KALLELSE

1(3)

Regionstyrelsen
Tid:

2018-03-06, kl 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

kl 09.00-12.00
1

Val av protokollsjusterare

2

Fastställande av dagordning

Genomgång av ärenden inför beslut
3

2017/786

9

Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom
att ge praxis och tillämpningar på begreppet
vård som inte kan anstå
Motion - Slopad patientavgift för fattiga
pensionärer
Motion - Inför Äldremottagningar på
vårdcentralerna
Motion - Gör primärvården i vår region mer
likvärdig och jämlik
Överenskommelse kring biogas i Jönköpings
län
Granskning av regionens arbete med att utnyttja
möjligheterna inom området Rätt använd
kompetens - RAK
Ombyggnad akutmottagning psykiatri

10

Remiss - DS 2017-56 Bastjänstgöring för läkare

2017/3280

11

Verksamhetsberättelse 2017

2017/117

12

2018/222

13

Direktiv - Budget 2019 med flerårsplan för
2020-2021
Köp av paviljong hus 45 Eksjö

14

Bussgata Höglandssjukhuset Eksjö

2018/102

15

Omdisponering för tidigareläggning av köp av
Spect-CT
Utbyte av personuppgifter vid
utomlänsfakturering

2018/103

4
5
6
7
8

16

2017/575
2017/1420
2017/1427
2018/218
2017/2584

2017/3168

2018/101

2018/396

KALLELSE
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Regionstyrelsen
Tid:

2018-03-06, kl 09:00

17

Motion - Nu blir vi väl MR-Region

2017/1424

18

Motion- Bygg studentbostäder i regionens regi

2017/752

19

Motion - Dags att kartlägga
läkemedelsberoendet

2017/400

Inkomna remisser och promemorior
20

Sammaställning över inkomna remisser under
januari

Informationsärenden och aktuellt
21

Aktuell information

22

Månadsrapport

23

Redovisning av Riksstroke

24
25

Information och överföring av läkemedel inom
Cosmic-systemet - fråga från Bertil Nilsson
Informationssäkerhet och IT

26

Internationella frågor

Kl 14.00-16.30
Beslutsärenden för regionfullmäktige
27

Ärende 3-9

Beslutsärenden för regionstyrelsen
28

Ärende 10-19 samt 29-31

29

Anmälan av delegationsbeslut - Regionstyrelsen
2018
Anmälan av informationshandlingar Regionstyrelsen 2018
Val av ombud - Ägarråd 2018 - Inera

30
31

Fördelning av inkomna motioner
32

Fördelning av inkommen motion

2018/31
2018/34
2018/579

KALLELSE

Regionstyrelsen
Tid:

2018-03-06, kl 09:00

Kallade
Ordinarie ledamöter
Malin Wengholm (M), ordf
Maria Frisk (KD), 1:e vice ordf
Carina Ödebrink (S), 2:e vice ordf
Rune Backlund (C)
Malin Olsson (M)
Jimmy Ekström (L)
Bertil Nilsson (M)
Anna-Karin Yngvesson (KD)
Mikael Ekvall (V)
Marcus Eskdahl (S)
Jeanette Söderström (S)
Jonas Nilsson (S)
Rachel De Basso (S)
Sibylla Jämting (MP)
Samuel Godrén (SD)
Tjänstemän
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och
sjukvårdsdirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör
Kristina Athlei, regional
utvecklingsdirektör
Joakim Silva, HR-direktör
Tina Jörhall,
kommunikationsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör

För kännedom
Ersättare
Britt Johansson (M)
Mattias Ingeson (KD)
Helena Stålhammar (C)
Eva Nilsson (M)
Hans Rocén (M)
Irene Oskarsson (KD)
Mari Lindahl (L)
Ann-Kristine Göransson (S)
Maria Hörnsten (S)
Tobias Gyllensten (S)
Eva Eliasson (S)
? (S)
Annica Nordqvist (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Monica Li (V)

3(3)

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 1-19
Tid:

2018-01-23, kl 13:00-17:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§7

Motion – Underlätta för vårdpersonalen genom
att ge praxis och tillämpningar på begreppet
vård som inte kan anstå
Diarienummer: RJL2017/786
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta
 Avslå motionen.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Samuel Godrén, Anne Karlsson,
Anita Winberg, Anders Gustafsson, Helena Elmqvist, Elisabeth
Werner, Katja Ganekind och Robert Andersson,
Sverigedemokraterna, har information lämnats till Nämnden för
folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet har ett förslag
till beslut tagits fram.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10



Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09



Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28



Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21



Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06



Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12



Motion 2017-03-13

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
För Sverigedemokraterna yrkar Anne Karlsson bifall till
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 1-19
Tid:

2018-01-23, kl 13:00-17:15
Sverigedemokraternas yrkande och finner att nämnden bifaller
föreliggande förslag, att avslå motionen.
Beslut skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Lis Melin

Anne Karlsson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 1-18
Tid:

2018-01-09, kl 08:00-09:50

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 11

Motion – Underlätta för vårdpersonalen genom
att ge praxis och tillämpningar på begreppet
vård som inte kan anstå
Diarienummer: RJL2017/786
Beslut
Nämnden föreslås
 Avslå motionen.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Samuel Godrén, Anne Karlsson,
Anita Winberg, Anders Gustafsson, Helena Elmqvist, Elisabeth
Werner, Katja Granskind, Robert Andersson,
Sverigedemokraterna. Information lämnades till nämnden vid
sammanträdet 2017-11-21. Ett faktaunderlag finns nu.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28
 Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06
 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12
 Motion 2017-03-13
Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 1-18
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-01-09, kl 08:00-09:50

1(2)

2018-01-10

RJL 2017/786

Regionfullmäktige

Motion – Underlätta för vårdpersonalen
genom att ge praxis och tillämpningar
på begreppet vård som inte kan anstå
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige besluta
 Avslå motionen.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Samuel Godrén, Anne Karlsson, Anita Winberg,
Anders Gustafsson, Helena Elmqvist, Elisabeth Werner, Katja Ganekind och
Robert Andersson, Sverigedemokraterna, har information lämnats till Nämnden
för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet har ett förslag till beslut
tagits fram.

Information i ärendet
Samuel Godrén, Anne Karlsson, Anita Winberg, Anders Gustafsson, Helena
Elmqvist, Elisabeth Werner, Katja Ganekind och Robert Andersson,
Sverigedemokraterna, föreslår i motionen underlätta för vårdpersonalen genom att
ge praxis och tillämpningar på begreppet ”vård som inte kan anstå” att:


Regionledningskontoret få i uppdrag att arbeta fram medicinska
tillämningar och praxis för begreppet ”vård som inte kan anstå” med syfte
att underlätta personalens bedömningar och få bättre enhetlighet.

Region Jönköpings län har ansvar för sjukvård till asylsökande vuxna
och omfattar hälso- och sjukvård enligt 4§ Hälso- och Sjukvårdslagen (1982:763)
inklusive tandvård enligt 6§ Tandvårdslagen (1985:125). Region Jönköpings län
har även ansvar för sjukvård och tandvård när det föreligger behov av akut,
omedelbar vård eller behov av vård som inte kan anstå. Förutom detta har den
asylsökande rätt till preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård,
förlossningsvård, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt Smittskyddslagen
(2004:168) under asyltiden.

Vad är akut, omedelbar vård och vård som inte kan anstå?
Avgörande vid bedömningen är om en fördröjning av vårdinsatserna kan leda till:
• allvarliga följder med fara för patientens liv
• ökade risker för samhället vid risk för smitta

SKRIVELSE
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RJL 2017/786

•
•

avsevärt sämre prognos eller ökad risk för komplikationer
svår värk, svår ångest eller svår depression

Vad som avses med "vård som inte kan anstå" måste alltid avgöras i det enskilda
fallet av den behandlande läkaren, tandläkaren eller annan ansvarig vårdpersonal.
För asylsökande barn gäller samma regler som för barn som är folkbokförda i
Sverige.

Tandvård som inte kan anstå
Med tandvård som inte kan anstå avses akuta, infektiösa tillstånd i tänderna och
deras omgivning, svåra smärttillstånd av varierande orsak samt traumatiska
tandskador av sådan natur att de kräver omedelbart omhändertagande.
Mer information finns på Region Plus.
Hälso- och sjukvård till asylsökande vuxna
Hälso- och sjukvård till asylsökande barn
Tandvård för asylsökande samt tillståndslösa

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10
 Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28
 Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06
 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12
 Motion 2017-03-13

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

MOTION
2017-11-28

1(2)

RJL 2017/786

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Underlätta för vårdpersonalen genom att ge
praxis och tillämpningar på begreppet ”vård
som inte kan anstå”
Inledning
Med anledning av motion från Samuel Godrén, Anne Karlsson, Anita Winberg,
Anders Gustafsson, Helena Elmqvist, Elisabeth Werner, Katja Granskind, Robert
Andersson, Sverigedemokraterna, lämnas information i ärendet till Nämnden för
Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Samuel Godren, Anne Karlsson, Anita Winberg, Anders Gustafsson, Helena
Elmqvist, Elisabeth Werner, Katja Granskind, Robert Andersson,
Sverigedemokraterna, föreslår i motionen underlätta för vårdpersonalen genom att
ge praxis och tillämpningar på begreppet ”vård som inte kan anstå” att:


Regionledningskontoret få i uppdrag att arbeta fram medicinska
tillämningar och praxis för begreppet ”vård som inte kan anstå” med syfte
att underlätta personalens bedömningar och få bättre enhetlighet.

Region Jönköpings län har ansvar för sjukvård till asylsökande vuxna
och omfattar hälso- och sjukvård enligt 4§ Hälso- och Sjukvårdslagen (1982:763)
inklusive tandvård enligt 6§ Tandvårdslagen (1985:125). Region Jönköpings län
har även ansvar för sjukvård och tandvård när det föreligger behov av akut,
omedelbar vård eller behov av vård som inte kan anstå. Förutom detta har den
asylsökande rätt till preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård,
förlossningsvård, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt Smittskyddslagen
(2004:168) under asyltiden.
Vad är akut, omedelbar vård och vård som inte kan anstå?
Avgörande vid bedömningen är om en fördröjning av vårdinsatserna kan leda till:
• allvarliga följder med fara för patientens liv
• ökade risker för samhället vid risk för smitta
• avsevärt sämre prognos eller ökad risk för komplikationer
• svår värk, svår ångest eller svår depression

MOTION
2016-04-04
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RJL 2017/786

Vad som avses med "vård som inte kan anstå" måste alltid avgöras i det enskilda
fallet av den behandlande läkaren, tandläkaren eller annan ansvarig vårdpersonal.
För asylsökande barn gäller samma regler som för barn som är folkbokförda i
Sverige.
Tandvård som inte kan anstå
Med tandvård som inte kan anstå avses akuta, infektiösa tillstånd i tänderna och
deras omgivning, svåra smärttillstånd av varierande orsak samt traumatiska
tandskador av sådan natur att de kräver omedelbart omhändertagande.
Mer information finns på Region Plus.
Hälso- och sjukvård till asylsökande vuxna
Hälso- och sjukvård till asylsökande barn
Tandvård för asylsökande samt tillståndslösa
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 102

Informationsärenden och aktuell information
Kjell Ivarsson informerar om Kirurgisk vård.
Ulrika Stefansson informerar om Överenskommelse om
samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i Jönköpings län, se beslut § 107.
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om


Nivåstrukturering inom rikssjukvården.



Arbetet pågår med överenskommelser som samordnas av
SKL.



En uppdatering av Cosmic är gjord.



Regionen har haft ett studiebesök från Singapore som bland
annat studerat samarbetet med kommunerna,
hemsjukvården och Esthercoacher.



SKL´s sjukvårdsdelegation hade ett sammanträde i
Jönköping förra veckan.



RS-au har en ny inriktning för framtidsplanen.



Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis
och tillämpningar på begreppet vård som inte kan anstå
Diarienummer: RJL2017/786

Information lämnas om det stöd som finns tillgängligt för
verksamheten.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.


Motion - Slopad patientavgift för fattiga pensionärer
Diarienummer: RJL 2017/575

Kort information lämnas.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.


Motion - Gör primärvården i vår region mer likvärdig och
jämlik
Diarienummer: RJL 2017/1427

Information lämnas om resultat, mätettal m.m för uppföljning.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.


Motion - Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2017/1420

Information lämnas om hur vårdcentralerna arbetar med
vårdsamordnare m.m.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.


Motion - Är den läkartiden som erbjuds patienter på
äldreboenden verkligen tillräcklig
Diarienummer: RJL 2017/1419

Information lämnas om gällande avtal m.m.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.
Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.
Rapport om Sommarsituationen 2017
Diarienummer: RJL2017/2998
Rapporten läggs till handlingarna.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55
Rapport från konferenser:


Marcus Eskdahl rapporterar om Utbildningsdag i
organdonation den 4 oktober i Linköping.



Marianne Andersson och Sibylla Jämting rapporterar om
Region Jönköpings läns miljödag 2017 den 15 november i
Jönköping.

Frågor
Vid sammanträdet i oktober framförde Marcus Eskdahl önskemål
om att få en återrapport om ambulansutredningen.
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om att utredningen ska
kompletteras. Återrapporten kommer därför att lämnas under
våren 2018.
Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid nämndens
sammanträde i december:
Marcus Eskdahl ställer frågan ”Vad gäller vid indraget körkort på
grund av sjukdom m.m.? Hur ser processen ut och på vilket sätt
lämnas besked om indragning till patienten?”
Sibylla Jämting ställer frågan: ”Vilket stöd/utbildning erbjuder
regionen till anhöriga inklusive barn till personer med allvarlig
psykisk sjukdom såsom psykossjukdom, bipolära tillstånd,
missbruk?”
Månadsrapport 2017 systemmätetal för september och oktober
lämnas.
Presidiet får i uppdrag att diskutera hur redovisning av hyrläkare
ska ske.

Vid protokollet
Lena Lindgren

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55

Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Marianne Andersson

Eva Eliasson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 81-103
Tid:

2017-06-12, kl 13:00-15:35

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 82

Informationsärenden
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsstrategen:


Sommarplaneringen

Arbete pågår med planering av bemanning inför sommaren. Vissa
enheter återstår att lösa exempelvis IVA på Ryhov och Eksjö,
samt vissa arbetspass för dialysenheterna på Ryhov och Värnamo.
Tillgängligheten till 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon kommer
delvis att lösas med hjälp av utökad bemanning på jourcentralerna
som också kommer att hantera sjukvårdrådgivning på telefon.
Inom psykiatrin på Ryhov är det bemanningsproblem på
läkarsidan.



Inkomna remisser, promemorior och motioner under maj
2017.

Informationen lämnas också till nämnden.


Motion – Dags att kartlägga läkemedelsberoendet
Diarienummer: RJL2017/400

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september.


Motion - Slopad patientavgift för fattiga pensionärer
Diarienummer: RJL2017/575

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i oktober.


Motion – Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis
på tillämpningar på begreppet ”Vård som inte kan anstå”
Diarienummer: RJL 2017/ 786

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i november.



Palliativ vård

Strategigrupp äldre har påbörjat ett arbete med att ta fram ett
underlag för en utredning – ett förslag lämnas till presidiet den 30

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 81-103
Tid:

2017-06-12, kl 13:00-15:35

augusti.


Inrättande av barnskyddsteam

Ett förslag till underlag presenteras för presidiet vid sammanträdet
den 30 augusti.
Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport per maj

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid:

2017-05-09, kl 13:00-16:15

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 81

Fördelning över inkomna motioner
Regionstyrelsen gör följande fördelning av motioner enligt nedan:
Motion - Dags att kartlägga läkemedelsberoendet
- till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård.

2017
/400

Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på
kollektivavtal och personalövergång – till Nämnden
för Trafik, infrastruktur och miljö

2017
/561

Motion - Slopad patientavgift för fattiga
pensionärer - till Nämnden för Folkhälsa och
sjukvård.

2017
/575

Motion: Bygg studentbostäder i regionens regi
- till regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/752

Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom att
ge praxis och tillämpningar på begreppet "vård som
inte kan anstå" - till Nämnden för Folkhälsa och
sjukvård.

2017
/786

Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd –
- till regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/994

Motion om kollektivavtal vid upphandling – till
regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/997

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk
Ordförande
ordförande

Anna-Karin Yngvesson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-05-09, kl 13:00-16:15

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 1-19
Tid:

2018-01-23, kl 13:00-17:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§8

Motion - Slopad patientavgift för fattiga
pensionärer
Diarienummer: RJL2017/575
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta
 Avslå motionen.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Samuel Godrén,
Sverigedemokraterna har information lämnats till Nämnden för
folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet har ett förslag
till beslut tagits fram.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10



Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09



Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28



Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21



Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06



Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27



Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12



Motion 2017-02-22

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet
Lena Lindgren

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 1-19
Tid:

2018-01-23, kl 13:00-17:15

Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Lis Melin

Anne Karlsson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 1-18
Tid:

2018-01-09, kl 08:00-09:50

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 12

Motion – Slopad patientavgift för fattiga
pensionärer
Diarienummer: RJL2017/575
Beslut
Nämnden föreslås
 Avslå motionen.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Samuel Godrén,
Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till Nämnd för
folkhälsa och sjukvård. Information lämnades till nämnden vid
sammanträdet 2017-11-21. Ett faktaunderlag finns nu.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28
 Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06
 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12
 Motion 2017-02-22
Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar
Lena Strand
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2018-01-10

RJL 2017/575

Regionfullmäktige

Motion - Slopad patientavgift för fattiga
pensionärer
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige besluta
 Avslå motionen.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Samuel Godrén, Sverigedemokraterna har
information lämnats till Nämnden för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i
presidiet har ett förslag till beslut tagits fram.

Information i ärendet
Samuel Godrén, Sverigedemokraterna föreslår i motionen Slopad patientavgift för
fattiga pensionärer att en utredning görs av:
 Hur många över 70 år i Region Jönköpings län som är fattigpensionärer
 Vilka möjligheter finns att erbjuda dessa slopad patientavgift
 Ungefärlig kostnad
I Region Jönköpings län beräknas 17,2 procent av alla pensionärer vara fattiga.
Beräkningen av antal personer som är fattigpensionärer har gjorts för gruppen 70
till 84 år då personer över 85 år och äldre redan har avgiftsfri vård.
I länet finns 42 779 personer mellan 70-84 år och andelen fattigpensionärer har
antagits vara samma som för hela pensionärsgruppen, det vill säga 17,2 procent.
Det skulle innebära att 7 378 personer i åldern 70-84 år skulle vara fattiga.
Möjligheten att erbjuda fattiga pensionärer mellan 70 och 84 år slopad
patientavgift bedöms som komplicerad och administrativt krävande. Ett alternativ
skulle kunna vara ett ansökningsförfarande, likt bostadstillägg, där personen får
ansöka och styrka sin inkomst genom att uppvisa senaste inkomstdeklarationen.
Inkomstdeklarationen avser dock inte aktuellt år och för hur lång tid ska personen
erbjudas avgiftsfri vård?
Ett annat alternativ skulle kunna vara att begära ut information från Skatteverket,
vilket först måste prövas juridiskt.
Kostnaden för Regionen att erbjuda gruppen fattiga pensionärer mellan 70-84 år
beräknas till cirka 6,5 miljoner kronor i tappade patientintäkter, varav 4,2 miljoner
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i primärvården och 2,3 miljoner inom den specialiserade vården. Utöver detta
tillkommer administrativa kostnader.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10
 Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28
 Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06
 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12
 Motion 2017-02-22

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

MOTION
2017-11-28
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RJL 2017/575

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Slopad patientavgift för fattiga
pensionärer
Inledning
Med anledning av motion från Samuel Godrén, Sverigedemokraterna lämnas
information i ärendet till Nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i
Nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Samuel Godrén, Sverigedemokraterna föreslår i motionen Slopad patientavgift för
fattiga pensionärer att en utredning görs av:




Hur många över 70 år i Region Jönköpings län som är fattigpensionärer
Vilka möjligheter finns att erbjuda dessa slopad patientavgift
Ungefärlig kostnad

I Region Jönköpings län beräknas 17,2 procent av alla pensionärer vara fattiga.
Beräkningen av antal personer som är fattigpensionärer har gjorts för gruppen 70
till 84 år då personer över 85 år och äldre redan har avgiftsfri vård.
I länet finns 42 779 personer mellan 70-84 år och andelen fattigpensionärer har
antagits vara samma som för hela pensionärsgruppen, det vill säga 17,2 procent.
Det skulle innebära att 7 378 personer i åldern 70-84 år skulle vara fattiga.
Möjligheten att erbjuda fattiga pensionärer mellan 70 och 84 år slopad
patientavgift bedöms som komplicerad och administrativt krävande. Ett alternativ
skulle kunna vara ett ansökningsförfarande, likt bostadstillägg, där personen får
ansöka och styrka sin inkomst genom att uppvisa senaste inkomstdeklarationen.
Inkomstdeklarationen avser dock inte aktuellt år och för hur lång tid ska personen
erbjudas avgiftsfri vård?
Ett annat alternativ skulle kunna vara att begära ut information från Skatteverket,
vilket först måste prövas juridiskt.
Kostnaden för Regionen att erbjuda gruppen fattiga pensionärer mellan 70-84 år
beräknas till cirka 6,5 miljoner kronor i tappade patientintäkter, varav 4,2 miljoner
i primärvården och 2,3 miljoner inom den specialiserade vården. Utöver detta
tillkommer administrativa kostnader.

MOTION
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 102

Informationsärenden och aktuell information
Kjell Ivarsson informerar om Kirurgisk vård.
Ulrika Stefansson informerar om Överenskommelse om
samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i Jönköpings län, se beslut § 107.
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om


Nivåstrukturering inom rikssjukvården.



Arbetet pågår med överenskommelser som samordnas av
SKL.



En uppdatering av Cosmic är gjord.



Regionen har haft ett studiebesök från Singapore som bland
annat studerat samarbetet med kommunerna,
hemsjukvården och Esthercoacher.



SKL´s sjukvårdsdelegation hade ett sammanträde i
Jönköping förra veckan.



RS-au har en ny inriktning för framtidsplanen.



Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis
och tillämpningar på begreppet vård som inte kan anstå
Diarienummer: RJL2017/786

Information lämnas om det stöd som finns tillgängligt för
verksamheten.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.


Motion - Slopad patientavgift för fattiga pensionärer
Diarienummer: RJL 2017/575

Kort information lämnas.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.


Motion - Gör primärvården i vår region mer likvärdig och
jämlik
Diarienummer: RJL 2017/1427

Information lämnas om resultat, mätettal m.m för uppföljning.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.


Motion - Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2017/1420

Information lämnas om hur vårdcentralerna arbetar med
vårdsamordnare m.m.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.


Motion - Är den läkartiden som erbjuds patienter på
äldreboenden verkligen tillräcklig
Diarienummer: RJL 2017/1419

Information lämnas om gällande avtal m.m.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.
Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.
Rapport om Sommarsituationen 2017
Diarienummer: RJL2017/2998
Rapporten läggs till handlingarna.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55
Rapport från konferenser:


Marcus Eskdahl rapporterar om Utbildningsdag i
organdonation den 4 oktober i Linköping.



Marianne Andersson och Sibylla Jämting rapporterar om
Region Jönköpings läns miljödag 2017 den 15 november i
Jönköping.

Frågor
Vid sammanträdet i oktober framförde Marcus Eskdahl önskemål
om att få en återrapport om ambulansutredningen.
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om att utredningen ska
kompletteras. Återrapporten kommer därför att lämnas under
våren 2018.
Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid nämndens
sammanträde i december:
Marcus Eskdahl ställer frågan ”Vad gäller vid indraget körkort på
grund av sjukdom m.m.? Hur ser processen ut och på vilket sätt
lämnas besked om indragning till patienten?”
Sibylla Jämting ställer frågan: ”Vilket stöd/utbildning erbjuder
regionen till anhöriga inklusive barn till personer med allvarlig
psykisk sjukdom såsom psykossjukdom, bipolära tillstånd,
missbruk?”
Månadsrapport 2017 systemmätetal för september och oktober
lämnas.
Presidiet får i uppdrag att diskutera hur redovisning av hyrläkare
ska ske.

Vid protokollet
Lena Lindgren

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55

Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Marianne Andersson

Eva Eliasson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 117-132
Tid:

2017-09-27, kl 08:00-10:20

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 118

Informationsärenden
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:


Planeringen inför sommaren 2018 påbörjas



Psykiatriska kliniken på Ryhov



Inkomna remisser och promemorior under augusti 2017.

Informationen lämnas också till nämnden.


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m augusti.

Informationen läggs till handlingarna.


Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.



Motion – Hund i Regionens tjänst
Diarienummer: RJL2017/1341

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Motion Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Motion Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 117-132
Tid:

2017-09-27, kl 08:00-10:20

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Motion slopad patientavgift för fattiga pensionärer
Diarienummer: RJL2017/575

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Motion – Gör primärvården i vår region mer likvärdig och
jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Motion – Är den läkartiden som erbjuds patienter på
äldreboenden verkligen tillräcklig?
Diarienummer: RJL2017/1419

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Månadsrapport t.o.m. augusti lämnas tillsammans med
delårsrapporten.

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 117-132
Tid:

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-09-27, kl 08:00-10:20

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 81-103
Tid:

2017-06-12, kl 13:00-15:35

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 82

Informationsärenden
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsstrategen:


Sommarplaneringen

Arbete pågår med planering av bemanning inför sommaren. Vissa
enheter återstår att lösa exempelvis IVA på Ryhov och Eksjö,
samt vissa arbetspass för dialysenheterna på Ryhov och Värnamo.
Tillgängligheten till 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon kommer
delvis att lösas med hjälp av utökad bemanning på jourcentralerna
som också kommer att hantera sjukvårdrådgivning på telefon.
Inom psykiatrin på Ryhov är det bemanningsproblem på
läkarsidan.



Inkomna remisser, promemorior och motioner under maj
2017.

Informationen lämnas också till nämnden.


Motion – Dags att kartlägga läkemedelsberoendet
Diarienummer: RJL2017/400

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september.


Motion - Slopad patientavgift för fattiga pensionärer
Diarienummer: RJL2017/575

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i oktober.


Motion – Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis
på tillämpningar på begreppet ”Vård som inte kan anstå”
Diarienummer: RJL 2017/ 786

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i november.



Palliativ vård

Strategigrupp äldre har påbörjat ett arbete med att ta fram ett
underlag för en utredning – ett förslag lämnas till presidiet den 30

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 81-103
Tid:

2017-06-12, kl 13:00-15:35

augusti.


Inrättande av barnskyddsteam

Ett förslag till underlag presenteras för presidiet vid sammanträdet
den 30 augusti.
Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport per maj

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid:

2017-05-09, kl 13:00-16:15

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 81

Fördelning över inkomna motioner
Regionstyrelsen gör följande fördelning av motioner enligt nedan:
Motion - Dags att kartlägga läkemedelsberoendet
- till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård.

2017
/400

Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på
kollektivavtal och personalövergång – till Nämnden
för Trafik, infrastruktur och miljö

2017
/561

Motion - Slopad patientavgift för fattiga
pensionärer - till Nämnden för Folkhälsa och
sjukvård.

2017
/575

Motion: Bygg studentbostäder i regionens regi
- till regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/752

Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom att
ge praxis och tillämpningar på begreppet "vård som
inte kan anstå" - till Nämnden för Folkhälsa och
sjukvård.

2017
/786

Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd –
- till regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/994

Motion om kollektivavtal vid upphandling – till
regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/997

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk
Ordförande
ordförande

Anna-Karin Yngvesson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-05-09, kl 13:00-16:15

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 1-19
Tid:

2018-01-23, kl 13:00-17:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§10

Motion - Inför Äldremottagningar på
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta
 Motionen är besvarad.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har
information lämnats till Nämnden för folkhälsa och sjukvård.
Efter behandling i presidiet har ett förslag till beslut tagits fram.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10



Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09



Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-19



Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21



Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06



Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27



Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30



Motion 2017-05-08

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Lis Melin

Anne Karlsson

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 1-19
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-01-23, kl 13:00-17:15

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 1-18
Tid:

2018-01-09, kl 08:00-09:50

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 14

Motion – Inför Äldremottagningar på
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420
Beslut
Nämnden föreslås
 Besluta att motionen är besvarad.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet
lämnas information i ärendet till Nämnden för Folkhälsa och
sjukvård. Information lämnades till nämnden vid sammanträdet
2017-11-21. Ett faktaunderlag finns nu.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-19
 Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06
 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30
 Motion 2017-05-08
Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar
Lena Strand
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Regionfullmäktige

Motion - Inför Äldremottagningar på
vårdcentralerna
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige besluta
 Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har information
lämnats till Nämnden för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet har
ett förslag till beslut tagits fram.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Inför äldremottagningar på
vårdcentralen:


Att en utredning görs med syfte att ta fram ett underlag för hur varje
vårdcentral i framtiden skall inrätta en äldremottagning.

Region Jönköpings län har utvecklat rollen som vårdsamordnare som ska finnas
på alla vårdcentraler. Denna funktion har i många fall uppdraget att hantera det
som bör finnas på äldremottagningar. I Regelboken för vårdcentralerna står att
vårdcentralen har en samordnande roll i vården av de mest sjuka och invånare
med kroniska sjukdomar, oavsett diagnos och ålder. Vårdcentralen har ett särskilt
ansvar att hålla kontinuerlig kontakt med de invånarna som valt vårdenheten och
är i behov av samordning. I detta ingår också att leverantören ska ha en
namngiven medarbetare i funktionen som vårdsamordnare (fast vårdkontakt).
Vårdsamordnarna ska:
• stödja patienten så att samverkan mellan alla som är delaktiga i dennes
vård och omsorg fungerar på ett tillfredsställande sätt utifrån patientens
behov
• vara anträffbar på särskilt direktnummer vardagar klockan 08:00-17:00 för
patienter med behov av samordning, närstående och vårdpersonal
• samordna läkarbesök i hemmet vid behov och i förebyggande syfte i
samverkan med kommunal hälso- och sjukvård
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•
•
•
•
•
•

vara patientens fasta vårdkontakt och samordna vårdplaneringsprocessen
vid in- och utskrivning från sjukhus
aktivt delta i vårdplanering vid andra tillfällen än vid utskrivning från
sjukhus
dokumentera patientens samordnade individuell plan (SIP) i Cosmic
utveckla vårdcentralens arbetssätt och rutiner för vårdsamordning
medverka i nätverksträffar för vårdsamordnare
Leverantören får särskild ersättning för vårdsamordnarens arbete med
samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus och andra
situationer där detta behövs.

”Äldremottagningar” finns i olika format och med olika utformning i Region
Jönköpings län och i landet i övrigt. En viktig del i utformningen av en
äldremottagning är att bestämma vad som ska ingå och här finns olika förslag som
behöver värderas.
• Fast vårdkontakt, sjuksköterska ev. undersköterska samt några av enhetens
läkare med intresse för området – kontinuitet, trygghet, tillgänglighet(både
fysisk och lätt att kontakta (när jag ringer så vet jag att det är en människa
som svarar)
• Telefonrådgivning – vad ska jag göra när ... hjälp med att få kontakt med
kommunen tex
• Läkemedelsgenomgång – minska polyfarmaci, olämpliga läkemedel,
kunskap om varför jag äter detta läkemedel - Receptförnyelse
• Individuell vårdplanering- samverka och vara dirigent – vårdsamordnare
• Uppföljning och återbesök efter behov, tex efter läkarbesök eller
sjukhusvård
• Såromläggning
• Hälsosamtal - förebyggande hälsovård
• Hjälp vid inkontinens – inklusive utredning och ev träning av
bäckenbotten
• Hjälp vid diabetes
• Förskrivning av hjälpmedel och vissa läkemedel
• Demensutredning
• Psykisk ohälsa
• Fysisk aktivitet – vardagsmotion, sittgympa, balansträning i grupp
Andra viktiga funktioner för äldre som bör finnas på vårdcentraler har utvärderats
av pensionärer under 2017. I denna utvärdering värderades följande parametrar:
• hur är fysisk miljö (parkering, väntrum, reception),
• finns enkel telefontillgänglighet för äldre,
• finns god kontinuitet för äldre,
• hur är ledningens inställning till vården av äldre,
• finns äldrevårdssköterskor,
• förekomst av listning på läkare respektive sjuksköterska,
• kallar man äldre patienter till läkarbesök,
• hur är tillgängligheten till läkartid
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•

hur bedrivs samverkan runt äldre, multisjuka.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10
 Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-19
 Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06
 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30
 Motion 2017-05-08

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

MOTION
2017-12-19
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Förvaltningsnamn
Avsändare
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Inför äldremottagningar på vårdcentralerna
Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i
ärendet till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i Nämnden för
Folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Inför äldremottagningar på
vårdcentralen:


Att en utredning görs med syfte att ta fram ett underlag för hur varje
vårdcentral i framtiden skall inrätta en äldremottagning.

Region Jönköpings län har utvecklat rollen som vårdsamordnare som ska finnas
på alla vårdcentraler. Denna funktion har i många fall uppdraget att hantera det
som bör finnas på äldremottagningar. I Regelboken för vårdcentralerna står att
vårdcentralen har en samordnande roll i vården av de mest sjuka och invånare
med kroniska sjukdomar, oavsett diagnos och ålder. Vårdcentralen har ett särskilt
ansvar att hålla kontinuerlig kontakt med de invånarna som valt vårdenheten och
är i behov av samordning. I detta ingår också att leverantören ska ha en
namngiven medarbetare i funktionen som vårdsamordnare (fast vårdkontakt).
Vårdsamordnarna ska:
• stödja patienten så att samverkan mellan alla som är delaktiga i dennes
vård och omsorg fungerar på ett tillfredsställande sätt utifrån patientens
behov
• vara anträffbar på särskilt direktnummer vardagar klockan 08:00-17:00 för
patienter med behov av samordning, närstående och vårdpersonal
• samordna läkarbesök i hemmet vid behov och i förebyggande syfte i
samverkan med kommunal hälso- och sjukvård
• vara patientens fasta vårdkontakt och samordna vårdplaneringsprocessen
vid in- och utskrivning från sjukhus
• aktivt delta i vårdplanering vid andra tillfällen än vid utskrivning från
sjukhus
• dokumentera patientens samordnade individuell plan (SIP) i Cosmic
• utveckla vårdcentralens arbetssätt och rutiner för vårdsamordning
• medverka i nätverksträffar för vårdsamordnare

MOTION
2016-04-04

•
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Leverantören får särskild ersättning för vårdsamordnarens arbete med
samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus och andra
situationer där detta behövs.

”Äldremottagningar” finns i olika format och med olika utformning i Region
Jönköpings län och i landet i övrigt. En viktig del i utformningen av en
äldremottagning är att bestämma vad som ska ingå och här finns olika förslag som
behöver värderas.
• Fast vårdkontakt, sjuksköterska ev. undersköterska samt några av enhetens
läkare med intresse för området – kontinuitet, trygghet, tillgänglighet(både
fysisk och lätt att kontakta (när jag ringer så vet jag att det är en människa
som svarar)
• Telefonrådgivning – vad ska jag göra när ... hjälp med att få kontakt med
kommunen tex
• Läkemedelsgenomgång – minska polyfarmaci, olämpliga läkemedel,
kunskap om varför jag äter detta läkemedel - Receptförnyelse
• Individuell vårdplanering- samverka och vara dirigent – vårdsamordnare
• Uppföljning och återbesök efter behov, tex efter läkarbesök eller
sjukhusvård
• Såromläggning
• Hälsosamtal - förebyggande hälsovård
• Hjälp vid inkontinens – inklusive utredning och ev träning av
bäckenbotten
• Hjälp vid diabetes
• Förskrivning av hjälpmedel och vissa läkemedel
• Demensutredning
• Psykisk ohälsa
• Fysisk aktivitet – vardagsmotion, sittgympa, balansträning i grupp
Andra viktiga funktioner för äldre som bör finnas på vårdcentraler har utvärderats
av pensionärer under 2017. I denna utvärdering värderades följande parametrar:
• hur är fysisk miljö (parkering, väntrum, reception),
• finns enkel telefontillgänglighet för äldre,
• finns god kontinuitet för äldre,
• hur är ledningens inställning till vården av äldre,
• finns äldrevårdssköterskor,
• förekomst av listning på läkare respektive sjuksköterska,
• kallar man äldre patienter till läkarbesök,
• hur är tillgängligheten till läkartid
• hur bedrivs samverkan runt äldre, multisjuka.
REGIONLEDNINGSKONTORET

MOTION
2016-04-04

Agneta Jansmyr
Regiondirektör
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Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 102

Informationsärenden och aktuell information
Kjell Ivarsson informerar om Kirurgisk vård.
Ulrika Stefansson informerar om Överenskommelse om
samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i Jönköpings län, se beslut § 107.
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om


Nivåstrukturering inom rikssjukvården.



Arbetet pågår med överenskommelser som samordnas av
SKL.



En uppdatering av Cosmic är gjord.



Regionen har haft ett studiebesök från Singapore som bland
annat studerat samarbetet med kommunerna,
hemsjukvården och Esthercoacher.



SKL´s sjukvårdsdelegation hade ett sammanträde i
Jönköping förra veckan.



RS-au har en ny inriktning för framtidsplanen.



Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis
och tillämpningar på begreppet vård som inte kan anstå
Diarienummer: RJL2017/786

Information lämnas om det stöd som finns tillgängligt för
verksamheten.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.


Motion - Slopad patientavgift för fattiga pensionärer
Diarienummer: RJL 2017/575

Kort information lämnas.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.


Motion - Gör primärvården i vår region mer likvärdig och
jämlik
Diarienummer: RJL 2017/1427

Information lämnas om resultat, mätettal m.m för uppföljning.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.


Motion - Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2017/1420

Information lämnas om hur vårdcentralerna arbetar med
vårdsamordnare m.m.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.


Motion - Är den läkartiden som erbjuds patienter på
äldreboenden verkligen tillräcklig
Diarienummer: RJL 2017/1419

Information lämnas om gällande avtal m.m.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.
Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.
Rapport om Sommarsituationen 2017
Diarienummer: RJL2017/2998
Rapporten läggs till handlingarna.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55
Rapport från konferenser:


Marcus Eskdahl rapporterar om Utbildningsdag i
organdonation den 4 oktober i Linköping.



Marianne Andersson och Sibylla Jämting rapporterar om
Region Jönköpings läns miljödag 2017 den 15 november i
Jönköping.

Frågor
Vid sammanträdet i oktober framförde Marcus Eskdahl önskemål
om att få en återrapport om ambulansutredningen.
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om att utredningen ska
kompletteras. Återrapporten kommer därför att lämnas under
våren 2018.
Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid nämndens
sammanträde i december:
Marcus Eskdahl ställer frågan ”Vad gäller vid indraget körkort på
grund av sjukdom m.m.? Hur ser processen ut och på vilket sätt
lämnas besked om indragning till patienten?”
Sibylla Jämting ställer frågan: ”Vilket stöd/utbildning erbjuder
regionen till anhöriga inklusive barn till personer med allvarlig
psykisk sjukdom såsom psykossjukdom, bipolära tillstånd,
missbruk?”
Månadsrapport 2017 systemmätetal för september och oktober
lämnas.
Presidiet får i uppdrag att diskutera hur redovisning av hyrläkare
ska ske.

Vid protokollet
Lena Lindgren

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55

Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Marianne Andersson

Eva Eliasson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 117-132
Tid:

2017-09-27, kl 08:00-10:20

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 118

Informationsärenden
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:


Planeringen inför sommaren 2018 påbörjas



Psykiatriska kliniken på Ryhov



Inkomna remisser och promemorior under augusti 2017.

Informationen lämnas också till nämnden.


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m augusti.

Informationen läggs till handlingarna.


Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.



Motion – Hund i Regionens tjänst
Diarienummer: RJL2017/1341

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Motion Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Motion Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 117-132
Tid:

2017-09-27, kl 08:00-10:20

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Motion slopad patientavgift för fattiga pensionärer
Diarienummer: RJL2017/575

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Motion – Gör primärvården i vår region mer likvärdig och
jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Motion – Är den läkartiden som erbjuds patienter på
äldreboenden verkligen tillräcklig?
Diarienummer: RJL2017/1419

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Månadsrapport t.o.m. augusti lämnas tillsammans med
delårsrapporten.

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 117-132
Tid:

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-09-27, kl 08:00-10:20

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 104-116
Tid:

2017-08-30, kl 08:00-10:40

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 105

Informationsärenden
Johan Björk lämnar en återrapport om arbetet med
Tilläggsuppdrag öppen specialistpsykiatrisk vård i primärvården.
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:


En utvärdering av sommarsituationen görs nu.



BUP kommer att bilda en länsklinik.
Ett förslag till beslut tas fram till nästa
presidiesammanträde.



Alternativa möjligheter till lokaler för Tillnyktringsenheten
(TNE) presenteras.



En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram ett förslag till hur
klagomål ska hanteras i regionen.



Inkomna remisser, promemorior och motioner under juni
och juli 2017.

Informationen lämnas också till nämnden.
Följande remiss ska behandlas i nämnden i september:
- RJL 2017/2079 Remiss – Beslutsunderlag till regeringen om att
erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det
nationella vaccinationsprogrammet för barn.


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet

Informationen läggs till handlingarna.


Investeringar

Tas upp i budgetberedningen och därefter lämnas information till
nämnden.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 104-116
Tid:

2017-08-30, kl 08:00-10:40



Motion – Gör primärvården i vår region mer likvärdig och
jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427



Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420



Motion – Är den läkartiden som erbjuds patienter på
äldreboenden verkligen tillräcklig?
Diarienummer: RJL2017/1419

Information om motionerna lämnas till nämnden vid
sammanträdet i oktober.


Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415



Motion – Hund i regionens tjänst
Diarienummer: RJL2017/1341



Motion – Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172



Motion – Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042

Motionerna tas upp igen vid nästa presidiesammanträde.


Palliativ vård

Beslut om direktiv till Utredning Palliativ vård i Jönköpings län
ska beslutas av nämnden vid sammanträdet i september.


Uppföljning av hemsjukvården

Kommunerna har meddelat att de beslutat göra en egen
uppföljning av hemsjukvården.


Inrättande av barnskyddsteam

Ett förslag till beslut är framtaget och ska tas upp i
budgetberedningen.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 104-116
Tid:

2017-08-30, kl 08:00-10:40

Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport



Motion – Dags att kartlägga läkemedelsberoendet
Diarienummer: RJL2017/400

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september.
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 1-19
Tid:

2018-01-23, kl 13:00-17:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§9

Motion- Gör primärvården i vår region mer
likvärdig och jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta
 Motionen är besvarad.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Mauno Virta,
Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet, har
information lämnats till Nämnden för folkhälsa och sjukvård.
Efter behandling i presidiet har ett förslag till beslut tagits fram.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10



Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09



Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28



Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21



Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06



Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27



Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30



Motion 2017-05-08

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet
Lena Lindgren

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 1-19
Tid:

2018-01-23, kl 13:00-17:15

Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Lis Melin

Anne Karlsson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 1-18
Tid:

2018-01-09, kl 08:00-09:50

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 13

Motion – Gör primärvården i vår region mer
likvärdig och jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427
Beslut
Nämnden föreslås
 Besluta att motionen är besvarad.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Mauno Virta,
Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet, lämnas
information i ärendet till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård.
Information lämnades till nämnden vid sammanträdet 2017-1121. Ett faktaunderlag finns nu.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28
 Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06
 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30
 Motion 2017-05-08
Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 1-18
Tid:
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-01-09, kl 08:00-09:50
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Regionfullmäktige

Motion- Gör primärvården i vår region
mer likvärdig och jämlik
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige besluta
 Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och
Lennart Karlsson, Vänsterpartiet, har information lämnats till Nämnden för
folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet har ett förslag till beslut tagits
fram.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet
föreslår i motionen Gör primärvården i vår region mer likvärdig och jämlik att:


en kartläggning av likvärdigheten på länets vårdcentraler genomförs och
presenteras inför regionfullmäktige

För att säkra en likvärdig vård på länets vårdcentraler följer Region Jönköpings
län upp vårdcentralerna på flera olika sätt. Detta göra både via nationella
mätningar och lokal uppföljning.
•
•
•
•
•
•

Årlig uppföljningsdialog
Nationell patientenkät 2015
Väntetider i vården
Hitta och jämför vård, 1177 Vårdguiden
Tillgänglighetsdatabasen
Särskild uppföljning digitala vårdbesök (triagering, antibiotika,
läkemedelsförskrivning, patientavgifter, vårddokumentation och
marknadsföring).

