 397

Finansnetto -92 5

Årets resultat 375 402
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Regionstyrelsen och nämndernas ansvar – 
egna verksamhetsområden 

Budget för egna verksamhetsområden 

Regionfullmäktiges beslutade Budget med 

verksamhetsplan 2020 anger utgiftsramar och 

verksamhetsmål som ska nås för Region 

Jönköpings läns samlade åtagande, oavsett vem 

som utför verksamheten. För de delar av 

verksamheten som utförs i egen regi, ska 

regionstyrelse och nämnder senast i december 2018 

fastställa budget per verksamhetsområde 

(förvaltningsbudget).  

 

Regionstyrelse och nämnder ska samtidigt fastställa 

en budget för de delar av styrelsens och nämndens 

utgiftsramar som inte fördelats till 

verksamhetsområden. Regionstyrelsen har ansvar 

för att samordna arbetet med förvaltningsbudget i 

vilka verksamhetsuppdrag och budget 

konkretiseras. 

Budgetprinciper för verksamhet i egen regi 
Ersättningsformer 

Huvudsakligen ges ett budgeterat anslag till 

respektive verksamhetsområde. Några 

verksamhetsområden omfattas helt eller delvis av 

andra ersättningsformer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsområde 

 

 

Anslag Annan ersättning 

Hälso- och sjukvård 

 

 
Vårdcentralerna Bra Liv  Primärvård som ingår i vårdval ersätts enligt 

”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”. 

Psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik 

Budgetram för psykiatri 

Budgetram vid specifika uppdrag (till 
exempel mammografi). 

Intäkter från köpande enheter 

Folktandvården Budgetram för vissa delar av  
specialisttandvården: 

 tandvård som inte kan finansieras 

 genom intäkter från patient och 

 försäkring. 

 forskning och utveckling 

 utbildning av specialisttandläkare 

 med flera. 

 

Budgetram för vissa delar av allmän- 

tandvården: Utbildningsansvar, 
läkemedel, tolkkostnader samt för 
underskottskliniker 

Allmäntandvård och specialisttandvård för 
vuxna finansieras av patientavgifter enligt 
fastställda taxor och ersättning från den statliga 
tandvårds-försäkringen. 

 

Barntandvårdspeng enligt fastställd 

nivå. 

 

Rörlig ersättning för nyutexaminerade 

tandläkare och tandhygienister. 

Medicinsk vård Budgetram  

Kirurgisk vård Budgetram Specialiserad ögonsjukvård i öppenvård, 
omfattande basuppdraget ögonläkarmottagning 
och de båda tilläggsuppdragen ögonbotten- 
fotografering vid diabetes respektive 
kataraktoperationer ersätts enligt 
”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län”. 

Regional utveckling   

Utbildning och kultur 
 
 
 

 

Budgetram  

Länstrafiken Budgetram  

Övrigt   

Politisk verksamhet Budgetram  

Interna serviceverksamheter: 

IT-centrum, verksamhetsnära 
funktion, Verksamhetsstöd 
och service 

Budgetram vid specifika uppdrag. Intäkter från köpande enheter 
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För de verksamhetsområden som har intäkter från 

köpande enheter regleras prissättningen enligt 

fullmäktiges inriktning för stöd- och 

serviceverksamheter. 

Resultatbalansering 

För anslagsfinansierad verksamhet avslutas 

budgetåret utan att årets resultat förs vidare till ett 

resultatsaldo. Samma princip gäller för de 

intäktsfinansierade serviceverksamheterna. För 

verksamheter inom vårdval Jönköpings län förs 

årets nettoresultat vidare i ett resultatsaldo till 

kommande år. Regionstyrelsen fastställer resultatet 

på verksamhetsområdesnivå i samband med 

behandling av årsredovisning 2019. 

 

För Folktandvårdens konkurrensutsatta delar förs 

årets nettoresultat vidare i ett resultatsaldo till 

kommande år. Regionstyrelsen fastställer resultatet 

i samband med behandling av årsredovisning 2019. 

Om ett verksamhetsområdes ackumulerade saldo är 

negativt ska en åtgärdsplan upprättas med en plan 

för återställande inom tre år. Åtgärdsplanen 

fastställs av respektive nämnd och delges 

regionstyrelsen. 

Tandvård 

Folktandvårdens prissättning bör inte avvika för 

mycket från TLV:s (Tandvård- och 

läkemedelsförmånsverket), referenspriser för att 

inte påverka högkostnadsskyddets ogynnsamt för 

den enskilde. Krav på konkurrensneutralitet 

förutsätter att prissättningen baseras på 

självkostnad. För att finansiera pris- och 

löneökningar höjs Folktandvårdens priser 2020 med 

i genomsnitt 1,7 procent. (2019: 2,5 procent).  

 

I självkostnaden för Folktandvården ska av 

konkurrensskäl mervärdeskatt ingå, trots att den 

kommunala sektorn har generell avdragsrätt för 

mervärdesskatt. Avdragsrätten redovisas därför 

tekniskt som en intäkt utanför Folktandvården. För 

2020 är denna beräknad till 21,1 miljoner kronor 

(2019: 20,6 miljoner kronor). 

 

Vuxentandvårdens utgiftsram på 12,6 miljoner 

kronor (2019: 12,3 miljoner kronor) avser 

kostnader för läkemedel, utbildningsansvar och 

tolkkostnader som inte finansieras genom 

tandvårdstaxan samt ersättning till Folktandvården 

för vuxentandvårdens underskott vid tre 

underskottskliniker.  

 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård ska 

differentiera vårdpengen utifrån att tandhälsan 

varierar i länet. Utgiftsramen för 

barntandvårdspengen 2020 uppgår till 125 miljoner 

kronor. Antalet 3-23-åringar beräknas 2020 uppgå 

till 92 400 personer vilket ger en genomsnittlig 

barntandvårdspeng på 346 kronor.  

 

För Folktandvårdens preventiva arbete inom 

barnhälsovård, förskola, grundskola och 

gymnasium ges en särskild ersättning på 11,5 

miljoner kronor (2019: 10,9 miljoner kronor).  

 

Utöver barntandvårdpengen och det preventiva 

folkhälsoarbetet finns en utgiftsram på 5,4 miljoner 

kronor (2019: 5,3 miljoner kronor) för 

Folktandvårdens och privattandvårdens kostnader 

avseende utbildningsansvar, läkemedel, 

tolkkostnader samt ersättning till Folktandvården 

för underskottskliniker. 

 

Total utgiftsram barntandvård 2020: 141,6 miljoner 

kronor. 