I den årliga uppföljningsdialogen som görs med varje vårdcentral ingår:
• E-hälsa (webbtidbokning)
• Hälsosamtal
• Sjukdomsförebyggande arbete
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antibiotikaförskrivning
Läkemedelsförskrivning till äldre
Medicinteknisk utrustning
Diagnosklassificering
Patientjournal – utskrift
Patientjournal – signering
Inkommande remisser
Läkarbesök inom fem dagar
Patientvald väntan
Rehabilitering
Riskbruk, missbruk och beroende
Vårdhygien
Öppettider
Fysisk tillgänglighet
Invånarnas val
ACG, CNI och åldersfördelning

Samtliga vårdcentraler uppfyllde 2016 regionens krav på läkarmedverkan i
hemsjukvård, korttidsboende och särskilda boendeformer samt palliativ vård.
Detsamma gäller kraven på öppettider, patientsäkerhet, krisberedskap och
smittskydd.
Avvikelserna gäller framför allt förskrivning av läkemedel till äldre och
förskrivning av antibiotika, nybesök till läkare inom fem dagar, hälsosamtal,
journalutskrifter och vårdhygien.
Region Jönköpings län genomför särskild uppföljning av dessa avvikelser hösten
2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10
 Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28
 Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06
 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30
 Motion 2017-05-08

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

MOTION
2017-11-28
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Förvaltningsnamn
Avsändare
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Gör primärvården i vår region mer likvärdig
och jämlik
Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och
Lennart Karlsson, Vänsterpartiet, lämnas information i ärendet till Nämnden för
Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet
föreslår i motionen Gör primärvården i vår region mer likvärdig och jämlik att:


en kartläggning av likvärdigheten på länets vårdcentraler genomförs och
presenteras inför regionfullmäktige

För att säkra en likvärdig vård på länets vårdcentraler följer Region Jönköpings
län upp vårdcentralerna på flera olika sätt. Detta göra både via nationella
mätningar och lokal uppföljning.
•
•
•
•
•
•

Årlig uppföljningsdialog
Nationell patientenkät 2015
Väntetider i vården
Hitta och jämför vård, 1177 Vårdguiden
Tillgänglighetsdatabasen
Särskild uppföljning digitala vårdbesök (triagering, antibiotika,
läkemedelsförskrivning, patientavgifter, vårddokumentation och
marknadsföring).

I den årliga uppföljningsdialogen som görs med varje vårdcentral ingår:
• E-hälsa (webbtidbokning)
• Hälsosamtal
• Sjukdomsförebyggande arbete
• Antibiotikaförskrivning
• Läkemedelsförskrivning till äldre
• Medicinteknisk utrustning
• Diagnosklassificering
• Patientjournal – utskrift

MOTION
2016-04-04

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Patientjournal – signering
Inkommande remisser
Läkarbesök inom fem dagar
Patientvald väntan
Rehabilitering
Riskbruk, missbruk och beroende
Vårdhygien
Öppettider
Fysisk tillgänglighet
Invånarnas val
ACG, CNI och åldersfördelning

Samtliga vårdcentraler uppfyllde 2016 regionens krav på läkarmedverkan i
hemsjukvård, korttidsboende och särskilda boendeformer samt palliativ vård.
Detsamma gäller kraven på öppettider, patientsäkerhet, krisberedskap och
smittskydd.
Avvikelserna gäller framför allt förskrivning av läkemedel till äldre och
förskrivning av antibiotika, nybesök till läkare inom fem dagar, hälsosamtal,
journalutskrifter och vårdhygien.
Region Jönköpings län genomför särskild uppföljning av dessa avvikelser hösten
2017.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 102

Informationsärenden och aktuell information
Kjell Ivarsson informerar om Kirurgisk vård.
Ulrika Stefansson informerar om Överenskommelse om
samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i Jönköpings län, se beslut § 107.
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om


Nivåstrukturering inom rikssjukvården.



Arbetet pågår med överenskommelser som samordnas av
SKL.



En uppdatering av Cosmic är gjord.



Regionen har haft ett studiebesök från Singapore som bland
annat studerat samarbetet med kommunerna,
hemsjukvården och Esthercoacher.



SKL´s sjukvårdsdelegation hade ett sammanträde i
Jönköping förra veckan.



RS-au har en ny inriktning för framtidsplanen.



Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis
och tillämpningar på begreppet vård som inte kan anstå
Diarienummer: RJL2017/786

Information lämnas om det stöd som finns tillgängligt för
verksamheten.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.


Motion - Slopad patientavgift för fattiga pensionärer
Diarienummer: RJL 2017/575

Kort information lämnas.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.


Motion - Gör primärvården i vår region mer likvärdig och
jämlik
Diarienummer: RJL 2017/1427

Information lämnas om resultat, mätettal m.m för uppföljning.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.


Motion - Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2017/1420

Information lämnas om hur vårdcentralerna arbetar med
vårdsamordnare m.m.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.


Motion - Är den läkartiden som erbjuds patienter på
äldreboenden verkligen tillräcklig
Diarienummer: RJL 2017/1419

Information lämnas om gällande avtal m.m.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.
Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.
Rapport om Sommarsituationen 2017
Diarienummer: RJL2017/2998
Rapporten läggs till handlingarna.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55
Rapport från konferenser:


Marcus Eskdahl rapporterar om Utbildningsdag i
organdonation den 4 oktober i Linköping.



Marianne Andersson och Sibylla Jämting rapporterar om
Region Jönköpings läns miljödag 2017 den 15 november i
Jönköping.

Frågor
Vid sammanträdet i oktober framförde Marcus Eskdahl önskemål
om att få en återrapport om ambulansutredningen.
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om att utredningen ska
kompletteras. Återrapporten kommer därför att lämnas under
våren 2018.
Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid nämndens
sammanträde i december:
Marcus Eskdahl ställer frågan ”Vad gäller vid indraget körkort på
grund av sjukdom m.m.? Hur ser processen ut och på vilket sätt
lämnas besked om indragning till patienten?”
Sibylla Jämting ställer frågan: ”Vilket stöd/utbildning erbjuder
regionen till anhöriga inklusive barn till personer med allvarlig
psykisk sjukdom såsom psykossjukdom, bipolära tillstånd,
missbruk?”
Månadsrapport 2017 systemmätetal för september och oktober
lämnas.
Presidiet får i uppdrag att diskutera hur redovisning av hyrläkare
ska ske.

Vid protokollet
Lena Lindgren

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55

Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Marianne Andersson

Eva Eliasson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 117-132
Tid:

2017-09-27, kl 08:00-10:20

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 118

Informationsärenden
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:


Planeringen inför sommaren 2018 påbörjas



Psykiatriska kliniken på Ryhov



Inkomna remisser och promemorior under augusti 2017.

Informationen lämnas också till nämnden.


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m augusti.

Informationen läggs till handlingarna.


Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.



Motion – Hund i Regionens tjänst
Diarienummer: RJL2017/1341

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Motion Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Motion Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 117-132
Tid:

2017-09-27, kl 08:00-10:20

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Motion slopad patientavgift för fattiga pensionärer
Diarienummer: RJL2017/575

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Motion – Gör primärvården i vår region mer likvärdig och
jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Motion – Är den läkartiden som erbjuds patienter på
äldreboenden verkligen tillräcklig?
Diarienummer: RJL2017/1419

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Månadsrapport t.o.m. augusti lämnas tillsammans med
delårsrapporten.

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 117-132
Tid:

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-09-27, kl 08:00-10:20

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 104-116
Tid:

2017-08-30, kl 08:00-10:40

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 105

Informationsärenden
Johan Björk lämnar en återrapport om arbetet med
Tilläggsuppdrag öppen specialistpsykiatrisk vård i primärvården.
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:


En utvärdering av sommarsituationen görs nu.



BUP kommer att bilda en länsklinik.
Ett förslag till beslut tas fram till nästa
presidiesammanträde.



Alternativa möjligheter till lokaler för Tillnyktringsenheten
(TNE) presenteras.



En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram ett förslag till hur
klagomål ska hanteras i regionen.



Inkomna remisser, promemorior och motioner under juni
och juli 2017.

Informationen lämnas också till nämnden.
Följande remiss ska behandlas i nämnden i september:
- RJL 2017/2079 Remiss – Beslutsunderlag till regeringen om att
erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det
nationella vaccinationsprogrammet för barn.


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet

Informationen läggs till handlingarna.


Investeringar

Tas upp i budgetberedningen och därefter lämnas information till
nämnden.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 104-116
Tid:

2017-08-30, kl 08:00-10:40



Motion – Gör primärvården i vår region mer likvärdig och
jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427



Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420



Motion – Är den läkartiden som erbjuds patienter på
äldreboenden verkligen tillräcklig?
Diarienummer: RJL2017/1419

Information om motionerna lämnas till nämnden vid
sammanträdet i oktober.


Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415



Motion – Hund i regionens tjänst
Diarienummer: RJL2017/1341



Motion – Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172



Motion – Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042

Motionerna tas upp igen vid nästa presidiesammanträde.


Palliativ vård

Beslut om direktiv till Utredning Palliativ vård i Jönköpings län
ska beslutas av nämnden vid sammanträdet i september.


Uppföljning av hemsjukvården

Kommunerna har meddelat att de beslutat göra en egen
uppföljning av hemsjukvården.


Inrättande av barnskyddsteam

Ett förslag till beslut är framtaget och ska tas upp i
budgetberedningen.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 104-116
Tid:

2017-08-30, kl 08:00-10:40

Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport



Motion – Dags att kartlägga läkemedelsberoendet
Diarienummer: RJL2017/400

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september.
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 14-26
Tid:

2018-02-27 kl.13.00-16.50

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§21

Överenskommelse kring biogas i Jönköpings
län
Diarienummer: RJL 2018/218
Beslut
Nämnden föreslå regionfullmäktige
 godkänna överenskommelse kring biogas i Jönköpings
län.
Sammanfattning
Kommunalt forum har utifrån förstudien ”Biogasproduktion och
användning i länet” ställt sig bakom ett inriktningsbeslut kring
biogas i Jönköpings län. Utifrån detta beslut har en utredning
gjorts som innehåller olika alternativ till framtida lösningar. Nu
föreligger ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i
Jönköpings län och Region Jönköpings län avseende främjande av
produktion och användande av biogas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-02-13
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-24
 Missiv till Överenskommelse kring biogas i Jönköpings
län 2018-01-23
 Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län 2018-0108
 Samverkan för biogas i Jönköpings län
 Hantering av Biogasfrågan i Jönköpings län, Bilaga 1
 Förstudie uppdragsbeskrivning, Bilaga 2-4
 Samråd om biogasutredningen, sammanställning Bilaga 5
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden informerar om att efter synpunkter från kommunerna
kan vissa av kommunernas åtaganden i överenskommelsen
behöva justeras. Eventuell revidering behandlas vidare i
styrgruppen och kommunalt forum.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 14-26
Tid:

2018-02-27 kl.13.00-16.50

Irene Oskarsson (KD) Bengt Pettersson (C), Jeanette Söderström
(S), Eva Nilsson (M), Per Hansson, (L), Mauno Virta (V) och
Erik Hugander (MP) med flera yrkar bifall till förslaget.
Anders Gustafsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte
deltar i beslutet utan återkommer i frågan till styrelsen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Erik Hugander

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 15-30
Tid:

2018-02-13 kl. 08.30-12.00

Plats:

Regionens hus sal B

§20

Överenskommelse kring biogas i Jönköpings
län
Diarienummer: RJL 2018/218
Beslut
Presidiet föreslår nämnden föreslå regionfullmäktige
 godkänna överenskommelse kring biogas i Jönköpings
län.
Sammanfattning
Kommunalt forum har utifrån förstudien ”Biogasproduktion och
användning i länet” ställt sig bakom ett inriktningsbeslut kring
biogas i Jönköpings län. Utifrån detta beslut har en utredning
gjorts som innehåller olika alternativ till framtida lösningar. Nu
föreligger ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i
Jönköpings län och Region Jönköpings län avseende främjande av
produktion och användande av biogas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-24
 Missiv till Överenskommelse kring biogas i Jönköpings
län 2018-01-23
 Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län 2018-0108
 Samverkan för biogas i Jönköpings län
 Hantering av Biogasfrågan i Jönköpings län, Bilaga 1
 Förstudie uppdragsbeskrivning, Bilaga 2-4
 Samråd om biogasutredningen, sammanställning Bilaga 5
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden informerar om att åtgärden, punkt 8, i
överenskommelsen, insamling av matavfall som råvara till
biogasproduktionen, kan komma att behöva justeras efter
synpunkter från kommunerna.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 15-30
Tid:

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2018-02-13 kl. 08.30-12.00
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Region Jönköpings län
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Överenskommelse kring biogas i
Jönköpings län
Förslag till beslut

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige
 Godkänna överenskommelse kring biogas i Jönköpings län.

Sammanfattning
Kommunalt forum har utifrån förstudien ”Biogasproduktion och användning i
länet” ställt sig bakom ett inriktningsbeslut kring biogas i Jönköpings län. Utifrån
detta beslut har en utredning gjorts som innehåller olika alternativ till framtida
lösningar. Nu föreligger ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i
Jönköpings län och Region Jönköpings län avseende främjande av produktion och
användande av biogas.

Information i ärendet
Kommunalt forum har utifrån förstudien ”Biogasproduktion och användning i
länet” ställt sig bakom ett inriktningsbeslut kring biogas i Jönköpings län. Utifrån
detta beslut har en utredning gjorts som innehåller olika alternativ till framtida
lösningar. Ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län
och Region Jönköpings län avseende främjande av produktion och användande av
biogas har tagits fram. Överenskommelsen har behandlats av styrgruppen i
biogasutredningen och sedan lämnats till länets kommuner och Region
Jönköpings län för beslut.
Överenskommelsen innebär att Region Jönköpings län åtar sig att prioritera
biogas som drivmedel i kommande kollektivtrafikupphandlingar med ett årligt
volymåtagande på minst 36 GWh biogas, samt:
 att JLT utifrån befintliga förutsättningar fördelar åtagandet i prioritetsordning:
1) regionbusstrafik, 2) snabbare stadstrafik, 3) långsammare stadstrafik
 att stadstrafiken i Jönköping utvecklas med förnybara bränslen där el och
biogas är huvudalternativ
 att prioritera biogas vid val av hybridfordon

2018-01-24
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Åtagandet gäller för regiontrafik med planerad trafikstart juni 2020 och stadstrafik
i Jönköping med planerad trafikstart juni 2021.
Åtaganden för både Region Jönköpings län och länets kommuner
Region Jönköpings län verkar för att ny biogastankinfrastruktur för regiontrafik
görs tillgänglig för publik användning. Berörda kommuner i Jönköpings län
prioriterar skyndsamt beredning av platser som lämpar sig för tankning av både
bussar och publika fordon.
Region Jönköpings län och länets kommuner prioriterar gasfordon för egna och
leasade fordon.
 Målvärdet är 50 procent inom fem år efter införande av lokal
tankinfrastruktur
 Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras
Den fordonsgas som används består av 100 procent biogas.
 Grön gas-principen accepteras för stationer utmed svenska gasnätet.
 Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras
Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län prioriterar gasfordon
och biogas för upphandlade transporter genom krav eller mervärden i
upphandling. Samtliga parter uppdaterar riktlinjer för inköp och upphandlingar i
enlighet med detta.
Länets kommuner som idag har egen biogasproduktion, och som inte uppgraderar
biogasen till fordonsgas, ser över möjligheterna att investera i
uppgraderingsanläggningar.



Region Jönköpings län och länets kommuner uppdaterar styrande riktlinjer
och liknande i enlighet med ovanstående.
Region Jönköpings län och länets kommuner återrapporterar årligen status
för respektive åtagande till Kommunalt forum.

Åtaganden för länets kommuner
Länets kommuner säkerställer insamling av matavfall som råvara till
biogasproduktion i Jönköpings län samt att avstånd till behandlingsanläggning
förs in som en påverkansfaktor i upphandlingar av hantering av organiskt avfall –
som gör att anbud med korta avstånd gynnas.
Regionalt samverkansnätverk
Ett regionalt samverkansnätverk med producenter, Jönköpings länstrafik,
kommunerna, Region Jönköpings län och andra berörda intressenter bildas.
Generell förutsättning
Samtliga åtaganden förutsätter tillgång på tekniska lösningar och drivmedel.
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Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-24
Missiv till Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län 2018-01-23
Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län 2018-01-08
Samverkan för biogas i Jönköpings län
Hantering av Biogasfrågan i Jönköpings län, Bilaga 1
Förstudie uppdragsbeskrivning, Bilaga 2-4
Samråd om biogasutredningen, sammanställning Bilaga 5

Beslutet skickas till
Samtliga kommuner i Jönköpings län
Region Jönköpings län
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

2018-01-23
Förvaltningsnamn
Samtliga kommuner i Jönköpings län
Region Jönköpings län

Överenskommelse kring biogas i
Jönköpings län
Kommunalt forum har utifrån förstudien ”Biogasproduktion och användning i
länet” ställt sig bakom ett inriktningsbeslut kring biogas i Jönköpings län. Utifrån
detta beslut har en utredning tagits fram som innehåller olika alternativ till
framtida lösningar.
Utredningen inklusive bilagor bifogas.
Kommunalt forum rekommenderar respektive kommun i länet samt Region
Jönköpings län:
att godkänna bifogat förslag, ”Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län”.
att respektive kommun samt Region Jönköpings län snarast hanterar
beslutsprocessen i denna fråga och skickar protokollsutdrag senast 2018-03-31
till:
Region Jönköpings län
Kansliavdelningen, Regionens Hus
Box 1024
551 11 Jönköping
När beslut inkommit från samtliga kommuner och från Region Jönköpings län
kommer varje part att få underteckna ”Överenskommelse kring biogas i
Jönköpings län”. Detta moment kräver då inga separata beslut, utan är en följd av
det beslut som nu via rekommendation föreläggs kommunerna och Region
Jönköpings län.

2018-01-23

Styrgruppen i biogasutredningen

Rune Backlund
Regionråd/Ordf. TIM-nämnden
Region Jönköpings län

Stefan Gustafsson
Kommunstyrelsens ordförande
Sävsjö kommun

Ann-Marie Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande
Jönköpings kommun

Niclas Palmgren
Kommunalråd/KS 1:e vice ordförande
Gislaveds kommun

ÖVERENSKOMMELSE
2018-01-08
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Förvaltningsnamn

Överenskommelse kring biogas i
Jönköpings län
Kommunalt forum har utifrån utredningen ”Samverkan för biogas i Jönköpings
län” tagit fram denna överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och
Region Jönköpings län avseende främjande av produktion och användande av
biogas.
Åtaganden för Region Jönköpings län
Åtagande I
Region Jönköpings län ska prioritera biogas som drivmedel i kommande
kollektivtrafikupphandlingar med ett årligt volymåtagande på minst
36 GWh biogas, samt:
 att JLT utifrån befintliga förutsättningar fördelar åtagandet i
prioritetsordning: 1) regionbusstrafik, 2) snabbare stadstrafik, 3)
långsammare stadstrafik
 att stadstrafiken i Jönköping utvecklas med förnybara bränslen där el och
biogas är huvudalternativ
 att prioritera biogas vid val av hybridfordon
Åtagandet gäller för regiontrafik med planerad trafikstart juni 2020 och stadstrafik
i Jönköping med planerad trafikstart juni 2021.
Åtaganden för både Region Jönköpings län och länets kommuner
Åtagande II
Region Jönköpings län verkar för att ny biogastankinfrastruktur för regiontrafik
görs tillgänglig för publik användning. Berörda kommuner i Jönköpings län
prioriterar skyndsamt beredning av platser som lämpar sig för tankning av både
bussar och publika fordon.
Åtagande III
Region Jönköpings län och länets kommuner prioriterar gasfordon för egna och
leasade fordon.
 Målvärdet är 50 procent inom fem år efter införande av lokal tankinfrastruktur
 Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras
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Åtagande IV
Den fordonsgas som används består av 100 procent biogas.
 Grön gas-principen accepteras för stationer utmed svenska gasnätet.
 Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras
Åtagande V
Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län prioriterar gasfordon
och biogas för upphandlade transporter genom krav eller mervärden i
upphandling. Samtliga parter uppdaterar riktlinjer för inköp och upphandlingar i
enlighet med detta.
Åtagande VI
Länets kommuner som idag har egen biogasproduktion, och som inte uppgraderar
biogasen till fordonsgas, ser över möjligheterna att investera i
uppgraderingsanläggningar.
Åtagande VII
 Region Jönköpings län och länets kommuner uppdaterar styrande riktlinjer och
liknande i enlighet med ovanstående.
 Region Jönköpings län och länets kommuner återrapporterar årligen status för
respektive åtagande till Kommunalt forum.
Åtaganden för länets kommuner
Åtagande VIII
Länets kommuner säkerställer insamling av matavfall som råvara till
biogasproduktion i Jönköpings län samt att avstånd till behandlingsanläggning
förs in som en påverkansfaktor i upphandlingar av hantering av organiskt avfall –
som gör att anbud med korta avstånd gynnas.
Regionalt samverkansnätverk
Ett regionalt samverkansnätverk med producenter, Jönköpings länstrafik,
kommunerna, Region Jönköpings län och andra berörda intressenter bildas.
Generell förutsättning
Samtliga åtaganden förutsätter tillgång på tekniska lösningar och drivmedel.
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Sammanfattning
Syftet med utredningen är att närmare genomlysa förutsättningarna för ökad produktion och
användning av biogas i länet och föreslå former för samverkan, produktion och
tankningsinfrastruktur. Arbetet utgår ifrån förstudiens förslag till inriktningsbeslut och det
som benämns som ”stort scenario” avseende efterfrågan och användningen av biogas.
Möjligheterna att använda biogas som drivmedel inom framtidens transportsektor är goda
samtidigt som även elektrifiering, andra biodrivmedel och ett transporteffektivt samhälle
kommer vara viktiga faktorer för att minska sektorns klimatpåverkan.
Nollalternativet (punkt 6.1) visar att stora investeringar inom biogas har hållits tillbaka i
Jönköpings län och att en avsaknad på tydlig vilja och riktlinjer inom regional och kommunal
politik varit bidragande orsak till detta.
Det finns stora osäkerheter kring framtida skattesubventionssystem och regelverk, inte bara
för biogas utan även andra förnybara drivmedel. Det är svårt att se klart bortom 2020 men det
bör anses som troligt att EU och Sverige vill gynna icke fossila och hållbara drivmedel särskilt de som är baserade på organiskt avfall vilket mycket av dagens biogas är.
Utredningen föreslår att Kommunalt Forum skyndsamt inleder en process för att införa
överenskommelsen (1b) i länets kommuner och hos Region Jönköpings län och att den
behöver bli klar redan våren 2018. Samtidigt bör förutsättningar för att starta upp ett regionalt
samverkansnätverk (2a) ges.
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1. Bakgrund
Denna utredning är beställd av Kommunalt forum, en regional samverkansplattform, där alla
kommuner i Jönköpings län samt Region Jönköpings län ingår. Kommunalt forum har utrett
biogasfrågan i förstudien ”Biogasproduktion och användning i länet” vars resultat
presenterades i februari 2017. Kommunalt forum valde därefter att gå vidare med ett förslag
till inriktningsbeslut och det framtidsscenario som i förstudien benämns som ”stort scenario”,
avseende efterfrågan och användning av biogas. Stort scenario ser ut som följande:
Beskrivning av stort scenarios påverkan på efterfrågan
 Biogas i huvudsak för regionbusstrafik och snabba tätortsbussar och inte främst
stomlinjerna som idag går på biogas.
 Tankinfrastruktur för regional kollektivtrafik görs publik så att fler kommuner får tillgång
till tankstation för sina fordon, men också för näringsliv och privatpersoner.
 Därmed en trolig fördubbling av kommunernas och privatpersoners efterfrågan av biogas.
 Regionen tros kunna öka andelen biogas för att kompensera för minskad tillgång på
etanolfordon och höjda krav på fossilfri fordonsflotta och fossilfria transporter.
Efterfrågan (GWh)
JLT (kollektivtrafik + serviceresor)
Kommuner + RJL (fordon)
Privatpersoner
Övriga sektorer: näringsliv, övriga
offentliga aktörer & genomresande

Idag
20,4
4,8
6,5
13
Totalt 44,9

Stort scenario
35,6
10,6
13
19,5
79

Stort scenario har inte räknat med marknaden för tunga transporter då marknadsläget varit
svårbedömt tidigare. Förutsättningarna för tunga lastbilar har ökat under 2017 då flera nya
modeller från flera tillverkare annonserats komma ut under marknaden från 2018 och
framöver.
Beskrivning av stort scenarios påverkan på produktion
 Ökad efterfrågan på biogas i Jönköpings län ger förutsättningar för investeringar i en ny
biogasanläggning i Jönköpings kommun och därmed högre produktion.
 Ny investering görs även i Sävsjö som kan fördubbla sin produktion
 Eftersom kommunerna i länet ingår i olika avfallsamarbeten som planerar att sortera ut
matavfall ger det bättre tillgång på substrat till länets biogasanläggningar.
Produktion (GWh)
Jönköping energi biogas
Sävsjö biogas
Nya anläggningar

Idag
22
13
Totalt 35

1

Stort scenario
27
26
Möjlighet finns
53

2

2. Syfte och mål
Syftet med utredningen är att närmare genomlysa förutsättningarna för ökad produktion och
användning av biogas i länet. Arbetet utgår ifrån förstudiens förslag till inriktningsbeslut och
det som benämns som ”stort scenario” avseende efterfrågan och användningen av biogas.
Uppdraget är att i utredningen belysa:
 förslag på former för samverkan, produktion och tankningsinfrastruktur
 ekonomi för en ökad produktion och användning av biogas
 möjligheterna till externa stöd och bidrag
 hur biogasen kan komma påverkas av eventuella beslut på nationell eller EU nivå

3. Metod
Utredningsuppdraget gavs till Region Jönköpings län som genom Jönköpings Länstrafik har
lett och utför arbetet i samverkan med Energikontor Norra Småland och
Regionledningskontoret som alla tre är delar av Region Jönköpings läns organisation.
En arbetsgrupp med tjänstemän från ovan nämnda organisationer bildades under augusti
2017. Därefter planerades insatsen med leverans av utredningsrapport till Kommunalt forum
den 8 december 2017. Arbetsgruppen har utgått från de instruktioner som gavs till uppdraget
och träffats ett flertal gånger under hösten 2017. Uppdraget har bekostats av deltagande
aktörer och har även utförts som en del av det europeiska regionala strukturfondsprojektet Kraftsamling biogas II som drivs av Energikontor Norra Småland.






Lars Wallström, Regionledningskontoret
Carl-Johan Sjöberg, Jönköpings länstrafik
Erik Andersson, Jönköpings länstrafik
Jonas Ekström, Energikontor Norra Småland
Carlos Pettersson, Energikontor Norra Småland

Arbetsgruppen har som utgångspunkt för utredningen haft ambitionen att utvärdera olika
koncept för att i olika grad få ihop ett sammanhängande system för insamling av råvara,
produktion av biogas och biogödsel, distribution av biogas samt användning av biogas i
framförallt transportsektorn.

• Insamling
• Produktion
• Distribution
• Användning

3

För att få in synpunkter på de förslag till ökad samverkan som utredningsgruppen tagit fram
bjöds aktörer inom ämnesområdet in till samråd under oktober och november. Direkta
inbjudningar gick till de aktörer som bedömdes som aktiva eller intresserade av att vara aktiva
i Jönköpings län. Totalt hölls fem samråd med 13 aktörer. Synpunkter från samråden har
bidragit till resultatet i utredningen och finns även sammanställda i bilaga 5.














Kristin Nilsdotter Isaksson, Sävsjö kommun
Bengt-Göran Ericsson Gislaveds kommun
Mats Palmerus, Jönköping energi
Anders Bernberg, Vetlanda kommun
Maria Cannerborg, Region Jönköpings län.
Petra Bosson, E.ON
Johan Zackrisson, E.ON
Hanna von Bahr, Fordonsgas Sverige
Stefan Wennerström, OX2 (Sävsjö biogas)
Johan Eskengren, JES
Carl Odelberg, Njudung Energi
Lars Erik Andersson, Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)
Ulf Person, June avfall

Avstämningar med utredningsgruppen, för Jönköpings kommuns avyttring av
biogasverksamhet, har gjorts löpande och har även haft inverkan på utredningen.
En politisk styrgrupp från Kommunalt Forum har varit kontaktyta för arbetsgruppen och
resultatet av utredningen.
 Rune Backlund Regionråd/Ordf. TIM
 Stefan Gustafsson, Kommunstyrelsens ordförande Sävsjö
 Ann-Marie Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande Jönköping
 Niclas Palmgren, Kommunalråd/KS 1:e vice ordförande Gislaved
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4. Drivmedel för kollektivtrafiken
4.1 En framåtblick mot år 2030
Regionbusstrafiken (busstrafiken i Jönköpings län exklusive Jönköpings stadstrafik)
upphandlas med trafikstart i juni 2020. Stadstrafiken i Jönköping upphandlas med trafikstart i
juni 2021. Länstrafiken upphandlar i regel trafikavtal som sträcker sig 8-10 år fram i tiden.
Under en så lång period kommer sannolikt fordonen utvecklas i flera olika riktningar vad
avser drivmedel.
4.1.1 Stadsbussar
Stadsbussar ser ut att gå mot allt större inslag av eldrift genom olika typer av hybrider som
blandar förbränningsmotor med batteridrift av olika slag, detta för att reducera
energianvändningen samt minska buller och utsläpp i stadsmiljön. Troligen kommer ett
omfattande utbud av helt eldrivna stadsbussar att finnas då det är dags att förnya stadstrafiken
i Jönköping år 2021.
Vid en upphandling är det sannolikt att en stor del av bussflottan byts ut vilket gör att man får
räkna med att den valda tekniken vad gäller drivmedel följer med under en tioårsperiod.
4.1.2 Regionbussar
Idag drivs regionbussarna nästan uteslutande med olika typer av biodiesel såsom HVO och
RME. Med dagens riktlinjer i Trafikförsörjningsprogram med enbart krav på förnybara
drivmedel så bör det anses som troligt att HVO- och RME-diesel kommer att utgöra en
betydande del av bränslet i kommande trafikupphandling.
Gasdrift är ett bra alternativ för regionbusstrafik vilket även används av flera angränsande län
- framförallt där det ställts riktade krav på biogas som drivmedel. På senare år har motorer
med högre verkningsgrad än de äldre gasmotorerna tagits fram vilket gör att gasdrift är ett
alternativ då kravet på energieffektivitet kan sägas uppfyllas med den nya tekniken för
gasmotorer.
På regionbussidan är det sannolikt att hybridteknik av olika typer slår igenom på linjer som
har många starter och stopp då detta ger en lägre energianvändning då elmotorn är mer
energieffektiv än förbränningsmotorn vid denna typ av trafik. Kommande hybridfordon inom
regionbussidan kommer sannolikt också att ge möjlighet till kortare sträckor på eldrift i
stadskärnor.
4.1.3 Regional tankinfrastruktur
Ett scenario där ett antal regionala bussdepåer i länet helt eller delvis använder fordonsgas
som bränsle skulle kunna utgöra en bas för ökad efterfrågan på biogas och samtidigt kunna
öka möjligheterna till publika tankställen för biogas i berörda kommuner. Samverkan i
uppbyggnad av fordonsflottor, busstrafik och transportupphandlingar mellan kommun och
region är avgörande för etablering av ny tankinfrastruktur i mindre kommuner i Jönköpings
län. Nya tankställen ger även invånare och näringsliv möjlighet att köra fossilfritt på biogas.
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4.1.4 Kollektivtrafik med båt och tåg
Utredningen har inte undersökt möjligheterna att använda biogas som drivmedel i tåg- och
båttrafik vilket kan vara intressant att utreda i framtiden.

4.2 Tillgång på gasdrivna fordon
Sveriges tillverkare av bussar, Scania och Volvo, har gått olika vägar i sina strategier vad
gäller gasdrift av bussar. Volvo bussar fokuserar framförallt på diesel eller el i olika
kombinationer medan Scania enligt uppgift erbjuder bussar med flera olika bränslealternativ
såsom biodiesel, etanol, gas, el och olika kombinationer av bränsle-elhybrider.
I stadstrafik finns eldrift i olika former från elhybrider med förbränningsmotorer och inom
några år helt eldrivna bussar. Elbussarna som helt drivs utan kompletterande
förbränningsmotorer spås dominera i ren stadstrafik.

Figur 1: Prognos av fördelning av biodrivmedel och el för personbilar,
stadsbussar/distributionslastbilar samt regionbussar/intercitydistribution fram till år 2050.
(SOU2013:84).
Stora busstillverkare utanför Sverige som exempelvis Mercedes och MAN tillhandahåller
gasdrivna bussar och har levererat åtskilliga fordon till olika delar av Sverige. Gasbussar är
efterfrågade i många länder både i Europa och i övriga världen. Framtida tillgång på
gasdrivna fordon får med de uppgifter som finns i dagsläget anses vara god.
Det finns även gas-elhybrider.
 Malmöexpressen BRT kör i något exemplar med gas-elhybriddrift. Enligt uppgift
VanHool med Scaniamotor
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1

Hos Västmanlands kollektivtrafik finns bussar med eldrivlina men med gasmotor som
sköter hydraulik och värme m.m. och som enligt uppgift kan stå för 50% av
energibehovet. Oklart vilket varumärke.
Scania ska enligt obekräftade uppgifter ha gas-elhybrider på gång.
Solaris – sätter enligt uppgift ihop gashybrider på begäran
I Bergen finns el-gashybrid också där gasen är kraftförstärkare i backar.
Enligt Bussmagasinet kommer Mercedes kunna erbjuda alla Citaromodeller, med
något undantag, som kompakthybrid som tillval. Det gäller även Citaro med gasmotor.
Daimler Buses har aviserat att kompakthybriden också kommer att erbjudas på andra
modeller från Daimler Buses. Bussmagasinet uppger att det kommer vara
högintressant alternativ inte minst när det gäller bussar för regiontrafik, oavsett om
trafiken körs på diesel, syntetdiesel eller gas då andra hybrider mest lämpar sig för
stadstrafik. 1

http://www.bussmagasinet.se/2017/09/mercedes-benz-lanserar-kompakthybrid-for-kollektivtrafik/

7

4.3 Förnybara drivmedel – mångfald, efterfrågan & riskspridning
4.3.1 Beslut inom EU och Sverige påverkar tillgången på biodrivmedel
Det pågår en diskussion inom EU kring vilken syn unionen och olika länder ska ha på
biodrivmedel, vilken potential de har att ersätta fossilt, möjliga subventioner och vägen
framåt. Kampen står bl.a. mellan biodrivmedel som är baserade på grödor som också kunnat
användas för livsmedelsproduktion och biodrivmedel som är tillverkat av avfall, restprodukter
och icke-livsmedelsbaserad cellulosa och lignin. Här har EU-parlamentets miljöutskott och
industriutskott olika syn.
EU-parlamentets miljöutskott har under hösten beslutat om ett förslag om att begränsa
grödobaserade biodrivmedels möjligheter att kallas förnybara. Parlamentets Industriutskott
vill ha en annan definition av vad som ska gälla som “avancerade biobränslen”, sådana som
det nya direktivet ska främja. Miljöutskottet vill ha en definition som bland annat säger att de
bara får göras på avfall och restprodukter, och att hänsyn måste tas till tillgången på regionala
marknader. Industriutskottet vill ha en definition som är öppnare, som möjligen kan tillåta
både etanol och tallolja. Frågan avgörs i EU-parlamentet i januari 2018.
Omkring hälften av de biodrivmedel som används i Sverige idag är tillverkade av grödor som
också hade kunnat användas till livsmedelsproduktion, så kallade grödobaserade eller
livsmedelsbaserade biodrivmedel. Sett till världsmarknaden är ungefär 95 procent av alla
biodrivmedel grödobaserade. Det finns avancerade biodrivmedel på den svenska marknaden
redan idag i form av etanol och HVO som tillverkats av avfall och restprodukter men
möjligheten att utöka den produktionen är begränsad. 2

2

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2016/okad-biodrivmedelsanvandning-kraver-teknikutveckling/
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4.3.2 Icke harmoniserade regler inom Europa.
Under 2017 har det blivit väldigt tydligt att olika länders skiljande subventionssystem har lett
till att svensk biogas konkurreras ut av EU-importerad biogas som på grund av systemets
uppbyggnad blir dubbelsubventionerad. Produktion av biogas subventioneras i Danmark och
när samma biogas sälj i Sverige subventioneras den ytterligare genom att vara skattebefriad. I
en rad fall, framförallt längs det svenska gasnätet, förlorar svensk biogasproduktion kunder.
Det leder till undanträngningseffekter på närliggande områden som gör att lokal
biogasproduktion förlorar mot anläggningar längre bort som redan förlorat mot den danska
importen. Idag är försäljning av bl.a. biogas skattebefriad fram till 2020 och staten har ett
undantag från gällande EU-regler. Det är osäkert om Sverige vill eller får behålla
skattesubventionen efter 2020.
Den svenska regeringen, genom energiminister Baylan, utreder nu situationen för att ge
svensk biogas bättre möjligheter att konkurrera på rättvisa villkor. Trycket är stort på den
svenska regeringen från både branschen, regioner och andra aktörer. Det är svårt att förutspå
vilken lösning som kommer. Det talas om både kortsiktiga och långsiktiga lösningar. De
kortsiktiga skulle kunna vara att införa produktionsstöd och långsiktigt att se till att det är
samma regler i Sverige som i övriga EU, vilket i så fall skulle kunna innebära att Sverige
överger skattebefrielsen på försäljning av biogas och ersätter det enbart med ett
produktionsstöd. Andra förslag som diskuteras är en form av auktion, liknande systemet med
elcertifikat.
4.3.3 Nya hållbarhetskriterier gynnar biogas
Beräkningsmetoden för hållbarhetskriterierna (HBK) uppdateras i januari 2018 vilket tros
gynna biogas vid t.ex. upphandlingar. Lagen om hållbarhetskriterier (HBK) ska säkerställa att
biodrivmedel uppfyller vissa krav på hållbarhet. Dagens beräkningsmetod i HBK möjliggör
inte ett systemperspektiv och tar inte hänsyn till hela den klimatnytta biogasen gör då
exempelvis metanläckaget minskar när gödsel rötas till biogas eller då rötresten ersätter
mineralgödsel på åkern. Beräkningar som görs från 2018 kommer betydligt bättre spegla
biogasens verkliga klimatnytta än tidigare. Störst skillnad gör det för biogas från reningsverk
och för biogasproduktion där rötresten används som gödningsmedel.
4.3.4 Med flera biodrivmedel – minskad sårbarhet
I Sverige har användningen av HVO framförallt som inblandning i huvudsak fossil diesel ökat
mycket de senaste åren men även varit viktig som 100 % HVO-drivmedel till åkerier,
lantbruk och kollektivtrafik. Sverige använder 65 % av Europas HVO-produktion men har
bara 3 % av den europeiska dieselmarknaden. När fler länder i Europa efterfrågar förnybar
diesel kommer efterfrågan långt överskrida tillgången på bl a HVO, och det råder redan idag
brist på inhemska råvaror för produktion av HVO. För att idag kunna tillgodose den ökande
efterfrågan används palmolja eller biprodukten PFAD. Till Sveriges HVO används framförallt
PFAD och i Europa palmolja.
Den kommande reduktionsplikten, där en ännu större andel biodrivmedel skall tillföras de
fossila bränslena bensin och diesel, kommer ytterligare att öka efterfrågan på biodrivmedel
som HVO. På grund av denna utveckling har bland annat Preem flaggat för prisökning på
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diesel. Samtidigt minskar troligen tillgången på HVO när PFAD efter ett regeringsbeslut, inte
längre får någon skatterabatt som biodrivmedel eftersom det, liksom i bland annat Norge,
omdefinieras till biprodukt istället för restprodukt. Den borttagna skattebefrielsen ökar också
priset på HVO.
Riksdagen har beslutat att drivmedel från palmoljeproduktion inte ska betraktas som hållbara
och därmed inte blir skattebefriade. Det svenska statsstödet till PFAD uppgick till ca 1,5
miljarder kronor 2016 och under 2017 har försäljningen ökat ytterligare. Med riksdagens
beslut om ändringar i lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen,
är palmolja i biodiesel inte skattebefriat från den 1 juli 2018. Ändringen är en anpassning till
EU-direktiv om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och främjande av användningen av
energi från förnybara energikällor.
Hur företag och organisationers varumärken påverkas av att använda biodrivmedel som
bedöms ha negativ miljöpåverkan i andra länder har vi kanske fått se början på. Flera
organisationer, bl.a. Naturskyddsföreningen, har drivit frågan om att PFAD ska anses vara
icke hållbart. Livsmedelskoncernen Axfood har under 2017 slutat använda HVO då
palmoljeprodukter för drivmedelsproduktion anses problematiskt och icke hållbart. Även för
offentliga organisationer borde det vara av stor vikt att säkerställa att de drivmedel som
används är hållbara – även biodrivmedel.

10

4.4 Det händer både i Sverige och i världen
4.4.1 Det händer i Sverige
I Jönköpings län har man erfarenhet av gasdrift i Jönköpings stadstrafik där de tre stora
stomlinjerna i huvudsak trafikeras av gasdrivna bussar. I angränsande län är det framförallt
Östergötland som har haft och har gasdrivna fordon både i regional- och stadstrafik. Nyligen
genomförde Kalmar län en upphandling av trafik där 64 % av stadstrafiken och
regionbusstrafiken körs på fordonsgas.
I jämförelse med flera län i södra Sverige kan man konstatera att antalet gasdrivna bussar i
Jönköpings län är relativt få, drygt 30 bussar i stadstrafik, i förhållande till trafikens
omfattning. Enligt fordonsstatistisksystemet Frida, se tabell nedan, är bara 11 procent av
bussarna i Jönköpings län gasdrivna när snittet i Sverige ligger på 26 procent. Jönköpings län
hamnar på plats 14 av 17 län.
I topp ligger Skåne med 80 procent, Västmanland med 69 procent och därefter Östergötland
med 46 procent.
Tabell: Andel gasbussar i Sveriges län november 2017. Källa: FRIDA.
Län
Gasbussar Totalt Gasbussar
antal
%-andel
Gotlands län
5
33
15
Gävleborgs län
15
215
7
Hallands län
38
164
23
Jönköpings län
32
303
11
Kalmar län
73
368
20
Kronobergs län
46
314
15
Norrbottens län
21
258
8
Skåne län
847
1 055
80
Stockholms län
323
2 191
15
Södermanlands län
39
243
16
Uppsala län
111
482
23
Värmlands län
59
397
15
Västerbottens län
31
356
9
Västmanlands län
150
217
69
Västra Götalands län
359
1 863
19
Örebro län
72
333
22
Östergötland
180
389
46
Summa
2 401
9 181
26
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På gång inom kollektivtrafik
Region Örebro har föreslagit en officiell inriktning om att biogas ska prioriteras i
kollektivtrafiken. Fokus är att införa el och fortsätta med biogas i stadstrafiken och ersätta
diesel och biodiesel i regiontrafiken med biogas.
I Skellefteå har biogasanläggningen moderniserats kraftigt. Det finns en ny förbehandling för
matavfall och det pågår en utbyggnad av produktionskapaciteten. Bussarna förses snart med
gas via gasledning istället för att transporteras med gasflak.
Gasbussar köps in till fler kommuner än vad som nämns här. Bl.a. genomförde nyligen
Kalmar län en upphandling av trafik där 64 % av stadstrafiken och regionbusstrafiken körs på
fordonsgas.
Beredskapsfrågan – totalförsvar engagerar
Fler börjar få upp ögonen för biogasen som en försvarsfråga, i det perspektivet att den är en
förutsättning för att Sverige i en krissituation ska kunna säkra tillgången på fordonsbränsle.
Biogasens roll som en del av totalförsvaret diskuteras flitigt och var huvudfrågan vid en större
konferens i Stockholm i december 2017. Importen av fossil olja gör Sverige beroende vilket
kan utnyttjas vid en eventuell konflikt som påtryckningsmedel. Biogasen kan vara ett av flera
sätt att minska samhällets sårbarhet.
På gång inom biogasproduktion
Under 2016 producerades drygt 2000 GWh biogas i 279 anläggningar, vilket är en ökning
med fyra procent jämfört med 2015. 64 procent av detta blir fordonsgas, också det en ökning
jämfört med året innan.
Vessigebro ekonomiska förening i Halland skickade nyligen in en ansökan om
Klimatklivsstöd för 2 nya biogasanläggningar.
I Gävleborg går Ekogas produktion vid Duvbackens reningsverk i Gävle, på max. Sedan i
somras är ambitionen att producera 4-5 gånger större volym i den nya anläggningen i
Forsbacka. Positiva beslut har tagits nyligen i Hälsingland att leverera hushållsavfall till
Ekogas.
I Trollhättan, som satsat på biogas i över 20 år vill Trollhättan Energi fördubbla
biogasproduktionen genom nysatsning och tittar på olika möjligheter för det. Biogas
Brålanda-lantbrukarna och ytterligare några lantbruksföretag från området vill utöka
biogasproduktionen.
Trots att Jordberga-anläggningen i Skåne ligger illa till på grund av konkurrens från
dubbelsubventionerad gas från Danmark, fortsätter produktionen av biogas.
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I Luleå byggs en ny rötkammare och en ny gasklocka. Luleå kommun fortsätter fasa ut
fossildrivna fordon till förmån för biogas och el. Luleås produktionssatsning har rönt stort
intresse i bland annat Kina, som vill veta hur biogas fungerar i kallt klimat.
Tankinfrastruktur
Det finns snart omkring 200 tankställen i Sverige. Nya tankställen byggs runt om i Sverige,
bland annat i Höör och Hörby i Skåne, i Trollhättan-området och Dalsland, i Gävle och
Söderhamn, i Uppsala och Stockholmsregionen både för lätta och tunga fordon, och i
Kronoberg, Kalmar och Blekinge län. På flera håll söks Klimatklivsmedel för tankstationer,
bland annat i Vetlanda, Sandviken, Bollnäs och i Dalarna.
Fordon
Under perioden augusti-november har nybilsregistreringen av gasfordon ökat kraftigt. Nya
personbilsmodeller och tunga transportfordon har nyligen presenterats, bland annat av Audi,
SEAT, Scania och Volvo. Det nya Bonus-Malus systemet som träder i kraft sommaren 2018
ger en bonus på 10.000 kr till gasbilar kommer ge ytterligare skjuts åt den utvecklingen. Även
i allt fler upphandlingar prioriteras biogasen som fordonsbränsle. Nyligen kom nyheter från
Region Östergötland som ska byta ut regionens cirka 300 fordon - med prioritet på biogas. I
Härnösand styrs fordonsflottan politiskt till att bli fossilfri och biogasen är en viktig pusselbit
i den omställningen. I Växjö startades nyligen den första bilbutiken som endast säljer
begagnade el- och biogasbilar. Just begagnatförsäljningen av gasfordon, och
andrahandsvärdena, har varit ett problem, då gasbilars andrahandsvärde i allmänhet haft
sämre utveckling än motsvarade bensin- och dieselvariant. Med en ökad efterfrågan på
gasfordon bör en förändring av det komma.
4.4.2 Det händer i Europa
Inom EU har olika länder lyft upp diesel som ett problematiskt drivmedel framförallt pga av
utsläppen till luft som påverkar hälsan. I Frankrike vill de bort från dieseldrift av tunga
transporter i bl.a. Paris-området. Det har gjort att livsmedelskoncerner som Carrefour går in
och investerar i nya gaslastbilar, tankinfrastruktur samt biogasproduktion. Utvecklingen på
marknader i Europa och även i övriga världen tros vara anledning till att Volvo och Scania
investerat i utveckling i sina senaste modeller av tunga gaslastbilar som presenterades hösten
2017. Den tänkta marknaden är global och inte bara för Sverige.
EU har även en strategi för att infrastruktur för fordonsgas ska finnas längs med alla större
vägar (TEN-T korridorer) samt i städer. I Europa är även gasnätet väl utbyggt vilket gör det
enklare än i Sverige att bygga ut både produktion och infrastruktur. Italien är det land som har
störst utvecklad marknad i antal gasfordon.
Biogas (kallas biometan inom EU) anses av EU bidra till EUs 2030 mål för energi och klimat
då det minskar unionens beroende av fossila drivmedel och att det kan distribueras inom
existerande gasledningar.
Det norska logistikföretaget Litra AS har beslutat att investera i 100 gasdrivna fordon som kör
transporter i Norge och Sverige.
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4.4.3 Det händer i världen
I världen är det den goda tillgången på naturgas och att naturgasen ger en klimatreduktion på
ca 23 % mot bensin som gör att gas är intressant för framförallt fartyg, tåg och lastbilar och på
vissa marknader även för personbilar. Kina har som exempel infrastruktur för fordonsgas och
även produktion av biogas.
Den snabbaste utvecklingen för biogasen ser vi just nu i USA och Kalifornien.
Fordonsgasmixen i Kalifornien består idag av över 50 procent biogas. Samtidigt ställer Los
Angeles bussbolag om 2 200 gasbussar till biogasdrift, och UPS, United Parcel Service, ökar
andelen biogas man tankar i sin amerikanska gasflotta från 8 till 23 procent. Parallellt ökar
intresset för gas till tunga transporter som lastbilar och tåg då naturgas är billigt och framställs
i Nordamerika.