 

Tandvård för personer med särskilda behov har 

2020 en budget på 33,3 miljoner kronor (2019: 32,5 

miljoner kronor). 

 

Specialisttandvårdens budget 2020 är 116,9 

miljoner kronor (2019: 114 miljoner kronor). 

 

Det finns ett ersättningssystem för 

specialisttandvården med uppdragsbeskrivning och 

därtill kopplad ersättning för områdena: 

 tandvård som inte kan finansieras genom 

intäkter från patient och försäkring 

 forskning och utveckling 

 utbildning av specialisttandläkare med flera 

Investeringar 

Beslut och genomförande 

Regionfullmäktige beslutar om en årlig 

investeringsram och budget utifrån målet om 

egenfinansiering över en period om 10 år. Den 

beslutade ramen är fördelad mellan fastigheter och 

inventarier. 

 

I budget beskrivs en investeringsplan över fem år 

där första året är en fastställd investeringsram och 

budget och år två till fem är en plan. 

Regionfullmäktige beslutar om alla enskilda 

investeringsärenden över 20 miljoner kronor eller 

investeringsärenden som är av principiell karaktär. 

Regionfullmäktige beslutar om byggnation av nya 

lokaler. 

 

Regionstyrelsen beslutar löpande under året om 

genomförande av investeringar. Regionstyrelsen har 

att, utifrån finansiellt mål om egenfinansiering av 

investeringar, tillse att investeringar som beslutas 

ryms inom beslutad investeringsram och budget 

samt beakta hur dessa påverkar kommande års 

investeringsutrymme i lagd plan. Berörd nämnd ska 
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ges möjlighet att yttra sig innan regionstyrelsen 

fattar beslut om genomförande av en investering. 

Regionstyrelsens investeringsbeslut ska beskriva 

hur tillkommande eller avgående driftskostnader 

ska hanteras.  

Inventarier 

Utrymmet för inventarier är fördelat mellan 

ospecificerade investeringar och specificerade 

investeringar. Beslut om specificerade investeringar 

ska fattas av regionstyrelsen. Beslut om 

ospecificerade investeringar fattas i verksamheten. 

Ospecificerad investering 

50 tusen kronor – 2 miljoner kronor 

Specificerad investering 

> 2 miljoner kronor 

 

Regionstyrelsen ska i samband med att beslut om 

förvaltningsbudget besluta om hur utrymmet för 

ospecificerade investeringar fördelas inom 

förvaltningen. 

Fastigheter, ombyggnationer 

Årliga insatser som görs för att vidmakthålla 

Befintlig standard betraktas som 

fastighetsunderhåll. 

 

Ombyggnader och utbyten av komponenter eller 

åtgärder som avsevärt förbättrar tillgångens 

prestanda betraktas som investering. Begränsade 

utgifter (lägre än 0,4 miljoner kronor) ska 

direktavskrivas. Beslut om ombyggnationer över 2 

miljoner kronor fattas av regionstyrelsen. 

Uppföljning 

Regionstyrelsen ska följa upp investeringar mellan 

2–5 miljoner kronor genom anmälningsärenden 

från förvaltningen. För investeringar över 5 

miljoner kronor ska Regionstyrelsen till 

regionfullmäktige upprätta en särskild 

slutredovisning. I slutredovisningen görs en 

avstämning mot budget samt ekonomiska och 

kvalitetsmässiga effekter av investeringen. 

 

 

Tabell 23 Investeringsbudget 2020 och plan 2021–2025     
 

      

miljoner kronor 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Fastigheter om- och nybyggnation 843 659 678 388 204 177 

Övrigt, ej egen investering 220 0 0 100 0 0 

Inventarier 500 286 269 265 265 265 

       

TOTAL INVESTERINGSKALKYL 1 563 945 946 753 469 442 

- varav pågående/beslutade projekt 1 153 388 267 410 310 310 

- utrymme för nya beslut 177 413 538 343 159 132 

BERÄKNAD UTBETALNING 1 330 801 804 753 469 442 
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Avgifter och priser 

Avgifter och priser för hälso- och sjukvård, tandvård, kultur och kollektivtrafik redovisas i bilagor till Budget 

med verksamhetsplan 2020. Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas förutom i bilaga även på Region 

Jönköping läns webbplatser. Om behov uppstår att under året förändra avgifter ska dessa förändringar föreläggas 

regionfullmäktige för beslut. Beslut om tillfälliga prisförändringar/erbjudanden inom kollektivtrafik och 

folktandvård kan fattas av respektive nämnd.  

 

Bilagor som beslutats i fullmäktige i anslutning till beslut om budget 2020: 

 patientavgifter i hälso- och sjukvården 

 tandvårdstaxa folktandvården 

 egenavgifter och bidrag hjälpmedel 

 regelbok – Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 

 regelbok – Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 

 kollektivtrafikpriser 

 regelverk sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst 

 principer för prissättning vid Kulturhuset Spira. 

 

Sverigedemokraternas förslag på ändringar i bilaga 

Patientavgifter i vården 2020 

610 Uteblivet läkarbesök, asylsökande, ej meddelat återbud 25:- 250:- 

610 Uteblivet besök, sjukvårdande behandling, asylsökande, ej meddelat återbud 25:- 250:- 
 
611 Sent återbud inom 72 timmar, läkarbesök, asyl 50:- 250:- 
 
611 Sent återbud inom 72 timmar, sjukvårdande behandling, asyl 25:- 250:- 
 
614 Sent återbud inom 24 timmar, läkarbesök PV, asyl 50:- 250:- 
 
614 Sent återbud inom 24 timmar, sjukvårdande behandling, PV, asyl 25:- 250:- 
 
Språktolk 
I tolkutredningen på sidan 567 framgår att ”Huruvida rätten till vård också innefattar rätten till tolk 
är en bedömningsfråga”. I Region Jönköping bedöms rimligt att gratis språktolk erbjuds fram till 
etableringstiden är slut (efter 2 år). 
Efter två år ska patientavgiften för språktolk vara 415 kronor per tillfälle.  
 
Uteblir patienten från tidsbeställt besök utan att meddela detta ska 
patienten debiteras en schablonmässig kostnad på 310 kronor per planerat tolktillfälle + 
patientavgiften. 

 



 

PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Centrala samverkansgruppen 
Tid: 2019-10-15 08:30 

Plats: Regionens hus, sal C 

Närvarande: Jane Ydman §127, 130-131, 135-136, 140-143  
Joakim Silva 
 
Christina Flodén, Vision, ers 
Bengt Hultberg, Läkarföreningen 
Tommy Ingesson, Naturvetarna 
Irene Tengberg Herrstedt, SACO 
Irene Sjövall Sanned, Vårdförbundet 
Carina Thållén, Kommunal 
 
Föredragare: 
§132-133 Agneta Ståhl 
§134 Marita Sandqvist 
§135 Helena Hultkvist,  
Pernilla Gyllensvaan 
  

§125  Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkännes med följande tillägg under övriga 
frågor: 
- Sjuksköterskor får ej tillsvidareanställning, Vårdförbundet 
- Kallelse till extra samverkan, SACO 

§126  Föregående protokoll 
Joakim Silva går igenom protokoll från CSG 190917. Protokollet 
läggs till handlingarna. 

§127  Regiondirektören informerar 
Studiebesök 
Armeniens hälsominister besöker Region Jönköpings län för att 
studera Hälso- och sjukvården. 
 
Regional utvecklingsstrategi, RUS 
Återremitterades från Regionfullmäktige. Efter översyn är målet 
att den behandlas på Regionfullmäktige 191203. 
 
Kommunalt forum 
Politiker från region och kommuner träffas 4 ggr per år 
Gemensamt arbete på Almedalen 2020 
 
Regionens ledningsgrupp 
Rapport lämnas från regionens ledningsgrupp. Nätverk för 
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Centrala samverkansgruppen 
Tid: 2019-10-15 08:30 

 
engagerat ledarskap har följts upp under hösten och uppföljningen 
visar ett positivt resultat. Nätverk för engagerat ledarskap 
fortsätter under 2020. 

§128  Övriga frågor 
Sjuksköterskor får ej tillsvidareanställning, Vårdförbundet 
På den strukturerade yrkesintroduktionen i Jönköping framkom 
det att flera sjuksköterskor inte får tillsvidareanställning med 
motiveringen att antalet årsarbetare är uppfyllt.  
 
Kallelse till extra samverkan 191018, SACO 
Ingen från de fackliga förbunden kan närvara på mötet. Ett 
tvärfackligt svar lämnas på det utskickade underlaget. 
 
Rehab processen 
Fackliga informerar om att rehabprocessen inte fungerar inom 
delar av psykiatrin.  

§129  Mötesdatum 2020 
Handling bifogades kallelsen. 
Datum fastställs enligt förslag. 

§130  Styrelsen och nämnder 
Jane Ydman går igenom dagordning för nämnder och styrelsen. 
15 okt TIM och FS, 16 okt ANA. 
Eventuella medskick till styrelsen skickas till Birgitta Bergqvist. 

§131  Månadsuppföljning, verksamhetsplanering 
Inget nytt sedan förra CSG. 

§132  Rapport Akutprocess AVA 
Agneta Ståhl informerar kring akutprocessarbetet som pågår på 
samtliga tre sjukhus.  
På Ryhov har kirurgisk vård en pilotverksamhet på KAVA för att 
titta på patientflöden. 
I Eksjö och Värnamo finns ett uppdrag att se på möjligheten att 
öppna en Akutvårdsavdelning (AVA). Två grupper med 
representanter från verksamheterna arbetar med uppdraget. 
Rapporter ska lämnas till sjukvårdsdirektörerna och därefter 
ställningstagande om man ska vidare med inlämnade förslag och 
då start av risk- och konsekvensanalyser inför beslut. Fackliga 
representanter ska finnas med i risk- och konsekvensanalysen och 
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Centrala samverkansgruppen 
Tid: 2019-10-15 08:30 

 
samverkan ska sedan ske först i verksamhetsområdenas 
samverkansgrupper, därefter i CSG. 

§133  Hus D1 och utredning kring 
verksamhetsförändring 
Handling bifogades kallelsen. 
Agneta Ståhl informerar om att man utreder en 
verksamhetsförändring inom cancervården. Cancervården har 
bildat ett eget programområde och är en omfattande verksamhet 
med ökande behov. Man ser vinster i att ha en gemensam 
vårdavdelning och gemensam mottagning samt att samla all 
cancerbehandling i en behandlingsenhet. 
Gemensam vårdavdelning föreslås till hus D1, på plan 5, en 
gemensam cancermottagning i D1 plan 4 och en gemensam 
behandlingsenhet i medicin C nuvarande lokaler på Ryhov. 
Neurologi och Stroke som var tänkta till D1 får se vidare på 
lokaler i nuvarande Ryhov om förslaget till 
verksamhetsförändring i D1 blir beslutat. 
Agneta Ståhl har informerat personal på med B, med C inkl. 
lokala fackliga och berörd personal inom rehab. 
En övergripande Risk- och konsekvensanalys tas fram i november 
både vad gäller en gemensam cancervård och för neurologi, 
stroke i samverkan med geriatriken och rehabcentrum för deras 
fortsatta verksamhet i nuvarande Ryhov. 

§134  Närakuten 
Marita Sandqvist informerar från uppföljande möte med 
Arbetsmiljöverket, Läkarförbundets representant, Samordnare och 
primärvårdsenheten. Två åtgärder skulle genomförts; Särskild 
säkerhetsrutin för hot och våld där ensamarbete och bemötande 
vid hot- och våldssituationer skulle beaktas, och hänsyn skulle tas 
till lokalernas utformning. Den andra åtgärden var att säkerställa 
möjlighet att kalla på snabb hjälp. Läkarförbundets representant 
ansåg att ensamarbete och bemötande har tagits i beaktning i 
rutinen, men är inte nöjd med hur lokalerna anpassats, utifrån 
tidigare förslag till åtgärder.  
Möjligheten att kalla på snabb hjälp finns i och med ordningsvakt 
stationerad på Ryhov, med 5 minuters inställelsetid dygnet runt. 
Telefonernas förval till ordningsvakt ska göras tydligare med 
färgmarkering. En arbetsgrupp tillsätts för att ta fram en ny risk- 
och konsekvensanalys. Marita Sandqvist efterfrågar fackliga 
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Centrala samverkansgruppen 
Tid: 2019-10-15 08:30 

 
representanter som ska ingå i arbetsgruppen. 

§135  Arbetsmiljöutbildningen 
Handling bifogades kallelsen. 
Helena Hultqvist och Pernilla Lindmark Gyllensvaan informerar 
om uppdraget att ta fram en ny Arbetsmiljöutbildning. Det finns 
nu en ny framtagen grundläggande utbildning i arbetsmiljö som 
riktar sig till nya chefer och skyddsombud. Utbildningen sker 
främst i digital form men innehåller även två fysiska workshops. 
Information kommer att gå ut till ledningsgrupper, chefer och 
skyddsombud inom kort och utbildningarna läggs även inom kort 
ut för anmälan i Lärandekalendern. 