4.5 Kostnad för biogasdrift
Västra Götalandsregionen (VGR) lät under år 2014 ta fram en utredning (Dnr: MN 92-2013)3
som skulle klarlägga kostnaden för användning av biogas i kollektivtrafiken. Information
samlades in från en rad olika aktörer på området, främst trafikföretag samt beställare av trafik.
Uppgifter som framkommit i samtal med bl.a. teknikleverantörer åren efter utredning tyder på
att det har blivit markant billigare än vad utredningen kom fram till, bland annat på grund av
att ny motorteknik kommit ut på marknaden sedan dess. Följande slutsatser kan konstateras
(citat från utredningen) samt uppdaterande kommentarer från Energikontoret:


”Dyrare inköpskostnad (ca 250 000-300 000 kr jämfört med vanlig dieselbuss) vilket
dock, enligt svar som framkommit i undersökningen, inte är en avgörande faktor vid
valet om att satsa på gasbussar eller inte. Över hälften av trafikföretagen anser inte
att det är någon skillnad i kostnad för daglig service och underhåll, d.v.s. tankning,
tvätt och städ, för en gasbuss jämfört med motsvarande dieselbuss.”
Energikontorets kommentar: Enligt information från fordonstillverkarna är merkostnaderna
med nya Euro-6 gasbussar för regiontrafik lägre, omkring 150 000 kronor. Klimatklivet ger
numera möjlighet till 50 % investeringsstöd för merkostnader, vilket även beskrivs under
5.1.3. I Kalmars länstrafik senaste trafikupphandling blev totalpriset lägre än tidigare
upphandling trots att de satt in 65 % i biogasandel på trafiken.


”Kostnad för underhåll och planerad service, dvs när bussen tas in i verkstaden för
exempelvis kontroll och oljebyte, är högre för gasbussar jämfört med vad den är för
dieselbussar. ”
Energikontorets kommentar: Enligt uppgift ska kostnaderna med de nya Euro-6 motorerna
vara samma för gas och dieselbussar.
I Skåne och Stockholm har respondenterna på enkäten svarat att skillnaden i kostnad för
service och underhåll minskat över tid.
Bränslekostnaden för biogas tenderar att vara högre än alternativen, vilket påverkas av
drivmedelsförbrukning och bränslepris. Det saknas fortfarande en fullt fungerande
3

https://www.2050.se/files/Bilder:Artiklar%20och%20Rapporter/kostnader-i-kollektivtrafiken.pdf
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handelsplats för biogasen och därmed finns inget stabilt marknadspris, även om viss
stabilisering skett under senare år.
Undersökningen av orsaken till att kostnadsbilden för olika regioner skiljer sig åt har i denna
studie identifierat ett antal förutsättningar och faktorer som har betydelse för
biogasanvändningen i kollektivtrafiken. De faktorer som visat sig ha betydelse för
kostnadsbilden benämns ”påverkansfaktor” och listas nedan:






regionala politiska mål
långsiktiga ägarförhållanden
konkurrenskraftiga gaspriser
investeringsstöd
tillämpning av ”grön gas”-konceptet”

Med dessa faktorer i åtanke är det svårt att ange någon nivå på eventuell merkostnad för att
köra på biogas. Upphandlingsresultatet påverkas också av hur många anbudslämnare som
anser sig ha möjlighet att leverera transporttjänster med biogas som bränsle. I Jönköpings län
verkar idag många mindre bussbolag som samarbetar i olika konstellationer. Få av dessa
mindre företag har i dagsläget erfarenhet av gasdrivna bussar.
I december 2017 presenterade branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik rapporten ”Mer
kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna”. I avsnitt 3.3.1 beskrivs bland annat hur drift
med olika bränslen kan påverka kostnaden i kollektivtrafiken. Eftersom rapporten
publicerades så sent har vi inte haft möjlighet att gå igenom materialet tillräckligt utan väljer
att endast hänvisa till Svensk Kollektivtrafiks hemsida http://www.svenskkollektivtrafik.se
där rapporten kan laddas ner i sin helhet.
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4.6 Samhällsekonomiska vinster
Användning av lokalt producerad biogas som drivmedel i fordon istället för fossil bensin och
diesel sänker utsläpp av koldioxid, kväveoxider och farliga partiklar kraftigt. Biogasen stärker
det lokala och regionala näringslivet, ökar energitryggheten och gör oss mindre beroende av
olja från exempelvis Ryssland.
Samhällsnyttan med en biogassatsning i Jönköping värderas till 170 miljoner kronor.
En satsning på biogas i Jönköpings län kan ge samhällsnyttor värda mer än 170 miljoner
kronor per år. Det visar en ny analys i rapporten Värdet av biogas 4– En samhällsekonomisk
analys av biogasens nyttor som tagits fram på uppdrag av Energikontor Norra Småland inom
projektet Kraftsamling biogas II.
I rapporten analyseras och värderas
de samhällsekonomiska effekter
som uppstår om Jönköpings län når
den uppsatta målsättningen om ökad
biogasproduktion till 300 GWh. De
studerade effekterna av en satsning
är minskade utsläpp av växthusgaser
och partiklar, ökad sysselsättning,
resurshushållning, energitrygghet
och användning av biogödsel som
ersättning för konstgödsel.
Den samhällsekonomiska nyttan
med minskade växthusgasutsläpp,
minskade utsläpp av partiklar, ökad
tillgång till biogödsel och en ökad
energitrygghet värderas till 170
miljoner kronor per år vilket
motsvarar ca70% av den beräknade
produktionskostnaden för motsvarande mängd biogas. Utöver detta tillkommer 276
helårssysselsättningar samt 416 miljoner kronor i ökad bruttoregionalprodukt.
För Jönköpings län innebär en biogassatsning med ökad produktion till 300 GWh:
 Minskade utsläpp av växthusgaser:109 miljoner kronor
 Minskade utsläpp av partiklar: 2,9 miljoner kronor
 Ökad energitrygghet: 4,5 miljoner kronor
 Ökad användning av biogödsel som ersättning för konstgödsel: 54 miljoner kronor
 Sammanlagd värdering av ovanstående nyttor: 170 miljoner kronor
 Ökad sysselsättning: 276 helårssysselsättningar
 samt 416 miljoner kronor i ökad BRP.

http://rjl.se/globalassets/energikontor-norra-smaland/filer-for-nedladdning/171017_rapportvardetavbiogas_uppdaterad2.pdf
4

16

5. Möjligheter till investeringsstöd
5.1 Klimatklivet
Naturvårdsverket beviljar via Klimatklivet investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder
som minskar utsläppen av koldioxid. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen
beslutat om. Under perioden 2015-2020 fördelas 4 miljarder kronor till klimatsmarta projekt.
Under 2017 delas 1,2 miljarder kronor ut, och resterande år fram till 2020 kommer 700
miljoner kronor per år att delas ut.
5.1.1 Biogasproduktion
Fram till 2017-06-30 har 730 miljoner kr beviljats som investeringsstöd till 22
produktionsanläggningar för biogas, 3 förbehandlingsanläggningar för avfall samt
biogasuppgradering. Biogasproduktionsanläggningarna som fått stöd motsvarar
produktionsökning med 600 GWh biogas per år i jämförelse med den totala
biogasproduktionen på 1950 GWh år 2015. Detta är den kategori där högst beviljade belopp
beslutats. Stödbeloppet har motsvarat mellan 27-65% av den totala investeringskostnaden.
5.1.2 Tankstationer för biogas
Naturvårdsverket har även beviljat stöd till 27 tankställen för biogas och fordonsgas varav en i
Vetlanda som dock inte har byggts då Svensk fordonsgas avvaktar politiska beslut i
kommunen och regionen.
För tanksstationer är det viktigt med en tydlig koppling till en fordonsflotta samt kontroll av
ursprungen för drivmedlen. Flottor av tung trafik som till exempel åkerier eller bussföretag är
en sådan användning där biodrivmedel ersätter fossila bränslen. Stödbeloppet har motsvarat
mellan 23-100% av den totala investeringskostnaden – oftast runt 50 %.
Även investeringar i långsamtankning av bussar har erhållit stöd vilket även är en möjlighet
för Länstrafikens nya depå i Jönköping samt för eventuellt nya regionbussdepåer ute i länets
kommuner.
5.1.3 Fordon
Naturvårdsverket har nyligen förändrat möjligheterna att få Klimatklivsstöd. Bedömningarna
baseras på investeringsmerkostnaden för fordon, upp till hälften av skillnaden mellan
exempelvis en dieselbuss och en gasbuss. Det innebär att en aktör som vill investera i nya
fordon, där kostnaden är högre för ett fordon med lägre utsläpp, kan söka stöd för
merkostnaden för det mer miljöanpassade alternativet.

5.2 Elbusspremie för gas-elhybrider
Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att betala ut en premie för elbussar. Under
2017-2019 föreslås 100 miljoner kronor avsättas per år till premien som syftar till att främja
introduktionen av elbussar vilket även inkluderar gas-elhybrider som kan få stöd med 100
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000-350 000 kr per buss. Elbusspremien kan även användas till att pröva gas-elhybrider på
regionbussar framöver.

5.3 EU-stöd
Det finns bra möjligheter att hämta hem EU-stöd och EU-lån för fossilfria transporter samt
infrastruktur för förnybara drivmedel.
CEF-Transport blending call och NER 300 fonden5
Den första CEF-utlysningen (Connecting Europe Facility) 2017 gav 150 miljoner euro för
utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen längs TEN-T-korridorerna (trans-European
transport network). CEF erbjuder även en blandning av stöd och lån i programmet. Att tanka
alernativbränslefordon längs med motorvägen ska vara lika enkelt som att tanka bensin idag.
Förslag ska vara inlämnade 12 april 2018. Motorvägen E4 och angränsande områden är en del
av TEN-T-korridorerna.
Kommissionen har beslutat att utöka sin budget. Investeringen kan kombineras med
ytterligare stöd som tillhandahålls inom CEF, där upp till 450 miljoner euro görs tillgängliga
genom omfördelning av intäkterna från New Entrants Reserve-programmet (NER 300) enligt
EU:s emissionshandelssystem, för att stödja innovativa projekt för förnybar energi inom
energi- och transportsektorn med ytterligare 350 miljoner euro.
De första projekt som stöddes av EFSI och CEF gällde investeringar i renare
kollektivtrafikbussar i Riga, Las Palmas, Palma de Mallorca och Pas-de-Calais-departementet
i norra Frankrike. Som ett led i Bulles-projektet i Pas-de-Calais, kommer transportbolaget
övergå från konventionella bränslen till hybriddrivlinor. En linje kommer att drivas
uteslutande med vätgasdrivna bussar.

5

https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/news/2017-11-21-eu-funding-alternative-fuel-deployment_en

18

6. Alternativ till fördjupad regional samverkan
Här presenteras de alternativ för fördjupad regional samverkan som har undersökts under
uppdraget. För att relatera till den nuvarande situationen så har även ett nollalternativ
beskrivits.

6.1 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att länets aktörer fortsätter precis som idag - utan en tydlig regional
samverkan eller viljeriktning för att främja utvecklingen av biogas. Det är vedertagen kunskap
att biogasens värdekedja, från avfallshantering till biodrivmedel och biogödsel fungerar bäst
med långsiktiga och över tid stabila förutsättningar. Den cirkulärt ekonomiska affärsmodellen
faller om inte alla moment i kedjan finns på plats. Därför har de offentliga organisationerna en
avgörande roll för att etablera grundläggande förutsättningar som andra delar av samhället
sedan kan utveckla vidare.
Fortsatt svaga signaler till marknaden kommer leda till att investeringar i biogasproduktion,
tankinfrastruktur och fordon inte görs. En trolig konsekvens blir att länets produktion och
marknad kan komma att minska och att förutsättningar för befintliga anläggningar försämras.
Detta leder vidare till att samhället får svårare att uppnå sina miljömål kring t.ex. fossilfri
fordonsflotta, utsläpp till luft, inköp av ekologiska livsmedel m.m.
Under de senaste åren har exempelvis följande investeringar skjutits på framtiden:
 Ny produktionsanläggning i Jönköpings kommun - ca 100-150 miljoner kr.
 Ny tankstation i Vetlanda via Fordonsgas Sverige - ca 9 miljoner kr.
 Gasfordon i flera kommuner som inte har tillgång till tankningsinfrastuktur.
 Tidigare planer på produktionsanläggningar i Gislaved, Tenhult och Vetlanda har ännu inte
verkställts bland annat på grund av otydliga signaler från drivmedelsmarknaden.
Idag saknas följande beslut som i andra län och kommuner ger goda förutsättningar:
1. Jönköpings länstrafik (JLT) saknar politiska beslut att de ska prioritera biogas som
drivmedel. I Trafikförsörjningsprogrammet ställs enbart krav på ”förnybara
drivmedel”. I praktiken innebär det att biodiesel som HVO och RME blir det bränsle
som väljs av operatörer.
2. Region Jönköpings län och flera kommuner saknar beslut om prioritering av biogas
som drivmedel och vid fordonsinköp av ägda eller leasade fordon.
3. Region Jönköpings län och flera kommuner saknar beslut om prioritering av biogas
som drivmedel vid upphandlingar av transporter och tjänster med inbäddade
transporter.
4. Det saknas en regional strategi och färdplan för hur biogasen ska utvecklas i länet.
5. Det saknas permanenta samverkansytor för aktörerna även om det sedan 2015 funnit i
projektform via Energikontor Norra Småland.
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6.2 Gemensamt policybeslut
6.2.1

Alternativ 1a. Antagande av inriktningsbeslut

Som en del av arbetet med förstudien ”Biogasproduktion och användning i länet”
(RJL2016/3123) togs ett förslag till inriktningsbeslut (bilaga 4) fram till Kommunalt forum
våren 2017. Kommunalt forum uttalade sig positivt till inriktningsbeslutet och valde att vidare
utreda utökade samverkansmöjligheter med den utredning som ni läser nu.
Inriktningsbeslutet innehåller åtaganden som ska säkerställa att beslut på politisk och
tjänstemannanivå i kommuner och region ska bidra till att ”stort scenario” för produktion och
marknad i Jönköpings län uppnås. Åtaganden är inte kvantifierade och det finns inga krav på
återrapportering av utvecklingen till Kommunalt forum. Sedan inriktningsbeslutet
presenterades har ett flertal offentliga transportupphandlingar gjorts där det saknats
prioritering av biogas och där utfallet har stor inverkan på marknad och infrastruktur för
biogas.

Inriktningsbeslut
 att Länstrafiken ställer om regiontrafiken till att i möjligaste mån köras på biogas
med start juni 2020.
 att Länstrafiken fortsätter att utveckla stadstrafiken i Jönköping med förnybara
bränslen där el och biogas är huvudalternativ, med trafikstart juni 2021.
 att Länstrafiken, om möjlighet ges, använder biogas vid val av hybridfordon.
 att Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län, i möjligaste mån
prioriterar gasfordon för interna och upphandlade transporter som sker i regionens
eller kommunernas regi.
 att en arbetsgrupp med producenter, Jönköpings länstrafik och kommunerna
bildas för att utreda hur biogasproduktionen kan utvecklas i samband med ökad
efterfrågan.
 att kommunerna verkar för införande samt ökad insamling av matavfall som
råvara till biogasproduktion i Jönköpings län.
 att de kommuner som idag har egen biogasproduktion, men som idag inte
uppgraderar biogasen för fordonsdrift, ser över möjligheterna att investera i
uppgraderingsanläggningar, enskilt eller i samverkan.
 att den etablering av gastankningsinfrastruktur som sker för kollektivtrafiken även
utformas för publik tankning.
 att den fordonsgas som används består av 100 procent biogas. Grön gasprincipen
(tredjepartscertifierad) kan användas för stationer utmed svenska gasnätet.
 att berörda organisationer uppdaterar resepolicyer, hållbarhetsprogram,
inköpspolicyer och liknande i enlighet med ovanstående.
 Samtliga alternativ förutsätter tillgång på tekniska lösningar och drivmedel.
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6.2.2

Alternativ 1b. Införande av överenskommelse

Med alternativ 1b föreslås en avtalsliknande överenskommelse med åtta tydliga åtaganden
som bygger på det tidigare beskrivna alternativet med ”inriktningsbeslut”. Syftet att binda
aktörerna närmare till åtagandet görs här för att öka sannolikheten att ”stort scenario” uppnås.
Avtalsparter i överenskommelsen är var och en av länets kommuner och Region Jönköpings
län. I överenskommelsen fastslås åtaganden kring insamling av råvara samt användning av
biogas, framförallt kring fordonsanskaffning och upphandlade transporttjänster. Förslag som
framkommit vid samråden är att åtgärderna återrapporteras till Kommunalt forum och att de
läggs in i redan existerande åtgärdsplaner på regional nivå.

Förslag till överenskommelse
Åtaganden för Region Jönköpings län
Åtagande I
Region Jönköpings län ger direktiv om att prioritera biogas som drivmedel i kommande
kollektivtrafikupphandlingar med ett årligt volymåtagande på minst
36 GWh biogas, samt:
att JLT utifrån befintliga förutsättningar fördelar åtagandet i prioritetsordning: 1)
regionbusstrafik, 2) snabbare stadstrafik, 3) långsammare stadstrafik
att stadstrafiken i Jönköping utvecklas med förnybara bränslen där el och biogas är
huvudalternativ
att prioritera biogas vid val av hybridfordon
Åtagandet gäller för regiontrafik med planerad trafikstart juni 2020 och stadstrafik i
Jönköping med planerad trafikstart juni 2021.
Åtaganden för både Region Jönköpings län och länets kommuner
Åtagande II
Region Jönköpings län verkar för att ny biogastankinfrastruktur för regiontrafik görs
tillgänglig för publik användning. Berörda kommuner i Jönköpings län prioriterar skyndsamt
beredning av platser som lämpar sig för tankning av både bussar och publika fordon.
Åtagande III
Region Jönköpings län och länets kommuner prioriterar gasfordon för egna och leasade
fordon.
Målvärdet är 50 procent inom fem år efter införande av lokal tankinfrastruktur
Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras
Åtagande IV
Den fordonsgas som används består av 100 procent biogas.
Grön gas-principen accepteras för stationer utmed svenska gasnätet.
Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras
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Åtagande V
Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län prioriterar gasfordon och biogas för
upphandlade transporter genom krav eller mervärden i upphandling. Samtliga parter
uppdaterar riktlinjer för inköp och upphandlingar i enlighet med detta.
Åtagande VI
Länets kommuner som idag har egen biogasproduktion, och som inte uppgraderar biogasen
till fordonsgas, ser över möjligheterna att investera i uppgraderingsanläggningar.
Åtagande VII
Region Jönköpings län och länets kommuner uppdaterar styrande riktlinjer och liknande i
enlighet med ovanstående.
Region Jönköpings län och länets kommuner återrapporterar årligen status för respektive
åtagande till Kommunalt forum.
Åtaganden för länets kommuner
Åtagande VIII
Länets kommuner säkerställer insamling av matavfall som råvara till biogasproduktion i
Jönköpings län samt att avstånd till behandlingsanläggning förs in som en påverkansfaktor i
upphandlingar av hantering av organiskt avfall – som gör att anbud med korta avstånd
gynnas.
Regionalt samverkansnätverk
Ett regionalt samverkansnätverk med producenter, Jönköpings länstrafik, kommunerna,
Region Jönköpings län och andra berörda intressenter bildas.
Generell förutsättning
Samtliga åtaganden förutsätter tillgång på tekniska lösningar och drivmedel.
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6.3 Fördjupad regional samverkan
6.3.1 Alternativ 2a. Regionalt samverkansnätverk
I detta alternativ bildas ett regionalt samverkansnätverk med producenter, Jönköpings
länstrafik, kommunerna, Region Jönköpings län och andra berörda intressenter. Syftet är att
förstärka den regionala samverkan för att säkerställa ökad biogasproduktion som utvecklas i
samklang med ökad efterfrågan i Jönköpings län. Ett samverkansnätverk kan startas upp
snabbt och fungera stödjande till de alternativ som nämns i 1a och 1b.
Redan idag finns ett nätverk av aktörer på området som drivs i projektform av Energikontor
Norra Småland. Detta kan fortsätta med antingen fast finansiering eller stöd via ny långsiktig
projektfinansiering.
6.3.2 Alternativ 2b. Gemensam regional samverkansorganisation
I detta alternativ till fördjupad samverkan ”binds” de ingående aktörerna i biogaskedjan upp
inom ramen för en gemensam organisation.
Som nav i systemet bildas en ekonomisk förening. Denna förening skapas för att reglera och
styra de mekanismer i form av åtaganden, förmåner och erbjudanden som medlemskapet i
föreningen medför. Medlemmar i den ekonomiska föreningen blir Region Jönköpings län,
länets kommuner (var för sig) samt producenter och distributörer av biogas (var för sig). Hur
externa organisationer kan knytas till en ekonomisk förening där kommunerna och regionen
ingår behöver utredas vidare. Detsamma gäller riktlinjer för att släppa in nya producenter.
En ekonomisk förening är per definition en organisation vars mål är att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen. Andelarna i en ekonomisk förening går inte att sälja till utomstående.
Man är således skyddad mot oönskade förändringar i ”ägarstrukturen” på annat sätt än i ett
aktiebolag. Föreningen behöver bara ha minimal organisation och kan administreras via
någon av medlemmarna.
Förutom de åtaganden som kommunerna och regionen har enligt alternativ 1a eller 1b så
säkras biogasproducenternas roll avseende omhändertagande av råvara (substrat) och
produktion av biogas samt möjligen även distributörernas roll (tankinfrastrukturen).
Åtaganden bekräftas via avtal mellan respektive medlem och den ekonomiska föreningen.
Man bör utreda om det är möjligt och lämpligt att föreningen köper/säljer råvara (substrat)
rent tekniskt genom att medlemmarnas inbördes ekonomiska transaktioner passerar
föreningen. Samma sak gäller försäljningen av den biogas som förbrukas av medlemmarna
(och Länstrafikens bussentreprenörer).
Genom medlemskap i den ekonomiska föreningen samt genom avtal och den ekonomiska
samordningen kan möjligen ett s.k. ”in-house”-förhållande anses föreligga.
Upphandlingsförfaranden när det gäller råvara eller biogas skulle då inte bli aktuella.
Inom ramen för detta alternativ bör man tydliggöra hur prissättningen på biogas ska fungera.
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6.3.3 Alternativ 2c. Gemensamt samverkansbolag
I detta alternativ ges största möjliga kontroll över hela kedjan från insamling till användning
av biogas genom att även ha kontroll över produktionen av biogas. Om ägarskap (helt eller
delvis) av produktionsanläggning ska övervägas behöver vissa saker beaktas eller utredas. Det
finns flera biogasanläggningar i länet med olika ägarstrukturer samt att nya aktörer kan
tillkomma. Det innebär att frågan om ett nytt samägt bolag blir komplicerad. Vem eller vilka
som skulle vara parter i ett samägt bolag behöver klarläggas. Utredningsgruppen har uppfattat
att intresset för detta alternativ är svagt och att processen att bilda det kan ta upp till två år.

7. Diskussion
Möjligheterna att använda biogas som drivmedel inom framtidens transportsektor är goda
samtidigt som även elektrifiering, andra biodrivmedel och ett transporteffektivt samhälle
kommer vara viktiga faktorer för att minska sektorns klimatpåverkan.
Nollalternativet (punkt 6.1) visar att stora investeringar inom biogas har hållits tillbaka i
Jönköpings län och att en avsaknad på tydlig vilja och riktlinjer inom regional och kommunal
politik varit bidragande orsak till detta. Omvärldsanalysen visar att andra regioner i Sverige
gått före och utvecklar biogassektorn för att ha god regional tillgång på ett hållbart drivmedel
och för att det gynnar den regionala ekonomin och sysselsättningen. Möjligheterna till stora
investeringsstöd i sektorn är mycket gynnsamma både nationellt och inom EU. Signaler finns
att biogas seglar upp som en del av EUs tänk kring energisäkerhet.
Samtidigt finns stora osäkerheter kring framtida skattesubventionssystem och regelverk, inte
bara för biogas utan även andra förnybara drivmedel. Tillgången på HVO-diesel, som inte är
baserad på palmoljeprodukter, kan komma att bli begränsad och fortsatt satsning regionalt
ökar riskerna samtidigt som det kollektiva i värsta fall utestänger mindre aktörer från ett
förnybart drivmedel. Det är svårt att se klart bortom 2020 även om det bör anses som troligt
att EU och Sverige vill gynna icke fossila och hållbara drivmedel - särskilt de som är baserade
på organiskt avfall vilket mycket av dagens biogas är.
För att nå ”stort scenario” avseende efterfrågan och användningen av biogas måste det
beslutas om tydliga regionala och kommunala riktlinjer för kollektivtrafik, fordonsflottor och
transportupphandlingar. Med ökad efterfrågan möjliggörs utökad infrastruktur och
produktion. Kan region och kommun samverka, framförallt i länets mindre kommuner, finns
möjlighet till investeringar i ny tankinfrastruktur för biogas. Vilket ger alla parter - även
invånare och näringsliv möjlighet att köra fossilfritt.
Input från alla de samråd som genomförts tyder på att det är bråttom. Att det inte är nya långa
utredningar som efterfrågas och de former för fördjupad samverkan som kräver djupare
analyser inte är efterfrågade – varken av politiker eller tjänstemän. Åtminstone inte på kort
sikt.
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8. Slutsats
Utredningen föreslår att Kommunalt Forum skyndsamt inleder en process för att införa
överenskommelsen (1b) i länets kommuner och hos Region Jönköpings län och att den
behöver bli klar redan våren 2018. Samtidigt bör förutsättningar för att starta upp ett regionalt
samverkansnätverk (2a) ges.
Om Länstrafiken har för avsikt att söka EU-stöd eller lån bör den processen startas upp
omgående.

25

9. Bilagor
Bilaga 1

Hantering av biogasfrågan

Bilaga 2

Förstudie ”Biogasproduktion och användning i länet”

Bilaga 3

Uppdragsbeskrivning: inriktning på det fortsatta arbetet med
biogas

Bilaga 4

Förslag till inriktningsbeslut

Bilaga 5

Synpunkter från samråd
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2018-01-24
Förvaltningsnamn

Hantering av Biogasfrågan i Jönköpings län
Hösten 2016 Kommunalt forum tillsätter en tjänstemannagrupp för att ta fram
underlag om biogasens förutsättningar i länet.
En politisk styrgrupp bildas.
Sep 2016

En rapport i form av en förstudie färdigställs. Rapporten innehåller
bl. a. beskrivningar av efterfrågan och produktion av biogas i länet.

Feb 2017

Rapporten sammanfattas i ett förslag till inriktningsbeslut som
presenteras av tjänstemannagruppen.

April 2017

Styrgruppen sammanfattar sin bedömning. Kommunalt forum
beslutar om fortsatt utredning via en arbetsgrupp. Utgångspunkter i
arbetet ska vara:
- Förstudiens förslag till inriktningsbeslut.
- Efterfrågan och användning av biogas enligt det som beskrivs som
”stort scenario”.

Hösten 2017 Arbetsgruppen har samråd med producenter, kommuner m fl och
färdigställer utredningen.
Utredningen innehåller bl a:
- Fördjupad analys av biogas-frågan
- Olika alternativ till regional samverkan
- Förslag till överenskommelse mellan 14 parter (varje kommun i
länet och Region Jönköpings län).
Dec 2017

Arbetsgruppens utredning samt förslag till fortsatt beslutsprocess
presenteras på Kommunalt forum. Kommunalt forum beslutar om att
rekommendera respektive kommun och Region Jönköpings län att
fatta beslut i enlighet med utredningens förslag samt att underteckna
överenskommelsen.
Dec 2017 – Respektive kommun och Region Jönköpings län förankrar
utredningens slutsatser och förslag inom sina organisationer.
Jan-Feb 2018Respektive kommun och Region Jönköpings län hanterar sina
interna beslutsprocesser.
Efter sammanställning av protokollsutdrag undertecknas
överenskommelsen av en representant från var och en av de 14
parterna.

2017-04-26

RJL 2016/3123

Rune Backlund
Kommunalt forum

Inriktning av det fortsatta arbetet med
biogas
Bakgrund
Kommunalt forum tillsatte hösten 2016 en tjänstemannagrupp och en politisk
styrgrupp bestående av representanter för kommunerna och regionen för att ta
fram underlag om biogasens förutsättningar i Jönköpings län.
I arbetet har en rapport med fakta tagits fram och som bygger på insamling av
underlag från länets kommuner, region Jönköpings län, länstrafiken samt länets
två större producenter av biogas. Rapporten visar på att det finns goda möjligheter
att öka produktionen av biogas regionalt om efterfrågan ökar. Lokalt och regionalt
producerad och använd biogas bidrar direkt till att uppnå antagna miljö- och
klimatmål.
Tjänstemannagruppen har utifrån utredningsunderlaget lämnat förslag till den
politiska styrgruppen på ett inriktningsbeslut omfattande tio punkter som berör
kommunernas och regions verksamhet. Punkterna omfattar åtgärder som ökar
efterfrågan och tillgången av biogas för fordonsdrift.

Styrgruppens bedömning
Lokalt och regionalt använd och producerad biogas bidrar till att uppnå fastställda
miljö- och klimatmål i Jönköpings län. Det är därför angeläget att marknaden för
biogas utvecklas och ersätter fossila bränslen i ökad omfattning. Förutsättningar
för detta finns som framgår av det underlag som tagit fram.
Styrgruppen har tagit del av tjänstemannagruppens förslag till inriktningsbeslut
och ställer sig i stora drag bakom föreslagna åtgärder. Insamling av råvara,
produktion av biogas och marknaden/efterfrågan på biogas hänger samman och
behöver ses och hanteras i ett sammanhang. En fördjupad samverkan mellan
länets samtliga kommuner och regionen är en förutsättning för framgång i det
fortsatta arbetet med frågan.

Regionledningskontoret
Kansli
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 036-324001
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: rjl.se

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

2017-04-26

RJL 2016/3123

Ett antal viktiga frågeställningar återstår dock som berör såväl former för
samverkan, produktion och tankningsinfrastruktur samt ekonomiska
förutsättningar. Dessa behöver belysas och utredas närmare. Styrgruppen delar
därför tjänstemannagruppens uppfattning och förslag om att bilda en gemensam
arbetsgrupp.

Styrgruppens förslag
att en arbetsgrupp med producenter av biogas i länet, Eon, Jönköpings länstrafik,
länets kommuner och regionen bildas med uppgift att närmare utreda
förutsättningarna för ökad produktion och användning av biogas i länet.
att arbetsgruppen arbete utgår ifrån tjänstemannagruppens förslag till
inriktningsbeslut och det som i utredningen benämns som ”stort scenario”
avseende efterfrågan och användningen av biogas. Arbetsgruppen ska lämna
förslag på former för samverkan, produktion och tankningsinfrastruktur samt
belysa ekonomin för en ökad produktion/användning av biogas. Gruppen ska
också beskriva möjligheterna till externa stöd och bidrag samt hur biogasen kan
komma påverkas av ev. aviserade beslut på nationell/Eu nivå.
att ingående parter i arbetsgruppen står för sina egna omkostnader och bidrar med
den kompentens som behövs för att genomföra uppdraget. Regionen ansvarar för
att hålla samman arbetet.
Arbetet bedrivs skyndsamt och avrapporteras till Kommunalt forum före 2017 års
utgång.
Jönköping 2017-04-28

Rune Backlund
Regionråd/Ordf. TIM

Stefan Gustafsson
Kommunstyrelsens ordförande
Sävsjö

Ann-Marie Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande

Niclas Palmgren
Kommunalråd/KS 1:e vice ordförande

Jönköping

Gislaved

2017-02-22
Jönköpings Länstrafik
Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

Förslag till inriktningsbeslut avseende
biogas
Bakgrund
Kommunalt forum gav under hösten 2016 ett utredningsuppdrag till Jönköpings
länstrafik tillsammans med Energikontor Norra Småland som syftade till att ta
fram underlag för att skapa en bild av utvecklingen av biogasproduktion och
biogasanvändning i Jönköpings län. Utredningsgruppen arbetade med faktainsamling från länets kommuner, Länstrafiken, Region Jönköpings län samt länets
två producenter av fordonsgas.
Rapporten färdigställdes under september och har presenterats internt inom
Region Jönköpings län och ligger till grund för detta förslag till inriktningsbeslut
för Kommunalt forum och som sedan skall hanteras av Region Jönköpings län
samt kommunerna i Jönköpings län.
Utredningen visar bland annat att:
•
Det finns goda möjligheter att öka produktionen av biogas regionalt om
efterfrågan ökar. För att möta efterfrågan vid eventuella max-scenarier krävs
nya anläggningar alternativt import av biogas från andra regioner.
•
Tillgången på substrat till biogasanläggningarna är avgörande för konkurrenskraftig produktion av biogas. Därför är alla former av avfallssamarbeten bra ur ett regionalt perspektiv.
•
Regional efterfrågan på biogas måste öka så att det som produceras här inte
behöver exporteras.
•
De flesta kommuner har miljömål kopplade till tankstationer för biogas eller
att förändra fordonsflottans klimatpåverkan.
•
Det finns linjer för regiontrafik samt även snabbare tätortstrafik som skulle
kunna köras på biogas. Detta möjliggör också utvecklad tankinfrastruktur.
•
I framtiden kan finnas möjligheter för avsättning av biogas för framställning
av vätgas.
•
Idag finns god tillgång på fordon för gasdrift vilket bedöms finnas även i
framtiden.

Jönköpings Länstrafik
Box 372
551 15 Jönköping

Telefon: 010-241 55 00
E-post:
lanstrafiken@jlt.se
Hemsida: jlt.se

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

2017-02-22

Lokalt och regionalt producerad och använd biogas bidrar direkt till att uppnå ett
flertal lokala, regionala och nationella miljö- och klimatmål. Därför är det viktigt
att marknaden för biogas utvecklas och ersätter fossila bränslen.
Länstrafiken är idag och i den närmaste framtiden den enskilt viktigaste kunden
för biogas och har därför stora möjligheter att påverka grundförutsättningarna för
efterfrågan.
Jönköpings läns klimatråds mål om fossilfria fordonsflottor 2020 bland rådsmedlemmarna, samt regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till
2030 bidrar också till en ökad efterfrågan på fossilfria alternativ, såsom biogas.
Nära fördubblad efterfrågan.
Nedan följer ett flertal olika att-satser, som var och en är en viktig del för att öka
efterfrågan på biogas i Jönköpings län. Vid implementering av inriktningsbeslutets alla delar i Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län,
beräknas detta att leda till att vi går från dagens läge mot det som i utredningen
benämns som ”stort scenario”, avseende efterfrågan och användning av biogas.
Detta motsvarar nästan en fördubbling, från 44,9 till 79 GWh.
Förslag till beslut
Mot bakgrund av den utredning som Jönköpings länstrafik tillsammans med
Energikontor Norra Småland och kommunala representanter har genomfört på
uppdrag av Kommunalt forum, föreslår vi att Kommunalt forum ställer sig bakom
förslaget och föreslår Region Jönköpings län och länets kommuner att anta
inriktningsbeslutet och därmed verka för:
•

att Länstrafiken ställer om regiontrafiken till att i möjligaste mån köras på
biogas med start juni 2020.

•

att Länstrafiken fortsätter att utveckla stadstrafiken i Jönköping med
förnyelsebara bränslen där el och biogas är huvudalternativ, med trafikstart
juni 2019 alternativt juni 2021.

•

att länstrafiken, om möjlighet ges, använder biogas vid val av hybridfordon.

•

att Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län, i möjligaste
mån prioriterar gasfordon för interna och upphandlade transporter som sker
i regionens eller kommunernas regi.

•

att en arbetsgrupp med producenter, Jönköpings länstrafik och kommunerna
bildas för att utreda hur biogasproduktionen kan utvecklas i samband med
ökad efterfrågan.

•

att kommunerna verkar för införande samt ökad insamling av matavfall som
råvara till biogasproduktion i Jönköpings län.

2017-02-22

•

att de kommuner som idag har egen biogasproduktion, men som idag inte
uppgraderar biogasen för fordonsdrift, ser över möjligheterna att investera i
uppgraderingsanläggningar, enskilt eller i samverkan.

•

att den etablering av gastankningsinfrastruktur som sker för
kollektivtrafiken även utformas för publik tankning.

•

att den fordonsgas som används består av 100 procent biogas. Grön gasprincipen (tredjepartscertifierad) kan användas för stationer utmed svenska
gasnätet.

•

att berörda organisationer uppdaterar resepolicyer, hållbarhetsprogram,
inköpspolicyer och liknande i enlighet med ovanstående.

Samtliga alternativ förutsätter tillgång på tekniska lösningar och drivmedel.

2016-09-30

RJL2016/3123

Biogasproduktion och användning i
länet – en förstudie
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1. Syfte och mål
Med anledning av att det finns ett behov av att klarlägga det nuvarande och framtida behovet
av biogas för fordonsdrift inom Jönköpings län har en enklare faktainsamling från länets
kommuner, Länstrafiken, Region Jönköpings län samt länets två producenter av fordonsgas
gjorts.
Målet är att kunna ge en bild av hur utvecklingen av efterfrågan och tillgång kan te sig över
en tioårsperiod.