§136  IT-system 
Jane Ydman informerar från programstyrgrupp E-hälsa och 
Infrastruktur. 

§137  Rapport upphandlad verksamhet 
Inget att rapportera. 

§138  Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik 
vård 
Inget att rapportera. Mer information på kommande CSG. 

§139  HR-direktören informerar 
Koalitionens budget Medarbetare  
- Riktade lönesatsningar 50 miljoner, HR har fått i uppdrag av 
koalitionen att fram förslag på fördelning utifrån bl a 
lönekartläggning. 
- Bemanningsenhet med sjuksköterskor inom länet. En förstudie 
ska starta i år.  En projektledare ska utses för projektet. 

§140  Policy och riktlinjer 
Hållbarhetsprogrammet ska revideras och återkommer på CSG i 
december. 
 
Uppdrag finns i budget 2019 att ta fram en Kostpolicy. Arbete 
pågår och återkommer på CSG i november 

§141  Likabehandling och mångfald 
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Centrala samverkansgruppen 
Tid: 2019-10-15 08:30 

 
SACO informerar om att den 25 november är Orange day. 

§142  Budget 
Handling bifogades kallelsen. 
Genomgång av Koalitionens förslag. 
Fackliga synpunkter: 
Kapitel 6 Folkhälsa- och sjukvård 
- Sid 9 Tillgänglig vård  
Uppräknade yrkeskategorierna täcker inte samtliga som ska ge 
medicinsk bedömd inom 3 dagar. 
- Sid 19 Våld i nära relationer 
Tillföra oskuldskontroller i texten 
- Sid 20 psykiatri 
Ska man inte mötas av specialistkompetens inom samtliga 
vårdinstanser, inte bara psykiatri. 
- Habilitering 
Under primärvård sid 4 Allmän medicin men Habilitering är ett 
specialområde 
- Naturvetarna står bakom skrivning kring Dietister 
Kapitel 7 Medarbetare 
- Regionens ambition att lönepolitiskt hävda sig på marknaden. 
Läkarförbundet framför att vi halkar ner i rikets lönestatistik. 
Regionen ska ha lönenivå enligt angränsande regioner enligt 
ambitionen som fanns i början på 2000-talet. 
- Samverkan internt fungerar dåligt. 
- Sid 6 Bemanningsföretag, målet att minska användandet, undrar 
om det ställs mot nationella målet på 2%.  
 
Skriftliga synpunkter skickas in senast 21 oktober till Birgitta 
Bergqvist. Synpunkterna biläggs protokollet och läses upp på 
regionstyrelsen 22 oktober. 
 

§143  Mötet avslutas 
Jane Ydman tackar för dagens sammanträde och förklarar mötet 
för avslutat.  

Vid protokollet 
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Centrala samverkansgruppen 
Tid: 2019-10-15 08:30 

 

Birgitta Bergqvist 

Justeras 

 

Jane Ydman   

Christina Flodén Bengt Hultberg Tommy Ingesson 

Irene Sjövall Sanned Iréne Tengberg 
Herrstedt 

Carina Thållén 
 
 

 

  

 



      Bilaga 1 

 

 

Läkarföreningens synpunkter på Budget 2020, CSG  2019-10-15 ,§17: 

 

 Avsnitt Medarbetare: 

 

Region Jönköpings läns mål är att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 2030. För att regionen 
ska leva upp till det målet förutsätts att vi har Sveriges bästa arbetsmiljö, goda möjligheter till 
fortbildning, en lönepolitik med konkurrenskraftiga löner mm.  

I avsnittet står följande: ”Region Jönköpings län driver en lönepolitik inriktad mot konkurrenskraftiga 
löner som kan hävda sig på marknaden”. En bra satsning är att 50 miljoner avsätts för riktade 
lönesatsningar. 

Under slutet av 1990-talet hade Jönköpings läns landsting ett löneläge som var lägst i Sverige.  
Dåvarande både politiska- och tjänstemannaledning var helt överens om satsningar för att förbättra 
vårt löneläge. En övergripande målsättning för lönepolitiken var att lönerna i landstinget skulle vara 
minst medellön i jämförelse med landstingen i Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Halland. Omkring 
2003 hade landstinget uppnått denna lönepolitiska ambition. Fram till 2008 gjordes årligen i 
samband med lönerevision genomgång och vi låg då lönemässigt bra till med medellöner som låg 
minst i nivå med våra jämförelselandsting. Tyvärr från 2008 och fram till dagens datum har vi hamnat 
i medellöner betydligt lägre i jämförelse med våra grannregioner och i riket ligger vi på den nedre 
tredjedelen inom de flesta befattningar. 

Läkarföreningen anser därför att den övergripande målsättningen för Region Jönköpings län måste 
vara att våra medellöner skall ligga minst i nivå med våra grannregioner Kalmar, Kronoberg, 
Blekinge och Halland. 

 

 

Jönköpings läns läkarförening 

 

Bengt Hultberg Ordförande 

 

 



  Bilaga 2 CSG 2019-10-15 

RE: Handlingarna till budget 2020 och Regelboken Vårdval 
 
Återigen är det i Folkhälsa och sjukvård sida 4 i budget 2020  
  
”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.  
 
SACO har år efter år i Centrala Samverkansgruppen påtalat att habilitering är en egen specialitet med 
egna team. Primärvården är Allmänmedicin och det gäller även sjukgymnaster, arbetsterapeuter och 
personal inom psykosocial teamen. Patienter med diagnoser inom habilitering både barn och vuxna 
tillhör Habiliteringen i vårt län. Region Jönköpings län har 45 vårdcentraler – hur tänker Regionen att 
patientgrupper ska kunna vara förstahandsval åt dessa grupper?   
 
Habilitering på primärvårdsnivå är INTE Rätt Använd Kompetens. Habilitering ingår öht inte i 
grundutbildning till sjukgymnast/fysioterapeut inte heller i kompetensplanerna i Region Jönköpings 
län. Primärvården förskriver inga hjälpmedel.  I skrivande stund är jag dessutom övertygad om att 
inte heller arbetsterapeuter, psykologer och kuratorer har det i sina grundutbildningar och inte heller 
i sina fortbildningsplaner.  
  
Vidare i Budget 2020 sidan 19 presenteras Habiliteringen. 

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.  
 
Tidiga adekvata insatser i livet har bästa effekt och sparar lidande för den enskilde och dess 
omgivning. Behovet av habiliteringsinsatser till barn har ökat markant under senare år. Inte minst 
inom neuro-psykiatriområdet, men också för barn med grava fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningar. En ny grupp inom habiliteringssektorn är de barn som överlever tack vare en 
bättre hälso- och sjukvård, men med omfattande 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. Andra exempel är döva barn med cochlea-implantat och barn med autism. Även nyanlända till 
Sverige med behov av specialisthabilitering ökar.  
 
Under planperioden höjs standarden på habiliteringens lokaler i Värnamo så att habilitering kan 
bedrivas jämlikt i hela länet. 
 
SACO begär att uppdraget att ge habiliteringsinsatser på vårdcentralsnivå stryks ur både 
budgetskrivningen och i Regelboken Vårdval. Personal med denna kompetens har inte förts över från 
Habiliteringen till länets 45 vårdcentraler.  
 
På uppdrag 
Irene Tengberg Herrstedt 
SACO 











Budgetsynpunkter från Vision

Från Visions sida har vi följande synpunkter angående stycket Hållbart resande:

 Självklart är det viktigt att bidra till en minskad klimatpåverkan men att införa 
parkeringsavgifter för personal på Ryhovsområdet kan vi inte ställa oss bakom.

 Att införa en avgift på personalparkering på Ryhovsområdet skulle kunna innebära en 
kostnad på ca 700 kr per månad för en heltidsarbetande. 

För många av Visions yrkesgrupper blir detta högst märkbart och vi vill mena att detta är att 
betrakta som en reallönesänkning. 

Ett stort antal medarbetare på Ryhov bor inte inom tätorten Jönköping, utan de bor på andra 
orter, i andra kommuner eller ute på landsbygden. 

För dessa kan resa med egen bil vara enda alternativet att ta sig till och från jobbet.

 Att införa parkeringsavgifter för personal på Ryhov bidrar inte till att Region Jönköpings län 
blir en attraktivare arbetsgivare.



Kommunals synpunkter/medskick till budget 2020.

Kommunal bedömer att rekryteringen av yrkesutbildade tex undersköterskor, skötare, 
kockar, kommer att bli mycket besvärlig framöver. Idag startas på flera orter inte 
Omvårdnadsprogrammen upp pga det inte finns sökande till programmet. 
Chefer ute på enheter vittnar idag om att det är svårt att rekrytera just undersköterskor och 
skötare.
Att Regionen måste göra insatser dels för att kunna rekrytera men också behålla redan 
anställda råder det ingen tvekan om. Ett sätt är givetvis att höja lönerna, att se till att 
Heltidsarbete blir norm och då menar Kommunal inte bara att det erbjuds heltid med 
samma arbetstider eller sämre, än idag, att arbetsmiljön med samma stress och belastning 
fortsätter att vara som idag, utan att rejäla insatser för att få fler att vilja och orka arbeta 
heltid. Det är även en jämställdhetsfråga! 
När det gäller att behålla och kompetensutveckla Kommunals yrkesgrupper, måste synen på 
att göra detta även för tex undersköterskor förändras. Kommunal anser att kvalitén totalt 
inom vården skulle öka markant om det satsades på att specialistutbilda undersköterskor, 
likväl som det specialistutbildas sjuksköterskor. Inom psykiatrin finns också ett behov av att 
specialistutbilda skötare.
När det gäller kockar, finns det inte en uppsjö av denna yrkesgrupp att tillgå, särskilt inte 
nyutbildade. De söker sig helst till restaurantverksamheten istället för till storköken.
Positivt är att se att mer pengar läggs för att kompensera för den ökande kostnaden för 
ekologiskt producerade varor. Eftersom Regionen fattar beslut om att öka andelen av dessa 
varor, finns det inga marginaler att ta av inom måltid. Dessutom har volymen ökat av 
specialkost genom den generösa valmöjligheten av olika dieter/ koster som anställda och 
patienter har önskemål om. Det kräver en mycket noggrann hantering så att inte minsta fel 
görs, detta har ökat belastningen för måltidspersonalen.
Kommunal anser också att Regionen behöver satsa på språkutveckling för medarbetare, som 
väljer att bli anställda hos oss. Som exempel kan nämnas att inom service har medarbetare 
gått ”städsvenska”, tack vare pengar från Omställningsfonden. Inför kommande års 
anställningsbehov måste även sådana insatser beaktas.

Resandet 2020. Kommunal tycker också att vi ska värna miljön, men vi tror inte att det är en 
framgång med att avgiftsbelägga parkering för de anställda. De som pga arbetstider inte kan 
nyttja kollektivtrafiken, så som politiken menar, kommer med en parkeringsavgift att få 
mindre pengar att leva på, om förslaget genomförs. Kommunal anser att det inte kommer 
att få den effekt ur miljösynpunkt som politiken anser, om avgifter införs innan de rätta 
förutsättningarna för medarbetarna att kunna resa kollektivt eller tex cykla till och från 
jobbet, på ett billigt, tidssparande, säkert och arbetstidsanpassat sätt. Kostnaden för att 
kontrollera att avgifter erläggs, hur är det tänkt att det ska skötas? Kommer de vakter som 
finns idag att räcka till eller kommer det att medföra kostnadsökningar på den delen? Hur 



kommer Regionen att säkerställa att medarbetare som betalat avgift, verkligen hittar en 
ledig parkering, när de kommer tex mitt på dagen. Hur ska betalningen och hanteringen av 
detta skötas och vad kostar det? Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare som både 
lockar till sig nya medarbetare men också behåller medarbetarna. Är avgiftsbelagda 
parkeringar en sådan framgångsväg, Kommunal tror inte det. 

Carina Thållén
Kommunal 
Vice sektionsordförande
Jönköping-Värnamo-Region  



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145-
173
Tid: 2019-10-15 kl. 13:00-16:00

Plats: Regionens hus, sal A

§162 Utrustning patientövervakning – Länssjukhuset 
Ryhov
Diarienummer: RJL 2019/1937

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige

 Godkänna investering för nytt patientövervakningssystem 
på Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad på 43 
950 000 kronor.

Sammanfattning 
Inför nyinstallation av patientövervakning i hus D1 på Ryhov 
behöver den gamla utrustningen på Ryhov uppgraderas till samma 
version som kommer att installeras i hus D1. Uppgraderingen är 
nödvändig och bör även göras före installationen i hus D1. För att 
tidsramen för upphandling ska hålla bör beslut om inköp fattas 
redan under hösten 2019.