2. Metod
Jönköpings länstrafik har i samverkan med Energikontor Norra Småland tagit fram underlaget
till rapporten.
Ett antal frågor har ställts till länets kommuner och redovisas i rapporten. Av länets tretton
kommuner har svar inkommit från samtliga. Frågor har även ställts till de två bolag som idag
producerar fordonsgas i Jönköpings län. De inkomna svaren har summerats och presenteras i
rapporten. Siffror och kalkyler har faktakollats mot bl.a. Scania bussar, Processkontroll och
Fordonsgas Sverige m.fl. Vi har valt att konvertera alla mängder av gas till kilogram (kg)
enligt Biogas 1 Nm3 = 0,75 kg =9,7 kWh Biogas 1 kg = 13 kWh Naturgas 1 Nm3 = 0,83 kg
samt anger energimängd i gigawattimmar (GWH) då dessa används i branschen för olika
jämförelser idag. Vi har sålunda tagit bort referenser till normalkubikmeter (Nm3) då denna
inte används lika ofta längre och att det blir rörigt för läsaren.
Vissa summeringar är ungefärliga och bedömningar. Mindre felmarginaler kan finnas med då
olika aktörer kan använda olika sätt att räkna. Våra kontroller visar att det stämmer väl även
om det inte är exakt, vilket inte heller varit ambitionen med rapporten.
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3. Efterfrågan av biogas i Jönköpings län
3.1 Länets kommuners efterfrågan idag och framtida möjligheter
Ett antal frågor har ställts till länets kommuner och redovisas i rapporten. Av länets tretton
kommuner har svar inkommit från samtliga.
Används fordonsgas i någon utsträckning idag i någon av kommunens
verksamheter?
Ja
Nej

Vetlanda, Sävsjö, Gislaved, Jönköping, Värnamo, Nässjö och Gnosjö
Tranås, Mullsjö, Habo, Vaggeryd, Eksjö, och Aneby

Hur många fordon och vilka fordonstyper körs med fordonsgas?
Kommun

Personbil

Vetlanda
Gislaved
Jönköping
Värnamo
Sävsjö
Gnosjö
Nässjö
Totalt

1
33
297
35
15
17
17
415

Buss 9-22

Buss >22

Liten lastbil
<3,5 ton

Lastbil

9
173
5

9

2
13
202

2
11

Hur stor mängd fordonsgas förbrukas årligen av kommunens och där till
knutna verksamheters fordon?
Kommun
Vetlanda
Gislaved
Jönköping
Värnamo
Sävsjö
Gnosjö
Nässjö

Förbrukning (kg)
?
16 500
225 000
52 500
11 300
9 700
37 500
352 400 kg

Totalt

2

Energimängd

4,58 GWh

Beräknas denna mängd att öka eller minska sett fem respektive tio år framåt?
Samtliga kommuner uppger att en ökning av antalet gasdrivna fordon är sannolik över en
tioårsperiod. Detta är dock beroende av utbudet av bilmodeller och att den politiska
viljeinriktningen står fast.
Öka

Sävsjö, Vetlanda, Gislaved, Jönköping, Nässjö, Gnosjö och Värnamo

Finns planer på att köpa in gasdrivna fordon om sådana finns tillgängliga sett
över en tioårsperiod?
I samtliga kommuner med tillgång till gastankning finns planer på att fortsätta med inköp av
gasbilar.
Om din kommun saknar gastankställe, skulle en tankstation innebära att
kommunen skaffar sig gasdrivna fordon till sin verksamhet?
Samtliga svarande kommuner utan tillgång till gastankning uppger att det finns planer på
inköp av gasbilar såvida en etablering av tankställe för gas blir av.
Kan kommunen tänka sig att ställa krav på att upphandlade tjänster så som
skolskjutsar och renhållning skall köras på biogas om tankställe finns eller
kommer att finnas i kommunen?
9 av 13 svar ger ett tydligt ja på frågan. Två menar att de kommer ställa krav på förnyelsebart
bränsle utan att specificera vilket bränsle. Två kommuner svarar att det är oklart huruvida
sådana krav kan komma att ställas.
Har kommunen ett eget uppsatt klimatmål avseende fossilfritt bränsle för
kommunens och där till knutna verksamheters fordon?
Kommunerna har mycket olika målsättningar och skiljer sig i ambitionsnivå vad gäller sina
fordonsflottor. Från att vara helt fossiloberoende vad gäller fordonsflotta år 2020 till att bara
ange att användningen av fossilbaserat bränsle skall minska. Endast en kommun pekar
specifikt ut andelen biogas som skall användas (Gislaved 33 % av gasanvändningen).
Samtliga kommuner har dock krav på bränsleval ur förnyelsebarhetsaspekten.
Finns politiska beslut som styr val av bränsle i kommunernas verksamhet och i
så fall vilket bränsle?
I sju av kommunerna finns en uttalad styrning av val av bränsle, i tre av kommunerna finns
ingen sådan styrning och i två av kommunerna bedöms detta vara oklart. I en kommun finns
styrning mot ”alternativa bränslen” utan specifikation av vilken typ.
Finns någon övrig användning av biogas i kommunen, exempelvis för
energiproduktion?
I fem av kommunerna används biogas (egenproducerad) till företrädesvis uppvärmning,
elproduktion planeras i något fall. Fem av kommunerna saknar annan användning av biogas.
Tre av kommunerna har lämnat oklara svar på frågeställningen.
En sammanställning av länets biogasproduktion finns i rapporten.
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3.2 Länstrafikens efterfrågan idag och framtida möjligheter
Länstrafiken har idag (2016) 30 st gasdrivna ledbussar som trafikerar stadstrafiken i
Jönköping. Dessa bussar förbrukade under 2015 totalt 1 208 000 kg fordonsgas (15,7 GWh).
Av denna volym utgjorde ca 71 % av biogas (829 800 kg/10,8 GWh) och resterande 29 % var
fossilbaserad naturgas (342 000 kg/4,45 GWh). I de framtida upphandlingarna av
stadstrafiken och regionbusstrafiken (bägge upphandlingarna börjar förberedas under 2017
med trafikstart runt 2020) ställs krav på fossilfrihet år 2025 då detta är en målsättning
fastslagen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Även ett krav på ökad
energieffektivitet per personkilometer ställer krav på fordonsflottan.
Stadstrafiken i Jönköping
Fordonsflottan för stadstrafik kan sägas bestå av tre busstyper:
Busstyp
Ledbussar
Stadsbussar 3-axliga
Stadsbussar 2-axliga

Drivmedel
Gasdrivna
HVO/RME/dieseldrivna
HVO/RME/dieseldrivna

Antal
30 st
24 st
47 st

Körsträcka (2015)
2 461 000 km
1 852 000 km
2 718 000 km

En kommande upphandling tar höjd för utbyggd trafik då dagens fordonsflotta inte räcker till
för kommande behov men volymerna ovan ger ändå en fingervisning om bränsleåtgången vid
gasdrift med nuvarande trafikvolym.
Nedanstående antagande bygger på att busstyperna förbrukar biogas som nedan beskrivet.
Busstyp
Sträcka x förbrukning
Förbrukning
Energimängd
fordonsgas (kg)
Ledbussar
2 461 000 km x 0,7 m3
1 292 000
16,8
Stadsbussar 3-axliga
1 852 000 km x 0,6 m3
833 400
10,9
Stadsbussar 2-axliga
2 718 000 km x 0,45 m3
917 300
11,9
Totalt
3 043 000 kg
39,6 GWh
Regionbusstrafiken – exempel på framtida potential
Regionbusstrafiken är uppdelad på 13 olika depåer i länet (och någon utanför) med varierande
antal fordon från två till 20 stationerade bussar. Totalt handlar det om ca 140 bussar i
systemet. Förbränningsmotorer är som mest energieffektiva under snabb trafik med få stopp
till skillnad från el och hybrider som är mer energieffektiva i stadstrafik. Regionbussar har
visat sig mer energieffektiva än stadsbussar när det gäller att välja gas som drivmedel. Detta
gör att ett alternativ för avsättning av biogas kan vara att förse ett antal depåer med utrustning
för gastankning. Dessa kan även göras tillgängliga för publik tankning och därmed sprida
tankinfrastruktur till fler kommuner.
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Regionlinjer med god potential (kan finnas fler)
Linjer som är relativt långa med få stopp är mer lämpliga ur energieffektivitetssynpunkt.
Nedan listas ett antal linjer med stationeringsort, kilometeruppskattning samt antal
dimensionerande bussar. Detta är bara 16 av totalt 140 regionbussar så det kan finnas
potential för fler linjer som kan vara lämpliga för fordonsgas.
Linje
101
101
132
136
141
301
Totalt

Depå
Gränna
Habo
Gislaved
Gnosjö
Sävsjö
Vetlanda

Fordon
4
4
2
1
2
3
16

Kilometer Bränsleförbrukning* Energimängd
700 000
210 000 kg
700 000
210 000 kg
320 000
72 000 kg
160 000
36 000 kg
260 000
58 500 kg
300 000
67 500 kg
2 440 000
654 000
8,5 GWh

*0,3 m3/km (0,23 kg/km) biogas för linjerna 132-301. Linje 101 har uppskattad förbrukning
0,4 m3/km (0,3 kg/km) pga linjens karaktär med många start och stopp. Förbrukningssiffrorna
bygger på uppgifter från Energigas Sverige: Sammanställning: Gasfordons energieffektivitet
2013.
•
•
•

Gränna och Habo saknar tankställe på orten idag men linje 101 har stor
energiförbrukning och det finns en relativ närhet till gasproduktion.
Gislaved, Gnosjö och Sävsjö är orter med gas i fast nät eller med egen gasproduktion.
Vetlanda har relativt nära till gasproduktionen i Sävsjö.

Serviceresor
Idag (2016) finns 50 fordon som kör på biogas. Fordonstyp är personbil alt Klass 4 (VW
Caddy) fördelade på följande trafikföretag:
Trafikföretag
Taxi Jönköping AB
Taxi Tidaholm AB
Sandarna Transporter AB
Tranås Taxi HB
Nässjö Taxi Ek.för
Värnamo Taxi AB

Stationeringsort
Jönköping
Jönköping, Habo, Mullsjö
Jönköping
Tranås
Nässjö
Värnamo

Antal fordon
33
4
5
1
6
1

Serviceresors drivmedelsförbrukning 2015
Drivmedel
Förbrukning (kg)
Energimängd
Biogas
321 200
Naturgas
43 800
Totalt
365 000 kg
4,75 GWh
Antal fordon 2015: 43
Enligt avtal till 2020 ska 65 % av drivmedelsförbrukningen för personbilar plus VW Caddy
vara fossilfri. Ett fordon som kör för Serviceresor kör ca 5000 mil/år.
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Frågor inför framtiden:
• Kommer fordonstillverkarna att erbjuda biogasfordon som når upp till våra krav i framtiden?
• Serviceresor behöver tankställen i hela länet, minst ett i varje kommun. I dag finns
problem med tankställen. Man får tanka med kunden i fordonet vilket inte är omtyckt.
• Vilka kommuner kommer att ha tankställen?
Bussregistrerat fordon finns på Visingsö.

3.3 Region Jönköpings läns organisations efterfrågan
Antal fordon och fordonstyper som körs med fordonsgas
Placeringsort för gasfordonen är framförallt Jönköping. Värt att notera är att Region
Jönköpings län placerat sig som femte bästa region i Sverige 2015, i analysen från
Miljöfordonsdiagnosen. Fordonsflottan ligger mycket tung på etanolfordon (ca 71 % under
2015). Eftersom utbudet av etanolbilar ser ut att försvinna (Dagens industri) är det troligt att
de kommer att behöva andra typer av miljöfordon för att ersätta etanolen, där gasfordon är en
möjlig kandidat. Andra regioner och kommuner som rankats högt i Miljöfordonsdiagnosen
har hög andel gasfordon. För de tio bästa kommunerna är andelen 60,4 % gasfordon och för
de fem bästa landstingen är andelen 51,3 % gasfordon.
Region Jönköpings
län
Personbilar
Lite lastbil <3,5 ton
Tung lastbil
Traktor
Specialfordon
Summa

Totalt
antal
fordon
358
60
1
37
33
489

Gasfordon
(antal)

Gasfordon
(%)

39
16
0
0
Uppgifter
saknas
55

10,9 %
26,7 %
0%
0%

Mängd
gas (kg)

Energimängd
(GWh)

ca 11,2 % 8 405 0,1-0,2
13 150 kg
Källa: (http://www.miljofordonsdiagnos.se, 2015) Varav: EON 1188 kg FGS: 7217 kg.
Osannolikt att RJL använder så lite. Troligen saknas data för lätta lastbilar.
Annan statistik från Bilreda anger följande tankvolymer för RJL 2015
Bensin
62 659

Diesel
143 728

Etanol
108 102

Fordonsgas
17 542 m3 (13 150 kg)

Region Jönköpings län har möjlighet att bidra till att skapa underlag för nya tankstationer ute i
länet, framförallt på sjukhusorterna med Eksjö som idag saknar tankstation och för ytterligare
utbyggnad i Värnamo och Jönköping. Även vårdcentralorter har potential att bidra till
underlag för nya tankstationer i tex Vetlanda och Tranås m.fl.
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3.4 Sammanfattning kommuner och RJL
Dagens fordonsbaserade (2015 års siffror) gasefterfrågan exklusive privatbilister och privata
företags bilar och lastbilars efterfrågan av fordonsgas:
Organisation
JLT
JLT serviceresor
Kommunerna
Regionen
Totalt

Förbrukning 2015 (kg)
1 208 000
365 000
352 400
13 150
1 938 550 kg

Energimängd (GWh)
15,7
4,8
4,6
0,2
25,3 GWh

3.5 Efterfrågan i Jönköpings län för alla sektorer
Länets kommuner och Region Jönköpings län använder minst cirka1 940 000 kg av en total
försäljning på cirka 3 400 000 kg under 2015. Det innebär att övriga sektorer använder cirka 1
500 000 kg fordonsgas.
Vi bedömer att privatpersoner förbrukar 500 000 kg. Siffran är en bedömning baserad på att
det finns cirka 700 privatägda gasbilar som vi räknar att de kör i snitt 1250 mil/år. Därefter
tillfaller resterande 1 000 000 kg fordongas på övriga sektorer.
Till övriga sektorer räknas privat näringsliv, övriga offentliga myndigheter samt
genomresande. Jönköping är viktig genomfartsort för privatpersoner och företagare som kör
på gas. Vissa transportbolag som t.ex. Bring kör regiontransporter på fordonsgas.
Taxinäringens privata körningar (ej samhällsupphandlade körningar) ingår också här.
Reglerna på Swedavia för taxiköer på Landvetter ger nu företräde för gasfordon samt
helelfordon.
Sektor
Länets kommuner, JLT & RJL
Privatpersoner
Övriga sektorer: privat näringsliv, övriga offentliga
myndigheter & genomresande
Totalt
Allt är inte biogas, även naturgas
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Förbrukning
kg
1 940 000
500 000
1 000 000
3 440 000 kg

GWh
25,2
6,5
13
44,7 GWh

4. Biogasproduktion i Jönköpings län
4.1 Biogasproduktion i länet
I Jönköpings län finns tolv biogasanläggningar, varav två deponigasanläggningar. Den totala
biogasproduktionen år 2014 var 55,4 GWh (Biogasportalen). År 2015 uppgraderades 35 GWh
av biogasen till fordonsgas, vilket är nödvändigt för att köra fordon på biogas.
I Jönköpings län finns idag två producenter av fordonsgas för transporter. Dessa är Sävsjö
biogas AB och Jönköping energi biogas AB. Sävsjö biogas AB ägs av Göteborg energi samt
Vrigstad Fjärrvärme. Jönköping energi biogas AB ägs av Jönköpings kommun (Rådhus AB)
via Jönköpings Energi.
Kommun

Anläggningstyp

Uppgradering till
fordonsgas

Eksjö
Avloppsrening
Gislaved
Avloppsrening
Habo (privat)
Gårdsbiogasanläggning
Jönköping - Huskvarna
Avloppsrening
Ja
Jönköping - Simsholmen
Avloppsrening
Ja
Jönköping
Deponi
Jönköping
Samrötning
Ja
Nässjö
Avloppsrening
Sävsjö
Samrötning
Ja
Tranås
Avloppsrening
Vetlanda
Deponi
Värnamo
Avloppsrening
Potentialen för biogasproduktion i Jönköpings län bedöms vara runt 300 GWh om allt
matavfall och gödsel från djurproduktion tas tillvara. Källa: Energi- och klimatstrategin,
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Det har funnits planer på fler anläggningar bland annat i Gislaved och i Vetlanda. I Gislaved
finns bolaget Reftele Biogas AB. Enligt uppgift är Region Jönköpings län delägare kopplat till
Lantbruksgymnasiet Stora Segerstad. Satsningen har enligt muntlig uppgift pausats på grund
av osäkert marknadsläge och därmed lönsamhet för projektet. Även i Vetlandaområdet ska
det finnas en grupp lantbrukare som haft planer att satsa på biogasproduktion.

4.2 Biogasdistribution i Jönköpings län
I Jönköpings län finns åtta tankstationer för fordonsgas. Jönköping har tre tankstationer och
det är också här den största länsmarknaden finns då Jönköpings kommun har 49% gasfordon
samt många andra aktörer som också använder gasfordon.
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Kommun

Företag

Placering

Gislaved
Gnosjö
Jönköping
Jönköping

E.ON
E.ON
FordonsGas Sverige
FordonsGas Sverige

Jönköping
Nässjö

FordonsGas Sverige
FordonsGas Sverige

Sävsjö
Värnamo

FordonsGas Sverige
E.ON

Stegvägen 2
Långgatan 1
Herkulesvägen
Kraftgatan 11/
Finnvedens
lastvagnar
Vasavägen 1
Gamlarp
industriområde
Alehögvägen 2
Bredasten

Typ av
fordonsgas
CNG
CNG
CNG
CNG/LBG

100 % biogas produkt?
Ja- Biogas100
Ja- Biogas100
Ja- Grön100
Ja- Grön100

CNG
CNG

Ja- Grön100
Ja- Grön100

CNG
CNG

Ja- Grön100
Ja- Biogas100

Det saknas därmed tankstationer i Habo, Mullsjö, Vaggeryd, Vetlanda, Eksjö, Aneby och
Tranås. Flera av dessa orter bedöms bli intressanta för tankstationsutbyggnad om de lokala
parterna går ihop med både egna fordon och i transportupphandlingar. Kommun och Region
Jönköpings län kan tillsammans med det lokala näringslivet skapa förutsättningar. Just nu
arbetar Energikontor Norra Småland med Vetlanda kommun som pilotkommun inom
projektet Kraftsamling biogas II.
Investeringsstödet Klimatklivet från naturvårdsverket, som gäller fram till 2020, ger mycket
goda möjligheter till 50 % investeringsstöd just för tankstationer för biogas då det är en
kostnadseffektiv åtgärd för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn.

4.3 Gasnät i Jönköpings län
Swedegas äger och driver gasnätet som sträcker sig från Dragör
till Stenungsund och leder upp till Gislaved, via Gnosjö i
Jönköpings län. Swedegas verkar för att 30 procent av energin i
deras system år 2030 ska vara förnybar. År 2050 ska 100 procent
vara förnybar. Detta har Swedegas skrivit en överenskommelse
om - Green Gas Commitment - tillsammans med andra
europeiska nätoperatörer.
https://www.swedegas.se/aktuellt/100%20procent%20fornybar%
20gas%20i%20svenska%20gasnatet%202050
De första stegen mot visionen är konkretiserade för det svenska
stamnätet. Under det närmaste året kommer
biogasanläggningarna GoBiGas i Göteborg och Jordberga i Skåne
börja mata in biogas på stamnätet. Swedegas har också samlat
energibranschens aktörer för att gemensamt verka för att få till en
provanläggning för Power to Gas i Sverige.
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4.4 Biogasproducenternas syn på nuläget och önskvärd framtid
I Jönköpings län finns idag två producenter av fordonsgas för transporter. Dessa är Sävsjö
biogas AB och Jönköping energi biogas AB. Vi har ställt ett antal frågor om dagens
produktion och framtida potential som besvaras i rubrikerna ned. Sävsjö biogas AB ägs av
Göteborg energi samt Vrigstad Fjärrvärme. Jönköping energi biogas AB ägs av Jönköpings
kommun (Rådhus AB) via Jönköpings Energi (se bilaga 1 för kompletta svar).
Satsningarna på biogas i Jönköpings län har gjorts med en tro och förhoppning om en mer
lokal och regional användning. Idag ser det dock annorlunda ut. Sävsjö biogas exporterar den
största andelen av sin produktion till andra delar av landet, Jönköping Energi har på grund av
bland annat låga priser på fossila drivmedel och relativt höga priser på behandling av
matavfall istället för att öka produktionen, tvingats arbeta för att minimera förlusterna.
Gemensamt för båda aktörerna är att man ser en möjlig tillväxt på biogasmarknaden, men att
det finns faktorer som i dagsläget försvårar den utvecklingen. Jönköping Energi pekar bland
annat på behovet av tydliga politiska förutsättningar i fråga om mål och regelverk som
möjliggör långsiktig planering och investeringar. En långsiktig avsättning för biogasen är det
enskilt viktigaste för en sådan utveckling och i det fallet är kollektivtrafiken den viktigaste
kunden vilket kräver, enligt Jönköping Energi, en politisk vilja som styr den utvecklingen.
I övrigt nämns utökat, regionalt matavfallssamarbete för en mer stabil substratmarknad och
större ekonomiska möjligheter i investeringar i effektiva produktionsprocesser.
Sammantaget ser producenterna att det finns möjligheter för biogasen i länet, men att det
krävs politisk vilja på flera områden, såväl lokalt som regionalt och nationellt.

4.5 Dagens produktion och framtida maxproduktion
I länet produceras idag biogas motsvarande 35 GWh på de två anläggningarna som
uppgraderar till fordonsgas. Utan investeringar är den möjliga maxproduktionen på båda
anläggningarna idag 46 GWh. Med vissa investeringar på anläggningen i Sävsjö är en
fördubbling möjlig och den totala produktionen ökar till 53 GWh om Jönköping energi
samtidigt kör på max. Om Jönköping Energi Biogas bygger ny anläggning samt att Sävsjö
gör ytterligare investeringar så ligger den totala maxproduktionen för dagens två
fordonsgasproducenter på 72 GWh.
2016 års
produktion
35 GWh

Idag möjlig
maxproduktion
46 GWh

Med investeringar
53 GWh

Med fler
investeringar
72 GWh

Vid ett gynnsamt marknadsläge med en ökad efterfrågan på biogas anger Sävsjö
biogas/Göteborg energi att ytterligare investeringar skulle kunna vara möjliga vilket skulle
öka den totala maxproduktionen i länet ytterligare. Sävsjös anläggning skulle i sådana fall bli
länets största eftersom Jönköping Energi inte siktar på utökad kapacitet utöver den tidigare
angivna.
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4.6 Hit levereras länets biogas idag
Göteborg Energi
Biogas levereras lokalt i Sävsjö till FordonsGas Sverige som har en tankstation i Sävsjö.
Biogas levereras dessutom till E.ON som tar biogasen till tankstationer för biogas. På grund
av bristande lokal efterfrågan transporteras biogasen utanför länet. De långa transporterna
påverkar transportkostnaderna vilket innebär att kundens (E.ONs) betalningsförmåga för
biogasen minskar.
Jönköping energi
Den långsiktiga förutsägbarheten i efterfrågan som är viktig för att bedöma verksamhetens
långsiktiga förutsättningar finns framförallt i avsättningen till kollektivtrafiken och
kommunens (TK) fordon.
Kund

Andel (%)

Keolis AB
57
Tekniska kontoret - avfall
6,8
Fordonsgas Sverige AB
21,8
Simsholmenmacken i Jönköping (via Fordonsgas Sverige)
18,4
Energikontorets kommentar: Totalsumman blir något högre än hundra procent, vilket vi
bedömer är ett resultat av att de köper in naturgas, vilket stökar till procenten. Dock stämmer
uppgifterna väl med kontroller av länstrafikens gasanvändning.

4.7 Biogasens prisutveckling
Dagens pris på fordonsgas styrs av priset på fossila bränslen. Så länge den kopplingen finns
kommer prisbilden inte påverkas nämnvärt enligt båda aktörerna. Prisutvecklingen på biogas
närmaste åren antas dock bli svagt stigande. På längre sikt blir det svårare med antaganden.
Eventuella framtida stödsystem kan minska priset, men samtidigt kan en ökad efterfrågan
också öka priset.

4.8 Producenteras behov för säkrad produktion
Större efterfrågan, långsiktig avsättning samt politisk styrning är tre avgörande incitament för
att länets aktörer ska kunna säkra produktionen, särskilt på sikt. Här menar man att länets
offentliga aktörer, som regionen och kommunerna, aktivt måste styra upphandlingar och egna
fordon mot fordonsgas. Nationella beslut om stödsystem anses också viktigt.
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5. Gasfordonsmarknaden
Finns det fordon som går på fordonsgas i framtiden?
Alla signaler tyder på det. Energikontor Norra Småland har genomfört omfattande
omvärldsbevakning sedan projektet Kraftsamling biogas II startade 2015. Intresset för
metangas som drivmedel växer på flera marknader i världen av flera skäl. Flera länder har god
tillgång på naturgas som trots sitt fossila ursprung ger mindre klimat och miljöpåverkan än
bensin och diesel. Särskilt är detta märkbart i länder som har stora problem med luftmiljön i
städer. Då är fordon som drivs av metangas en av få tillgängliga lösningar. I nord Amerika
växer marknaden för tunga fordon som kör på flytande naturgas. Både Indien och Kina har
satsningar på fordon som går på metangas. Många länder i Europa bygger ut sin
tankinfrastruktur bl.a. Frankrike, Holland, Belgien, Tjeckien, Danmark och Tyskland. Italien
är redan en stor marknad. Flera länder satsar både på komprimerad gas (CNG) och flytande
gas (LNG/LBG). Samtidigt växer satsningar på biogas (som även kallas
biometan/biomethane/bio-CNG/CBG) in på dessa marknader. Flera av dessa länder har
omfattande gasnät och biogasen blandas in där. USA har stora satsningar på
biogasproduktion.
Audi satsar på att använda överskottsenergi från sol och vindkraftverk till att göra energigaser
som förs in på gasnätet. I Audis livscykelanalyser har en A3 som kör på e-gas (metangas)
likvärdig klimatpåverkan som en batteriebil. Detta är i drift idag och Audi lanserar under
2016 både A4 och A5 som gasfordon. Bilföretagen ser att det finns fler marknader än Sverige
och det blir då intressantare att utveckla bra gasfordon.
I Japan satsar Toyota på att göra vätgas från biogas producerat av slam från
avloppsreningsverk, vilket sedan ska driva deras bränslecellsbilar. En utveckling som även är
en möjlig vidarutveckling för Sveriges biogassatsning. Energikontoret har lyft upp detta vid
två seminarier i länet under 2016.
Personbilar – se bilaga för detaljerad info
Idag finns cirka 40 modeller på den europeiska marknaden från flera stora märken såsom
Volvo, Volkswagen, Fiat, Seat, Audi, Opel, Skoda, Lancia, Mercedes. Opel Ampera finns
som gashybrid.
Lätta lastbilar– se bilaga för detaljerad info
Lätta lastbilar finns från Fiat, Iveco, Mercedes, Opel och Volkswagen.
Lastbilar – se bilaga för detaljerad info
Lastbilar finns från Renault, Scania, Volvo, Iveco samt Mercedes-Benz. Troligen finns även
flera amerikanska leverantörer då gasmarknaden för tunga transporter växer starkt.
Bussar– se bilaga för detaljerad info
Bussar finns från Iveco bus, MAN, Mercedes, Scania, Solaris, Solbus, Van Hool, Vectia. Här
finns även gashybridbussar. Energikontoret har bäst kunskap om Scanias nya regionbuss för
biogas som har 75 mils räckvidd, är tystare än dieselbussar och till en merkostnad på bara 150
000 kr per buss. Skillnaderna till dieselbussarna har minskat betydligt. De nya euro-6
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motorerna har kommit ikapp dieselmotorerna och är idag mycket effektivare än tidigare euro4 och euro-5 motorer som vi har tidigare erfarenhet av i Sverige. Malmöexpressen har även
gashybridbussar för stadstrafik.
Den enda tillverkare som vi känner till som inte har biogasbussar och istället satsat på
dieselbussar samt elbatteri/hybridbussar är Volvo bussar. Det ska ses som ett undantag av de
kända gasbusstillverkarna. Även busstilverkarna ser att världens bussmarknader är
intresserade av gas, men självfallet även andra drivlinor som elbatteribussar samt hybrider.
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6. Diskussion
Framtid
Idag
Efterfrågekalkyl
Länets kommuner,
JLT & RJL
JLT ledbussar

Förbr. kg

Stort scenario
GWh

1 938 550

Förbr. kg

25,2

GWh

3 574 500

1 208 000

Max scenario
Förbr. kg

46,5

Min scenario

GWh

7 403 400

Förbr. kg

96,2

GWh

730 550

9,5

-

-

1 292 000

16,8

-

-

JLT stadsbussar 2axl

833 400

10,8

833 400

10,8

-

-

JLT stadsbussar 3axl

917 300

11,9

917 300

11,9

-

-

JLT regionbuss

654 000

8,5

2 616 000

34,0

-

-

JLT serviceresor

365 000

365 000

4,7

547 500

7,1

365 000

4,7

Kommunerna

352 400

704 800

9,2

1 057 200

13,7

352 400

4,6

Regionen

13 150

0,2

100 000

1,3

140 000

1,8

13 150

0,2

500 000

6,5

1 000 000

13,0

1 500 000

19,5

500 000

6,5

1 000 000

13,0

1 500 000

19,5

2 000 000

26,0

1 000 000

13,0

3 438 550

44,9

6 074 500

79,0

10 903 400

141,7

2 230 550

29,0

Privatpersoner
Övr. sektorer:
privat näringsliv,
övr. off. myndigh.
& genomresande
Totalt

Framtid
Idag
Produktionskalkyl
Jönköpings energi
biogas - samrötning
Jönköpings energi
biogas - VA gas

Prod. kg
1 125 000

Stort scenario
GWh

GWh

15

530 000

Sävsjö biogas

Prod. kg

7

530 000

13

Nya anläggningar

Jönköpings energi
biogas - VA gas
Sävsjö biogas

20

2 000 000

7

530 000

26

35

Idag max

Jönköpings energi
biogas - samrötning

Produktion kg

0

Totalt

Produktionskalkyl

Max scenario

Prod. kg

GWh

2185000

20

530000

7

53

Totalt

0

GWh

Produktion kg

GWh

27
7

530 000

7

38

13

0

0

72

20

Stort
scenario Rimlig bedöming. Snabba tätortsbussar samt viss
regiontrafik. Fördubbling av kommunernas och
privatpersoners efterfrågan, viss ökning av övriga
sektorer. Regionen ökar mycket för att kompensera
etanolfordon
Låg sannolikhet. All kollektivtrafik på biogas.
Max
Tripplad efterfrågan hos privatpersoner och
scenario
dubbling av övriga sektorer. Kommunerna ökar
mycket för fossilfri fordonsflotta.

19

Nya anläggningar

Min scenario

Min
scenario

46
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Möjligt. Om Jönköping lägger ned sin anläggning
helt samt att regionen lämnar biogasen till samtliga
bussar.

7. Slutsats
Det finns goda möjligheter att öka produktionen av biogas regionalt om efterfrågan ökar. För
eventuella max scenarier så krävs även nya anläggningar alternativt import av biogas från
andra regioner. Producenterna i länet efterfrågar framförallt regional politisk vilja och
långsiktighet för att våga göra investeringar i sina anläggningar. Tillgången på substrat till
biogasanläggningarna är avgörande för konkurrenskraftig produktion av biogas. Därför är alla
former av avfallsamarbeten regionalt bra, särskilt om det innebär att mer matavfall samlas in
till biogasproduktion.
Idag importeras biogas från Lidköping men också naturgas från andra platser till Jönköpings
kommun medan Sävsjö biogas exporterar sin biogas. Här finns behov av, och goda
möjligheter, att öka den inhemska efterfrågan så att det som produceras här inte behöver
exporteras.
De flesta kommuner har miljömål kopplade till tankstationer för biogas eller att förändra
fordonsflottans klimatpåverkan. Tillgången till tankning lokalt är en gemensam nämnare för
de kommuner och landsting i Sverige som ligger främst när det gäller låga klimatutsläpp från
fordonsparker.
Länstrafiken har identifierat linjer för regiontrafik samt även snabbare tätortstrafik som skulle
kunna köras på biogas. Infrastrukturen för tankning av regionlinjerna kan användas för att
sprida infrastrukturen regionalt till kommuner som idag saknar tankmöjligheter för
personbilar.
Stomlinjerna i Jönköping har inte diskuterats i denna rapport. Där finns större konflikter med
elektrifiering och hybridisering så där har inga antaganden gjorts i dagsläget. Väljer man
hybrider i någon omfattning så finns även gashybrider, vilket gör att biogas inte måste
uteslutas vid tankar om elektrifiering. I framtiden kan också finnas möjligheter för avsättning
av biogasen för framställning av vätgas.
Idag finns god tillgång på fordon för gasdrift vilket bedöms finnas även inom överskådlig tid.
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Bilagor
Bilaga 1

Svar från Jönköping Energi och Göteborg energi

Bilaga 2
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Bilaga 1

1. Hur ser ni biogasproducenter i länet på nuläget och önskvärd framtid?
Göteborg Energi
I dagsläget finns förutsättning att producera betydlig mer biogas i länet bara den lokala efterfrågan
kommer igång. Större andelen av den biogas som produceras i Sävsjö i dag exporteras från regionen.
När Sävsjö Biogas projekterade och uppförde biogasanläggningen var förhoppningen att merparten
biogasen som tillverkades skulle användas regionalt. Vår förhoppning är att den lokala efterfrågan av
biogas ökas så att biogasen kan användas i ett lokalt kretslopp. En lokal användning skulle öka
miljönyttan av biogasen samt stärka ekonomin för Sävsjö Biogas genom bättre pris till
biogasanläggningen tack vare lägre transportkostnader.
Jönköping Energi
Biogasen har möjliggjort en klimatsmart kollektivtrafik på de bärande stomlinjerna i stadstrafiken,
med låga utsläpp av hälsopåverkande ämnen i stadsmiljön. Även andra verksamheter har relativt stora
flottor av biogasfordon. Verksamheten präglas av hög leveranssäkerhet och etablerad teknik i fordon
och för distribution, vilket ger låga tekniska risker på kundsidan. I nuläget är verksamheten starkt
ekonomiskt pressad och riskerar att läggas ner. I ljuset av detta har prioriteten i verksamheten ändrats
från att successivt öka produktionen av biogas till att minimera de ekonomiska förlusterna, vilket har
medfört att tillväxten av andelen biogas i bränslemixen har stannat upp. Låga oljepriser, vilka indirekt
styr marknadspriset på gas, samt prispress på behandling av matavfall trycker ner intäkterna. I
kombination med en resurskrävande produktionsprocess är det svårt att få ekonomin i balans.
Otydliga långsiktiga politiska förutsättningar (mål, regelverk etc). både på nationell och regional nivå
går det svårt att planera långsiktigt och att investera.
En långsiktig avsättning för biogasen är den viktigaste planeringsförutsättningen för verksamheten.
Kollektivtrafiken är den viktigaste kunden , den som kan ge en förutsägbar efterfrågan och som det
även finns en politisk rådighet över på regional nivå. Övrig avsättning tillkommer men är mer
svårförutsedd och svårare att påverka lokalt/regionalt.
En ökad tillgång till substrat genom att insamlingssystem för matavfall byggs ut i fler kommuner är en
annan viktig faktor. Här bör kommuner kunna samverka för att skapa en rationell logistik och effektiv
användning av anläggningstillgångar. För en substratmarknad som har en prisnivå som fungerar
långsiktigt för producenterna behövs även att det inte byggs fler produktionsanläggningar än vad
marknaden tål utifrån tillgången till substrat.
Det finns också behov av effektivare produktionsprocesser, vilket kräver investeringsmedel, som i sin
tur kräver långsiktighet i förutsättningarna. Biogasbranschen är ung och det sker en teknikutveckling
och teknisk mognad över tid. Kunskapen om hur man bygger rationella lösningar är helt annan idag än
för 10-15 år sedan. Rötning av matavfall och återföring av näringsämnen till jordbruket bör vara en
självklar del av en cirkulär ekonomi. Mycket talar i sak för biogas. Vi behöver ta hand om avfallet,
fordonssektorn är den största utmaningen för att nå klimatmålen och näringsämnen behöver återföras
till jordbruket. Tillgången till certifierad biogödsel begränsar möjligheten att utveckla den ekologiska
livsmedelsproduktionen för att möta kundernas efterfrågan.
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2 & 3. Hur ser ni på produktion idag? Möjlig maxproduktion idag?
Maxproduktion om 5 år, 10 år. Ta även med alternativet för en ny
rötningsanläggning i Jönköping.
Göteborg Energi
Produktionen idag är ca 1,32 miljoner Nm3/år vilket motsvarar ca 13 GWh/år. Möjlig maxproduktion
1,9 miljoner Nm3/år, 19 GWh/år. Med viss investering kan den mängden fördubblas.
Se ovan. Om marknaden växer kan biogasanläggningen investering i en kapacitetsökning för att
dubbla produktionen. Om vi skulle veta att efterfrågan av biogas skulle vara större än detta om 10 år
skulle Sävsjö Biogas ägare kunna göra ytterligare investeringar för att kunna öka produktionen av
biogas ytterligare.
Jönköping Energi
2015 producerades 1655 ton biogas motsvarande ca 22 GWh. Maxproduktionen med hänsyn till
nuvarande begränsning i uppgraderingskapacitet är ca 2000 ton biogas motsvarande ca 27 GWh
(inklusive VA-gas 530 ton).
Planeringen för att eventuellt bygga ny produktionskapacitet i Jönköping har fokuserats på att i första
hand få ner produktionskostnaderna, inte att utöka kapaciteten. Produktionen är beroende på tillgången
till substrat till rätt pris vilken är en begränsande faktor. Den anläggning som har studerats i en
förstudie kan producera runt 2000 ton (27 GWh) biogas per år utöver den biogas som produceras från
VA-slam, i dagsläget ca 530 ton per år (ca 7 GWh), vilket ger en total produktion på cirka 2530 ton
eller 34 GWh.

4. Vart levererar ni er biogas idag, vilka är era kunder? Andelar och
påverkan på affärsmodellen.
Göteborg Energi
Biogas levereras lokalt i Sävsjö till FordonsGas Sverige som har en tankstation i Sävsjö. Biogas
levereras dessutom till E.ON som tar biogasen till tankstationer för biogas. På grund av bristande lokal
efterfrågan transporteras biogasen utanför länet. De långa transporterna påverkar transportkostnaderna
vilket innebär att kundens (E.ONs) betalningsförmåga för biogasen minskar.
Jönköping Energi
Den långsiktiga förutsägbarheten i efterfrågan som är viktig för att bedöma verksamhetens långsiktiga
förutsättningar finns framförallt i avsättningen till kollektivtrafiken och kommunens (TK) fordon.
Kund
Andel (%)
Keolis
TK avfall
Fordonsgas Sverige
Simsholmenmacken
(via Fordonsgas
Sverige)

57
6,8
21,8
18,4

5. Antaganden om prisbild/prisutveckling – nu, 5 år, 10 år?
Göteborg Energi
Eftersom biogasen främst ersätter diesel utgår priset främst från det skattade dieselpriset. Jag har
bifogat hur prisutvecklingen för Brent oljan enligt pristerminerna kommer att utveckla sig de närmaste
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fem åren. Här är dock inte skatten inlagd men kurvan är svagt stigande. Viktiga delar för
prisutvecklingen är vilka stödsystem som införs på statlig nivå samt vilka ekonomiska värden
regionala och lokala offentliga aktörer sätter på ett lokalproducerat hållbart bränsle. Bild
Jönköping Energi
Vi har i våra kalkyler ett antagande om att gaspriset på fem års sikt ligger på ungefär samma nivå som
idag, men korrigerat den allmänna prisutvecklingen. Verksamheten behöver periodvis också kunna
tåla även lägre priser på en volatil marknad. Priset på 10 års sikt är ännu mer svårt att bedöma. Givet
att efterfrågan på hållbara bränslen bör öka i kombination med att tillgången är begränsad så kan det
indikera högre priser på sikt. I princip har dock den som använder biogasen idag hittills inte behov
betala för det mervärde som biogasen ger för miljön, utan bränslet har prissatts likvärdigt med sin
fossila motsvarighet. Kostnaden har i stället tagits ut i producentledet.

6. Vad behöver ni producenter för att säkra er produktion?
Göteborg Energi
För att biogasen skall kunna öka i länet behöver producenter ha en marknad som är större än
produktionen av biogas i länet. För att vi producenter skall våga utveckla vår biogasproduktion genom
att teckna avtal om att ta hand om avfall i regionen samt att investera i vår biogasproduktion behöver
vi ha klara, långsiktiga och tydliga politiska mål om att öka efterfrågan av biogas. Dessa mål behöver
brytas ned till verksamheter så att de får genomslag i tjänstemannabeslut. Det är oerhört viktigt att
man i regionen tar ett eget ansvar att styra de transporter man själv kan styra över så att de använder
den biogas som produceras i länet. Vi behöver veta att man i regionen ser att användning av biogas
som en prioriterad del för att kunna få till det lokala kretsloppet samt den cirkulära ekonomin där vi
återanvänder de resurser vi har i regionen och återför näringsämnen till lantbruket.
Jönköping Energi
Sammanfattningsvis ett regionalt politiskt ansvarstagande uttryckt ibland annat mål och policys osv.,
samordning utifrån en cirkulär resurshushållning där de olika intressenterna i systemet (insamling,
produktion, kollektivtrafik etc.) utifrån det egna ansvaret arbetar för gemensamma mål och med en
helhetssyn. Långsiktiga stabila avtal för gasleveranser och substrat är en första nyckelfaktor för en
långsiktig satsning på biogas. Långsiktiga nationella spelregler är också viktigt.
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CNG & LNG Stations in Europe

Some facts about the CNG / LNG
infrastructure in Europe
Austria

173

0

Belgium

55

2

Bulgaria

105

0

Czech Republic

108

0

France

43

2

Germany

913

1

Italy

1101

3

Netherlands

147

17

Spain

45

17

Sweden

163

6

Switzerland

136

1

U.K.

8

9
Public stations

NGVA Europe is the European stakeholder that promotes the use of natural gas
and renewable methane as a fuel mainly in vehicles and ships.
It serves as a platform for the industry involved in the production and distribution
of vehicles and natural gas. It defends their interests to European decision
makers, to create accurate standards, fair regulations and equal market
conditions. NGVA Europe creates networks with interested stakeholders to reach
consensus on positions and actions. It also collects, records and communicates
reliable facts and significant developments in the natural gas vehicle market.
It was founded in 2008 and has more than 140 members from 40 countries.
The catalogue offers a comprehensive overview of the current vehicles available,
from light to medium and heavy duty, for both private and professional use.
Smaller and lighter NGV’s are similar in price to an equivalent diesel version. The
slightly higher price for a bigger and heavier vehicle will be recovered within a
relatively short time.
© Copyright NGVA Europe, June 2016.
All information in this brochure has been provided by the manufacturers of the vehicles shown or from the information
available on their official websites.
Photo credits: Shutterstock, LC3 Logistics, CNG Fuels, Primagaz, main OEMs.
Fuel cost per 100 km based on 1,10 €/Kg (H-Gas) (average European price).

Natural Gas Vehicles in Europe

What is a Natural Gas Vehicle, (NGV) ?

Where can I fill my car?

Natural Gas Vehicles use Compressed
Natural Gas (CNG) or Liquefied Natural
Gas (LNG). Natural Gas Vehicles emit
less CO2 and less pollutants, compared
to petrol or diesel vehicles. Natural Gas
Vehicles should not be confused with such
powered by propane (LPG), which is a
fundamentally different fuel.

Depending on the country, an extensive
network of refueling points is already
available and increasing. Cars equipped
to use CNG also drive on petrol. An
increasing number of stations are also
available for LNG, mainly used by trucks.

What is natural gas?
Natural gas consists mainly of methane
and is either fossil in origin or produced
from renewable sources: Biomethane and
synthetic natural gas (SNG). Natural gas
and renewable methane can be mixed in
any rate, up to 100%. Renewable methane
is already blended with natural gas in
many European countries, so the fuel for
your vehicle may already contain gas from
a renewable source.

And…is it safe?
Using and refueling a Natural Gas Vehicle
is as safe as any other car, but also easier
and cleaner to handle. The refueling
nozzle simply clicks onto the receptacle
on the vehicle and you are ready to start
filling. When the cylinder for the gas is full,
the dispenser automatically shuts off.

Driving a n NGV is not
differe nt to a p etr ol or

What are the benefits of driving a Natural
Gas Vehicle?
Driving on natural gas is safe, clean and
more economical than petrol and diesel.

diesel ca r , b u t it is cl ea ner ,
more e c onom ica l a nd b etter
for the env ir onm ent.

Passenger Cars

Audi

Audi

A3 Sportback g-tron

Max. output, kW (hp)

81 (110)

Fuel tank, CNG (petrol)

14,4 kg (50 lt.)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)

3,3-3,6 kg
420 km (960 km)

Fuel costs per 100 km

3,63 €

CO2 emission

88-92 g/km

Basic price Germany (incl. VAT)
Cz. Rep. (incl. VAT)

26.450 €

441.900 Kč = 16.044 €

Fiat

12 kg (35 lt.)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)

3,1 kg
350 km (760 km)

Fuel costs per 100 km

Max. output, kW (hp)

125 (170)

Fuel tank, CNG (petrol)

19 kg

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)

4 kg
500 km (450 km)

Fuel costs per 100 km

4€

CO2 emission

100 g/km

Basic price Germany (incl. VAT)
Cz. Rep. (incl. VAT)

N/A

441.900 Kč = 16.044 €

3,41 €

Max. output, kW (hp)

13 kg (45 lt.)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)
Fuel costs per 100 km

Range, CNG (petrol)

Cz. Rep. (incl. VAT)

4,2 kg
310 km (715 km)
4,62 €

Range, CNG (petrol)
Fuel costs per 100 km

115 g/km

CO2 emission
Basic price Italy (excl. VAT)

441.900 Kč = 16.044 €

59 (80)
14 kg (50 lt.)

Fuel consumption per 100 km.

13.352 €

for sustainable mobility

441.900 Kč = 16.044 €

Fuel tank, CNG (petrol)

Basic price Italy (excl. VAT)

NGVA Europe

14.213 €

Max. output, kW (hp)

CO2 emission

|

119 g/km

Basic price Italy (excl. VAT)

12.122 €

/04

4,73 €

CO2 emission

85 g/km

Cz. Rep. (incl. VAT)

4,3 kg
300 km (660 km)

Fuel costs per 100 km

Basic price Italy (excl. VAT)

441.900 Kč = 16.044 €

13 kg (45 lt.)

Fuel consumption per 100 km.

CO2 emission

Cz. Rep. (incl. VAT)

51 (70)

Fuel tank, CNG (petrol)

500 L Natural Power

51 (70)

Fuel tank, CNG (petrol)

Max. output, kW (hp)

Fiat

Punto Natural Power

59 (80)

Fuel tank, CNG (petrol)

Qubo Natural Power

Fiat

Panda Natural Power

Max. output, kW (hp)

Fiat

A4 Avant g-tron

Cz. Rep. (incl. VAT)

3,9 kg
340 km (843 km)
4,29 €
105 g/km
15.730 €

441.900 Kč = 16.044 €

Passenger Cars

Fiat

500 L Living Natural Power

Max. output, kW (hp)

59 (80)

Fuel tank, CNG (petrol)

14 kg (50 lt.)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)

3,9 kg
359 km (843 km)

Fuel costs per 100 km

4,29 €

CO2 emission

105 g/km

Basic price Italy (excl. VAT)
Cz. Rep. (incl. VAT)

17.697 €
441.900 Kč = 16.044 €

Opel

Zafira Tourer 1.6 CNG Turbo

Max. output, kW (hp)

110 (150)

Fuel tank, CNG (petrol)

25 kg (15 lt.)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)
Fuel costs per 100 km

5,17 €

CO2 emission

129-139 g/km

Basic price Germany (incl. VAT)
Cz. Rep. (incl. VAT)

4,7-5,1 kg
510 km (150 km)

26.500 €

441.900 Kč = 16.044 €

Mercedes-Benz

Lancia

B-Class B 200 NGD

Ypsilon Ecochic CNG

Max. output, kW (hp)

59 (80)

Fuel tank, CNG (petrol)

12 kg (35 lt.)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)
Fuel costs per 100 km

3,41 €

CO2 emission

86 g/km

Basic price Italy (excl. VAT)
Cz. Rep. (incl. VAT)

3,9 kg
350 km (760 km)

13,107 €
441.900 Kč = 16.044 €

Seat

21 kg (12 lt.)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)

4,2 kg
475 km (200 km)

Fuel costs per 100 km

4,62 €

CO2 emission

115 g/km

Basic price Germany (incl. VAT)
Cz. Rep. (incl. VAT)

32.903 €
441.900 Kč = 16.044 €

Leon TGI

Max. output, kW (hp)

50 (68)

Fuel tank, CNG (petrol)

11 kg (10 lt.)