Presidiet beslutade avvakta med beslut till nämndsammanträdet, 
samt lämnade följande medskick inför nämndens behandling av 
ärendet; 
- Innebär investeringen en ökad driftskostnad för nämnden? I så 
fall bör detta tydliggöras i underlaget.
- Hur länge har utrustningen på Ryhov funnits? 
- Finns möjlighet att installera samma övervakningssystem på 
samtliga tre sjukhus?

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-09-11
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Tidigare medskick från presidiet besvaras av hälso- och 
sjukvårdsdirektören och chefscontrollern. 

Ordföranden yrkar att nämnden föreslår regionfullmäktige 



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145-
173
Tid: 2019-10-15 kl. 13:00-16:00

godkänna investering till nytt patientövervakningssystem på 
Länssjukhuset Ryhov.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Jimmy Ekström Elisabeth Töre

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 99-117
Tid: 2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§103 Utrustning patientövervakning – Länssjukhuset 
Ryhov
Diarienummer: RJL 2019/1937

Beslut 
Presidiet 

 Avvaktar med beslut till nämndsammanträdet, samt 
lämnar följande medskick inför nämndens behandling av 
ärendet; 
- Innebär investeringen en ökad driftskostnad för 
nämnden? I så fall bör detta tydliggöras i underlaget.
- Hur länge har utrustningen på Ryhov funnits? 
- Finns möjlighet att installera samma övervakningssystem 
på samtliga tre sjukhus?

Sammanfattning 
Inför nyinstallation av patientövervakning i hus D1 på Ryhov 
behöver den gamla utrustningen på Ryhov uppgraderas till samma 
version som kommer att installeras i hus D1. Uppgraderingen är 
nödvändig och bör även göras före installationen i hus D1. För att 
tidsramen för upphandling ska hålla bör beslut om inköp fattas 
redan under hösten 2019.

Ärendet har översänts från regionstyrelsens arbetsutskott för att 
inhämta synpunkter från nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-09-11
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet avvaktar med beslut till nämndsammanträdet och lämnar 
ett antal medskick inför nämndens behandling av ärendet;
- Innebär investeringen en ökad driftskostnad för nämnden? I så 
fall bör detta tydliggöras i underlaget.
- Hur länge har utrustningen på Ryhov funnits? 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 99-117
Tid: 2019-10-02 kl. 08:30-10:25

- Finns möjlighet att installera samma övervakningssystem på 
samtliga tre sjukhus?

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



     

2019-10-15     

Förvaltningsnamn
Avsändare

Regionstyrelsen

Kompletterande uppgifter till 
tjänsteskrivelse i ärende om utrustning 
patientövervakning – Länssjukhuset 
Ryhov
Vid behandling av ärendet i regionstyrelsens arbetsutskott noterades att 
beskrivningen i tjänsteskrivelsen behövde kompletteras med några uppgifter. 

Tillägg till avsnittet Information i ärendet
För patientövervakningen finns en systemförvaltare inom Medicinsk vård och en 
systemförvaltare inom Kirurgisk vård. I uppdraget ingår att förvalta system på 
länets tre sjukhus. Även område Medicinsk teknik inom Verksamhetsstöd och 
service, som är en central funktion vad gäller patientövervakningen arbetar över 
länets tre sjukhus. Detta innebär att i arbetet med förvaltning och utveckling av 
patientövervakning inom Region Jönköpings län arbetar man med alla sjukhus. 
Det finns en långsiktig plan där målet är att alla tre sjukhus ska ha ett gemensamt 
system där ordning för utbyte och takt i utbytet anpassas efter om- och 
nybyggnationer samt utifrån livslängd på befintliga system som inte är 
färdigavskrivna.

Tillägg till underrubriken Finansiering  
Investeringen avser ett utbyte av befintlig utrustning och utrymme för årliga 
driftkostnader finns i motsvarande nivå som det nya systemet beräknas till i 
verksamhetsområdenas budgetramar. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf regiondirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§180-199
Tid: 2019-09-11, kl 13:00-16:10

Plats: Amalias Hus, Gränna

§ 193 Utrustning patientövervakning på 
Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2019/1937

Beslut
Regionstyrelsens arbetskott 

 Skickar ärendet för synpunkter till Nämnden för folkhälsa 
och sjukvård,

Samt föreslår härefter regionstyrelsen  
 Godkänna investering för nytt patientövervakningssystem 

på Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad på 
43 950 000 kronor. 

Sammanfattning 
Inför nyinstallation av patientövervakning i hus D1 på Ryhov 
behöver den gamla utrustningen på Ryhov uppgraderas till samma 
version som kommer att installeras i hus D1. Uppgraderingen är 
nödvändig och bör även göras före installationen i hus D1. För att 
tidsramen för upphandling ska hålla bör beslut om inköp fattas 
redan under hösten 2019. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2019-08-23

Yrkande/förslag till beslut vid sammanträde
Arbetsutskottet föreslår att ärendet före beslut i regionstyrelsen 
och regionfullmäktige skickas till nämnden för folkhälsa och 
sjukvård för synpunkter. 
Beslutet skickas till 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§180-199
Tid: 2019-09-11, kl 13:00-16:10

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Ord

O

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-08-23 RJL 2019/1937

Regionfullmäktige

Utrustning patientövervakning på 
Länssjukhuset Ryhov
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 godkänna investering för nytt patientövervakningssystem på 
Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad på 43 950 000 kronor.

Sammanfattning
Inför nyinstallation av patientövervakning i hus D1 på Ryhov behöver den gamla 
utrustningen på Ryhov uppgraderas till samma version som kommer att installeras 
i hus D1. Uppgraderingen är nödvändig och bör även göras före installationen i 
hus D1. För att tidsramen för upphandling ska hålla bör beslut om inköp fattas 
redan under hösten 2019.

Information i ärendet
Patientövervakning är ett samlat begrepp för medicinteknisk utrustning som 
möjliggör mätning och övervakning av vitalparametrar såsom puls, syresättning, 
blodtryck, EKG med mera. Vid avvikande värde larmas vårdpersonal för att 
snabbt och effektivt kunna vidta åtgärder. I detta ärende åsyftas den utrustning av 
ett och samma fabrikat som används på ett flertal avdelningar inom såväl 
kirurgisk såsom medicinsk vård, varierande från olika vårdavdelningar till 
specialiserade avdelningar såsom stroke, hjärtvårdsintensiv och operation, med 
flera. Den tekniska lösningen som finns idag innebär att en patient kan övervakas i 
en obruten kedja (om så behövs) från till exempel akutmottagningen in till 
nödvändig operation samt fortsatt under eftervård inom sjukhuset med 
sammanhållen information, vilket är av stor vikt vid eventuell komplikation

Inför nyinstallation av patientövervakning i hus D1 på Ryhov behöver den gamla 
utrustningen på Ryhov uppgraderas till samma version som kommer att installeras 
i hus D1. Om inte detta sker kommer den nya utrustningen i D1 inte kunna 
kommunicera med gammal utrustning på övriga Ryhov. Uppgraderingen är därför 
nödvändig och bör även göras före installationen av D1 för att få en smidig 
övergång. Alla monitorer är avskrivna och bör bytas ut i samband med den övriga 
uppgraderingen. För de mest avancerade monitorerna, cirka 75 st, går det efter 
2020 inte längre att få tag i reservdelar. De 70 mindre monitorerna fungerar till 
2022, men det bedöms inte motiverat att hålla dessa monitorer vid liv till dess 
med tanke på extraarbetet som det innebär att konfigurera utrustning och utbilda 
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personal vid två tillfällen. Inköp av monitorer senare än 2020 skulle dessutom 
innebära att utrusningen inte hinner skrivas av till dess att ny gemensam 
upphandling skall vara klar 2026.

Finansiering
32 350 000 kronor finansieras ur utrymme för spec investeringar 2020. Resterande 
11 600 000 kronor som avser hus D1 blir en del av kommande beslut kring 
finansiering av utrustning till hus D1.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23.

Beslut skickas till
Kirurgisk vård
Medicinsk vård
Verksamhetsstöd och service
Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf Regiondirektör


	Kallelse förstasida
	Framställande av Interpellationer och frågor 2019 
	Interpellation - Biogas
	Sida 1
	Sida 2

	Interpellation - Förlikningar i domstol

	Granskning av tillgänglighet inom tandvården - fördelat till nämnd för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen
	Missiv - Granskning av tillgänglighet inom tandvården
	Sida 1
	Sida 2

	Rapport - Granskning av tillgänglighet inom tandvården
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23


	Granskning av delårsrapport 2019-2 -fördelat till regionstyrelsens och nämnd för folkhälsa och sjukvård
	Granskning av delårsrapport 2019:2
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Granskning av delårsrapport 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11


	Granskning av intern styrning och kontroll, nämnden för folkhälsa och sjukvård-fördelat till nämnd för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen
	Granskning av intern styrning och kontroll, nämnden för folkhälsa och sjukvård
	Sida 1
	Sida 2

	Granskning av intern styrning och kontroll,
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18


	Granskning av avvikelsehanteringen-fördelat till regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård
	Granskning av avvikelsehanteringen
	Sida 1
	Sida 2

	Avvikelsehantering
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20


	Anmälningsärende - Ny ersättare i regionfullmäktige
	Ny ersättare i regionfullmäktige
	Sida 1
	Sida 2


	Anmälnngsärende - Ny ledamot/ersättare för ledamot i regionfullmäktige
	Ny ledamot/ersättare för ledamot i regionfullmäktige
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Anmälnngsärende - Ny ledamot/ersättare för ledamot i regionfullmäktige
	Beslut om ny ledamot/ersättare regionfullmäktige
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Komplettering Revisionsberättelse för år 2018
	Komplettering till revisionsberättelse 2018
	Bilaga komplettering till revisionsberättelse 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17


	Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019-2
	Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019:2
	Sida 1
	Sida 2


	Delårsrapporter 2019
	Regionstyrelsen § 178 Delårsrapport per augusti 2019 Region Jönköpings län
	Regionstyrelsens arbetsutskott § 211 Delårsrapport 2019
	Nämnd för folkhälsa och sjukvård § 169 Delårsrapport 2 - 2019
	Sida 1
	Sida 2

	Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö § 144 Delårsrapport per augusti 2019 - Region Jönköpings län
	Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet § 134 Delårsrapport per augusti 2019 – Region Jönköpings län
	Delårsrapport per augusti 2019 Region Jönköpings län
	Sida 1
	Sida 2

	Region Jönköpings län delårsrapport 2 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58
	Sida 59
	Sida 60
	Sida 61
	Sida 62

	Delårsrapport från verksamhetsområden per augusti 2019
	Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion delårsrapport 2 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32

	IT-centrum_delårsrapport_2_2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19

	Verksamhetsstod_och_service_delårsrapport_2_2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30


	Revisionens budget för år 2020
	Regionfullmäktiges presidium § 40 Regionrevisionens budget 2020
	Revisionens budget för år 2020
	Regionrevisionens budget för år 2020
	Sida 1
	Sida 2


	Budget 2020 med flerårsplan för 2021-2022 
	Regionstyrelsen § 180 Budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021 – 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Förslag till Budget och verksamhetsplan
2020 med flerårsplan 2021 - 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Regionstyrelsens arbetsutskott § 212 Budget 2020 med flerårsplan för 2021-2022
	Nämnd för folkhälsa och sjukvård § 116 Budget 2020 med flerårsplan för 2021-2022 Nämnd för folkhälsa och sjukvård
	Sida 1
	Sida 2

	Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård § 79 Budget 2020 med flerårsplan för 2021-2022 Nämnd för folkhälsa och sjukvård
	Sida 1
	Sida 2

	Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet - § 98 Budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan för 2021-2022 ANA
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Presidium, nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet - § 93 Budget 2020 med flerårsplan
	Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö § 105 Budget 2020 med flerårsplan för 2021-2022
	Sida 1
	Sida 2

	Presidium, Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö § 98 Budget 2020 med flerårsplan för 2021-2022 Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
	Koalitionen överlämnar förslag till budget med verksamhetsplan 2020 samt flerårsplan 2021-2022
	01 Politisk inledning_Budget 2020 med flerårsplan koalition 191004
	Sida 1
	Sida 2

	02 grundläggande värderingarna
	03 För ett bra liv i en attraktiv region - budget 2020 koalition 191004
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	04 Planeringsförutsättningar och regiongemensamma inriktningar - budget 2020 koalition 191004
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17

	05 Regional utveckling - budget 2020 gemensamt dokument ANA och TIM koalitionen förslag 191001
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27

	06 Folkhälsa och budget 2020 koalition 191004
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26

	07 Medarbetare budget 2020 koalitionen_191004
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	08 Stöd och service - budget 2020 koalition 191004
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	09 Kapitel Finansiella rapporter budget 2020 koalition
	Sida 1
	Sida 2

	10 Regionfullmäktiges direktiv till styrelse och nämnder 2020 koalition 191004
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	Förslag till budget 2020 - Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF
	Sida 1
	Sida 2