Fuel consumption per 100 km.

Fuel costs per 100 km

115 (156)

Fuel tank, CNG (petrol)

Seat

Mii Ecofuel

Range, CNG (petrol)

Max. output, kW (hp)

2,9 kg

380 km (220 km)
3,19 €

Max. output, kW (hp)

81 (110)

Fuel tank, CNG (petrol)

15 kg (50 lt.)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)

3,5-3,6 kg
420 km (940 km)

Fuel costs per 100 km

3,85 €

CO2 emission

79 g/km

CO2 emission

96 g/km

Basic price Spain (incl. VAT)

12.550 €

Basic price Spain (incl. VAT)

23.140 €

Cz. Rep. (incl. VAT)

441.900 Kč = 16.044 €

Cz. Rep. (incl. VAT)

NGVA Europe

441.900 Kč = 16.044 €

for sustainable mobility
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Passenger Cars

Seat

Skoda

Leon ST TGI

Skoda Octavia

Citigo G-TEC

Max. output, kW (hp)

81 (110)

Fuel tank, CNG (petrol)

15 kg (50 lt.)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)

3,6 kg
420 km (940 km)

Fuel costs per 100 km

3,85 €

G-TEC (6 g.m. / 7 g.a.)

Max. output, kW (hp)

50 (68)

Fuel tank, CNG (petrol)

11 kg (10 lt.)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)

2,9 kg

380 km (220 km)

Fuel costs per 100 km

2,88 €

Max. output, kW (hp)

81 (110)

Fuel tank, CNG (petrol)

15 kg (50 lt.)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)

3,5 kg
410 km (920 km)

Fuel costs per 100 km

3,48 €

CO2 emission

96 g/km

CO2 emission

79 g/km

CO2 emission

94 g/km

Basic price Spain (incl. VAT)

24.140 €

Basic price Austria (incl. VAT)

12.390 €

Basic price Austria (incl. VAT)

23.200 €

Cz. Rep. (incl. VAT)

441.900 Kč = 16.044 €

Skoda Octavia

Combi G-TEC (6 g.m. / 7 g.a.)

Max. output, kW (hp)

81 (110)

Fuel tank, CNG (petrol)

15 kg (50 lt.)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)

3,5 kg
410 km (920 km)

Fuel costs per 100 km

3,48 €

Cz. Rep. (incl. VAT)

441.900 Kč = 16.044 €

Volkswagen

11 kg (10 lt.)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)

load up!

50 (68)

Fuel tank, CNG (petrol)

2,9 kg

380 km (220 km)

Fuel costs per 100 km

441.900 Kč = 16.044 €

Volkswagen

eco up!

Max. output, kW (hp)

Cz. Rep. (incl. VAT)

3,19 €

Max. output, kW (hp)

50 (68)

Fuel tank, CNG (petrol)

12 kg (10 lt.)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)

2,9 kg
381 km (220 km)

Fuel costs per 100 km

3,19 €

CO2 emission

96 g/km

CO2 emission

79 g/km

CO2 emission

80 g/km

Basic price Austria (incl. VAT)

24.120 €

Basic price Germany (incl. VAT)

12.950 €

Basic price Germany (incl. VAT)

13.950 €

Cz. Rep. (incl. VAT)
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Cz. Rep. (incl. VAT)

441.900 Kč = 16.044 €

Cz. Rep. (incl. VAT)

441.900 Kč = 16.044 €

Passenger Cars

Volkswagen

Volkswagen

Golf TGI

Max. output, kW (hp)

81 (110)

Fuel tank, CNG (petrol)

15 kg (50 lt.)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)

3,4 kg
400 km (940 km)

Fuel costs per 100 km

3,85 €

CO2 emission

92-94 g/km

Basic price Germany (incl. VAT)
Cz. Rep. (incl. VAT)

23.825 €

441.900 Kč = 16.044 €

Volkswagen Caddy

Passenger Maxi TGI manual & DSG

Max. output, kW (hp)
Fuel tank, CNG (petrol)
Fuel consumption per 100 km.

81 (110)
37 kg (13 lt.)
4,3/4,5 kg

Max. output, kW (hp)

Range, CNG (petrol)

3,85 €

CO2 emission

92-94 g/km

Basic price Germany (incl. VAT)
Cz. Rep. (incl. VAT)

24.850 €

441.900 Kč = 16.044 €

Volvo

V60 Bi-fuel (delayed OEM)

Max. output, kW (hp)

81 (110)

Fuel tank, CNG (petrol)

26 kg (13 lt.)

Fuel consumption per 100 km.

4,1-4,4 kg

Range, CNG (petrol) 634/591 km (150/130 km)
Fuel costs per 100 km

4,51/4,84 €

CO2 emission

112/120 g/km
23.425 €
25.513 €
441.900 Kč = 16.044 €

Basic price Germany (incl. VAT)
Cz. Rep. (incl. VAT)

Several OEMs
announced new
CNG models coming
into the market
for 2017

16 kg (67,5 lt.)

Fuel consumption per 100 km.

4,3 kg

400 km (1.000 km)
4,73 €

CO2 emission

116 g/km

Basic price Sweden (incl. VAT)

36.874 €

Cz. Rep. (incl. VAT)

Max. output, kW (hp)

180 (245)

Fuel tank, CNG (petrol)

Fuel costs per 100 km

25.341 €
Basic price Germany (incl. VAT)
27.429 €
Cz. Rep. (incl. VAT)
441.900 Kč = 16.044 €

3,4 kg
401 km (940 km)

Fuel costs per 100 km

Fuel costs per 100 km

116/122 g/km

15 kg (50 lt.)

Fuel consumption per 100 km.

Range, CNG (petrol)

6,73/4,95 €

81 (110)

Fuel tank, CNG (petrol)

Range, CNG (petrol) 860/822 km (150/130 km)

CO2 emission

Volkswagen Caddy
Passenger TGI manual & DSG

Golf TGI Variant

441.900 Kč = 16.044 €

NGVA Europe

for sustainable mobility
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Passenger Cars
Light Commercial Vehicles

Fiat

Fiat

Panda Van

Fiat

Fiorino Natural Power

Max. output, kW (hp)

59 (80)

Fuel tank, CNG (petrol)

12 kg (50 lt.)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)

3,0 kg
400 km (778 km)

Fuel costs per 100 km

N/A

Max. output, kW (hp)

51 (70)

Fuel tank, CNG (petrol)

13 kg (45 lt.)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)
Fuel costs per 100 km

Doblò Natural Power

4,4 kg
300 km (660 km)
4,73 €

Max. output, kW (hp)

Range, CNG (petrol)

85 g/km

CO2 emission

119 g/km

CO2 emission

12.380 €

Basic price Italy (excl. VAT)

14.930 €

Basic price Italy (excl. VAT)

Cz. Rep. (incl. VAT)

441.900 Kč = 16.044 €

4,9 kg
330km (300 km)

Fuel costs per 100 km

Basic price Italy (excl. VAT)

441.900 Kč = 16.044 €

16 kg (22 lt.)

Fuel consumption per 100 km.

CO2 emission

Cz. Rep. (incl. VAT)

88 (120)

Fuel tank, CNG (petrol)

Cz. Rep. (incl. VAT)

5,39 €
134 g/km
18.189 €
441.900 Kč = 16.044 €

Fiat

Doblò Cargo Natural Power

Max. output, kW (hp)

88 (120)

Fuel tank, CNG (petrol)

16 kg (22 lt.)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)
Fuel costs per 100 km
CO2 emission

Running on CNG can be 50% more economical than petrol

Basic price Italy (excl. VAT)
Cz. Rep. (incl. VAT)
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4,9 kg

330-450 (300) km
5,39 €
134 g/km
17.200 €
441.900 Kč = 16.044 €

Passenger Cars
Light Commercial Vehicles

Opel

Combo 1.4 CNG Turbo

Max. output, kW (hp)

88 (120)

Fuel tank, CNG (petrol)

16,15 kg (22 lt.)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)

4,9/5 kg

325 km (+300 km petrol)

Fuel costs per 100 km

5,39 €

CO2 emission

Cz. Rep. (incl. VAT)

24.800 €

441.900 Kč = 16.044 €

Opel

Combo Cargo 1.4 CNG Turbo

Max. output, kW (hp)

88 (120)

Fuel tank, CNG (petrol)

22,1 kg (22 lt.)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)

4,9/5 kg
450 km (300 km)

Fuel costs per 100 km

5,39 €

CO2 emission

134-138 g/km

Basic price Germany (incl. VAT)
Cz. Rep. (incl. VAT)

Natural gas technolgy

134-138 g/km

Basic price Germany (incl. VAT)

22.978 €

441.900 Kč = 16.044 €

Volkswagen Caddy

Volkswagen Caddy

Panel TGI & Automatic

Max. output, kW (hp)

Panel Maxi TGI & Automatic

81 (110)

Fuel tank, CNG (petrol)

25 kg (13 lt.)

Fuel consumption per 100 km.

4,0/4,1 kg

Max. output, kW (hp)

81 (110)

Fuel tank, CNG (petrol)

36/32 kg (13 lt.)

Fuel consumption per 100 km.

4,1/4,3 kg

Range, CNG (petrol) 630/610 km (200/120 km)

Range, CNG (petrol) 803/760 km (200/120 km)

Fuel costs per 100 km

Fuel costs per 100 km

CO2 emission

4,51 €
109-112 / 119-120 g/km

22.979 €
Basic price Germany (incl. VAT)
25.002 €
Cz. Rep. (incl. VAT)
441.900 Kč = 16.044 €

CO2 emission

6,27 €
112-116 / 122 g/km
24.895 €
26.918 €
441.900 Kč = 16.044 €

Basic price Germany (incl. VAT)
Cz. Rep. (incl. VAT)

NGVA Europe

for sustainable mobility
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Light Commercial Vehicles

Fiat

Ducato Cargo Natural Power

Max. output, kW (hp)

100 (136)

Fuel tank, CNG (petrol)

36 kg (15 lt.)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)

410 km (100 km)

Fuel costs per 100 km

9,46 €

CO2 emission
Basic price Italy (excl. VAT)
Cz. Rep. (incl. VAT)

8,6 kg

100 (136)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)
Fuel costs per 100 km
CO2 emission
Basic price (incl. VAT)
Cz. Rep. (incl. VAT)
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8,9 kg
440 km (100 km)
n/a
245 g/km
n/a

441.900 Kč = 16.044 €

for sustainable mobility

100 (136)

Max. output, kW (hp)

100 (136)

36 kg

Fuel tank, CNG (petrol)

Fuel consumption per 100 km.

8,6 kg

Fuel consumption per 100 km.

Range, CNG (petrol)

410 km (100 km)

Fuel costs per 100 km

Basic price Italy (excl. VAT)

39 kg (14 lt.)

Daily Natural Power

Fuel tank, CNG (petrol)

32.800 €

Daily Cabinato Natural Power

Fuel tank, CNG (petrol)

Max. output, kW (hp)

CO2 emission

Iveco

Iveco

Ducato Panorama

234 g/km

441.900 Kč = 16.044 €

Max. output, kW (hp)

Fiat

Cz. Rep. (incl. VAT)

9,46 €
234 g/km
38.150 €
441.900 Kč = 16.044 €

Mercedes-Benz Sprinter

NGT Panel/Group Van (2-9 seats)

Max. output, kW (hp)

115 (156)

Fuel tank, CNG (petrol)

19-32 kg (15/100 lt.)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)
Fuel costs per 100 km
CO2 emission

7,5-8,2 kg

250-430 (120-810) km
8,25-9,02 €
202-224 g/km

46.445 €
Basic price Germany (incl. VAT)
51.146 €
Cz. Rep. (incl. VAT)
441.900 Kč = 16.044 €

39 kg (14 lt.)

Range, CNG (petrol)

8,9 kg
440 km (100 km)

Fuel costs per 100 km

n/a

CO2 emission

245 g/km

Basic price (incl. VAT)
Cz. Rep. (incl. VAT)

n/a
441.900 Kč = 16.044 €

Mercedes-Benz Sprinter
NGT Pickup Van (w/double cabin)

Max. output, kW (hp)

115 (156)

Fuel tank, CNG (petrol)

19-45 kg (15/100 lt.)

Fuel consumption per 100 km.
Range, CNG (petrol)
Fuel costs per 100 km

8,25-9,02 €

CO2 emission

202-224 g/km

Basic price Germany (incl. VAT)
Cz. Rep. (incl. VAT)

7,5-8,2 kg

250-550 (120-810) km

46.457 €

441.900 Kč = 16.044 €

Tr uck s

Iveco

Max. output, kW (hp)

150 (204)

CNG tank

81 kg (480 lt.)

Iveco

Max. output, kW (hp)
LNG tank (CNG)

Iveco

Eurocargo Natural Power 12 - 16 Ton

Stralis Hi Road CNG

Max. output, kW (hp)

243 (330)

CNG tank

198 kg (1320 lt.)

Mercedes-Benz

Stralis Hi Road LNG

243 (330)
185 kg (42 kg)

Max. output, kW (hp)

Econic NGT

222 (302)

CNG tank

90 kg / option 105 kg

Many large fleets in Europe are committed to natural gas.

NGVA Europe

for sustainable mobility
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Tr ucks

Renault

Scania

D Wide CNG

Max. output, kW (hp)

235 (320)

CNG tank

90 kg - 120 kg*

Scania

Max. output, kW (hp)
CNG tank

LNG tank

205 (280 / 250 (340)
190 kg (one tank) 310 kg (double tanks)

Max. output, kW (hp)
CNG tank

205 (280) / 250 (340)
100 kg (composite tanks) 130 kg (steel tanks)

Volvo

P/G 280/340 LNG

Max. output, kW (hp)

P/G 280/340 CNG

FE CNG

235 (320)
90 kg - 120 kg*

LNG, perfect fuel for heavy duty transport
* 2x4 (8 pc) CNG tanks, total of 160 m3 = approx. 117 kilo of gas.
(160 m3 divided by EU average fuel station kilo 1.37)
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Bus es

Iveco Bus Daily Citys CNG
(also available in intercity version)

Max. output, kW (hp)

100 (136)

CNG tank

42 kg

MAN

Max. output, kW (hp)

200 (272) - 228 (310)
188-289 kg

Max. output, kW (hp)

200-230 kg

Mercedes

CNG tank

Scania

213-243 (290-330)

CNG tank

Lion`s city CNG

Max. output, kW (hp)

CNG tank

Iveco Bus Urbanway CNG
(also available Crealis CNG)

Max. output, kW (hp)

222 (302)

CNG tank

160-320 kg

Scania

Citywide LE/LF CNG

206 (280) or 235 (320)
200-290 kg

Citaro (G) NGT

Interlink LD CNG

Max. output, kW (hp)

206 (280) or 235 (320)

CNG tank

200 kg

NGVA Europe
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Buse s

Solaris

Solbus

Urbino 12/15/18 CNG

Max. output, kW (hp)

235 (320)

CNG tank

205-274 kg

Solbus

Max. output, kW (hp)

LNG tank (Cryogenic)

Van Hool

365 kg

Solbus

235 (320)
356-508 dm

3

235 (320)

CNG tank

Solcity LNG

Max. output, kW (hp)

Solcity CNG

Solcity 18 LNG

Max. output, kW (hp)

235 (320)

LNG tank (Cryogenic)

356-508 dm3

Vectia

A 330 / A 360 CNG

Max. output, kW (hp)

n/a

Max. output, kW (hp)

CNG tank

n/a

CNG tank

Veris.12.CNG *

180 (240)
n/a

* Hybrid (CNG-Electric)
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Förvaltningsnamn

Samråd om biogasutredningen
Sammanställning av inspel, kommentarer och åsikter från berörda parter i
länet
En del i utredningen om förutsättningarna för ökad produktion och användning
av biogas i Jönköpings län
Under perioden 26 oktober till 9 november genomförde utredningen fem samråd
för att presentera och diskutera utredningen och dess förslag, samt göra det
möjligt med inspel från branschföreträdare och andra som berörs av resultatet av
utredningen, som länets kommuner och Region Jönköpings län genomför.
Deltagarna presenteras nedan.
Kommenterar, åsikter och inspel presenteras under ett flertal rubriker, och förs in i
utredningen om så är möjligt.
Deltagare: Carlos Pettersson, Energikontor Norra Småland, Jonas Ekström,
Energikontor Norra Småland, Lars Wallström, Regionledningskontoret, Region
Jönköpings län, Erik Andersson, Jönköpings länstrafik, Veronika Johansson,
miljöstrateg, Sävsjö kommun, Mats Palmérus, Jönköping Energi, Bengt-Göran
Eriksson, Gislaveds kommun, Hanna von Bahr, Fordonsgas Sverige, Maria
Cannerborg, miljöchef, Region Jönköpings län, Lars-Erik Andersson, SÅM, Petra
Bosson, E.ON, Johan Eskengren, JES AB, Johan Zackrisson, E.ON, Anders
Bernberg, miljö- och klimatstrateg, Vetlanda kommun, Carl Odelberg, Njudung
energi, Stefan Wennerström, OX2, Ulf Persson, June avfall
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Produktionsanläggningar
Biogödsel viktig att komma ihåg eftersom den är viktig för en
produktionsanläggnings ekonomi.
Att transportera gas längre sträckor är dyrt och påverkar lönsamheten mycket.
Producenter vill inte frakta det, utan sälja det där det produceras.
Risk att ingen biogasproduktion i Jönköping kommer att finnas om inte regionen
ställer tydliga krav i sina upphandlingar. Då ökar riskerna.
Viktigt att det är tydligt att produktionen i Jönköping utvecklas nu och inte att den
läggs i malpåse i väntan på att olika utredningar ska bli klara ang
samverkansmöjligheter.

Avfallssamarbeten, insamling och substratfrågor
Tillgången på substrat (matavfall) i länet ökar pga de avfallssamarbeten som
startats i länet, SÅM, June och höglandet. Det finns ett behov av att hitta ett
koncept för ett sammanhängande system. Insamling råvara > Produktion >
Distribution > Användning
SÅM har beslutat att matavfallet skall gå så lokalt som möjligt, samt att det skall
bli fordonsgas, men det kan bli svårt att avtala fram att matavfallet skall gå till
biogasproduktion i länet.
Avfallsbolagen får betala för att bli av med matavfallet. Denna del innebär cirka
30 procent av biogasproducenteras intäkter. Här finns det möjligheter att kräva att
avfallet ska gå till biogasproduktion, men inte geografiska krav om det omfattas
av LOU. Möjligen kan korta transporter ges ett mervärde i upphandling.
Att begränsa det geografiska området till länet kan försvåra arbetet, då det finns
gränsöverskridande samarbeten. Det behövs förståelse för att vissa har andra
samarbeten i angränsande kommuner och att substrat levereras över
länsgränserna. Resultatet blir ändå hyfsat närproducerad gas.
Kommunerna har ansvar för kommuninvånarnas avfall, men hur kan man öka
insamlingen från regionen, restauranger och matproducenter? Här finns
möjligheter att öka tillgången på substrat.
Viktigt att kommunerna använder samma system, särskilt June och GGVV
(SÅM).

Regionens och Länstrafikens roll och möjligheter
Region Jönköpings län har en viktig roll för att styra i kedjan när marknaden inte
fungerar, särskilt vad gäller efterfrågan på biogas. Det finns en möjlig risk för ett
moment 22, då JLT vill att produktionen svarar upp mot efterfrågan/planer, och
produktionen vill att JLT svarar upp på efterfrågesidan. Det kan upplevas som
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svårt och kan innebära att infrastrukturen kommer på efterkälken. Om påverkan
på kedjan ska ske är det enklare om alla är i off regi, eftersom det då kan styras
politiskt.
JLT har planer på att elektrifiera stadstrafiken. Om elfordon ej finns tillgängliga
vid avtalsperiodens start är det viktigt att säkerställa att gasbussar används om
tekniken ej finns på plats.
Regionala åtgärdsprogrammet är kopplat till de nationella miljömålen. Kan man
väva in biogasfrågorna i åtgärdsprogrammen kan man få större tyngd bakom
kraven.
Vid upphandling av kollektivtrafik på gas, är det viktigt att se till att det blir 100
procent biogas. Om en leverantör inte har möjlighet att leverera det måste det
finnas avtalsmässigt utrymme att komplettera från annan leverantör.
JLT ska ut med SIU i mars/april. Då bör det vara klart med hur man tänker sig
fordonsteknikfrågan. Kan vara bra att beskriva ett scenario om regionen satsar på
gas, och ett om inte. Det är intressant att se hur entreprenörer reagerar på frågan
om gas blir ett krav. Det ger också politiken möjlighet att se skillnaden på
konsekvenser om man kör på gas eller inte, men också möjlighet att hoppa av om
det skulle visa sig mycket dyrare. Ytterst måste politikerna säga att de är
angelägna att få avsättning för gas i våra (länets) anläggningar.
För JLT är det fossilfritt som gäller, även om man tittar mer och mer på utsläpp av
nox och partiklar.
JLT kan inte upphandla trafik, och entreprenörer skaffa bussar, för att sedan
hamna i en situation där det inte finns gas. Här måste det säkerställas, kanske med
avtal, att det finns bränsle. JLT har ansvar gentemot kunderna och behöver
garantier för gasleveranser ut till depåerna.
Det är viktigt att regionen fattar beslut och pekar med hela handen vilken riktning
man ska gå. Just nu finns det en uppfattning om att olika aktörer passar på
varandra och undrar vem som ska göra nästa drag.
Det är inte uteslutet att JLT kan köra på gas i stadstrafiken. Men frågan kring
elektrifiering handlar om att komma åt problem med buller, partiklar och nox. När
det gäller drivmedel är JLT tveksamma till att lägga alla ägg i samma korg.
Framgångsfaktorn ur deras synvinkel är en blandning av olika drivmedel.
Utgångspunkten är rätt fordon i rätt sammanhang.

Kommunernas roll och möjligheter
Kommunerna, som en samlad aktör, är viktig. Om kommunerna ska göra något på
efterfrågesidan, krävs att regionen gör något. Flera väntar på utredningen och
inriktningsbeslutet innan man väljer att investera.
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Kommuner efterfrågar stöd när det gäller upphandling och dialog med potentiella
leverantörer. Även utbildning för de som inte kört gasfordon tidigare kan behövas.
Här kan energikontoret vara behjälpligt.
Frågan om vem som äger frågan om val av fordon och uppföljning om målen
uppfylls i verksamheter är viktig. Det behövs många gånger en tydlig delegation
för att öka möjligheterna att välja rätt. Exempelvis kan signering av chef vara bra
om någon skall välja något annat än gasfordon. Leasingbolaget har inte mandat att
säga ifrån och släpper igenom diesel. På flera håll har kommunerna tagit beslut
om vad som får väljas, som Kungsbacka och Jönköping, men det kräver också rätt
hen på rätt plats, då personligt tyckande kan ha stor inverkan på besluten. Kan
vara bra att få in detta i policydokument.
Kan klimatfondssystem i kommuner vara drivande för omställning avseende
fordon och transporter?
Ur ett kommunalt perspektiv hjälper ett gemensamt beslut (om att satsa på biogas)
hjälper politiken att ta ett ”obekvämt” beslut. Allt som gör att politiken känner sig
trygg i det är bra. Om regionen beslutar om biogasinriktning är det troligt att
kommunerna följer efter. Samstämmighet gynnar processen. Kommunernas
fordonsparker skiljer sig åt. Vissa äger, andra leasar. Kan behövas beslut på andra
nivåer för att förändra det.
Det kan vara aktuellt att utreda möjligheter kring gasdrift på båttrafiken till
Visingsö.

Fordonsgasleverantörer
Tredjepartscertifierad gas kan i viss mån utesluta leverantörer.
Det finns ett värde i att använda lokal/regional gas. Lokal/regional utveckling
gynnas, högsta möjliga klimatnytta blir möjlig. Grön gas-principen ökar troligen
förutsättningarna för lokal/regional gas. Gasen är dyr att transportera därför ökar
möjligheterna om det finns en stor, lokal efterfrågan.

Övriga aktörers roll och möjligheter
Klimatrådet
Klimatrådet är en organisation, liksom Kommunalt Forum, som saknar
beslutsmandat men som ändå har en viss tyngd och som brukar följas.
Klimatrådets beslut kan ha bäring på resultatet då länsstyrelsens mål ofta blir
åtgärder som ska implementeras i kommunerna. Länsstyrelsen kan således vara
pådrivande om en kommun ska satsa på biogasbilar. Ingen nackdel om
Klimatrådet ställer sig bakom målen.
Beslut i klimatrådet att medlemmarna ska ha fossilfria fordonsflottor 2020. Frågan
har inte aktualiserats, men är på g upp på dagordningen. Alla 53 organisationer
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äger sin egen plan, men behöver ett systematiskt arbete kring frågorna. Detta kan
bli en förstärkning av det som sägs i inriktningsbeslutet.

Tunga transporter
Stockarydsterminalen är strategiskt viktig för Sävsjö kommun. Ett stort antal
lastbilar kommer dit för att lasta om till tåg. Förslag på att bjuda in till möte med
berörda åkerier om omställning till gas.
Den tunga trafiken är ej inräknad i stort scenario i utredningen, men det krävs inte
många lastbilar för att en station med flytande gas ska gå runt. Om efterfrågan
från den tunga trafiken ökar kan kapaciteten vid tankstationen öka genom att
installera en extra kompressor. Exempel på detta finns. Inför en sådan förändring
bör samtal föras med fordonsgasleverantören för att kunna möta behovet i tid.
Stor chans att tunga transporter kommer att ta stor del av tillgänglig biogas
framöver och att kollektivtrafiken går miste om gasen som drivmedel om man inte
är med nu. Behovsanalys och riskanalys.

Upphandling - generella inspel
Hur ser det ut, juridiskt, när det gäller möjligheterna att åstadkomma en kedja,
med bränsleförsörjning i ett internt system, och kan det bli möjligt att undvika att
upphandla det? Hur kan vi få kedjan, den cirkulära ekonomin att fungera?
Det är intressant att ta med energifrågan som en beredskapsfråga/
totalförsvarsfråga. Det kan vara ett sätt att göra undantag i upphandlingar av
fordonsbränsle och därmed kunna garantera att lokal/regional gas används. Kan
vara värt att lyfta frågan, exempelvis med länsstyrelsens beredskapsdirektör.
Energitrygghet kan bli en del i utredningen.
Vid upphandling av SAM-resor/serviceresor är det viktigt att ställa krav på gas för
att öka volymerna och skapa marknad för en tankstation. En taxibil motsvarar
omkring 10 vanliga personbilar i fråga om gasförbrukning.
Se över kravställningen i upphandlingar för att se till att det blir fokus på gas även
i inbäddade transporter.

Fordon och teknik
Avfallsfordon utsätts för många start och stopp. Det är/har varit olika kvalitet på
biogasen vilket påverkade insprutningen, som många gånger havererade. Oklart
om det problemet kvarstår. Åsikten är att biogasmotorerna är mogna nu.
Okunskap om gasfordon gör det svårare att införa det i organisationer. Tekniken
har historiskt varit problematisk för privatpersoner. De som är insatta i fordon vet
detta och är skeptiska. Måste vara intresserad av miljö för att våga köpa gasbil.
Kan vara förklaring att det är trögt.
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Upphandling i regionen, dåligt andrahandsvärde på gas ger dåligt pris på gasbilar.
Försämrade incitament för verksamheter att välja gas. Dåliga anbud. Kräver
aktiva beslut, vi tar det ändå.
Brist på gasfordon, små bussar till skolskjuts. Men stora och tunga fordon finns,
även PB.
Klimatklivet har förändrats, man kan söka för merkostnad för fordon.
Hybridteknik, gas/el, är bra.

Tankinfrastruktur – allmänt
Fordonsgasleverantörer drivs av volym för att få till infrastruktur. Därför är det
viktigt att göra rätt analyser, skapa rätt förutsättningar för att infrastrukturen skall
byggas ut. Dessa berörs i allmänhet under andra punkter i denna sammanställning,
som upphandling mm.
Kollektivtrafiken är viktig för att bygga basefterfrågan, kommunen bygger på med
bland annat renhållningsfordon. I olika nivåer kan bygga bas för att ta beslut om
att investera i infrastruktur. Det är bättre med tre depåer med 15 bussar än fler
depåer med färre bussar. Det krävs troligen mer än bara regional kollektivtrafik
för att skapa bas för tankinfrastruktursatsningar. Här är det viktigt att sträva efter
regional samordning, och hitta rätt i distributionsleden.
Om bussar snabbtankar kan det bli problem för publik tankning. Det kan dock
lösas ganska enkelt med att gasleverantören hänger på en ytterligare dispenser
dedikerad för publik tankning, vilket i sammanhanget är en förhållandevis liten
investering.
Tankstationens placering är viktig. Placering på industriområden och andra
undanskymda platser skapar en känsla av otrygghet, vilket i sin tur minskar
benägenheten att tanka där. Ur marknadsperspektiv saknas dessa delar i
utredningen och bör på något sätt infogas i utredningen.
JLT äger inte depåfrågan ute i länet och det är inte säkert att nuvarande
bussentreprenör vill sälja sin depå om det blir ett skifte efter upphandling. En ny
entreprenör måste ordna en ny. Kommunerna är därför viktiga för att hänvisa ny
mark, såväl för publika tankstationer som för depåer för busstrafik. Kommunerna
är intresserade av att hitta platser för infrastrukturen.
”Mobil” tankinfrastruktur blir vanligare. Dessa kan ganska enkelt flyttas om
marknaden sviktar. Detta kan vara alternativ i områden där marknaden är mer
osäker.
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Kommunikation och marknadsföring
Sopbilar, lämnar in avfall, och tankar det som de har lämnat in, det är så det bör
marknadsföras.
Hur kan vi arbeta för att motverka myterna kring biogas? Det är många aspekter
som spelar in när man ska ta beslut. Om det upplevs svårt eller farligt att tanka
blir det svårare. Man förstår sig på två hål i väggen, men med gas är det
annorlunda.
Hur kan vi förklara värdekedjan för att skapa förståelse för biogasens viktiga roll?
Visst arbete sker redan hos energikontoret, men kan utökas.

Drivmedelskonkurrens
HVO kan slå tillbaka i marknadsföring. En genväg med begränsad miljönytta.
Fortfarande kvar i dieselproblematiken, och är en bristvara. Koppling till
kvävepartiklar. RME funkar inte i Euro6 motorer. Problem med filter då det finns
mer sådana och teknik i dem.
Risk att det blir dyrare att hålla kvar i HVO än att satsa på biogas. Förnybara
drivmedel är begränsade tillgångar och viktigt att de används där de gör mest
nytta, ex att använda biodiesel i befintlig fordonsflotta som inte kan bytas direkt.
När nya bussar och fordon köps in ska man inte använda biodiesel utan andra
förnybara drivmedel. Viktigt att kollektivtrafiken tänker varumärkesmässigt och
är hållbara på riktigt.

Inspel på scenarierna
Generellt
Nivåerna anger miniminivåer. Kan självklart bli mer i verkligheten.
A-alternativet kan ske på kort sikt, B-alternativen kräver utredning.
Positivt om det blir en regionfråga, och inte en konkurrenssituation mellan
kommuner.
Viktigt med ett forum för samverkan med alla olika aktörer. Kan vara otillräckligt
med endast ett strategiskt inriktningsbeslut. Det finns en punkt i förslaget till
inriktningsbeslut, men det kan finnas vinst med att förtydliga den delen. En viktig
del är ansvaret för uppföljning. Ett eventuellt projekt som har biogasen som en del
skulle kunna vara den uppföljande parten och/eller arbeta för att den funktionen
inrättas i regionen. Ett annat alternativ skulle kunna vara att B1 skulle kunna vara
ett samordningsförbund med uppföljningsansvar.
Kan inriktningsbeslut vara bättre än avtal? Avtal kanske gör att parterna inte vågar
avtala höga volymer eller omfattande insatser. Då kanske A-alternativet kan bli
mer offensivt, man når högre nivåer, för att man vågar, och resultaten blir bättre
och bättre.
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Viktigt att regionen och kommunerna ser inriktningsbeslut och avtal som en
möjlighet och inte ett ok.
Noll
Detta alternativ är inte aktuellt för någon av de medverkande parterna.
A
Det behövs stuns i inriktningsbeslutet som skapar verkstad och handlingsplaner,
möjligen mer skarpa krav i beslutet som säger mer än endast ”sträva efter”.
Frågorna behöver hela tiden aktualiseras, och att det finns en handlingsplan som
visar hur vi ligger till i förhållande till vad vi åtagits oss.
Det finns behov av att agera snabbt och därmed välja alternativ A men också
samtidigt påbörja utredning av B-alternativen. Efter att inriktningsbeslut antagits
bör handlingsplaner från kommunerna och regionen krävas in för hur de konkret
ska nå målen. Här är det viktigt att vi har koll på upphandlingarna i kommuner
och region.
A-alternativet kan vara väldigt viktigt för kommuner som idag inte använder
biogas. Där kan detta alternativ ha stor påverkan. Den svaga länken är den
personliga faktorn, där en tjänsteman kan motverka om det inte stämmer med sig
egen agenda. Alternativet kan innehålla delar som inte passar alla aktörer, men det
bör finnas utrymme att kunna välja de delar som fungerar för dem, bara det blir
mer biogas.
Viss tveksamhet finns kring om det räcker med en policy. Behöver vi öka
kravställningen kring gas?
B
B-alternativen är mer på idéstadiet, och kräver mer utredning och mycket arbete
för att komma fram med några konkreta förslag. Förslagen är juridiskt svårare och
behöver också noggrant specificeras vilka som kan vara med och inte.
Ju mer fördjupat samarbete, desto större konsekvenser kan det få för
kommunerna, särskilt de mindre med mindre bolag. En uppdelning av de redan
små organisationerna kan få konsekvenser och det finns risk för suboptimering.
Länets kommuner har i olika omfattning påbörjat avfallssamarbeten - June, SÅM
och höglandet. Osäkerhet kring hur dessa samarbeten påverkas av ett fördjupat
samarbete i avtalsform mellan kommuner och regionen.
Avtal är mer skarpt än policy/inriktning i fråga om kraven på vad man åtar sig.
Dock finns en nackdel i att det blir svårare att få med sig alla parter, och att det då
finns en risk att inget händer.

2017-11-15

Möjlighet att införa ekonomiska incitament vad gäller kravuppfyllselse, möjligen
som bot och bonus.
Det finns exempel på anläggningar som drivs via gemensamt bolag, som
Vårgårda. Fungerar som produktionskollektiv.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid:

2018-02-20, kl 09:00-16:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 29

Granskning av regionens arbete med att
utnyttja möjligheterna inom området Rätt
använd kompetens – RAK
Diarienummer: RJL 2017/2584
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande
tjänsteskrivelse med tillägg av S, MP och V:s förslag till
yrkande enligt bilaga, där andra stycket och meningen i
stycke 6 lydande ”en mer aktivietsbaserad handlingsplan”
i yrkandet stryks.
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens
arbete med att utnyttja möjligheterna inom området rätt använd
kompetens – RAK. Regionstyrelsen återremitterade ärendet 201801-30 för ny beredning av yttrandet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-01-30
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-01-17
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09
 Granskningsrapport
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar att yttrandet kompletteras med S, MP och
V:s yrkande från regionstyrelsens sammanträde 2018-01-30.
Ordförande yrkar på att andra stycket och meningen i stycke 6
lydande ”en mer aktivitetsbaserad handlingsplan” i S, MP och
V:s yrkande stryks, i övrigt bifall till yrkandet.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid:

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Ord
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-02-20, kl 09:00-16:00

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-25
Tid:

2018-01-30, kl 09:00-14:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 11

Granskning av regionens arbete med att
utnyttja möjligheterna inom området Rätt
använd kompetens – RAK
Diarienummer: RJL 2017/2584
Beslut
Regionstyrelsen
 Återremitteras till arbetsutskottet för ytterligare beredning
av ärendet.
Reservation
Samtliga Socialdemokratiska ledamöter reserverar sig till förmån
för eget förslag.
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens
arbete med att utnyttja möjligheterna inom området rätt använd
kompetens – RAK.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-01-17
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09
 Granskningsrapport
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl, Sibylla Jämting och Mikael Ekvall yrkar bifall
till gemensamt yrkande i ärendet.
Bertil Nilsson yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet
för en förnyad beredning med anledning av ovanstående yrkande.
Marcus Eskdahl yrkar på att ärendet behandlas och avgörs vid
dagens sammanträde.
Beslutsgång
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras, beslutar regionstyrelsen att ärendet återremitteras
för en förnyad beredning.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-25
Tid:

2018-01-30, kl 09:00-14:45

Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Malin Olsson

Jönköping 2018-01-30
Yttrande till regionrevisionen som svar på granskning av regionens arbete med att utnyttja
möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)
Vi delar revisionens bedömning att regionstyrelsens och nämnden folkhälsa och sjukvårds styrning
och ledning av arbetet med Rätt Använd Kompetens behöver utvecklas och systematiseras.
För snart två år sedan föreslog vi att en strategi och åtgärder skulle arbetas fram för att bättre ta
tillvara personalens olika kompetenser och möta utmaningen med en långsiktigt hållbar
kompetensförsörjning.
I Budget för 2018 med flerårsplan 2019-2020 som beslutades av regionfullmäktige ska arbetet med
Rätt använd kompetens ges högsta prioritet under de kommande tre åren. En ändamålsenlig
fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens kompetens är en förutsättning
för personcentrerad vård, kvalitet och effektivitet.
Med stöd av statliga satsningar kan Region Jönköpings län intensifiera arbetet med att skapa hållbara
strukturer som mer effektivt styr utvecklingen framåt i önskad riktning.
En viktig utgångspunkt är att förändrade arbetssätt och fördelning av arbetsuppgifter i stor
utsträckning ska ske inom befintliga ekonomiska ramar eller till och med kan innebära att
verksamheten kan bedrivas mer kostnadseffektivt.
Regionrevisionens rapport är ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet för att få till ett mer
sammanhållet arbete. En mer aktivitetsbaserad handlingsplan samt en uttalad definiering av de
områden som särskilt kräver övergripande och sammanhållna ställningstaganden och åtgärder är
därför strategiskt viktiga tillsammans med en fortlöpande uppföljning av verksamhetens utveckling
från regionstyrelsens och nämndens sida.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-25
Tid:

2018-01-17, kl 10:00-15:00

Plats:

Hooks Herrgård, Hok

§5

Granskning av regionens arbete med att
utnyttja möjligheterna inom området Rätt
använd kompetens – RAK
Diarienummer: RJL 2017/2584
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande
tjänsteskrivelse,
 Tillägg om att RAK ska göras inom befintlig budget.
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens
arbete med att utnyttja möjligheterna inom området rätt använd
kompetens – RAK.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09
 Granskningsrapport
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår ett förtydligande och en förstärkning av
svaret att man ska arbeta med det man har samt att man lägger till
FS nämndens protokoll med eventuella synpunkter.
Carina Ödebrink önskar avvakta till efter att nämnden behandlat
yttrandet och då eventuellt föreslå kompletteringar. Återkommer
vid regionstyrelsens behandling av ärendet.
Sibylla Jämting instämmer i Carina Ödebrinks synpunkter samt
vill komplettera yttrandet med att arbetet med RAK sak göras
med ökad systematik.
Rune Backlund framför synpunkter kring hanteringen av
yttranden, bifaller förslag till yttrande med kompletteringen att det
ska göras inom befintlig budget.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-25
Tid:

2018-01-17, kl 10:00-15:00
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Ord
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Granskning av regionens arbete med
att utnyttja möjligheterna inom området
Rätt använd kompetens (RAK)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande tjänsteskrivelse
Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande tjänsteskrivelse

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens arbete med att
utnyttja möjligheterna inom området rätt använd kompetens (RAK).
I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på revisionen frågor.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns revisorer har 2017-09-05 lämnat sin granskning avseende
regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området rätt använd
kompetens (RAK).
Revisorerna bedömer att nämnden för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen
inte i tillräcklig utsträckning utövat en styrning för att säkerställa ett
framgångsrikt utvecklingsarbete utifrån konceptet RAK.

Revisorernas rekommendationer
Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och
sjukvård att:
- tillse att en tydligare styrning och en mer aktivitetsbaserad handlingsplan tas
fram för att fastställa regionens strategi när det gäller RAK.
- definiera vilka områden inom RAK som kräver övergripande och sammanhålla
åtgärder och ställningstaganden för att få effekt.
- tillse att en plan för uppföljning som når till nämnden upprättas och att det
definieras målsättningar som är möjliga att följa upp.
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- definiera vilket stöd som verksamheterna behöver för att kunna bryta
traditionella mönster i hur arbetet fördelas, det kan röra sig om ekonomi och
stödjande kompetens.

Svar på rekommendationer
Arbete med rätt använd kompetens pågår på flera olika sätt i Region Jönköpings
län. Rätt använd kompetens innebär att man använder de resurser man har på ett
bättre och mer effektivt sätt. Under 2016 till juni 2017 har rätt använd kompetens
bedrivits som ett regionövergripande projekt med några utsedda pilotkliniker.
Ytterligare ett projekt/utvecklingsarbete som bedrivits och pågår är att utveckla
koncept för vårdnära service. Digitaliseringen ger också nya möjligheter att
använda både patienters, anhörigas och medarbetares kompetens. Att arbeta med
professionsutveckling och nya arbetsuppgifter i vården är inget nytt, det finns
många exempel på hur det skett över tid och pågår.
Utifrån rätt använd kompetens projektets syfte, mål- och effektmål har projektet
bland annat samlat in kunskaper och erfarenheter av framgångsrika arbetssätt
lokalt och nationellt, skapat tidsstudier för att fånga arbetsprocesser och utvecklat
metodstöd med frågebatteri som kan appliceras på all verksamhet. En rapport
finns framtagen med erfarenheter och möjligheter att arbeta vidare med vårdnära
servicekoncept.
Förändringar i komplexa verksamheter, som hälso- och sjukvård kräver
systemförståelse och samarbete mellan olika delar av verksamheten. En erfarenhet
för att nå framgång i fortsatt utvecklingsarbete med rätt använd kompetens är att
det bör genomföras i ett nära samarbete mellan verksamhetens företrädare, chefer
och medarbetare, tillsammans med en regiongemensam kompetensgrupp
bestående av utvecklingskompetens, ekonomi, HR och arbetsmiljöenheten.
Kompetensgruppens uppgift är att stödja förbättringsarbeten, sammanställa och
återkoppla effekter av nya arbetssätt och utvärderingar till uppdragsgivare för
ställningstaganden till spridning. Andra uppgifter är kontinuerlig omvärldsspaning
och samarbete med andra strategiska utvecklingsområden i regionen. Ett exempel
på ett stort regionövergripande projekt som pågår i riktning mot förändrade
vårdnivåer och i samband med det även rätt använd kompetens är projektet
”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”. Det kan innebära
förutsättningar för att olika organisationsnivåer och professioner kan stödja
varandra och skapa goda förutsättningar för gemensam utveckling mot rätt använd
kompetens i hela regionen.
Arbetet med rätt använd kompetens kommer att fortsätta som en viktig del i
utvecklingen av vården. Tillsammans med rätt använd kompetens är också
hälsofrämjande arbete, jämlik hälsa och vård, personcentrerad vård och
digitalisering viktiga delar i vårdens utveckling. Hälso- och sjukvårdens
ledningsgrupp kommer att vara uppdragsgivare och stödja fortsatt arbete utifrån
budget och verksamhetsplan och beakta de fem perspektiven i Balanced
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scorecard. Det projekt som bedrivits har utifrån syfte och mål levererat kunskaper,
erfarenheter och resultat som tas tillvara och används.
Uppföljning av fortsatt arbete med rätt använd kompetens ska göras systematiskt
och fortlöpande med stöd av revisorernas rekommendationer avseende
övergripande och sammanhållande åtgärder, målsättningar, handlingsplan och
uppföljning.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09
Granskningsrapport

Beslut skickas till
Region Jönköpings läns revisorer
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ami Andersson
t.f. HR-direktör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 175-198
Tid:

2017-10-24, kl 09:00-16:20

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 195

Fördelning av granskningsrapporter
Granskningsrapporter fördelas enligt följande:
 Granskning av Regionens arbete med att utnyttja möjligheterna
inom området Rätt Använd Kompetens – RAK – Dnr: RJL
2017/2584 - till regionstyrelsen med inhämtande av synpunkter från
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
 Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken –
Dnr: RJL 2017/2583 - till regionstyrelsen med inhämtande av
synpunkter från Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
 Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt – Dnr: RJL 2017/2578
- till regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Rachel De Basso

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid:

2017-10-03, kl 09:00-13:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 185

Fördelning av granskningsrapporter
Beslut
Regionstyrelsen föreslås remittera inkomna granskningsrapporter
för besvarande enligt följande:
1. Granskning av Regionens arbete med att utnyttja
möjligheterna inom området Rätt Använd Kompetens –
RAK – till regionstyrelsen med inhämtande av synpunkter
från Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
2. Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för
kollektivtrafiken – till regionstyrelsen med inhämtande av
synpunkter från Nämnden för Trafik, infrastruktur och
miljö
3. Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt – till
regionstyrelsen
Reservation
Sibylla Jämting reserverar sig avseende beslut kring remittering
av granskning 1 och 2 till förmån för eget förslag att dessa ska gå
till respektive nämnd.
Förslag vid sammanträdet
Överläggning bör genomföras med regionrevisionen kring aktuell
process för hantering/remittering av granskningar.

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
1:e vice ordförande

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-10-03, kl 09:00-13:45

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 104-123
Tid:

2017-09-26 kl. 09:00-16:15

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum, Jönköping

§ 118

Fördelning av inkomna granskningar
Ordföranden redovisar inkomna granskningar från regionrevisionen
och fördelar dessa enligt följande:
 Granskning av Regionens arbete med att utnyttja
möjligheterna inom området Rätt använd kompetens – RAK.
Diarienummer: RJL 2017/2584 – till Nämnden Folkhälsa
och sjukvård och regionstyrelsen
 Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt.
Diarienummer: RJL 2017/2578 – till regionstyrelsen
 Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för
kollektivtrafiken
Diarienummer: RJL 2017/2583 – till Nämnden för Trafik,
infrastruktur och miljö.

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Hans Rocén (M)
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Ragnwald Ahlnér (KD) Samuel Godrén (SD)

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid:

2018-02-20, kl 09:00-16:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 31

Ombyggnad akutmottagningen psykiatri –
Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2017/3168
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna ombyggnad av psykiatrins akutmottagning på
Länssjukhuset Ryhov till en sammanlagd kostnad på
maximalt 5 250 000 kronor.
Sammanfattning
Akutmottagningen inom psykiatrin är i ett stort behov av att få en
ny entré. Ombyggnationen är motiverad av ett ökat patientflöde
och att många olika patientkategorier passerar den gemensamma
ingången. Detta leder ofta till störningar i arbetsflödet på
akutmottagningen. Ombyggnationen ger också förutsättningar att
bättre tillgodose behov av sekretess och säkerhet. Nämnden för
folkhälsa och sjukvård tillstyrker förslaget.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från FS 2018-01-23
 Tjänsteskrivelse inkl ritning daterad 2018-01-03
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden, Rune Backlund och Carina Ödebrink yrkar bifall till
förslaget.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Ord

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-02-20, kl 09:00-16:00

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 1-19
Tid:

2018-01-23, kl 13:00-17:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§18

Ombyggnad akutmottagningen psykiatri –
Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL2017/3168
Beslut
Nämnden föreslår Regionstyrelsen
 Godkänna ombyggnad av psykiatrins akutmottagning på
Länssjukhuset Ryhov till en sammanlagd kostnad på
maximalt 5 250 000 kronor.
Sammanfattning
Akutmottagningen inom psykiatrin är i ett stort behov av att få en
ny entré. Ombyggnationen är motiverad av ett ökat patientflöde
och att många olika patientkategorier som passerar den
gemensamma ingången. Detta leder ofta till störningar i
arbetsflödet på akutmottagningen. Ombyggnationen ger också
förutsättningar att bättre tillgodose behov av sekretess och
säkerhet. Förslaget har skickats till Nämnden för folkhälsa och
sjukvård för synpunkter.
Beslutsunderlag
 Information vid sammanträdet av Jane Ydman,
ekonomidirektör
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-03
 Ritning
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Lis Melin

Anne Karlsson

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 1-19
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-01-23, kl 13:00-17:15
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Regionstyrelsen

Ombyggnad akutmottagning psykiatri –
Länssjukhuset Ryhov
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner ombyggnad av psykiatrins akutmottagning på Länssjukhuset
Ryhov till en sammanlagd kostnad på maximalt 5 250 000 kronor.

Sammanfattning
Akutmottagningen inom psykiatrin är i ett stort behov av att få en ny entré.
Ombyggnationen är motiverad av ett ökat patientflöde och att många olika
patientkategorier som passerar den gemensamma ingången. Detta leder ofta till
störningar i arbetsflödet på akutmottagningen. Ombyggnationen ger också
förutsättningar att bättre tillgodose behov av sekretess och säkerhet.

Information i ärendet
Akutmottagningen inom psykiatrin vid Länssjukhuset Ryhov är i ett stort behov
av att få en ny entré. Ombyggnad är motiverad av ett ökat patientflöde. Många
olika patientkategorier passerar den gemensamma ingången, vilket ofta leder till
stopp i arbetsflödet. Kontorslandskapet behöver också avskärmas på ett sätt så att
sekretess och säkerhet tillgodoses.
Målet med förändringen är att skapa ett bättre patientflöde in på mottagningen
samt att det ska finnas en avdelningsstation som uppfyller sekretesskrav och
arbetsmiljökrav. Idag passerar både patienter till mottagningen, kuratorsverksamhet samt ECT-behandlingar genom samma sluss, vilket medför att flödet
stoppas upp när en patient pratar med sjuksköterskan som bemannar
mottagningsluckan. Andra besökare kan varken passera ut eller in när patient står
vid mottagningsluckan. I planskissen för ombyggnationen finns nu två slussar för
att separera flödet. Ett rum för triage har skapats och är placerat så att patienter
som hänvisas vidare till annan vårdinstans inte behöver gå in i själva
mottagningsdelen.
Ny utformning av avdelningsstationen har gjorts för att personal som sitter i
telefonrådgivningen ska kunna arbeta ostört. För att personalen ska kunna ha
uppsikt över både mottagningsdelen och väntrum vid entré behövs glasade väggar
av okrossbart glas.
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Verksamhetens beskrivning av ärendet
Bilaga till ärende ombyggnad psykakuten – DNR
2017/3168
Kund-/patientperspektiv:

(0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för kunden/patienten?

4

Innebär investeringen förbättrad kvalité för kunden/patienten?

5

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller patientsäkerhet?

5

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning?

0

Innebär investeringen möjlighet att förbättra vårdproduktionen?

4

Process- och produktionsperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider?

2

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt?

4

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i
basenhetens processer?

5

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö?

5

Ekonomiskt perspektiv: Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller:
Bemanning, personalkostnader hos klinik:

Ingen påverkan

Servicekostnader för städ:

Ingen påverkan

IT-kostnader:

Ingen påverkan

Möbler:

Ingen påverkan

Media (El, värme):

Ingen påverkan

Underhåll (fastighetsrelaterat):

Ingen påverkan

Ny inredning

Ingen påverkan

Patienter:

Ingen påverkan

Miljöperspektiv: Beskriv vilka miljökonsekvenser för
investeringen:
Avfall:

Ingen påverkan

Energianvändning:

Ingen påverkan

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet):

Ingen påverkan

Transporter:

Ingen påverkan

Transporter av farligt gods:

Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning:

Ingen påverkan
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Finansiering
Ombyggnationen finansieras inom ramen för planerade investeringsutbetalningar
under 2018/2019. Andra eventuellt tillkommande kostnader som
utrustning/möbler/IT bekostas av verksamhetsområdet via driftbudgeten.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-03
Ritning

Beslut skickas till
Psykiatri, Rehabilitering och Diagnostik – ledningsstab
Verksamhetsstöd och Service – Regionfastigheter
Regionledningskontoret – Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid:

2018-02-20, kl 09:00-16:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 32

Betänkande bastjänstgöring för läkare – DS
2017/56
Diarienummer: RJL 2017/3280
Paragrafen anses omedelbart justerad med anledning av att ett
preliminärt yttrande behöver föreläggas Utbildningsdepartementet
snarast.
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Utbildningsdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Utbildningsdepartementet getts
möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande. Region
Jönköpings län delar bilden av att det nuvarande systemet med
Allmäntjänstgöring (AT) behöver anpassas till nya
förutsättningar.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse inkl yttrande daterad 2018-01-24
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Ord

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid:
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-02-20, kl 09:00-16:00
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Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Utbildningsdepartementet getts möjlighet att yttra sig
över rubricerade betänkande. Region Jönköping län delar bilden av att det
nuvarande systemet med Allmäntjänstgöring (AT) behöver anpassas till nya
förutsättningar

Information i ärendet
Region Jönköpings län ställer sig positiv till att ersätta AT med en
introduktionsanställning av den typ som beskrivs (bastjänstgöring; BT). Generellt
är utredningen välgjord och presenterade förslag väl underbyggda. Sammantaget
stöder Region Jönköpings län utredningsbetänkandets olika förslag med
beaktande av ett antal synpunkter som redovisas i yttrandet.
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Utbildningsdepartementet

Betänkande - Bastjänstgöring för läkare
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade
betänkande Bastjänstgöring för läkare. Region Jönköpings län har tagit del av
förslaget och lämnar följande yttrande.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköping län delar bilden av att det nuvarande systemet med
Allmäntjänstgöring (AT) behöver anpassas till nya förutsättningar och ställer sig
positiva att ersätta AT med en introduktionsanställning av den typ som beskrivs
(bastjänstgöring; BT). Generellt är utredningen välgjord och presenterade förslag
väl underbyggda. Sammantaget stöder Region Jönköpings län
utredningsbetänkandets olika förslag med beaktande av nedanstående synpunkter:

Sjukvårdshuvudmännens delaktighet i utbildning av läkare
Förändringar i sjukdomspanoramat och ett ökat behov av hälsofrämjande insatser
gör att hälso- och sjukvårdssystemen behöver förändras och därmed förändras
också kompetensbehoven. Förslaget att Socialstyrelsen ska utarbeta föreskrifter
och målbeskrivningar utifrån tio generella lärandemål som ska representera de
kompetenser bastjänstgöringen ska leda till är rimligt. För att säkerställa att dessa
är anpassade för den verksamhet som sjukvårdshuvudmännen bedriver och
kommer att bedriva bör detta ske i nära samverkan med sjukvårdshuvudmännen.
Sjukvårdshuvudmännen behöver också vara delaktiga i utformningen av den nya
längre läkarutbildningen, som är en förutsättning för att kunna utforma BT. Det är
också viktigt att de olika delarna i läkares utbildning från grundutbildning till
specialistkompetens fungerar ihop, varför samråd mellan berörda aktörer är av
central betydelse. Samverkan med sjukvårdshuvudmännen behöver också ske
kring lär- och utvärderings-modeller av BT.

Bastjänstgöringens anpassning till framtida
kompetensbehov och arbetsmarknad
AT har varit en uppskattad tjänstekonstruktion som fyllt flera viktiga funktioner
vilket inkluderar att vara en rekryteringsbas för sjukvårdshuvudmännen. Eftersom
den varit fristående och avgränsad har det varit lätt för läkare att gå vidare från
denna tjänst till olika specialistutbildningar. I det nya förslaget blir BT en del av
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en specialistutbildning och därmed behöver den nyexaminerade läkaren tidigare
bestämma sig för en specialitet. Detta kan missgynna mindre specialiteter. Att
säkerställa flexibilitet i regelverket för BT bedöms som viktigt för att utformning
och innehåll ska kunna anpassas efter framtida behov. Region Jönköpings län
anser att BT bör vara en fristående, första del av specialiseringen och inte utgöra
en del av den efterföljande specialiseringstjänstgöringen, som sker inom ramen
för en tillsvidareanställning och är inriktad mot en viss specialitet. Region
Jönköpings län avstyrker därför förslaget att ändra den sammanlagda
tjänstgöringstiden för ST från minst fem år till minst fem år och sex månader, då
BT bör vara en separat tjänstgöring som föregår ST.

Psykiatrins roll i BT
I förslaget anges att ”kunskaper inom psykiatri särskilt bör beaktas och rymmas
inom BT”. Mot bakgrund av att psykisk ohälsa är ett allt större sjukvårdsproblem
och att sjukvården behöver utveckla vården för att möta detta behov anser Region
Jönköpings län att förslaget är alltför försiktigt formulerat för att säkerställa den
psykiatriska kompetensen hos framtida specialistläkare. Risk finns för att
framtidens specialister får alltför begränsade kunskaper om specialistpsykiatri.
Region Jönköpings län föreslår därför en obligatorisk placering om 2-3 månader
inom psykiatrisk verksamhet. Ett sådant förslag torde även ha gynnsam effekt för
rekrytering av denna specialitet där en avsevärd bristsituation råder.
REGIONSTYRELSEN

Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande

Agneta Jansmyr
Regiondirektör
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Promemorians huvudsakliga innehåll

Denna promemoria har utarbetats inom Socialdepartementet. Pro
memorian baseras i huvudsak på resultat från det uppdrag som
professor Jens Schollin fick den 28 juli 2016. Uppdraget var att
biträda Regeringskansliet (Socialdepartementet) med att genom
föra
en
översyn
av
läkares
specialiseringstjänstgöring
(S2016/04980/FS). Under uppdragets genomförande skedde
löpande samråd med berörda myndigheter och organisationer på
nationell såväl som regional nivå. Uppdraget redovisades den
31 maj 2017.
Utgångspunkt och bakgrund till översynen av läkarnas
specialiseringstjänstgöring
I denna promemoria läggs förslag som ska leda till att skapa ett
sammanhållet utbildningssystem för läkare, från student till specia
list. En viktig bakgrund till denna promemoria är förslagen om en
ny sexårig läkarutbildning och ett avskaffande av allmäntjänst
göringen som Läkarutbildningsutredningen presenterade i betänk
andet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15).
Förslagen innebär att läkarexamen direkt ska leda till läkarlegiti
mation utan krav på ytterligare praktisk tjänstgöring dessförinnan.
Betänkandet har remitterats och bereds för närvarande i Regerings
kansliet.
En central utgångspunkt för förslagen har varit att stödja läkar
nas progressiva utveckling från en förändrad läkarexamen till och
med specialiseringstjänstgöringen. Förslagen ska också leda till att
säkra en grundläggande kompetens hos läkare i Sverige, oavsett
vilket land man har sin läkarutbildning ifrån.
Underlaget till promemorian har tagits fram genom samråds
möten med olika aktörer. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med
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bl.a. universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen, Universitets
kanslersämbetet, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting,
Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet samt hälso- och
sjukvårdens huvudmän och företrädare för de privata vårdgivarna. Det
har även anordnats hearingar med olika intressegrupper, t.ex. med
företrädare för studentorganisationer, patientorganisationer och
studierektorsnätverk. Ett flertal av dessa aktörer har bistått med
underlag till promemorian.
Förslag om införande av en klinisk bastjänstgöring för läkare
Det finns ett behov av en strukturerad introduktion till hälso- och
sjukvården som ett led mellan den föreslagna sexåriga läkarutbild
ningen och den nuvarande specialiseringstjänstgöringen. Förslagen
om förändringar av läkarutbildningen i dess nuvarande form kan
innebära en för brant övergång från den föreslagna läkarutbild
ningen till specialiseringstjänstgöring avseende den kliniska erfa
renhetsnivån.
I promemorian lämnas därför förslag om att
– införa en strukturerad introduktion till svensk hälso- och sjuk
vård som ett obligatoriskt tjänstgöringsavsnitt vid specialisering
för alla läkare oavsett från vilket land man har sin läkarexamen
– introduktionen ska benämnas bastjänstgöring och utformas som
en fristående första del i läkarnas specialiseringstjänstgöring
– bastjänstgöringen, i likhet med den övriga specialiseringstjänst
göringen, ska utformas som en målstyrd utbildning där kompe
tensen tillgodogörs genom främst klinisk tjänstgöring.
Bastjänstgöringen syftar till att skapa ett sammanhållet system
mellan den föreslagna läkarutbildningen och vidareutbildningen till
specialistläkare. Detta genom att stärka den grundläggande kliniska
kompetensen och förmågan till självständigt medicinskt besluts
fattande i samband med övergången från student till legitimerad
läkare. Promemorians huvudsakliga förslag om att införa en bas
tjänstgöring för läkare grundar sig i en bedömning och analys om
vad detta tjänstgöringsavsnitt ska resultera i för kompetenser. I
promemorian presenteras tio olika lärandemål som bedöms repre
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sentera de generella kompetenser som bastjänstgöringen bör leda
till. Socialstyrelsen föreslås få ett bemyndigande att utifrån dessa
lärandemål utarbeta föreskrifter och målbeskrivning för bastjänst
göring.
Bastjänstgöringen föreslås vara reglerad avseende två tjänst
göringsställen, nämligen tre till fyra månader inom primärvård och
tre till fyra månader inom akutsjukvård. För att möjliggöra ett
flexibelt regelverk för bastjänstgöringen, i syfte bl.a. att motverka
att det uppstår långa väntetider för läkare att få en anställning, före
slås det att ytterligare tjänstgöringsställen inte ska regleras men att
kunskaper inom psykiatri särskilt bör beaktas och rymmas inom
bastjänstgöringen.
Förslaget innebär även att ordningen för de olika tjänstgörings
ställena inte bör regleras. Däremot innebär förslaget, att utöver
tjänstgöringsställena inom primärvård och akutsjukvård, bör maxi
malt ytterligare två placeringar kunna genomföras, vilket innebär
att bastjänstgöringen föreslås omfattas av minst två och högst fyra
tjänstgöringsställen.
I promemorian läggs även fram förslag om metoder för bedöm
ning av måluppfyllelse under läkarnas bastjänstgöring. Bedöm
ningen av uppnådd kompetens enligt målbeskrivningen för bas
tjänstgöring ska genomföras utifrån olika former av bedömningar
som utförs av olika roller inom den kliniska verksamheten som
t.ex. verksamhetschef och handledare. I detta sammanhang be
handlas även de olika rollerna och funktionerna som föreslås stödja
och bedöma läkare under bastjänstgöring.
Bedömningar om uppnådd kompetens enligt målbeskrivningen
kan stödjas genom att lärandemålen konkretiseras och därigenom
underlättar tillämpningen av föreskriften för bastjänstgöring. Mål
beskrivningen i föreskriftsform är formulerad på en övergripande
nivå och behöver därför kompletteras med konkreta, kunskaps
baserade och bedömningsbara mål. I promemorian föreslås även att
Socialstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta handböcker, dels för
läkarnas bastjänstgöring, dels för de specialitetsövergripande
delmålen som anges i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring.
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Genomförande och konsekvenser
De förslag som presenteras i denna promemoria grundas på anta
ganden om att den nya läkarutbildningen om 360 högskolepoäng
enligt Läkarutbildningsutredningens förslag till förändringar i
bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) tillämpas första
gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 1 juli
2020. Lärosäten med tillstånd att utfärda läkarexamen behöver an
passa sina verksamheter för att den nya läkarutbildningen ska
kunna börja gälla från och med hösterminen 2020.
De föreslagna förändringarna om bastjänstgöring föreslås träda i
kraft den 1 juli 2020. Läkarstudenter som studerar den förändrade
läkarutbildningen kommer således inte att genomföra bastjänst
göringen förrän efter utbildningen. Däremot kommer alla som er
håller svensk läkarlegitimation genom t.ex. automatiskt erkännande
av formella kvalifikationer som läkare eller genom Socialstyrelsens
process för läkare med utbildning från länder utanför EU/EES att
omfattas av bestämmelserna om bastjänstgöring redan vid ikraft
trädandet. I promemorian presenteras även förslag om övergångs
regler.
Förslagen om en reform av läkarutbildningen och specialiser
ingen innebär sammantaget att berörda aktörer utöver berörda
myndigheter, lärosäten och landsting, dvs. främst studenter och
läkare, behöver informeras om den kommande reformen och hur
den kan komma att påverka dem.
Reformen bedöms ha positiv inverkan på antalet verksamma
läkare i hälso- och sjukvården, patientsäkerhet, kvalitet, effektivitet
och produktivitet. Det bedöms att de värden som skapas av refor
men väl överväger de kostnader som bedöms uppstå. Samman
fattningsvis bedöms förslagen bidra till att utbilda läkare och speci
alister med högre kompetens och bättre förutsättningar att till
godose befolkningens behov av god kunskapsbaserad vård.
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Författningsförslag

1.1

Förslag till lag om ändring i
patientsäkerhetslagen (2010:659)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen
(2010:659) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
4 kap.
1 §1
Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har
avlagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i
förekommande fall, fullgjort praktisk tjänstgöring ska efter an
sökan få legitimation för yrket.
Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att
legitimationen skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 8 kap.
om sökanden hade varit legitimerad.
En legitimerad psykoterapeut ska i samband med sin yrkesut
övning ange sin grundutbildning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i
de fall som anges i tabellen meddela föreskrifter om vilken utbild
ning och praktisk tjänstgöring som krävs för att få legitimation.

1

Senaste lydelse 2013:1149.
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Yrke/Yrkestitel

Utbildning

1. apotekare
2. arbetsterapeut
3. audionom
4. barnmorska
5. biomedicinsk
analytiker
6. dietist
7. fysioterapeut
8. kiropraktor
9. logoped
10. läkare
11. naprapat
12. optiker
13. ortopedingenjör
14. psykolog
15. psykoterapeut
16. receptarie
17. röntgensjuksköterska
18. sjukhusfysiker
19. sjuksköterska
20. tandhygienist
21. tandläkare

apotekarexamen
arbetsterapeutexamen
audionomexamen
barnmorskeexamen
biomedicinsk analytikerexamen
dietistexamen
fysioterapeutexamen
enligt föreskrifter
logopedexamen
läkarexamen
enligt föreskrifter
optikerexamen
ortopedingenjörsexamen
psykologexamen
psykoterapeutexamen
receptarieexamen
röntgensjuksköterskeexamen
sjukhusfysikerexamen
sjuksköterskeexamen
tandhygienistexamen
tandläkarexamen

Praktisk tjänst
göring

enligt föreskrifter
enligt föreskrifter
enligt föreskrifter
enligt föreskrifter

Regeringen får meddela föreskrifter om att även andra utbild
ningar än dem som anges i tabellen ska ge rätt till legitimation.
Föreslagen lydelse
4 kap.
1§
Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har
avlagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i
förekommande fall, fullgjort praktisk tjänstgöring ska efter ansökan
få legitimation för yrket.
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Författningsförslag

Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att
legitimationen skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 8 kap.
om sökanden hade varit legitimerad.
En legitimerad psykoterapeut ska i samband med sin yrkesut
övning ange sin grundutbildning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i
de fall som anges i tabellen meddela föreskrifter om vilken utbild
ning och praktisk tjänstgöring som krävs för att få legitimation.
Yrke/Yrkestitel

Utbildning

Praktisk tjänst
göring

1. apotekare
2. arbetsterapeut
3. audionom
4. barnmorska
5. biomedicinsk
analytiker
6. dietist
7. fysioterapeut
8. kiropraktor
9. logoped
10. läkare
11. naprapat
12. optiker
13. ortopedingenjör
14. psykolog
15. psykoterapeut
16. receptarie
17. röntgensjuk
sköterska
18. sjukhusfysiker
19. sjuksköterska
20. tandhygienist
21. tandläkare

apotekarexamen
arbetsterapeutexamen
audionomexamen
barnmorskeexamen
biomedicinsk analytikerexamen
dietistexamen
fysioterapeutexamen
enligt föreskrifter
enligt föreskrifter
logopedexamen
läkarexamen
enligt föreskrifter
enligt föreskrifter
optikerexamen
ortopedingenjörsexamen
psykologexamen
enligt föreskrifter
psykoterapeutexamen
receptarieexamen
röntgensjuksköterskeexamen
sjukhusfysikerexamen
sjuksköterskeexamen
tandhygienistexamen
tandläkarexamen

Regeringen får meddela föreskrifter om att även andra utbild
ningar än dem som anges i tabellen ska ge rätt till legitimation.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
11
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2. Äldre bestämmelser om praktisk tjänstgöring för läkare gäller
fortfarande för den som har avlagt läkarexamen enligt högskole
förordningen (1993:100) i dess lydelse före den 1 juli 2020 och för
den som har fått beslut från Socialstyrelsen om att genomgå all
mäntjänstgöring som krav för legitimation.
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1.2

Författningsförslag

Förslag till lag om ändring i hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30)

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 5 § och rubriken närmast före
10 kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Allmäntjänstgöring och
specialiseringstjänstgöring

Specialiseringstjänstgöring

10 kap.
5 §1
I landstingen ska det finnas
möjligheter till anställning för
läkares
allmäntjänstgöring
i
sådan omfattning att alla läkare
som avlagt läkarexamen och
läkare med utländsk utbildning
som föreskrivits allmäntjänstgör
ing ges möjlighet att fullgöra
praktisk tjänstgöring för att få
legitimation som läkare enligt
4 kap.
patientsäkerhetslagen
(2010:659). Anställning för all
mäntjänstgöring ska ske för viss
tid.
I landstingen ska det finnas
I landstingen ska det också
finnas möjligheter till anställ möjligheter till anställning för
ning för läkares specialiserings läkares specialiseringstjänstgör
tjänstgöring i en omfattning ing inklusive bastjänstgöring i en
som motsvarar det planerade omfattning som motsvarar det
framtida behovet av läkare med planerade framtida behovet av
specialistkompetens i klinisk läkare med specialistkompetens
i klinisk verksamhet.
verksamhet.
1

Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.
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1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
2. Äldre bestämmelser om möjligheter till anställning i lands
tingen för läkares allmäntjänstgöring gäller fortfarande för den som
har avlagt läkarexamen enligt högskoleförordningen (1993:100) i
dess lydelse före den 1 juli 2020 samt för den som har fått beslut
från Socialstyrelsen om att genomgå allmäntjänstgöring som krav
för legitimation.
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1.3

Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring i
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

Härigenom föreskrivs i fråga om patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369)1
dels att 3 kap. 5 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 3 kap. 5 § ska utgå,
dels att 4 kap. 1 § och 8 kap. 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.
1 §2
För att en legitimerad läkare
För att en legitimerad läkare
ska uppnå specialistkompetens ska uppnå specialistkompetens
ska han eller hon förvärva de ska han eller hon förvärva de
kunskaper, färdigheter och för kunskaper, färdigheter och för
hållningssätt som föreskrivs för hållningssätt som föreskrivs för
specialistkompetensen genom specialistkompetensen genom
att genomgå specialiserings att genomgå specialiserings
tjänstgöring under minst fem år. tjänstgöring under minst fem år
och sex månader. Specialise
Specialiseringstjänstgöringen
ska fullgöras genom tjänst ringstjänstgöringen ska full
göring som läkare under hand göras genom tjänstgöring som
ledning och genom deltagande i läkare under handledning och
kompletterande
utbildning. genom deltagande i komp
Meriter från utbildning som ligger letterande utbildning. Special
till grund för en tidigare uppnådd iseringstjänstgöringen ska inledas
specialistkompetens eller från med bastjänstgöring under minst
utbildning på forskarnivå får sex månader i enlighet med vad
tillgodoräknas i specialiserings som anges i särskilda föreskrifter.
Bastjänstgöringen ska endast
tjänstgöringen.
genomföras en gång och behöver
inte upprepas vid ytterligare
specialisering.
I specialiseringstjänstgöringen
1
2

Senaste lydelse av 3 kap. 5 § 2016:161.
Senaste lydelse 2016:161.
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får meriter från utbildning som
ligger till grund för en tidigare
uppnådd specialistkompetens eller
från utbildning på forskarnivå
tillgodoräknas.
I
bastjänst
göringen får även meriter från
annan relevant utbildning och
andra relevanta kunskaper och
färdigheter tillgodoräknas.

.

Nuvarande lydelse
8 kap.
1 §3
Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt patientsäkerhets
lagen (2010:659) eller enligt denna förordning i de fall som anges i
tabellen.
För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10–14 §§ avgifts
förordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser ska tilläm
pas:
______________________________________________________
Ärendeslag
Avgiftsklass
______________________________________________________
Legitimation (ej tidsbegränsad)

3

Kiropraktor, läkare, naprapat, psykolog
eller psykoterapeut

4

Apotekare, arbetsterapeut, audionom,
barnmorska, biomedicinsk analytiker,
dietist, fysioterapeut, logoped,
optiker, ortopedingenjör, receptarie,
röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker,
sjuksköterska, tandhygienist eller
tandläkare

2

Senaste lydelse 2016:161.
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Bevis om specialistkompetens (ej tidsbegränsat)

4

Bevis om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska
2
______________________________________________________
Föreslagen lydelse
8 kap.
1§
Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt patientsäkerhets
lagen (2010:659) eller enligt denna förordning i de fall som anges i
tabellen.
För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10–14 §§ avgifts
förordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser ska tilläm
pas:
______________________________________________________
Ärendeslag
Avgiftsklass
______________________________________________________
Legitimation (ej tidsbegränsad)
Kiropraktor, naprapat, psykolog
eller psykoterapeut

4

Apotekare, arbetsterapeut, audionom,
barnmorska, biomedicinsk analytiker,
dietist, fysioterapeut, logoped, läkare
optiker, ortopedingenjör, receptarie,
röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker,
sjuksköterska, tandhygienist eller
tandläkare

2

Bevis om specialistkompetens (ej tidsbegränsat)

4

Bevis om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska

2
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______________________________________________________
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 kap.
3§
I 22 a § förvaltningslagen
I
40 §
förvaltningslagen
(1986:223) finns bestämmelser (2017:900) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän om överklagande hos allmän
förvaltningsdomstol.
Social- förvaltningsdomstol.
styrelsens beslut enligt 3 kap. 5 §
tredje stycket att inte medge
undantag från kravet att allmän
tjänstgöring ska fullgöras genom
ett blockförordnande får inte
överklagas.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som har avlagt
läkarexamen enligt högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse
före den 1 juli 2020 samt för den som har fått beslut från Social
styrelsen om att genomgå allmäntjänstgöring som krav för legiti
mation.
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1.4

Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring i hälso- och
sjukvårdsförordningen (2017:80)

Härigenom föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdsförord
ningen (2017:80)
dels att 5 kap. 13 § ska upphöra att gälla,
dels att 5 kap. 2 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
2 §1
Behörig för anställning som
läkare för allmäntjänstgöring är
den som har
1. avlagt läkarexamen, eller
2. genomgått medicinsk ut
bildning utomlands och ska ge
nomgå kompletterande utbild
ning.
Behörig för anställning som
Behörig för anställning som
läkare för specialiseringstjänst- läkare för specialiseringstjänst
göring är den som har legitima- göring inklusive bastjänstgöring
tion som läkare.
är den som har legitimation som
läkare.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som har avlagt
läkarexamen enligt högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse
före den 1 juli 2020 samt för den som har fått beslut från Social
styrelsen om att genomgå allmäntjänstgöring som krav för legiti
mation.

1

Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.
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Inledning

2.1

Bakgrund

Bakgrunden till denna promemoria är de förslag om en förändrad läkar
utbildning som Läkarutbildningsutredningen redovisat i betänk
andet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15).
Regeringen beslutade i oktober 2011 att genomföra en översyn av
den svenska läkarutbildningen och allmäntjänstgöringen, vilka
sammantaget krävs för att kunna erhålla läkarlegitimation. De om
ständigheter som bl.a. låg till grund för utredningen var att läkar
utbildningen behöver moderniseras, att utbildningsvägen till legiti
merad läkare och specialist är lång och att det råder ett uppdelat
ansvarstagande för vägen till legitimation som läkare mellan staten
och landstingen. I direktiven1 gavs utredaren bl.a. i uppdrag att ge
förslag på en ny läkarutbildning om minst sex år som skulle inklu
dera både teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter.
Vidare skulle utredaren föreslå vilken kompetens nyexaminerade
läkare ska ha och ta fram en modell för hur kompetensen ska be
skrivas samt även föreslå anpassade krav för att få legitimation som
läkare.
I Läkarutbildningsutredningens betänkande som redovisades
2013 presenterades bl.a. följande förslag:
– läkarexamen utökas med en termin till att omfatta sex års stu
dier (360 högskolepoäng) och studenten ska vid examen visa så
dan kunskap och förmåga som fordras för att få behörighet som
läkare

1

Dir. 2011:96.
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– läkarexamen ska utgöra underlag för legitimation utan ytter
ligare krav på praktisk tjänstgöring och ordningen med allmän
tjänstgöring (AT) efter examen upphör
– en ny examensbeskrivning införs som i högre utsträckning än
tidigare betonar vetenskaplig och professionell kompetens samt
förmåga till medicinskt beslutsfattande.
Läkarutbildningsutredningens uppdrag omfattade endast en över
syn av den svenska läkarutbildningen och av allmäntjänstgöringen,
vilka sammantaget leder fram till läkarlegitimation. Betänkandet
har remitterats och i remissvaren för flera remissinstanser fram att
det finns ett behov av att se över specialiseringstjänstgöringen.
Promemorians huvudsakliga syfte är, utifrån förslaget om en
förändrad läkarutbildning, att skapa förutsättningar för ett
sammanhållet utbildningssystem avseende läkarutbildning och
specialiseringstjänstgöring. De huvudsakliga frågeställningarna är att:
– analysera om det finns behov av ändringar av läkarnas special
iseringstjänstgöring och eventuellt föreslå ändringar
– analysera om det finns ett behov av en introduktion till läkarnas
specialiseringstjänstgöring och eventuellt ge förslag på hur den
ska utformas
– analysera konsekvenserna för läkarnas kliniska kompetens uti
från förslagen om en ny sexårig läkarutbildning
– belysa konsekvenser för läkare med utländsk läkarexamen uti
från en ny sexårig läkarutbildning och eventuell förändrad speci
aliseringstjänstgöring
– analysera organisatoriska och ekonomiska konsekvenser för en
ny sexårig läkarutbildning och eventuella ändringar som föreslås
angående specialiseringstjänstgöringen.
Avgränsningar
Promemorian ska ses som ett fristående komplement till Läkar
utbildningsutredningens förslag men som tar sin utgångspunkt i
betänkandet.
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Eftersom det har pågått ett arbete av Socialstyrelsen med att se
över processen för hur läkare utbildade i länder utanför EU/EES
ska komma in i det svenska systemet har inte översynen av läkarnas
specialiseringstjänstgöring särskilt beaktat dessa frågeställningar.
Med anledning av detta behandlas inte vägen till legitimation för
denna grupp i promemorian. Däremot har det beaktats att svensk
läkarlegitimation kan erhållas för personer med läkarutbildning
från olika länder. Detta medför att legitimerade läkare i Sverige kan
ha olika utbildningsbakgrund och därmed olika kompetens med sig
in i svensk hälso- och sjukvård vilket ger olika förutsättningar för
specialiseringen.
Utgångspunkter för förslagen
I arbetet med att genomföra en översyn av läkarnas specialiserings
tjänstgöring kom det fram vissa centrala utgångspunkter för för
slagen som bedömdes vara nödvändiga att ta hänsyn till för att ha
möjlighet att utforma ett välfungerande system. Vårdgivare, verk
samhetschefer, studierektorer, handledare och kursgivare verksamma
inom nuvarande läkarutbildning, allmäntjänstgöring och speciali
sering samt studenter, professionsföreträdare, AT- och ST-läkare
bidrog med praktiska erfarenheter om nuvarande system. Utifrån
underlaget drogs sedan slutsatser om grundläggande utgångs
punkter för att utforma ett ändamålsenligt system för en intro
duktion för läkare till svensk hälso- och sjukvård. Mot denna bak
grund föreslås den föreslagna introduktionen utformas med
– hänsyn tagen till att introduktionen kommer utgöra en gemen
sam ingång för läkare med olika erfarenheter, teoretisk kunskap
och klinisk träning beroende av var läkarutbildningen har genom
förts
– stor flexibilitet som möjliggör att hälso- och sjukvården kan er
bjuda många tjänster med god genomströmning.
De förslag som presenteras i kapitel 5 har lagts fram med hänsyn
tagen till dessa förutsättningar.
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Relaterade regeringsuppdrag
Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att utvärdera den
kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de landsting som
omfattas av ALF-avtalet.2 Resultatet av utvärderingen ska utgöra en
del av underlaget för fördelning av medel inom ramen för ALFavtalet. Uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet senast
den 31 mars 2018.3 Regeringen har även gett Socialstyrelsen i upp
drag att utvärdera universitetssjukvården vid de landsting som om
fattas av ALF-avtalet. Även Socialstyrelsens regeringsuppdrag ska
rapporteras senast den 31 mars 2018.4
Ytterligare ett relaterat regeringsuppdrag är aktuellt då Social
styrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i uppdrag att
analysera och föreslå hur samverkansarenor på nationell och
regional nivå mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörj
ningen inom hälso- och sjukvården kan utvecklas långsiktigt. Upp
draget ska redovisas den 31 augusti 2019.5 Socialstyrelsens och
UKÄ:s arbete med uppdraget har följts på nära håll, bland annat
genom representation i referensgruppen. De två myndigheterna har
påbörjat en kartläggning av vilka befintliga nationella och regionala
samverkansarenor som finns mellan lärosäten och offentliga
huvudmän. En nationell konferens om samverkan kring kompe
tensförsörjning inom hälso- och sjukvården med medverkan från
samtliga aktörer ägde rum den 15 juni 2017.

2
Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om läkarutbildning,
medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.
3
http://www.regeringen.se/contentassets/c2c6246aca674f8cbc181b773b5110f7/uppdrag
att-utvardera-den-kliniska-forskningens-vetenskapliga-kvalitet.pdf.
4
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2016/10/uppdrag-till-socialstyrelsen-att
utvardera-universitetssjukvard/.
5
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2016/08/uppdrag-om-samverkan-kring
kompetensforsorjningsfragor-i-halso--och-sjukvarden/.
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Gällande rätt

3.1

Inledning

I detta kapitel presenteras gällande rätt och regelverk för erhållande
av läkarlegitimation och specialistkompetensbevis med svensk utbild
ning och för läkare med utbildning från andra länder. Vidare redo
görs för regelverket om särskilt förordnande att utöva läkaryrket
för icke legitimerade läkare, vilket t.ex. gäller under allmäntjänst
göringen.
I detta kapitel presenteras även regelverk för kvalitetsgranskning
av utbildande enheter och hur praktisk tjänstgöring som krav för
legitimation ser ut hos annan hälso- och sjukvårdspersonal. Avslut
ningsvis presenteras hur regelverket för erhållande av läkarlegitima
tion och specialistkompetensbevis ser ut i Norge, Finland, Dan
mark och Storbritannien.

3.2

Legitimation som läkare

Yrket läkare är ett ensamrättsyrke vilket innebär att behörigheten
att utöva yrket endast tillkommer legitimerade läkare eller läkare
med ett sådant särskilt förordnande som krävs för att få utöva
läkaryrket, se 4 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.
Ansökningar om legitimation, särskilt förordnande och bevis om
specialistkompetens prövas av Socialstyrelsen enligt 4 kap. 10 § PSL.
De generella bestämmelserna om behörighet finns i 4 kap. PSL. I
patientsäkerhetslagen anges vilken utbildning och i förekommande
fall vilken praktisk tjänstgöring som krävs för att erhålla legitima
tion. För läkare anges att det krävs läkarexamen och fullgjord
praktisk tjänstgöring enligt föreskrifter. Den praktiska tjänst
göringen benämns allmäntjänstgöring (AT) och regleras närmare i
3 kap. 5 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369), PSF. Allmän
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tjänstgöringen ska fullgöras under handledning under en tid som
motsvarar minst 18 månader efter avlagd läkarexamen, fördelat inom
olika medicinska specialiteter. Allmäntjänstgöringen ska avslutas
med ett kunskapsprov (s.k. AT-prov), vilket anordnas av de läro
säten som har tillstånd att utfärda läkarexamen. Socialstyrelsen har
bemyndigande att meddela ytterligare föreskrifter om allmän
tjänstgöring, och har meddelat föreskrifter som närmare reglerar
målkraven för AT, se Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5)
om allmäntjänstgöring för läkare.
År 2016 utfärdades 1 045 läkarlegitimationer till sökande med
utbildning från Sverige, vilka hade genomgått den utbildningsväg
för legitimation som beskrivs ovan. Samma år fick 1 217 sökande
med utbildning från medlemsstater inom EU och EES samt 184
sökande med utbildning från tredje land läkarlegitimation.1
Gällande rätt för att få svensk läkarlegitimation för personer med
utbildning från andra länder än Sverige beskrivs i avsnitten 3.4 och
3.5.

3.3

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

En legitimerad läkare kan få bevis om specialistkompetens efter att
ha genomgått viss vidareutbildning under minst fem år, samt efter
att ha förvärvat de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som
föreskrivs (se 4 kap. 8 § PSL och 4 kap. 1 § PSF). Specialistinrikt
ningar och målkraven för att uppnå specialistkompetens regleras
närmare i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring och Social
styrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) om
läkarnas specialiseringstjänstgöring.2

3.4

Läkare utbildade inom EU eller EES

År 2005 antogs det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet,
YKD (Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den
Socialstyrelsens årsredovisning 2016.
SOSFS 2008:17 är upphävd men ska i vissa fall tillämpas enligt övergångsbestämmelserna i
SOSFS 2015:8.
1
2
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7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer). Detta
direktiv har omförhandlats under åren 2012–2013 och såväl ett
ändringsdirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv
2013/55/EU av den 20 november 2013 om ändring av direktiv
2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förord
ning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom
informationssystemet för den inre marknaden, IMI-förordningen)
som en genomförandeförordning har antagits. Det moderniserade
yrkeskvalifikationsdirektivet har genomförts i Sverige dels genom
två nya generella författningar: lagen (2016:145) respektive förord
ningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer, dels
genom ändringar i sektorslagstiftningen: t.ex. patientsäkerhetslagen
och patientsäkerhetsförordningen.
I det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet föreskrivs att
behöriga myndigheter i respektive land automatiskt ska erkänna
kvalifikationer som en sökande förvärvat i annat land i de fall där
direktivet samordnat utbildningskraven för yrket i fråga, t.ex. för
yrket läkare. För de yrken som omfattas av det automatiska erkän
nandet kan den behöriga myndigheten inte närmare jämföra de
bakomliggande utbildningarna utan får godta att det finns natio
nella variationer. Det ömsesidiga erkännandet bygger på antagandet
att varje land säkerställer att respektive utbildning lever upp till
direktivets minimikrav. Detta gäller såväl erkännandet av bevis på
formella kvalifikationer som läkare som specialistutbildningen (se
artiklarna 24 och 25 i direktiv 2005/36/EG).
Med automatiskt erkännande menas således att varje medlems
stat ska erkänna de bevis på formella kvalifikationer som läkare med
grundutbildning och specialistläkare som anges i direktivet, och som
uppfyller de angivna minimikraven för utbildningen (artikel 21
direktiv 2005/36/EG).
I det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet var minimi
kraven för läkarutbildningen att den skulle omfatta sammanlagt
minst sex års studier eller 5 500 timmars teoretisk och praktisk
undervisning vid universitet eller under tillsyn av ett universitet (se
artikel 24 i dess ursprungliga lydelse i direktiv 2005/36/EG). Med
ändringsdirektivet ändrades minimikraven för läkarutbildningen.
Minimikraven från och med den 18 januari 2016 är att läkarutbild
ningen sammanlagt ska omfatta minst fem års studier eller ett lik
värdigt antal ECTS-poäng, och ska bestå av minst 5 500 timmars
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teoretisk och praktisk undervisning vid universitet eller under till
syn av ett universitet. Därutöver ska läkarutbildningen garantera de
kunskaper och färdigheter som anges i direktivet (artikel 24 direk
tiv 2005/36/EG).
Ett erkännande av yrkeskvalifikationer ger emellertid inte en
automatisk rätt till tillträde till ett yrke eller rätt att utöva det i
Sverige. Ett erkännande av yrkeskvalifikationerna innebär således
inget undantag från förekommande krav på legitimation eller annat
behörighetsbevis för att få utöva ett visst yrke. Ett erkännande
innebär inte heller något undantag från att förekommande krav
som inte rör yrkeskvalifikationerna, t.ex. i fråga om vandel, ska
uppfyllas. Däremot ger ett erkännande innehavaren rätt att få till
träde till yrket och rätt att utöva detta på samma villkor som de
som gäller för de utövare som har förvärvat sina yrkeskvalifika
tioner i Sverige. (Se 8 och 13 §§ lagen om erkännande av yrkes
kvalifikationer.)
Enligt artikel 25 i det moderniserade yrkeskvalifikationsdirek
tivet krävs för tillträde till specialistläkarutbildning att den sökande
har genomgått medicinsk grundutbildning med godkända resultat.
Utbildningen ska ske under kontroll av behöriga myndigheter eller
organ samt bedrivas på heltid vid särskilda inrättningar som erkänts
av de behöriga myndigheterna.
I direktivets bilaga V räknas de specialistinriktningar som är
föremål för automatiskt erkännande upp, och där anges även mini
mitiden för längden på specialistutbildningen (se artikel 25 direktiv
2005/36/EG). Beroende på vilken inriktning specialiseringen avser
ställer direktivet olika krav på utbildningens längd, men i inget fall
överstiger kraven fem år (se punkt 5.1.3 i bilaga V till direktiv
2005/36/EG).
För den som inte uppfyller kravet för automatiskt erkännande
av sin läkarutbildning eller specialistutbildning finns det en möjlig
het att få sina yrkeskvalifikationer erkända genom direktivets gene
rella ordning. Vid en prövning genom den generella ordningen
granskas innehållet i yrkesutövarens utbildning och jämförs med den
svenska läkar- och specialistutbildningen. Här har behöriga
myndigheter möjlighet att kräva en kompensationsåtgärd om inne
hållet i utbildningen avviker väsentligt från vad som krävs. Kom
pensationsåtgärden kan bestå i ett lämplighetsprov eller en anpass
ningsperiod. Den generella ordningen och kompensationsåtgärder

28

Ds 2017:56

Gällande rätt

har genomförts i svensk rätt (se 9–11 §§ lagen om erkännande av
yrkeskvalifikationer och 3 kap. 5–7 §§ förordningen om erkän
nande av yrkeskvalifikationer). Vid en prövning genom den gene
rella ordningen räknas allmäntjänstgöringen in som en del av ut
bildningen. Den som ansöker behöver ha en utbildning som mot
svarar en svensk läkarexamen samt en fullgjord allmäntjänstgöring.
3.4.1

Principer för yrkesreglering enligt
yrkeskvalifikationsdirektivet

Medlemsstaterna har i princip rätt att själva bestämma vilka yrken
som ska regleras och vilka krav på yrkeskvalifikationer som ska
ställas. För att yrkesregleringen ska vara förenlig med EU-rätten
krävs dock att regleringen klarar det så kallade inre marknadstestet,
vilket innebär att regleringen ska vara förenlig med vissa principer
som har utvecklats i EU-domstolens praxis och sedermera kommit
till uttryck i art 59.3 i det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet.
Det krävs att regleringen varken direkt eller indirekt diskrimi
nerar på grund av nationalitet eller bosättningsort, att kraven är
motiverade av tvingande hänsyn till allmänintresset samt att kraven
är lämpliga för att uppnå de eftersträvande målen och inte går ut
över vad som är nödvändigt för att uppnå målen.
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om
proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken
Som nämnts ovan ändrades det så kallade yrkeskvalifikations–
direktivet genom ändringsdirektivet 2013/55/EU i syfte bl.a. att
modernisera EU:s regelverk om ömsesidigt erkännande inom om
rådet reglerade yrken.
Genom ändringsdirektivet fastställdes en skyldighet för med
lemsstaterna att bedöma proportionaliteten i de krav som begränsar
tillträdet till eller utövandet av reglerade yrken och att meddela
Europeiska kommissionen resultaten av bedömningen. Medlems
staterna har även genomfört en översyn av de reglerade yrkena
inom sitt territorium. Resultaten visade bl.a. att många av med
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lemsstaternas utvärderingar inte var underbyggda av tillfreds
ställande resonemang
Ett av de initiativ som har tagits för att förbättra den nationella
regleringen av yrken är ett förslag till direktiv om proportio
nalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken. Förslaget
syftar till att fastställa en gemensam europeisk ram för
proportionalitetsbedömningar före antagandet av nya bestämm
elser och ändringar i befintliga bestämmelser på nationell nivå som
begränsar tillträdet till eller utövandet av reglerade yrken.

3.5

Läkare utbildade utanför EU och EES

För den som har en läkarutbildning från ett land utanför EES eller
Schweiz, s.k. tredjelandsutbildade läkare, finns tre sätt att erhålla
svensk legitimation. Ett sätt är att ansöka till ett lärosäte med till
stånd att utfärda läkarlexamen och erhålla en svensk läkarexamen.
Kraven för legitimation är då de samma som har redogjorts för i
avsnitt 3.2.
Ett annat sätt att erhålla läkarlegitimation för tredjelandsutbildade är att läsa en kompletterande utbildning vid högskola.
Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Linköpings uni
versitet erbjuder en kompletterande utbildning för personer med
avslutad utländsk läkarutbildning. Utbildningen får omfatta högst
120 högskolepoäng.3 Efter den kompletterande utbildningen krävs
en fullgjord allmäntjänstgöring för att få legitimation. Lunds uni
versitet och Umeå universitet har fått i uppdrag att planera för och
bygga upp kompletterande utbildning för personer med utländsk
läkarutbildning.
Det tredje sättet är att gå via Socialstyrelsens process. Social
styrelsen granskar då sökandens läkarutbildning för att utreda om
den är jämförbar med den svenska läkarutbildningen. Om sökan
dens läkarutbildning bedöms som jämförbar gör sökanden ett kun
skapsprov. Vid godkänt resultat på kunskapsprovet genomgår den
sökande därefter en praktisk tjänstgöring. Tidigare har den prak
tiska tjänstgöringen bestått av en allmäntjänstgöring i enlighet med
3
Förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk
utbildning.
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Socialstyrelsens föreskrifter om AT. Sedan juli 2016 består den
praktiska tjänstgöringen inte längre av en allmäntjänstgöring.4

3.6

Särskilt förordnande

Ett särskilt förordnande är ett speciellt tillstånd att få utöva ett
ensamrättsyrke inom hälso- och sjukvården. Ett sådant förordnande
behövs för att få utöva yrket som läkare utan legitimation, t.ex. krävs
ett särskilt förordnande för läkaren under allmäntjänstgöringen (se
4 kap. 4 § PSL). Särskilt förordnad personal jämställs med legitime
rad personal, utom när det i lag eller annan författning uttryckligen
anges att arbetsuppgiften ska utföras av legitimerad läkare.
Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om att landsting i vissa
fall får förordna icke legitimerad personal att utöva ett yrke inom
hälso- och sjukvården (se 3 kap. 12 § första stycket PSF). För
läkare finns regler om särskilda förordnanden i Socialstyrelsens
föreskrifter (SOSFS 2000:6) om särskilt förordnande att utöva
läkaryrket för icke legitimerade läkare. Socialstyrelsen har nyligen
fått bemyndigande att föreskriva om övriga fall där särskilda för
ordnanden kan beviljas. Föreskrifterna reglerar dels de fall där
landstingen utan särskilt beslut från Socialstyrelsen själva kan ut
färda ett särskilt förordnande och anställa en icke legitimerad läkare
(ett s.k. generellt bemyndigande), dels de fall där det krävs ett sär
skilt beslut från Socialstyrelsen.
I kapitel 6 diskuteras frågan om regelverket kring särskilda för
ordnanden bör ses över som en följd bl.a. av att syftet med särskilt
förordnande förändras vid en reform av läkarutbildningen.

3.7

Kvalitetsgranskning av utbildande enheter

Av yrkeskvalifikationsdirektivet följer att specialistutbildningar ska
genomföras under kontroll av behörig myndighet eller organ, och
vid särskilda inrättningar som har erkänts av de behöriga myndig
heterna (artikel 25:2–3 direktiv 2013/55/EG). Behörig myndighet
för prövningar av legitimation och bevis om specialistkompetens i
4

Källa Socialstyrelsen.
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Sverige är Socialstyrelsen (se 4 kap. 10 § PSL). Den behöriga myn
dighetens kontroll sker i samband med att läkaren ansöker om be
vis om specialistkompetens.
Socialstyrelsen utreder i samband med ansökan vilken kompe
tens handledarna haft samt om förutsättningarna har funnits för att
uppfylla angivna målkrav för den avsedda specialiteten.
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8)
om läkarnas specialiseringstjänstgöring anges att vårdgivaren själv
har ett ansvar att genom systematisk granskning och utvärdering
säkerställa kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen (ST). Kvali
teten ska även granskas av en oberoende extern aktör. Rådet är att
en extern granskning bör göras vart femte år (4 kap. 2 § SOSFS
2015:8). Vidare har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till
syn över vårdgivaren och läkaren under specialiseringstjänst
göringen, men detta innefattar inte en kvalitetsgranskning av STutbildningen i sig.
Sedan mars 2013 driver Sveriges läkarförbund aktiebolaget
Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården, Lipus.
Lipus ansvarar för certifiering av kurser och kongresser samt admi
nistration av inspektioner av enheter som bedriver AT- och ST
utbildning.5 Socialstyrelsen ansvarar för de statligt finansierade SKkurserna (specialistkompetenskurser för läkare under specialise
ringstjänstgöring i Sverige) för ST-läkare.6

3.8

Praktisk tjänstgöring bland hälso- och
sjukvårdspersonal

En motsvarighet till de förslag som läggs i denna promemoria om
bastjänstgöring saknas för övriga hälso- och sjukvårdsyrken. Fyra
av de i Sverige 21 reglerade yrkena inom hälso- och sjukvården har
praktisk tjänstgöring efter examen som krav för att erhålla legiti
mation. Dessa yrken är kiropraktor, läkare, naprapat och psykolog
(se 4 kap. 1 § PSL). Därutöver kan läkare, sjuksköterskor och
tandläkare erhålla specialistkompetens. För sjuksköterskor består
specialiseringen av en högskoleutbildning. Läkare har allmäntjänst
5
6

www.lipus.se
www.socialstyrelsen.se
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göring som krav för legitimation och har därefter möjlighet att
göra specialiseringstjänstgöring.
Den praktiska tjänstgöring som närmast kan jämföras med bas
tjänstgöring är tandläkarnas specialiseringstjänstgöring. Innan
specialiseringstjänstgöring kan påbörjas ska tandläkaren ha utövat
allmän tandläkarpraktik under minst två år. Den allmänna tandläkar
praktiken är dock inte närmare reglerad och saknar målbeskrivning
(se 4 kap. PSF).

3.9

Internationell utblick

I arbetet med att genomföra en översyn av läkarnas specialiserings
tjänstgöring som underlag för promemorian har några närliggande
länder besökts i syfte att hämta in information om hur utbildnings
vägen för läkare reglerats i dessa länder. Två av länderna, Danmark
och Storbritannien, har i likhet med Sveriges nuvarande utbildnings
struktur, krav på praktisk tjänstgöring efter avlagd läkarexamen för
att kunna få läkarlegitimation. De andra två länder som har besökts,
Finland och Norge, har gått från kravet på praktisk tjänstgöring för
legitimation och i stället utformat nya utbildningsstrukturer där
läkarexamen direkt är legitimationsberättigande.
Norge
I Norge är utbildningsvägen från student till specialist som läkare
minst 12 år och 6 månader. Läkarutbildningen omfattar sex års
heltidsstudier. De fyra lärosäten som bedriver läkarutbildningen
påbörjade 2012 arbetet med att ta fram en ny modern utbildning
som direkt efter examen skulle leda till läkarlegitimation. Sedan
december 2012 har legitimation kunnat erhållas enligt den nya sex
åriga läkarutbildningen i Norge.7
Den 1 mars 2017 trädde en ny föreskrift8 för läkarnas specialise
ringstjänstgöring i kraft i Norge. Föreskriften meddelas av Helse
7
Enligt Andreas Wedervang-Resell, Seniorrådgiver, Avdeling spesialisering og etterutdanning
Helsedirektoratet.
8
Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (specialist
forskriften).
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og omsorgsdepartementet som ger Helsedirektoratet bemynd
igande att bl.a. fastställa specialitetsindelningen, att ta fram målbe
skrivningar och granska kvalitén på utbildande enheter. Före
skriften fastställer att läkarnas specialiseringstjänstgöring ska delas
upp i tre delar enligt följande:
– den första delen (LIS1) består av 12 månader klinisk tjänst
göring inom specialistvård och sex månader inom primärvård
– den andra delen (LIS2) genomförs av vissa grupper av speci
aliteter som en gemensam kunskapsbas
– den tredje delen är specialitetsspecifik.
Den första delen av specialistutbildningen är gemensam för alla
specialiteter, medan den andra endast genomförs av invärtesmedi
cinska respektive kirurgiska specialiteter som en gemensam kun
skapsbas. De specialiteter som inte ingår i någon av de kluster med
gemensam kunskapsbas som del två avser, går från del ett vidare till
del tre. Den tredje delen i specialiseringen är specifik för varje
specialitet. Målbeskrivningen för den första delen började gälla den
1 mars 2017, medan målbeskrivning för de övriga två utbildnings
delarna planeras att träda i kraft den 1 mars 2019.9
I den nya specialitetsordningen har alla tidigare grenspecialiteter
gjorts om till huvudspecialiteter. Specialiseringsutbildningen är
reglerad till minst 6,5 år för alla 45 specialiteter.10
Finland
I Finland är utbildningsvägen från student till specialist som läkare
minst 11–12 år. Läkarutbildning bedrivs på fem olika orter och an
svaret ligger på lärosätena och Undervisnings- och kulturministeriet.
Läkarutbildningen omfattar sex års heltidsstudier och sedan år 2011
är läkarexamen direkt legitimationsberättigande. Tidigare krävdes
praktisk tjänstgöring för att få legitimation som läkare.

https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og
godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/spesialistutdanning-for-leger.
10
Vedlegg 1, Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tann
leger (specialistforskriften).
9
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Lärosätena har även ansvar för läkarnas specialisering när det
gäller utbildningsinnehållet och för utfärdande av intyg över utbild
ningar.
I övrigt regleras läkarnas specialisering genom Social- och hälso
vårdsministeriets förordning som trädde i kraft i februari 2015.11
Det finns 50 specialiteter som tar minst 5–6 år att genomgå.12
Specialiseringen ska ske utifrån ett utbildningsprogram där minst
hälften av tiden ska fullgöras utanför universitetsjukhus varav
minst nio månader på en hälsovårdcentral.13
Danmark
I Danmark är utbildningsvägen från student till specialist som läkare
minst 11,5–12 år. Läkarutbildningen för läkare bedrivs på fyra läro
säten och omfattar sex års heltidsstudier. Därefter fås en aukto
risation att utöva yrket. För att få behörighet att självständigt utöva
läkaryrket och läkarlegitimation ska en klinisk basutbildning
(KBU) på 12 månader genomföras. KBU är uppdelad på två delar
om vardera sex månader. Den första delen av tjänstgöringen ge
nomförs inom sjukhusvård medan den andra delen kan genomföras
inom t.ex. primärvård eller sjukhusvård.
Det finns 38 olika specialiteter i Danmark och specialiserings
tjänstgöringen är mellan 5–6 år där det första året är en speciali
tetsspecifik introduktion.14 Introduktionen är reglerad att genom
föras som en första del i specialiseringen och måste godkännas innan
läkaren kan gå vidare till övriga delar av sin specialiseringstjänst
göring.15

11
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild allmänläkarutbildning (56/2015).
12
14 specialiteter tar minst fem år, medan resterande 36 ska genomföras på minst sex år.
13
Enligt 6 § Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och
specialisttandläkarutbildning samt om särskild allmänläkarutbildning (56/2015).
14
För specialisering i allmänmedicin är den specialitetsspecifika introduktionen sex månader
om man har varit i primärvård under den kliniska basutbildningen.
15
Enligt Susanne Vinther Nielsen, Overlæge, PhD, Senior Medical Officer, Evidens,
Uddannelse og Beredskab, Sundhedsstyrelsen.
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Storbritannien
I Storbritannien är utbildningsvägen från student till specialist som
läkare minst 10–15 år. Läkarutbildningen, som bedrivs på ett stort
antal lärosäten, kan variera i utformning, men omfattar som regel
fem års heltidsstudier. Därefter följer praktisk tjänstgöring på två
år inom ramen för the Foundation Programme. Efter att ha
genomgått det första året kan man ansöka om läkarlegitimation,
men man behöver fullfölja även det andra året inför påbörjande av
specialiseringstjänstgöringen.16
Majoriteten av läkare går vidare till en ST-utbildning, vilken varie
rar i längd och utformning beroende av specialitet. Tjänstgörings
tiden för General practice är tre år, medan andra ST-utbildningar
omfattar mellan 5–8 år. ST-utbildningen är målstyrd och kan på
verkas av hur kompetent ST-läkare är och om han eller hon arbetar
heltid eller forskar under sin utbildning.17

16
Enligt Kim Walker Education Director NHS Education for Scotland och Professor Jill
Morrison, Dean for Learning and Teaching, University of Glasgow.
17
https://www.healthcareers.nhs.uk/i-am/working-health/information-doctors/medical
specialty-training.
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Nuvarande föreskrift
om läkarnas
specialiseringstjänstgöring

4.1

Inledning

Av 4 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369), PSF, följer
att en läkare under minst fem år ska förvärva de kunskaper, färdig
heter och förhållningssätt som föreskrivs för att uppnå specialist
kompetens. Vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som
avses regleras genom Socialstyrelsens föreskrifter. De nuvarande
bestämmelserna för läkares specialiseringstjänstgöring (ST) finns i
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om
läkarnas specialiseringstjänstgöring. Föreskrifterna trädde i kraft
den 1 maj 2015.
Genom att kartlägga hur nuvarande bestämmelser för läkarnas
specialiseringstjänstgöring fungerar har det analyserats om det
finns behov av att ändra regelverket. För att kartlägga behovet har
underlag hämtats in från Socialstyrelsen, Läkarförbundet, hälso- och
sjukvårdens huvudmän, verksamhetsansvariga och utbildnings
ansvariga som t.ex. ST-studierektorer.

4.2

Socialstyrelsens erfarenhet av föreskriften

Socialstyrelsen har tillfrågats om hur de upplever att den nya STföreskriften (SOSFS 2015:8) fungerar i praktiken. Myndigheten
har tillfrågats om man, t.ex. utifrån inkomna frågor från ST-läkare
och handledare, har sett att någon särskild del av föreskriften åter
kommande upplevs problematisk i verksamheterna? Eller har
Socialstyrelsens utredare och medicinska sakkunniga vid prövning
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av inkomna ansökningar om specialistkompetensbevis uppmärk
sammat något anmärkningsvärt?
Av uppgifter från Socialstyrelsen framgår att det ännu är för
hållandevis få ärenden som bedömts enligt regelverket i den nya
ST-föreskriften med anledning av att övergångsregler gör det möjligt
att ansöka om specialistkompetensbevis enligt den förgående före
skriften. Specialiseringstjänstgöringar som påbörjats innan den 1 maj
2015 kan fullgöras enligt föregående föreskrift (SOSFS 2008:17)
fram till den 30 april 2022.
De specialiteter som i större omfattning har prövats enligt
SOSFS 2015:8 är främst ansökningar om specialistkompetensbevis
för de specialiteter som är nya i föreskriften, och de specialiteter
som har ändrat plats i specialistindelningen, dvs. där det skett en änd
ring gällande förhållandet mellan bas-, gren- och tilläggsspecialitet. I
bilaga 2 framgår de specialistkompetensbevis som Socialstyrelsen
utfärdat enligt SOSFS 2015:8.
Socialstyrelsens erfarenhet är att bl.a. arbetsgivare, handledare
och ST-läkare anser att målen är ändamålsenliga. Socialstyrelsen
uppger även att man inte upplever behov av att begära komplette
ring av ansökningarna i någon större utsträckning.

4.3

Verksamheternas erfarenhet av föreskriften

Underlag har också efterfrågats av utbildningsansvariga för läkar
nas specialiseringstjänstgöring så som t.ex. studierektorer, verk
samhetschefer och handledare angående hur de upplever ST-före
skriften SOSFS 2015:8. De framför att de specialitetsövergripande
delmålen (a och b) är tydligare utformade i den senaste föreskriften i
jämförelse med tidigare föreskrifter. Det har framförts att en stor
fördel med ST-föreskriften är att de lärandemål som är lika för alla
specialiteter har utformats tydligare och de upplever att strukturen
i föreskriften därmed har förbättrats avsevärt. De specialitetsöver
gripande delmålen i ST-föreskriften SOSFS 2015:8 presenteras i
bilaga 3.
Trots den positiva inställningen till den tydligare utformningen
av de specialitetsövergripande delmålen framförs även kritik. Det
har framförts att de specialitetsövergripande delmålen är fler i STföreskriften SOSFS 2015:8 jämfört med i tidigare ST-föreskrifter,
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vilket medför en risk att de specialitetsövergripande lärandemålen
tar för stor tid av utbildningen i anspråk, både avseende tjänst
göring och deltagande i andra utbildningsaktiviteter som t.ex.
kurser. De menar att risken består i att det inte blir tillräckligt med
tid över till de specialitetsspecifika lärandemålen om ST-utbild
ningen ska kunna genomföras under minst fem år som det är reglerat
i patientsäkerhetsförordningen och att ST-läkare inte får tillräckligt
med tid att lära sig relevant och nödvändig kunskap inom avsedd
specialitet.
Flera utbildningsansvariga vars erfarenheter har efterfrågats har
framfört att det finns ett behov av en nationell handbok. De anser
att det behövs en nationell handbok som med fördel utarbetas av
en myndighet. Detta för att handboken ska hålla god kvalitet och
förvaltas genom att uppdateras vid behov. En nationell handbok
med god kvalitet skulle sedan kunna bidra till att ST-utbildningar i
större utsträckning blir likformiga över hela landet.
Läkarförbundet har tagit fram rapporten Rekommendationer
för allmänna kompetenser i ST, som utgår från Socialstyrelsens STföreskrift SOSFS 2015:8. Läkarförbundet anger att Socialstyrelsen i
målbeskrivningen har lämnat ett stort utrymme för tolkning av del
målen och betonar att specialitetsövergripande mål inom en
specialitet ska kunna tillgodoräknas inom en annan specialitet utan
kompletteringar eller tillägg. Läkarförbundets rekommendationer
är därför tänkta att samordna tolkningen. Läkarförbundet menar att
det finns flera skäl för professionens företrädare att gemensamt
koordinera de övergripande målen, t.ex. för att varje landsting inte
ska behöva avsätta resurser för att genomföra samma arbete och för
att rekommendationerna ska bli likformiga.

4.4

Slutsatser

Denna kartläggning har sammantaget påvisat att Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas speciali
seringstjänstgöring övergripande fungerar väl. Bedömningen är
därmed att det inte finns behov av några större ändringar av
SOSFS 2015:8. Däremot kan införande av en eventuell ny före
skrift för bastjänstgöringen, som presenteras i kapitel 5, medföra
behov av en översyn av de specialitetsövergripande delmålen i
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gällande föreskrift SOSFS 2015:8. En föreskrift för bastjänstgöring
enligt förslaget i denna promemoria innebär att progressionen av de
specialitetsövergripande kompetensmålen behöver utredas. Detta
presenteras mer utförligt i avsnitt 5.5.3 Bastjänstgöringens läran
demål i förhållande till den övriga specialiseringstjänstgöringen.
Avseende kritiken om att de specialitetsövergripande delmålen
riskerar att ta för stor tid av specialiseringstjänstöringen i anspråk
behöver det i detta sammanhang påpekas att ST-utbildningen är
målstyrd. Minimitiden för specialiseringstjänstgöring som regleras i
PSF anger en absolut minimitid för tjänstgöringen. Regelverket
innebär dock inte ett krav på att alla läkare ska fullgöra sin speciali
seringstjänstgöring under fem år. Fokus under specialiserings
tjänstgöringen måste vara på att uppfylla målet att läkaren vid full
gjord tjänstgöring självständigt och med god kompetens ska kunna
arbeta som specialistläkare inom avsedd specialitet.
När det gäller de uppgifter som kommit fram gällande de
specialitetsövergripande delmålen och behovet av en nationellt ut
formad handbok görs bedömningen i denna promemoria att det är
ett behov som bör tillgodoses. Mot denna bakgrund föreslås en
handbok och förslaget presenteras närmare i avsnitt 5.7 Handbok
för att konkretisera föreskrifter och allmänna råd.
Sammanfattningsvis görs bedömningen, utifrån inkomna upp
gifter, att SOSFS 2015:8 verkar ha tagits emot väl inom de olika
utbildningsverksamheterna för läkarnas specialiseringstjänstgöring
och att den övergripande bedöms vara ändamålsenlig. Det har inte
kommit fram några avgörande uppgifter som indikerar att det finns
ett behov av att ändra föreskriften.
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5.1

Inledning

Hälso- och sjukvårdens övergripande syfte är att tillgodose befolk
ningens behov av god vård. En förutsättning för att kunna åstad
komma detta, med hög patientsäkerhet och på ett kostnads
effektivt sätt, är kompetent vårdpersonal. En grundläggande ut
gångspunkt för förslagen i denna promemoria är att, utifrån Läkar
utbildningsutredningens förslag i betänkandet För framtidens hälsa
– en ny läkarutbildning (SOU 2013:15), beakta läkarnas speci
alisering och hur denna ska kunna säkerställa god hälso- och
sjukvård.
Läkarutbildningsutredningen menar att förslagen i betänkandet
skapar förutsättningar för en sammanhållen utbildning med tydlig
vetenskaplig förankring och genomtänkt progression, det vill säga
att kunskaper och kliniska färdigheter kontinuerligt breddas och
fördjupas. I det nya föreslagna systemet ska läkarexamen utan krav
på ytterligare examinationer eller tjänstgöring direkt kunna ligga
till grund för läkarlegitimation. En legitimationsgrundande läkar
utbildning tydliggör lärosätenas övergripande ansvar att förbereda
läkarstudenterna för att självständigt kunna utöva yrket. Betyd
elsen av läkarexamen blir i det nya föreslagna systemet tydligare då
det utan krav på ytterligare examinationer eller tjänstgöring direkt
leder till läkarlegitimation.
En förändrad läkarutbildning medför ett behov av en struktu
rerad introduktion för läkare till hälso- och sjukvården. Över
gången från en förändrad läkarutbildning till specialiseringstjänst
göringen bedöms vara för brant avseende den kliniska erfarenhets
nivån. Ett sammanhållet system behöver skapas mellan en föränd
rad läkarutbildning och vidareutbildningen till specialistläkare
genom att stärka den grundläggande kliniska kompetensen och

41

Förslag och bedömningar

Ds 2017:56

förmågan till självständigt medicinskt beslutsfattande i samband
med övergången från student till legitimerad läkare. Mot denna
bakgrund presenteras i detta kapitel förslag om att nuvarande
strukturen med allmäntjänstgöring ska upphöra och att bas
tjänstgöring ska införas som en del av läkarnas specialiserings
tjänstgöring.

5.2

Förslag om att allmäntjänstgöring för läkare ska
tas bort

Promemorians förslag: Läkarexamen, utan ytterligare krav på
praktisk tjänstgöring, ska utgöra underlag för legitimation. Den
nuvarande strukturen med allmäntjänstgöring efter examen ska
upphöra.
Den avgift som tas ut för prövning av ansökan om läkar
legitimation ska beräknas enligt avgiftsklass 2 enligt avgifts
förordningen.

Skälen för förslagen
Som nämnts tidigare föreslog Läkarutbildningsutredningen i sitt
betänkande bl.a. att läkarexamen, utan krav på efterföljande allmän
tjänstgöring, ska ligga till grund för Socialstyrelsens prövning av
behörighet för läkaryrket (legitimation).
För att ge en samlad bild av vilka författningsändringar som är
nödvändiga dels med anledning av den nyssnämnda reformen, dels
som en följd av införandet av en klinisk bastjänstgöring inom
ramen för specialiseringstjänstgöringen, presenteras även i denna
promemoria motsvarande förslag som Läkarutbildningsutred
ningen lade fram. Ändringarna föreslås dock i nu gällande författ
ningar och med vissa språkliga justeringar.
Eftersom Socialstyrelsen vid prövningen av en ansökan om
legitimation som läkare enligt de nya bestämmelserna inte kommer
att göra någon bedömning av om de kunskapsmål som ställs inom
ramen för allmäntjänstgöringen är uppfyllda bör en lägre avgift för
handläggningen tas ut. I promemorian föreslås därför en ändring i
8 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen med innebörd att avgiften

42

Ds 2017:56

Förslag och bedömningar

ska beräknas enligt avgiftsklass 2 enligt avgiftsförordningen
(1992:191), i stället för enligt klass 4. Vidare föreslås en
följdändring i 8 kap. 3 § patientsäkerhetsförordningen. Förslag om
ikraftträdande- och övergångsbestämmelser behandlas i avsnitt 5.4.

5.3

Förslag om införande av en klinisk
bastjänstgöring för läkare

Promemorians förslag: En klinisk bastjänstgöring (BT) för
läkare införs som en första del av läkarnas specialiseringstjänst
göring (ST). Bastjänstgöringen ska endast behöva genomföras
en gång.
Den sammanlagda tjänstgöringstiden för läkarnas specialise
ringstjänstgöring, inklusive BT, ändras från minst fem år till
minst fem år och sex månader.
Förslaget innebär även att meriter från annan relevant ut
bildning och andra relevanta kunskaper och färdigheter får till
godoräknas i bastjänstgöringen.

Skälen för förslagen
Förslaget gäller läkarnas specialiseringstjänstgöring, som är en val
fri vidareutbildning för läkare. Förslaget innebär att efter läkar
examen, som leder till läkarlegitimation, ska en tjänstgöring ge
nomföras som en fristående förberedande första del i specialise
ringstjänstgöringen. Bastjänstgöringen ska närmare regleras i före
skrift. Arbetet med framtagande av denna föreskrift bör ge
nomföras i samråd med de aktörer som är involverade i läkarnas ut
bildning och specialisering, bl.a. hälso- och sjukvårdens huvudmän
och lärosäten med tillstånd att utfärda läkarexamen. Ikraftträdandeoch övergångsbestämmelser för förslaget presenteras i avsnitt 5.4.
Socialstyrelsen har enligt 4 kap. 5 § patientsäkerhetsförord
ningen (2010:1369), PSF, bemyndigande att bl.a. meddela före
skrifter om specialiteter där specialistkompetens kan uppnås och
att föreskriva om vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt
som ska gälla för varje specialistkompetens. Uppdraget att utarbeta
en föreskrift för läkarnas bastjänstgöring bedöms falla in inom
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ramen för Socialstyrelsens bemyndigande med anledning av att BT
föreslås vara en del av ST. Någon ändring av Socialstyrelsens be
myndigande är därför inte nödvändig.
Det föreslås således att det ska vara ett krav att läkare genomgår
bastjänstgöringen och uppvisar kompetens enligt målbeskrivningen
för bastjänstgöringen innan läkaren kan gå vidare i sin speciali
sering, vilken regleras i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Det
föreslås att intyg om uppnådd kompetens för bastjänstgöring ska
redovisas till Socialstyrelsen i samband med ansökan om specialistkompetensbevis tillsammans med samtliga intyg enligt gällande STföreskrift. I avsnitt 5.6 Bedömning av uppnådd kompetens för
läkarnas bastjänstgöring, förs det fram förslag om bedömningar
och intygande av måluppfyllelse för bastjänstgöringen.
Figur 5.1

En ny utbildningsstruktur för läkares utbildning
och specialisering

Läkarutbildningsutredningens förslag innebär att lärosätena ska
ansvara för läkarutbildningen ända fram till läkarexamen och
läkarlegitimation. Bastjänstgöringen ska genomföras i det kliniska
patientnära arbetet som läkare hos arbetsgivare som bedriver
offentligt finansierad sjukvård. Det övergripande ansvaret för bas
tjänstgöringen föreslås därmed ligga på hälso- och sjukvårdens
huvudmän.
I denna promemoria görs bedömningen att det finns ett behov
av samarbete mellan lärosäten med tillstånd att utfärda läkarexamen
och hälso- och sjukvårdens huvudmän under hela utbildningstiden
för läkare. Läkarutbildningsutredningen föreslår att studenterna i
den förändrade läkarutbildningen ska ha längre sammanhängande
perioder av verksamhetsintegrerat lärande, vilket sker inom hälso
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och sjukvården. Vid en reform av läkarutbildningen och bestäm
melserna om när legitimation utfärdas ansvarar lärosätena för
läkares utbildning hela vägen till läkarlegitimation. Det innebär att
lärosätena har konkret kännedom om vilket behov nylegitimerade
läkare har av utveckling och vilken nivå som är lämplig. Det är med
anledning av detta betydelsefullt att lärosätena samverkar med
hälso- och sjukvårdens huvudmän avseende läkarnas bas- och
specialiseringstjänstgöring.
Anställningsförhållanden under bastjänstgöring
I denna promemoria görs inte bedömningar om vilka anställnings
förhållanden som ska gälla under bastjänstgöringen. Det förslag
som presenteras i promemorian om bastjänstgöring innebär inte
någon reglering av anställningsförhållandena eller att tjänstgör
ingen ska genomföras inom ett blockförordnande, likt de som finns
för nuvarande allmäntjänstgöring. Se avsnitt 3.2 Legitimation som
läkare. I promemorian föreslås att bastjänstgöring ska utformas som
en separat tjänstgöringsdel inom ramen för läkarnas specialiserings
tjänstgöring.
Att allmäntjänstgöringen avskaffas innebär även att landstingens
nuvarande skyldighet att tillhandahålla tjänst för allmäntjänstgöring
tas bort. I stället föreslås ett tillägg om att det i landstingen ska finnas
möjligheter till anställning för läkares specialiseringstjänstgöring
inklusive bastjänstgöring i en omfattning som motsvarar det planerade
framtida behovet av läkare med specialistkompetens i klinisk verk
samhet, se avsnitt 1.2 Förslag till lag om ändring i hälso- och sjuk
vårdslagen (2017:30). Det är viktigt att landstingen tar detta ansvar
för att förhindra onödiga flaskhalsar i systemet.
Det krav som ska ställas för att få påbörja en specialiserings
tjänstgöring inklusive bastjänstgöring är en svensk legitimation som
läkare. Alla legitimerade läkare som väljer att påbörja specialise
ringstjänstgöring ska genomgå bastjänstgöringen som en första del i
sin specialisering. Detta gäller oavsett utbildningsland. Utöver läkare
utbildade i Sverige gäller detta även läkare med utbildning inom
EU/EES som kan få läkarlegitimation i Sverige genom att få sina
yrkeskvalifikationer automatiskt erkända. Det gäller också läkare
med utbildning utanför EU/EES som t.ex. genomgått Social
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styrelsens särskilda process för att erhålla svensk läkarlegitimation.
Regelverk för dessa sätt till svensk läkarlegitimation presenteras i
kapitel 3 om gällande rätt.
Förslagen syftar till att möjliggöra en stor frihet för arbetsgivare
och arbetstagare att utforma lämpliga bastjänstgöringar. Inom
ramen för bastjänstgöringen ska individuella utbildningsprogram
kunna utformas utifrån hälso- och sjukvårdens samt arbetsgivarens
behov, i kombination med läkarens behov av klinisk träning. Bas
tjänstgöringen föreslås innehålla två särskilt specificerade tjänst
göringsställen, men i vilken ordning dessa ska genomföras bör inte
regleras (detta presenteras mer utförligt i avsnitt 5.5 Målbeskriv
ning för bastjänstgöring). Syftet med denna strävan är att möjlig
göra ett flexibelt regelverk som underlättar för att bastjänstgöring
ska kunna erbjudas på alla hälso- och sjukvårdsnivåer och vid fler
vårdinrättningar än de som i dag har möjlighet att erbjuda ATtjänster. Detta för att motverka att det uppstår en brist på BTtjänster i förhållande till samhällets behov av specialistkompetenta
läkare.
Målstyrd bastjänstgöring
Bastjänstgöringen föreslås, i likhet med den övriga specialiserings
tjänstgöringen, utformas som en målstyrd utbildning där kompe
tensen tillgodogörs genom främst klinisk tjänstgöring. Det innebär
att den tjänstgöringstid som behövs för att uppnå kompetens enligt
målbeskrivningen för bastjänstgöringen kommer att variera mellan
olika läkare. Beroende av tidigare erfarenheter och individuella
förutsättningar till lärande kommer olika individer att behöva
tjänstgöra under olika lång tid under sin bastjänstgöring. Normtiden beräknas till tolv månaders heltidstjänstgöring. Detta avser
tjänstgöringstid för en genomsnittlig läkare som inte kan tillgodo
räkna sig någon kunskap sedan tidigare.
I denna promemoria föreslås även att det i föreskriften ska ut
formas särskilda regler för tillgodoräknande av tidigare kunskap
och erfarenhet in i bastjänstgöringen. Tidigare uppnådd kunskap
och erfarenhet, från annat än endast utbildning från tidigare uppnådd
specialistkompetens eller utbildning på forskarnivå, bör få tillgodo
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räknas.1 Det kan till exempel vara kunskap och kompetens från
annan tjänstgöring eller kompetens som uppnåtts via Social
styrelsens legitimationsprocess. Syftet med detta är att läkare ska få
möjlighet att tillgodoräkna sig kunskaper och erfarenheter utifrån ett
mer flexibelt regelverk till bastjänstgöringen än till andra delar av
specialiseringstjänstgöringen.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås i denna promemoria en
ändring av 4 kap 1 § patientsäkerhetsförordningen i fråga om tiden
för specialiseringstjänstgöring. Bestämmelsen ska ändras från att
specialiseringstjänstgöring ska genomföras under minst fem år till
att den ska genomföras under minst fem år och sex månader, vilket
inkluderar tiden för bastjänstgöringen.
Behov av en gemensam introduktion till svensk hälso- och sjukvård
som inledning på specialiseringstjänstgöringen
Utifrån den översyn av läkarnas specialiseringstjänstgöring, som
ligger till grund för denna promemoria, konstateras att det finns
behov av en bastjänstgöring för läkare. Bastjänstgöringen anses på
ett strukturerat sätt syfta till att stödja läkare tidigt i deras
professionella utveckling och tydliggör progressionen (dvs. att
kunskaper och kliniska färdigheter kontinuerligt breddas och för
djupas) från läkarutbildningen till specialiseringstjänstgöringen.
Denna ändring bedöms nödvändig eftersom ordningen med
allmäntjänstgöring som krav för att erhålla legitimation föreslås
avskaffas.
Allmäntjänstgöringen i nuvarande utbildningsstruktur, vilken
ger en bred klinisk kompetens inom svensk hälso- och sjukvård, är
inte tillgänglig för bl.a. läkare med legitimationsgrundande utbild
ning från länder inom EU/EES. Eftersom bastjänstgöring föreslås
införas som en integrerad del av läkarnas specialiseringstjänstgöring
medför detta en möjlighet för läkare med utbildning från andra
länder än Sverige att, inom ramen för sin specialiseringstjänstgöring
få ta del av en strukturerad introduktion till svensk hälso- och
sjukvård. Detta innebär en möjlighet att säkerställa en jämn grund
läggande kompetens i yrkesrollen som läkare, som då motsvarar
1

Detta gäller specialiseringstjänstgöringen och regleras enligt 4 kap 1 § PSF.
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behov och arbetssätt i svensk hälso- och sjukvård, för alla läkare
oavsett vilket land eller lärosäte han eller hon har sin läkarutbild
ning från.
I dag finns det ett antal olika lokala lösningar på behovet av en
strukturerad introduktion för läkare med utbildning från andra
länder än Sverige. Dessa lokala lösningar är inte centralt reglerade
och inte heller jämnt fördelade över landet. Det bedöms vara
fördelaktigt att inledningen av specialiseringstjänstgöringen, genom
en bastjänstgöring, regleras nationellt. Därigenom blir inledningen
av specialiseringstjänstgöringen mer jämn och läkarnas kompetens
mer likvärdig vilket är viktigt för att kunna ge en jämlik och god
vård över hela landet.
Ett sammanhållet system för läkares utbildning och specialisering
En av anledningarna till att Läkarutbildningsutredningen föreslog
en ny utbildningsstruktur för läkare är att det nuvarande systemet
med allmäntjänstgöring inte kvalitetssäkras på ett godtagbart sätt.
Allmäntjänstgöring introducerades för drygt femtio år sedan som
ett sätt att introducera AT-läkare i vården under handledning och
som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. AT-läkare bidrar till pro
duktion av vård. Genom utformningen av allmäntjänstgöringen
sågs även möjlighet till att stimulera rekryteringen till brist
specialiteter. Allmänmedicin och psykiatri är än i dag specialiteter
där landstingens efterfrågan överstiger tillgången av ST-läkare.2
En förändrad läkarutbildning kan i större utsträckning än tidi
gare göra det möjligt att sätta hälso- och sjukvårdens behov i fokus.
Det ger även en möjlighet att utbilda läkare som är särskilt kompe
tenta att tillgodose befolkningens behov av vård. Förslaget om en
sexårig läkarutbildning innebär också en bättre harmonisering med
de förändringar av läkarutbildningar som redan skett i andra, främst
europeiska, länder (se även avsnitt 3.9 Internationell utblick).
En stor fördel med förslaget om en förändrad läkarutbildning är
att fler legitimerade läkare kommer att vara verksamma inom hälsooch sjukvården. I stället för att tjänstgöra med ett vikariatförord
nande som icke legitimerad läkare innan och under allmäntjänst
2

Socialstyrelsen, Nationella planeringsstödet 2017.
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göringen, kommer läkarlegitimation att erhållas efter läkarexamen.
Bastjänstgöringen kan bidra till att introducera läkare till hälso- och
sjukvården och säkra en jämn grundläggande kompetens hos nylegitimerade läkare, oavsett utbildningsbakgrund.
Genom en reform av läkarutbildningen och införandet av bas
tjänstgöringen, som en första del i läkares specialisering, kan ett
sammanhållet system skapas från student till specialist. Den nya
strukturen skulle ge en effektivare och tydligare sammanhållen väg
från påbörjad läkarutbildning till specialistkompetens.
I och med att bastjänstgöringen föreslås vara målstyrd och
öppen för alla läkare efter erhållen svensk läkarlegitimation kan
bastjänstgöringen utformas olika utifrån läkarens behov vilket kan
möjliggöras genom ett flexibelt regelverk med fokus på målupp
fyllelse. Detta bedöms ge en mer individualiserad väg till att bli
specialistläkare. Förslagen syftar främst till att säkra den profess
ionella utvecklingen hos den nylegitimerade läkaren, men kan ha
som följd att utbildningsvägen till färdig specialist kan bli kortare än
i dag, vilket i förlängningen ger längre tid i arbete som specialist
läkare.
Intyg om uppnådd kompetens för bastjänstgöringen
Översynen av läkarnas specialiseringstjänstgöring, som ligger till
grund för den här promemorian, har utrett frågan om ett intygsförfarande av bastjänstgöringen. Frågeställningen har varit om in
tyg om uppnådd kompetens enligt målbeskrivningen för bastjänst
göring ska prövas separat av Socialstyrelsen eller tillsammans med
övriga intyg om specialiseringstjänstgöringen efter fullgjord ST.
De fördelar som identifierats med att läkare efter genomgången
bastjänstgöring ska ansöka om intyg om uppnådd kompetens från
Socialstyrelsen är dels att det skulle innebära en försäkran för bl.a.
patienter, anhöriga och vårdpersonal vilken kompetens läkaren har,
dels skulle det möjligen underlätta för arbetsgivare vid anställning
till ST-tjänster att kontrollera om kompetens för BT har uppnåtts i
HOSP3.

3

Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
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Det har även kommit fram juridiska fördelar med att Social
styrelsen prövar och utfärdar kompetensbevis för bastjänst
göringen. Det skulle dels ge den enskilde läkaren möjlighet att få en
oberoende prövning av en ansökan om kompetensbevis, dels skulle
det också kunna ge möjligheter att genom lagstiftning reglera vissa
arbetsuppgifter till den kompetensnivån som uppnådd kompetens
enligt målbeskrivning för bastjänstgöringen medför.
Det framkommer även vissa nackdelar med ett intygsförfarande
hos Socialstyrelsen för att erhålla kompetensbevis för bastjänst
göringen, varför det i denna promemoria föreslås att prövning av
BT ska ske av Socialstyrelsen först vid fullgjord specialiserings
tjänstgöring.
De nackdelar med intygsförfarandet som har kommit fram be
rör effektiviteten och flexibiliteten i systemet. Ett förfarande där
Socialstyrelsen prövar bastjänstgöringen separat innebär en för
längd handläggningstid jämfört med en sammanhållen prövning, och
medför eventuellt ställtider där läkaren behöver vänta på Social
styrelsen beslut. Ställtiderna innebär även att det försvårar lång
siktig planering av specialiseringstjänstgöringen där läkaren och
arbetsgivaren behöver invänta Socialstyrelsens beslut.
För de fall där läkaren har erfarenhet från specialiseringstjänst
göring från ett annat land och sedan fullgör sin ST i Sverige anses
det vara mer lämpligt att arbetsgivaren bedömer om läkaren uppfyllt
kraven för bastjänstgöring än att läkaren först ansöker om prövning
av bastjänstgöring hos Socialstyrelsen. Det anses vara mer patient
säkert att arbetsgivaren som ser läkaren i arbete bedömer målupp
fyllnaden än att Socialstyrelsen bedömer den utifrån endast
pappersunderlag.
Trots att det finns argument som talar för att bastjänstgöringen
ska prövas separat bedöms argumenten inte vara av sådan art att det
motiverar ett införande av en sådan process. Det bedöms att det
finns större vinster med en mer sammanhållen process för pröv
ningen av BT och ST.
Ett flexibelt regelverk
Vikten av att skapa ett effektiv och flexibelt regelverk av hög kva
litet har tidigare berörts i denna promemoria. Detta görs möjligt
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genom att bastjänstgöringen, som syftar till att skapa ett samman
hållet system av läkarnas grundutbildning och specialisering, regle
ras i syfte att säkerställa en jämn och god kompetens hos läkare,
men även med hänsyn tagen till vårdens organisation. Av tidigare
erfarenheter om de problem som regelverket kring allmäntjänst
göring uppges leda till har det i denna promemoria eftersträvats att
presentera förslag så att liknande problem inte uppstår för bas
tjänstgöringen. Som exempel har flera hälso- och sjukvårds
huvudmän fört fram att man skulle vilja anställa fler AT-läkare, men
att regleringen av tjänstgöringsställen och anställningsförhållandet
för AT förhindrar möjligheten rent organisatoriskt.
För att motverka att det fortsatt uppstår långa väntetider för
läkare att få en anställning för bastjänstgöring, i likhet med de långa
väntetider som finns för att få AT-tjänster i dag, föreslås ett mer
flexibilitet regelverk. Genom att möjliggöra fler tjänstgöringsställen
utan att reglera i vilken turordning de ska genomföras, och inte
heller reglerade former för anställningen, ger det hälso- och sjuk
vårdshuvudmännen möjlighet att anställa fler BT-läkare. Kvaliteten
på bastjänstgöringen säkerställs genom målbeskrivningen och
genom formerna för bedömning av uppnådd kompetens. Även av
seende bedömningen har flexibiliteten beaktats vilket innebär att
bedömningen bör ske utifrån eller med grund i det kliniska arbetet
och att den kan utformas utifrån individuella behov.
Utbildningsaktiviteter inom ramen för bastjänstgöring
Det föreslås i denna promemoria att bastjänstgöring ska genom
föras främst i form av klinisk tjänstgöring. I övrigt föreslås det att
Socialstyrelsen ska utreda om det behövs andra utbildningsaktivi
teter för måluppfyllelse av målbeskrivningen. För en uppfyllnad av
vissa lärandemål skulle det eventuellt behövas kurser eller andra
utbildningsaktiviteter för att kunna säkerställa att alla, oavsett ut
bildningsbakgrund, kan uppnå avsedd kompetensnivå.
Det är av stor vikt att Socialstyrelsen vid föreskriftsarbetet har i
åtanke att inte reglera krav på utbildningsaktiviteter som skulle
kunna motverka ett effektivt flöde genom bastjänstgöringen och
medföra att tjänstgöringen eventuellt stoppas upp, t.ex. i väntan på
att få tillgång till en föreskriven kurs.
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Tjänstgöringstiden
Det har tidigare redovisats i detta avsnitt att bastjänstgöringen be
räknas pågå ungefär tolv månader. Detta anses motsvara en tjänst
göringstid på heltid för en genomsnittlig läkare som inte kan till
godoräkna sig någon kompetens sedan tidigare. Bastjänstgöringen
föreslås i likhet med specialiseringstjänstgöringen vara målstyrd
och ska utformas utifrån varje enskild läkares förutsättningar. Hur
lång tjänstgöringstid som behövs för måluppfyllelse av målbeskriv
ningarna kan variera beroende av de erfarenheter som den enskilde
läkaren har sedan tidigare och på varje läkares individuella kun
skaper.
Det har även presenterats författningsförslag om en ändring i
patientsäkerhetsförordningen som innebär att specialiseringstjänst
göringen ska genomföras under minst fem år och sex månader i
stället för som i dag att den ska genomföras under minst fem år.
Utifrån förslaget att specialiseringstjänstgöringen ska genomföras
på minst fem år och sex månader bör betonas att tjänstgöringstiden
inte avser omfatta den del som gäller nuvarande specialiserings
tjänstgöringen, utan endast den del som tillkommer i och med för
slaget om bastjänstgöring. Den förändring av tjänstgöringstiden
som föreslås gäller den kortaste tjänstgöringstid som det bedöms
vara möjligt att uppnå bastjänstgöringens kompetensmål på. Det är
således inte avsikten att tjänstgöringstiden för bastjänstgöringen
generellt ska uppgå till sex månader, utan detta anger minimumtiden det ska vara möjligt att genomgå tjänstgöringen på.

5.4

Ikraftträdande och övergångsregler

Promemorians förslag: Äldre bestämmelser om allmäntjänst
göring och specialiseringstjänstgöring samt om avgift för pröv
ning av ansökan om läkarlegitimation ska fortsatt gälla för den
som har fått läkarexamen enligt nuvarande lydelse eller har fått
ett beslut från Socialstyrelsen om att genomgå allmäntjänst
göring som krav för legitimation.
De förslag som presenteras i denna promemoria innebär att regel
verket för bastjänstgöring träder i kraft den 1 juli 2020. Den före
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slagna ikraftträdandetidpunkten utgår från ett antagande om att
den förändrade läkarutbildningen startar höstterminen 2020. Läkar
studenter som går den föreslagna sexåriga läkarutbildningen
kommer således inte att genomgå bastjänstgöringen förrän efter att
de har fått läkarexamen. Däremot kommer alla som erhåller svensk
läkarlegitimation genom den s.k. tredjelandsordningen eller genom
ett automatiskt erkännande av formella kvalifikationer som läkare
att omfattas av bestämmelserna om bastjänstgöring som inledning
på specialiseringstjänstgöringen redan vid ikraftträdandet.
Det kan förekomma fall där en person har påbörjat nuvarande
läkarutbildning men slutför sin utbildning enligt den nya föreslagna
läkarutbildningen, vilket skulle kunna innebära att vissa personer
utbildade i Sverige påbörjar bastjänstgöring tidigare.
Förslagen om ikraftträdande och övergångsregler bygger på ett
antagande om att förslag om en förändrad examensbeskrivning i
bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) utifrån Läkarutbild
ningsutredningens förslag tillämpas första gången vid antagning till
utbildning som börjar höstterminen 2020. Ett antagande görs även
om att övergångsbestämmelserna för en förändrad läkarutbildning
följer Läkarutbildningsutredningens förslag med den förskjutning
som följer för ikraftträdandedatum.
Socialstyrelsen och lärosätena bör få lika lång tid att förbereda
sina respektive organisationer och regelverk till den nya läkar
utbildningen och bastjänstgöringen. Lärosätenas omställningsarbete
avser utöver anpassning av administrativa system även t.ex. ut
formning av utbildningsplaner och kursplaner medan Socialstyrelsen
ska ta fram föreskrift om bastjänstgöringen.
Med förskjutningen av ikraftträdande för den nya läkarutbild
ningen föreslås att ändringarna i patientsäkerhetslagen (2010:659),
hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetsförordningen och hälso
och sjukvårdsförordningen (2017:80) träder i kraft den 1 juli 2020.
I promemorian föreslås i huvudsak motsvarande övergångs
bestämmelser som Läkarutbildningsutredningen lade fram, med
vissa språkliga justeringar och med anpassning till det framskjutna
ikraftträdandet. Förslagen innebär att de äldre bestämmelserna om
praktisk tjänstgöring som villkor för legitimation som läkare och
om allmäntjänstgöring fortsatt ska gälla för dem som avlagt läkar
examen enligt nuvarande bestämmelser i högskoleförordningen och
för dem som fått beslut från Socialstyrelsen om att genomgå

53

Förslag och bedömningar

Ds 2017:56

allmäntjänstgöring som krav för legitimation. Någon tidsbegräns
ning av övergångsbestämmelserna föreslås dock inte i nuläget.
I promemorian föreslås därutöver att de äldre bestämmelserna i
patientsäkerhetsförordningen om specialiseringstjänstgöring och om
avgift för prövning av ansökan om läkarlegitimation ska fortsätta att
gälla för den som genomgått den äldre läkarutbildningen eller fått ett
beslut om att genomgå allmäntjänstgöring.

5.5

Målbeskrivning för bastjänstgöringen

Promemorians bedömning: Socialstyrelsen bör få i uppdrag att
utarbeta en föreskrift för läkarnas bastjänstgöring. Föreskriften
bör reglera att det ska krävas fullgjord bastjänstgöring för er
hållande av specialistkompetens. Följande tio lärandemål bör
ingå i bastjänstgöringen
– akuta, livshotande sjukdomstillstånd
– vanligaste sjukdomstillstånden
– medarbetarskap och ledarskap
– etik, mångfald och jämlikhet
– vårdhygien och smittskydd
– lagar och föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisa
tion
– kommunikation
– sjukdomsförebyggande arbete
– läkemedel
– övriga kompetenser.
Bastjänstgöringen bör vara målstyrd utifrån de lärandemål som
fastställs i föreskriften, och bör fullgöras under
– tre till fyra månader inom primärvård
– tre till fyra månader inom akutsjukvård
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– i övrigt maximalt ytterligare två tjänstgöringsplaceringar
inom specialitet där kliniska inslag ingår i det vardagliga
arbetet.
Bastjänstgöringen bör fullgöras inom specialiteter där läkaren
har egna direkta patientkontakter samt ansvar för utredning och
behandling.
Det är betydelsefullt att kunskaper inom psykiatri särskilt
beaktas och ryms inom bastjänstgöringen.

Skälen för bedömningen
Ovan nämnda lärandemål bör utgöra målbeskrivningen för bas
tjänstgöringen med anledning av att valda områden representerar
en grundläggande förståelse för svensk sjukvård och generell
klinisk kompetens som varje läkare ska förvärva, vilket bidrar till
att upprätthålla och säkerställa en god och hög kvalitet hos fram
tida läkare i Sverige.
5.5.1

Bastjänstgöringens lärandemål

Det huvudsakliga förslaget om att införa en bastjänstgöring för
läkare grundar sig i en bedömning och analys om vad detta tjänst
göringsavsnitt ska resultera i för kompetenser. Socialstyrelsen bör
utarbeta lärandemålen i föreskrifter utifrån dessa kompetens
områden.
Bastjänstgöringen bör i stora delar fokusera på medicinskt be
slutsfattande inom olika former av öppen hälso- och sjukvård, dvs.
primärvård och den icke-specialiserade delen av närsjukvården
såsom akutmottagningar. Läkare som genomgår bastjänstgöringen
bör arbeta med diagnostik och behandling av åkommor och sjuk
domar i ett oselekterat patientmaterial. Särskilt fokus bör läggas på
akuta åkommor samt vanliga sjukdomar hos stora patientgrupper. I
det senare fallet åsyftas t.ex. personer med infektionssjukdomar,
personer med funktionella besvär, personer med missbruk, multi
sjuka äldre, personer med psykisk ohälsa samt så kallade folksjuk
domar som reumatiska sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes
etc.
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Det bedöms vara viktigt för en patientsäker vård att läkare under
bastjänstgöring tränar och utvecklar sina kommunikativa kompe
tenser och därigenom möjliggör patienters delaktighet. Samverkan
och samarbete med yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och
andra aktörer i samhället ska prioriteras.
Lärandemålen ska ses i ljuset av att de ska utföras självständigt i
yrkesrollen som legitimerad läkare till skillnad från tidigare verk
samhetsintegrerat lärande i studentrollen under handledning. Det
förslag som presenteras i denna promemoria om införande av bas
tjänstgöring för läkare grundar sig i att tjänstgöringsavsnittet bör
innehålla de tio områden som presenteras nedan. Exempel på hur
ett lärandemål skulle kunna utformas i en föreskrift presenteras i
bilaga 4.
Lärandemål om akuta, livshotande sjukdomstillstånd och de
vanligaste sjukdomstillstånden
Det bedöms grundläggande för en läkare att ha kompetens att
diagnostisera och initialt behandla akuta, livshotande sjukdoms
tillstånd samt de vanligaste sjukdomstillstånden. Kunskaper inhäm
tade under läkarutbildningen behöver breddas och fördjupas medan
färdigheter och förhållningssätt behöver tränas under bastjänst
göringen med syftet att stärka förmågan till medicinsk besluts
fattande och underlätta övergången från student till verksam legi
timerad läkare.
I utformandet av målbeskrivningen för bastjänstgöring bedöms
det i denna promemoria vara viktigt att uppmärksamhet riktas mot
psykiatriska sjukdomstillstånd. Den psykiska ohälsan ökar i
Sverige,4 och därmed ökar även behovet av läkare som kan tillgodose
god kunskapsbaserad vård. Patienter med psykiska sjukdomar,
såsom t.ex. bipolära sjukdomar, ångestsyndrom och beroende
tillstånd, söker första linjens sjukvård men också psykiatrisk öppenoch slutenvård. Framtidens läkare behöver kunna bemöta och
behandla patienter med psykiska sjukdomar och annan samsjuklig
het. Till exempel bedöms det vara av stor vikt att läkare efter full
4
Backhans M, Stjernschantz Forsberg J, Lager A (redaktörer). Folkhälsorapport 2015.
Stockholm: Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting;
2015.
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gjord bastjänstgöring har god klinisk erfarenhet av att bedöma
suicidrisk samt att utföra särskilda undersökningar och bedöm
ningar som underlag för att skriva vårdintyg.
Mot denna bakgrund bör lärandemålen även inkludera akuta,
livshotande och de vanligaste psykiatriska sjukdomstillstånden.
Läkaren under bastjänstgöring kan lämpligen tillgodogöra sig kun
skap och klinisk erfarenhet enligt lärandemålet inom ramen för
primärvårdstjänstgöringen eller akuttjänstgöringen. Verksamhets
chef tillsammans med huvudhandledare bör bedöma om detta
behov är uppfyllt inom ramen för placeringarna inom bastjänst
göringen för den enskilde läkaren (se även avsnitt 5.6 Bedömning
av uppnådd kompetens för läkarnas bastjänstgöring). Om så inte är
fallet bör läkaren tjänstgöra minst en månad inom psykiatrisk akut
sjukvård och delta i jourverksamhet.
Lärandemål om medarbetarskap och ledarskap
Den legitimerade läkaren utövar ledarskap t.ex. i patientmötet,
under rond och i teamarbetet. Att få handledning och träning i
medarbetarskap och ledarskap i rollen som läkare är viktigt. När
det gäller ledarskap syftas det på såväl det personliga ledarskapet
och den personliga utvecklingen som på det formella, och ofta in
formella, ledarskapet på arbetsplatsen.
Lärandemål om etik, mångfald och jämlikhet
Kunskaper om etiska principer samt praktiserande av medicinsketiska principer bör uppvisas. Dessutom behövs förmåga att identi
fiera etiska konflikter och att kunna hantera dessa. Alla människors
lika värde och rättigheter ska respekteras och BT-läkarens färdig
heter i detta bör bedömas. Detta betyder att människor ska bemötas
med respekt oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
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Lärandemål om vårdhygien och smittskydd
God hygien och rutiner för att förhindra smittspridning minskar
risken för vårdrelaterade infektioner. Ingående kunskaper samt
praktiska färdigheter i hygien samt smittskydd bör kunna uppvisas
av BT-läkaren.
Lärandemål om lagar och föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens
organisation
Kunskap om hälso- och sjukvårdssystemet samt om lagar och före
skrifter i Sverige är essentiellt och grundläggande för legitimerade
läkare. Dessa kunskaper bör även ingå som lärandemål för bas
tjänstgöringen för att möjliggöra att läkare fördjupar och prakti
serar sina kunskaper ytterligare. Lärandemål om detta i bastjänst
göringen möjliggör även för läkare med utbildning från andra länder
än Sverige att få en grundläggande kompetens om lagar, föreskrifter
och svensk hälso- och sjukvård.
Lärandemål om kommunikation
Att kunna kommunicera med patienter och närstående är central i
läkarens profession. Efter genomgången bastjänstgöring bör läkare
självständigt kunna planera och genomföra hela vårdprocessen till
sammans med patienten och utifrån dennes behov, kunskaper,
erfarenheter och förmågor. Planering av vårdprocessen bör ske till
sammans med patienter och anhöriga.
Kommunikation med medarbetare, vårdteam och samarbets
partners inom och utanför vården är viktig. Detta för att bidra till
en så patientsäker och effektiv vård som möjligt. Sammantaget bör
BT-läkaren bedömas avseende kommunikativ kompetens såväl i
förhållande till patienter som till annan personal.
Lärandemål om sjukdomsförebyggande arbete
Att kunna förebygga åkommor och sjukdomar är viktigt. Att ha
kunskap om hur levnadsvanor påverkar hälsan och att kunna ge råd
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om hälsosamma levnadsvanor bör vara en prioriterad uppgift för
läkare.
Lärandemål om läkemedel
Att kunna ordinera läkemedel på ett patientsäkert sätt är en central
uppgift för läkare. Ingående kunskaper om verkningsmekanismer,
farmakokinetik, interaktioner, biverkningar och dosanpassning uti
från patientens förutsättningar är nödvändiga. Likaså är kunskaper
om samhällsmässiga aspekter på läkemedelsbehandling ytterst
viktiga, t.ex. utifrån ett miljö- och resistensperspektiv. Att kunna
samverka med andra behandlare om patienters läkemedelsbehand
ling är nödvändigt för att kunna bedriva en patientsäker vård.
Lärandemål – övriga kompetenser
Att konstatera dödsfall inom eller utanför hälso- och sjukvårds
enheter och därmed förbundna rutiner inklusive intygsskrivande är
en uppgift för legitimerade läkare. Detta gäller också olika typer av
vårdintyg, rättsintyg och anmälan till sociala myndigheter. Även
inom försäkringsmedicin behövs goda kunskaper och praktiska
färdigheter.
För att på ett säkert, effektivt och evidensbaserat sätt kunna
arbeta som läkare behövs kunskaper om och färdigheter i hälso
och sjukvårdens olika IT-system inklusive beslutsstöd. Detta
behövs även för att kunna medverka i utvecklingen av framtidens
digitala lösningar. Ingående kunskap och färdigheter inom dessa
områden är nödvändiga.
Även detta lärandemål är särskilt angeläget för läkare med utbild
ning från andra länder än Sverige, som kan sakna kännedom om
författningar gällande intygsförfarande och om hur olika IT-system
fungerar.
Ett övergripande perspektiv som är viktigt att beakta under
samtliga lärandemål är socioekonomiska skillnader och vilken
betydelse det har för befolkningens hälsa. Kommissionen för
jämlik hälsa har i bl.a. underlagsrapporten Hälso- och sjukvårdens
roll för en jämlik hälsa kartlagt de ökade skillnaderna i hälsa och
vikten av samhälleliga insatser för att motverka den negativa
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utvecklingen. Kommissionen för jämlik hälsa har bl.a. identifierat
ett behov av kompetensutveckling för personal verksamma i hälsooch sjukvården inom kunskapsområdet jämlik vård och hälsa.
Detta kunskapsområde finns i viss utsträckning inom läkar
utbildningen och specialiseringen i dag, men behöver stärkas
ytterligare.
5.5.2

Tjänstgöringsställen för bastjänstgöring

Bastjänstgöringen bör vara reglerad avseende två tjänstgörings
ställen: tre till fyra månader inom primärvård och tre till fyra
månader inom akutsjukvård. Eventuellt kan placering inom
psykiatrisk akutsjukvård behövas om lärandemålen relaterade till de
akuta, livshotande och de vanligaste psykiatriska sjukdomstillstånden
inte uppnåtts vid primärvårdstjänstgöringen. Se även avsnitt 5.5.1
Bastjänstgöringens lärandemål under rubrik Lärandemål om akuta
livshotande sjukdomstillstånd och de vanligaste sjukdomstillstånden.
Ytterligare tjänstgöringsställen och i vilken ordning tjänst
göringen genomförs bör inte regleras särskilt. Däremot bör, utöver
de två tjänstgöringsställena inom primärvård och akutsjukvård
maximalt ytterligare två placeringar kunna genomföras. Det bedöms
att det inte ska vara fler än totalt fyra tjänstgöringsställen under
bastjänstgöringen för att BT-läkaren ska få möjlighet till längre
sammanhängande placeringar, och för att kompetensen samt den
professionella utvecklingen ska kunna bedömas.
Den valfria tjänstgöringsperioden bör kunna genomföras inom
valfri specialitet. Detta möjliggör att BT-läkaren får möjlighet att
tjänstgöra inom olika specialitetsinriktningar. Tjänstgöringen bör
dock genomföras i klinisk specialitet, med dagliga patientmöten
och självständigt ansvar för utredning och behandling, för att tjänst
göringen ska kunna leda till måluppfyllelse.
5.5.3

Bastjänstgöringens lärandemål i förhållande till den
övriga specialiseringstjänstgöringen

Förslagen som läggs i denna promemoria bygger på att läkare under
bastjänstgöring ska uppnå och uppvisa den grundläggande komp
etens som presenterats i föreslagna lärandemål. Den grundläggande
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kompetensen ska sedan utvecklas under fortsatt specialiserings
tjänstgöring. Vissa lärandemål kan tas bort från nuvarande ST-före
skrift, medan vissa mål är så viktiga att de behöver inkluderas under
både den föreslagna bastjänstgöringen och den fortsatta specialise
ringstjänstgöringen.
De flesta lärandemål som föreslås bör ingå i målbeskrivningen
för bastjänstgöringen5 och även finnas med i de specialitetsövergripande delmålen (a och b) i Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänst
göring, (se bilaga 3 för delmålen i ST-föreskriften). Detta innebär att
– vissa kompetensmål, som i dag ligger på ST-nivå, skulle kunna
flyttas till BT-nivå. Detta kan göras för lärandemål som bedöms
kunna uppnås helt under BT-nivå. Exempelvis skulle bedöm
ningen kunna vara att målet ”att kunna ta ett ansvar för att vård
relaterade infektioner och smittspridning förebyggs” skulle
kunna flyttas från ST till BT-nivå. Progression innebär i detta
fall att förmågan att tillämpa kunskaper och färdigheter som upp
nåtts under läkarutbildningen bedöms i den faktiska yrkesrollen
som läkare.
– andra mål, där progression innebär termer av att kompetensmål
från bastjänstgöringen kan fördjupas på ST-nivå, behöver
formuleras så att det framgår vad progression mellan de olika
delarna av specialiseringen, BT och ST, innebär. Det kan exem
pelvis innebära att grundläggande kompetens uppnådd under
BT, tillämpas och vidareutvecklas mer specifikt i situationer
relevanta för den aktuella specialiteten under ST.
– slutligen kan mål, där kompetensen behöver kunna bedömas
över tid, i många olika typer av situationer, behöva återkomma
under hela specialiseringen, såväl under bastjänstgöringen som
under resten av specialiseringstjänstgöringen.
Exemplet nedan är avsett att belysa principen av hur samma
lärandemål kan utformas för att förtydliga den progressiva utveck
5
Föreslagna lärandemål om medarbetarskap, ledarskap och pedagogik, etik, mångfald och
jämlikhet, vårdhygien och smittskydd, lagar och föreskrifter och hälso- och sjukvårdens
organisation, kommunikation, sjukdomsförebyggande arbete, läkemedel, och delvis även
lärandemål om övriga kompetenser finns i SOSFS 2015:8.
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lingen och inte ett ställningstagande angående de exakta mål
formuleringarna.
Tabell 5.1

Ett exempel på hur fördjupning av kompetensmål skulle kunna
vara upplagd

Efter läkarexamen
ska man kunna

Efter bastjänstgöringen ska den
legitimerade läkaren
kunna

Den specialistkompetenta läkaren
ska

Visa kunskap om
etiska principer
inom hälso- och
sjukvården och
inom forskningsoch utveck
lingsarbete6

Uppvisa kunskap om
innebörden av
medicinsk-etiska
principer samt kunna
identifiera etiska
problem i det dagliga
medicinska arbetet
och analysera dessa
på ett strukturerat
sätt

Baserat på kunskap
om innebörden av
medicinsk-etiska
principer kunna
identifiera etiska
problem i det dagliga
arbetet inom den
aktuella specialiteten
och analysera dessa
på ett strukturerat
sätt
Hantera värdekonflikter i det
dagliga arbetet med
respekt och empati
Bemöta människor
som individer och
med respekt obero
ende av kön, köns
överskridande identi
tet eller uttryck,
etnisk tillhörighet,
religion eller annan
trosuppfattning,
funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller
ålder

Bemöta människor
som individer och
med respekt obero
ende av kön, köns
överskridande identi
tet eller uttryck,
etnisk tillhörighet,
religion eller annan
trosuppfattning,
funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller
ålder

SOSFS 2015:8
Den specialistkompetenta läkaren
ska kunna
Uppvisa kunskap om
innebörden av
medicinsk-etiska
principer samt kunna
identifiera etiska
problem och ana
lysera dessa på ett
strukturerat sätt

Hantera värde
konflikter i det
dagliga arbetet
Bemöta människor
som individer och
med respekt obero
ende av kön, köns
överskridande identi
tet eller uttryck,
etnisk tillhörighet,
religion eller annan
trosuppfattning,
funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller
ålder

Läkarutbildningsutredningens förslag om examensbeskrivning för läkarexamen bereds för närvarande
inom Regeringskansliet. Den näst sista kolumnen exemplifierar hur lärandemål på ST-nivå skulle kunna
formuleras med utgångspunkt i att åstadkomma progressionen innehållsmässigt. Av den sista
kolumnen framgår lärandemål så som de är föreskrivna i aktuell ST-föreskrift SOSFS 2015:8.
Lärandemål etik, mångfald och jämlikhet.

Slutligen har följande specialitetsövergripande delmål i ST-före
skriften identifierats vilka inte bedöms vara lämpliga som lärandemål
6

Förslag i betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15).
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för bastjänstgöringen; systematisk kvalitets- och förbättringsarbete
(a4), medicinsk vetenskap (a5) och palliativ vård (b5).
Inom ramen för den del av specialiseringen som kommer efter
bastjänstgöringen, som innebär tjänstgöring inom en verksamhet
under längre tid, är förutsättningarna för att utveckla kompetens i
systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete7 och medicinsk
vetenskap bättre än inom BT som innebär tjänstgöring i flera
verksamheter under relativt sett kortare tid. Att förlägga lärande
mål som rör båda dessa kompetensområden under den fortsatta
delen av ST, dvs. efter BT innebär också att förutsättningar skapas
för kvalitetsarbete och vetenskapligt arbete som utgår från frågor
som rör den specialitet och/eller verksamhet som ST-läkaren avser att
uppnå specialistkompetens inom, något som ur ett långsiktigt
perspektiv potentiellt skulle kunna gynna kvaliteten i vården.
När det gäller lärandemålet om palliativ vård bedöms inte del
målet kunna uppnås under placeringar inom första linjens sjukvård
eller kortare valfri placeringar. Delmålet bör därför vara kvar i sin
nuvarande form under ST.

5.6

Bedömning av uppnådd kompetens för läkarnas
bastjänstgöring

Promemorians bedömning: Socialstyrelsen bör föreskriva om
krav på att bedömning av uppnådd kompetens enligt mål
beskrivningen bastjänstgöring
– ska genomföras av kliniskt verksamma läkare som utbildats i
bedömning och handledning
– bör innefatta minst två formativa bedömningar för varje en
skild placering under bastjänstgöringen
– en samlad bedömning av uppnådd kompetens enligt aktuella
lärandemål ska göras efter varje tjänstgöringsplacering
– att bastjänstgöringen ska avslutas med en slutbedömning av
hela målbeskrivningen. Bedömningen ska genomföras av en
7
Kompetensmålet förbättringsarbete avseende examenmål i den föreslagna nya sexåriga
läkarutbildningen behandlas i avsnitt 4.4.1 Nationella mål för läkarexamen.
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extern bedömare som tillsammans med handledare och verk
samhetschef ska intyga måluppfyllelse av bastjänstgöring.

Skälen för bedömningen
Den övergripande bedömningen under bastjänstgöringen bör
omfatta medicinsk kompetens, kliniskt beslutsfattande och pro
fessionalitet. För att säkerställa bedömningar med god kvalitet av
läkares kliniska kompetens och måluppfyllelse under bastjänst
göringen bör bedömningar göras med flera kompletterande meto
der. Förslaget innebär att bedömning av uppnådd kompetens under
bastjänstgöringen ska göras upprepade gånger, dels formativa8 och
även sammanfattande bedömningar i syfte att främja den professio
nella utvecklingen samt säkerställa en rättssäker kompetens
värdering.
5.6.1

Metoder för bedömning av uppnådd kompetens

Det föreslås att Socialstyrelsen i föreskriften för läkarnas bastjänst
göring bör reglera att bedömningen av uppnådd kompetens enligt
målbeskrivningen för bastjänstgöring bör innefatta sju till tretton
bedömningar totalt under hela tjänstgöringen. Dessa bedömningar
har olika former och genomförs av olika roller.9
Förslaget innebär att bastjänstgöringen kan utformas med minst
två och högst fyra olika tjänstgöringsställen, se avsnitt 5.5.2.

8
Med formativ bedömning avses återkommande bedömningar som har ett pedagogiskt syfte
och genomförts kontinuerligt under en lärandeprocess i syfte att stödja
kompetensutvecklingen.
9
van der Vleuten C P M, Schuwirth L W T, Scheele F, Driessen E W and Hodges B (2010).
The assessment of professional competence: building blocks for theory development. Best
Practice & Research Clinical Obestetrics & Gynaecology, 24(6), 703–719.
Lundahl Christian. (2011) Bedömning för lärande. Norstedt.
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Exempel på bedömningar under en bastjänstgöring med tre
placeringar

Placering 1

Placering 2

Placering 3

3‐4 månader

3‐4 månader

4‐6 månader

2xF

2xF
1xS

2xF

1 x Slutlig

1xS

Not. Exempel på hur genomförande av de formativa (F), samlade (S) och slutliga (Slutlig)
bedömningarna skulle kunna se ut under en bastjänstgöring som har tre placeringar,

Under varje placering ska det genomföras minst två formativa be
dömningar.10 De formativa bedömningarna syftar till att göra upp
repade korta avstämningar på högst 15–30 minuter vid varje till
fälle. Dessa bedömningar ska representera en viktig formativ
funktion, dvs. vägledning i läkarnas fortsatta utveckling. Den ska
innehålla en tydlig återkoppling till läkaren som bedöms och bidra
till att utveckla dennes förmåga till självreflektion och möjlighet till
att själv reflektera över sin professionella utveckling. Avsikten är
att en erfaren kliniker kort summerar var den enskilde BT-läkaren
befinner sig kompetensmässigt och hur denne utvecklas professio
nellt.
Exempel på metoder som används i dag är miniCEX, DOPS,
CBD, 360-gradersbedömning och specialistkollegium.11 Dessa ut
gör formativa bedömningar som tillsammans med andra former av
bedömningar eller genomgångna kurser och placeringar lämpligen
samlas i en individuell portfolio för varje läkare och utgör under
laget av de samlade bedömningarna och slutbedömningen av den
enskilde BT-läkaren och dennes progression.
Skriftlig eller muntlig bedömning bör genomföras över de
kurser som läkaren genomgått under bastjänstgöringen utöver in
tyg om genomgången kurs. Resultatet av även dessa bedömningar
ska läggas in i slutbedömningen.
10
Konopasek, L., Norcini, J., Krupat, E. Focusing on the formative : Building an Assessment
System Aimed at Student Growth and Development. Academic Medicine: Journal Of The
Association Of American Medical Colleges. 91(11),1492–1497.
11
Norcini J, Burch V. Workplace-based assessment as an educational tool: AMEE Guide
No. 31. Medical Teacher [serial online]. November 2007;29(9):855–871.
Björgell, O., & Uddenfeldt Wort, U. (2015). ST-boken. Lund. Studentlitteratur.
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För varje tjänstgöringsplacering föreslås det även att det ska
genomföras en samlad bedömning av uppnådd kompetens för de
lärandemål som uppnåtts under respektive placering. De samlade
bedömningarna är mer omfattande än de formativa och ska kontrol
lera uppnådd kompetens för hela den aktuella tjänstgörings
placeringen.
Vidare föreslås att det ska, utöver de formativa bedömningarna och
de samlade bedömningarna efter varje tjänstgöringsplacering, genom
föras en slutbedömning av hela BT när tjänstgöringen som helhet ska
godkännas. Den avslutande slutbedömningen ska tydligt värdera hur
läkaren uppfyller samtliga mål och om denne är färdig att gå vidare
till övriga specialiseringen. Den metod som används för slut
bedömning av hela bastjänstgöringen kan variera hos olika arbets
givare men ska utföras av extern bedömare.
Förslaget innebär inte att den slutliga bedömningen ska utgöras
av en skriftlig examination. I stället föreslås att en slutlig bedöm
ning ska genomföras i det kliniska arbetet, dvs. en sammanvägd
bedömning av BT-läkarens kliniska kompetens som genomförs av
en erfaren klinisk verksam specialistkompetent läkare. Under
bastjänstgöringen befinner läkaren sig på en högre kunskapsnivå
och bedömningen bör avse läkarens kliniska förmåga att på ett
relevant sätt använda kunskap som erhållits på läkarutbildningen.
Ytterligare en anledning till att denna form av slutlig bedömning
föreslås är för att skapa flexibilitet kring när bedömningen kan
genomföras. En bedömning i det kliniska arbetet enligt förslaget
skapar förutsättningar för att anpassa bedömningstillfällena till den
enskilda läkarens förutsättningar, till skillnad från skriftliga
examinationer som i likhet med AT-provet skulle behöva begränsas
till att ges vid bestämda tillfällen.
Intyg om uppnådd kompetens
Intyg om uppnådd kompetens enligt målbeskrivning för bastjänst
göringen ska sedan ligga till grund för fortsatt specialiseringstjänst
göring, och efter fullgjord ST ska intygen ligga till grund för Social
styrelsens prövning av ansökan om specialistkompetensbevis.
Bedömningarna syftar till att säkerställa en effektiv kompetens
utveckling för läkarna under bastjänstgöringen, de fungerar som
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stöd i tjänstgöringsplaneringen av BT, och ska säkerställa att
grundläggande klinisk kompetens i yrkesrollen har uppnåtts och
ger underlag till när en BT-läkare kan gå vidare till nästa del i
specialiseringstjänstgöringen.
Bedömningarna kan därmed leda till att personer som inte har
tillräckliga kliniska färdigheter identifieras. Om det kommer fram
under en bedömning att läkaren inte uppfyller kompetenskraven ska
en åtgärdsplan för hur kompetensen ska kunna uppnås utformas.
Bastjänstgöringen är målstyrd och därmed flexibel i tid och inne
fattar flera bedömningar. Ytterst ansvarig för dessa är huvudhand
ledaren tillsammans med verksamhetschef.
5.6.2

Ansvarsfördelning och roller under bastjänstgöring

Läkare som genomgår bastjänstgöringen ska få stöd och förutsätt
ningar för att på ett effektivt sätt lyckas i sin kompetensutveckling.
Det förslås att hälso- och sjukvårdens huvudmän genom vårdgivare
ska vara ytterst ansvarig för läkare under bastjänstgöringen. Vård
givare ska för bastjänstgöringen, i likhet med specialiseringstjänst
göringen, ansvara för att de vårdinrättningar som erbjuder BTtjänster också uppfyller förutsättningar för en tjänstgöring av hög
och jämn kvalitet.12
I likhet med nuvarande AT-organisation är det uppfattningen
att arbetsgivarna bör inrätta centrala och lokala funktioner för att
säkra handledning och bedömning under bastjänstgöringen. Därut
över föreslås det att ansvar för läkare under bastjänstgöring ska
tillskrivas enligt följande:
– verksamhetschef eller annan befattningshavare som är specialist
kompetent läkare är formellt ansvarig för BT-läkaren. Denne
ansvarar för att BT-läkaren tilldelas en huvudhandledare och
aktuella handledare vid varje tjänstgöringsställe. Denne ska även
ansvara för att BT-läkaren får förutsättningar att uppnå kompe
tens enligt målbeskrivningen och att det utformas en individuell
utbildningsplan för det. Verksamhetschefen ska vid fullgjord
bastjänstgöring intyga att arbetsgivaren gett BT-läkaren förut
12

SOSFS 2015:8.
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sättningar att nå måluppfyllelse och intyga tjänstgöringstiden
för varje placering och totalt för anställningen.
– huvudhandledare föreslås vara ansvarig för BT-läkaren under
hela bastjänstgöringen. Denne ska genomföra de formativa och
samlade bedömningarna vid den egna kliniken och aktivt ta del
av de samlade bedömningarna vid andra tjänstgöringsställen.
Slutbedömningen ska ske i samråd med huvudhandledaren.
– aktuell handledare föreslås vara ansvarig för BT-läkaren vid
andra tjänstgöringsställen än där huvudhandledaren arbetar.
Denne ska genomföra de formativa bedömningarna och de
samlade bedömningarna vid aktuella kliniker.
– studierektor föreslås vara specialistkompetent läkare som utgör
en stödfunktion till BT-läkare under tjänstgöringen. Studie
rektorn ska också fungera som stöd för verksamhetschef,
huvudhandledare och aktuell handledare och bör ta del av de
samlade bedömningarna efter varje tjänstgöringsavsnitt.
– extern bedömare föreslås vara kliniskt verksam specialist
kompetent läkare från en klinik där BT-läkaren inte har tjänst
gjort. Det föreslås även att extern bedömare ska ha en peda
gogisk utbildning. Extern bedömare föreslås bedöma uppnådd
kompetens enligt hela målbeskrivningen för bastjänstgöringen
vid den slutliga bedömningen. Den slutliga bedömningen ska
genomföras i samråd med huvudhandledaren och även intygas av
verksamhetschef.
Översynen av läkarnas specialiseringstjänstgöring har undersökt
vilken kompetens huvudhandledare och aktuell handledare för
bastjänstgöringen bör ha. Det har kommit fram att det finns
fördelar med att möjliggöra att även ST-läkare kan vara handledare
för BT-läkare. Detta med anledning av att ST-läkare själva befinner
sig i vidareutbildningen till specialist och har aktuella erfarenheter
av att genomgå den tidigare tjänstgöringen. Denna erfarenhet kan
bidra till att ST-läkare kan stödja BT-läkaren och uppmärksamma
behov av handledning på ett lämpligt sätt. Detta är fördelaktigt
även utifrån ett organisatoriskt perspektiv då det underlättar för
arbetsgivaren att tilldela handledare till respektive BT-läkare.
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Övriga roller som presenteras ovan föreslås vara specialist
kompetenta läkare.
Huvudhandledare, aktuell handledare, studierektor och extern
bedömare föreslås samtliga ha genomgått utbildning i handledning.
Externa bedömare föreslås dessutom genomgå en särskild utbild
ning i pedagogik/bedömning.

Tabell 5.2

Exempel på bedömningar och ansvarsfördelningen under en
bastjänstgöring med tre placeringar

Tjänstgöringsställe 1
Bedömning:
Minst två
medsittningar eller
liknande (miniCEX,
DOPS, CBD) inkl.
återkoppling och
plan för fortsatt
utveckling.
Inkludera bedömning
av grad av
självständighet
Samlad bedömning:
Huvudhandledare
eller aktuell
handledare om
uppnådd kompetens
enligt mål
beskrivning.

Tjänstgöringsställe 2
Bedömning:
Minst två
medsittningar eller
liknande (miniCEX,
DOPS, CBD) inkl.
återkoppling och
plan för fortsatt
utveckling.
Inkludera bedömning
av grad av
självständighet
Samlad bedömning:
Huvudhandledare
eller aktuell
handledare om
uppnådd kompetens
enligt mål
beskrivning.

Tjänstgöringsställe 3
Bedömning:
Minst två
medsittningar eller
liknande (miniCEX,
DOPS, CBD) inkl.
återkoppling och
plan för fortsatt
utveckling.
Inkludera bedömning
av grad av
självständighet
Samlad bedömning:
Huvudhandledare
eller aktuell
handledare om
uppnådd kompetens
enligt mål
beskrivning.

Slutbedömning
Sammanvägd
bedömning görs
av extern
bedömare i
samråd med
huvudhandledaren

Intyg om uppnådd
kompetens enligt
hela mål
beskrivningen
undertecknas av
extern bedömare
tillsammans med
huvudhandledare
och verksamhets
chef.

Sammanfattning av förslagen om bedömning
av uppnådd kompetens för läkarnas bastjänstgöring
Det övergripande syftet med denna promemoria är att genom lagda
förslag verka för att utveckla en sammanhållen process för läkares
utbildning, från student till färdig specialist och att säkra en stark
professionell kompetens hos framtidens läkare. En bärande tanke
är progression i de examensmål som ska säkra den kompetens som
ska uppnås under processen från läkarutbildning till legitimation,
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under bastjänstgöring och under specialiseringstjänstgöring mot
färdig specialistläkarnivå.
Läkarutbildningsutredningens förslag tar fasta på utvecklingen
av de kompetenser som behövs för att utöva läkaryrket som
legitimerad läkare vid en reform där allmäntjänstgöringen avskaffas
och en förnyad läkarutbildning införs. Upprepade bedömningar ger
en styrka i att säkerställa att BT-läkaren uppnår den kliniska
kompetens som bastjänstgöringen syftar till.
De formativa bedömningarna ska utformas på så sätt att de kan
ge BT-läkaren stöd i sin professionella utveckling. Detta har större
möjlighet att lyckas med den bedömarstruktur som föreslås i denna
promemoria, jämfört med ett avslutande skriftligt prov som
examinationsform. Det ger också möjlighet att tidigare identifiera
brister i den enskilde läkarens kompetens på ett annat sätt än vid
enbart ett avslutande prov. Om brister identifieras ska åtgärder
vidtas för att stödja läkaren i dennes fortsatta professionella
utveckling. I detta sammanhang är det betydelsefullt att framhålla
att på den nivå som BT-läkaren befinner sig är det viktigt att träna
och bedöma den kliniska kompetensen, dvs. hur läkaren fungerar
och utvecklas i en klinisk reell miljö. De kompetenser som bedöms
ska vara på högsta Millernivå.
Bedömningar av förmågan att fungera professionellt i det dag
liga medicinska arbetet som kan teoretiseras genom Millers pyra
mid beskrivs i det följande avsnittet om förslag att utarbeta hand
böcker.

5.7

Handbok för att konkretisera föreskrifter
och allmänna råd

Promemorians förslag: Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att ut
arbeta en handbok som konkretiserar och därigenom under
lättar tillämpningen av föreskriften för läkarnas bastjänstgöring.
En handbok bör även utarbetas för de specialitetsövergripande
delmålen (a och b) i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring.
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Skälen för förslagen
Förslaget innebär att Socialstyrelsen ska utarbeta två handböcker, en
avseende läkarnas bastjänstgöring respektive en för de specialitetsövergripande delmålen (a och b) i ST-föreskriften SOSFS 2015:8.
Skälen för förslagen grundar sig delvis i att det har kommit fram
uppgifter om att det finns ett behov av förtydligande av de
specialitetsövergripande delmålen i SOSFS 2015:8. Detta behandlas
även i avsnitt 4.3 om hur ST-föreskriften upplevs inom verksam
heter där läkare genomgår specialiseringstjänstgöring.
Det har under arbetet med översynen av läkarnas speciali
seringstjänstgöring även kommit fram synpunkter från olika
aktörer involverade i läkarnas ST-utbildning om att de utbildande
enheterna i hälso- och sjukvården redan vid implementeringen av
bastjänstgöringen borde få verktyg för bedömning genom att en
handbok arbetats fram. För att inte riskera att avsikten med
bastjänstgöringen ska kunna misstolkas, bedöms det behövas en
handbok för hur målbeskrivningen för bastjänstgöringen ska tolkas
och hur uppnådd kompetens kan bedömas.
Det bedöms även behövas en handbok för delmålen a och b i
SOSFS 2015:8 dels till följd av att det finns ett behov av det och
dels för att en handbok bedöms kunna bidra till att förtydliga
progressionen mellan bastjänstgöring och de specialitetsövergripande delmålen (a och b) i nuvarande ST-föreskrift. Båda
målbeskrivningarna avser generella kompetenser som ska vara
gemensamma för alla specialister. För att effektivisera lärandet
kring dessa målbeskrivningar och tydliggöra vilken kompetens som
ska erhållas vid vilken tidpunkt i den professionella utvecklingen
behövs stödjande verktyg i form av handböcker.
Inledningsvis beskrivs hur en bedömning av professionell kom
petens i det kliniska arbetet kan göras, och vilka förutsättningar
som behövs för att det ska vara möjligt. Därefter presenteras för
slaget med handbok ytterligare.
5.7.1

Bedömning av professionell kompetens

Samtliga personer som erhållit läkarexamen ska ha uppnått målen
för läkarexamen. De lärosäten som har tillstånd att utfärda läkar
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examen beslutar om utbildningarnas upplägg och innehåll utifrån
de mål som gäller för läkarexamen.

Figur 5.3

Från student till specialist – bedömning av förmågan att fungera
professionellt i det dagliga medicinska arbetet görs i successivt
mer komplexa utbildningssituationer

Bedömning av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt på läkar
utbildningsnivå och i rollen som student, sker genom skriftliga och
praktiska prov i strukturerade utbildningssituationer. Bedömning
av professionell kompetens, det vill säga förmågan att tillämpa kun
skaper, färdigheter och förhållningssätt som har utvecklats på
läkarutbildningsnivå i den faktiska yrkesrollen som läkare, kan inte
göras på läkarutbildningsnivå – utan kräver observationer i den
faktiska yrkesrollen som läkare.13

Miller GE. The assessment of Clinical Skills/