	Bilaga 1 - Patientavgifter i vården 2020
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57

	Bilaga 2 - Principer för tandvårdstaxa Folktandvården 2020
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19

	Bilaga 3 - Avgifter inom hjälpmedelsområdet 2020
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10

	Bilaga 4 - Regelbok primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2020
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58
	Sida 59
	Sida 60
	Sida 61
	Sida 62
	Sida 63
	Sida 64
	Sida 65
	Sida 66
	Sida 67
	Sida 68
	Sida 69
	Sida 70
	Sida 71
	Sida 72
	Sida 73
	Sida 74
	Sida 75
	Sida 76
	Sida 77
	Sida 78
	Sida 79
	Sida 80
	Sida 81
	Sida 82
	Sida 83
	Sida 84
	Sida 85
	Sida 86
	Sida 87
	Sida 88
	Sida 89
	Sida 90
	Sida 91
	Sida 92
	Sida 93
	Sida 94
	Sida 95
	Sida 96
	Sida 97
	Sida 98
	Sida 99
	Sida 100
	Sida 101
	Sida 102
	Sida 103
	Sida 104
	Sida 105
	Sida 106
	Sida 107
	Sida 108
	Sida 109
	Sida 110
	Sida 111
	Sida 112
	Sida 113
	Sida 114
	Sida 115
	Sida 116
	Sida 117
	Sida 118
	Sida 119
	Sida 120
	Sida 121
	Sida 122
	Sida 123
	Sida 124
	Sida 125
	Sida 126
	Sida 127
	Sida 128
	Sida 129
	Sida 130
	Sida 131
	Sida 132
	Sida 133
	Sida 134
	Sida 135
	Sida 136
	Sida 137
	Sida 138
	Sida 139
	Sida 140
	Sida 141
	Sida 142
	Sida 143
	Sida 144

	Bilaga 5 - Regelbok ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 2020
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58
	Sida 59
	Sida 60
	Sida 61
	Sida 62
	Sida 63
	Sida 64
	Sida 65
	Sida 66
	Sida 67
	Sida 68
	Sida 69
	Sida 70
	Sida 71
	Sida 72
	Sida 73
	Sida 74
	Sida 75
	Sida 76
	Sida 77
	Sida 78
	Sida 79
	Sida 80
	Sida 81
	Sida 82
	Sida 83
	Sida 84
	Sida 85
	Sida 86
	Sida 87
	Sida 88
	Sida 89
	Sida 90
	Sida 91
	Sida 92
	Sida 93
	Sida 94
	Sida 95
	Sida 96
	Sida 97
	Sida 98
	Sida 99
	Sida 100
	Sida 101
	Sida 102
	Sida 103
	Sida 104
	Sida 105
	Sida 106
	Sida 107
	Sida 108
	Sida 109
	Sida 110
	Sida 111
	Sida 112
	Sida 113
	Sida 114
	Sida 115
	Sida 116
	Sida 117
	Sida 118
	Sida 119
	Sida 120
	Sida 121
	Sida 122
	Sida 123
	Sida 124
	Sida 125
	Sida 126
	Sida 127
	Sida 128
	Sida 129
	Sida 130
	Sida 131
	Sida 132
	Sida 133
	Sida 134
	Sida 135
	Sida 136
	Sida 137
	Sida 138
	Sida 139
	Sida 140
	Sida 141
	Sida 142
	Sida 143
	Sida 144
	Sida 145
	Sida 146
	Sida 147
	Sida 148
	Sida 149
	Sida 150
	Sida 151
	Sida 152
	Sida 153
	Sida 154
	Sida 155
	Sida 156

	Bilaga 6 - Kollektivtrafikpriser
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Bilaga 7 - Regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst_
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30

	Bilaga 8 Principer för pirssättning Spira
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8

	Bilaga Systemmätetal nämnd ANA
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11

	Budget 2020 Moderaterna
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58
	Sida 59
	Sida 60
	Sida 61
	Sida 62
	Sida 63
	Sida 64
	Sida 65
	Sida 66
	Sida 67
	Sida 68
	Sida 69
	Sida 70
	Sida 71
	Sida 72
	Sida 73
	Sida 74
	Sida 75
	Sida 76
	Sida 77
	Sida 78
	Sida 79
	Sida 80
	Sida 81
	Sida 82
	Sida 83
	Sida 84
	Sida 85
	Sida 86
	Sida 87
	Sida 88
	Sida 89
	Sida 90
	Sida 91
	Sida 92

	Bilagor - Budget 2020 Moderaterna
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58
	Sida 59
	Sida 60
	Sida 61
	Sida 62
	Sida 63
	Sida 64
	Sida 65
	Sida 66
	Sida 67
	Sida 68
	Sida 69
	Sida 70
	Sida 71

	Budget 2020 Vänsterpartiet
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58
	Sida 59
	Sida 60
	Sida 61
	Sida 62
	Sida 63
	Sida 64
	Sida 65
	Sida 66
	Sida 67
	Sida 68
	Sida 69
	Sida 70
	Sida 71
	Sida 72
	Sida 73
	Sida 74
	Sida 75

	SD budget 2020-2022 till RF
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58
	Sida 59
	Sida 60
	Sida 61
	Sida 62
	Sida 63
	Sida 64
	Sida 65
	Sida 66
	Sida 67
	Sida 68
	Sida 69
	Sida 70
	Sida 71
	Sida 72
	Sida 73
	Sida 74
	Sida 75
	Sida 76
	Sida 77
	Sida 78
	Sida 79
	Sida 80
	Sida 81
	Sida 82
	Sida 83
	Sida 84
	Sida 85
	Sida 86
	Sida 87

	Protokoll Centrala samverkansgruppen 191015
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12

	Budgetsynpunkter från Vision
	Kommunals synpunkter till budget 2020
	Sida 1
	Sida 2


	Utrustning patientövervakning – Länssjukhuset Ryhov
	Nämnd för folkhälsa och sjukvård § 162 Utrustning patientövervakning – Länssjukhuset Ryhov
	Sida 1
	Sida 2

	Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård § 103 Utrustning patientövervakning – Länssjukhuset Ryhov
	Sida 1
	Sida 2

	Komplettering till tjänsteskrivelse i ärende om utrustning patientövervakning - Länssjukhuset Ryhov
	Regionstyrelsens arbetsutskott § 193 Utrustning patientövervakning på Länssjukhuset Ryhov
	Sida 1
	Sida 2

	Utrustning patientövervakning på Länssjukhuset Ryhov
	Sida 1
	Sida 2





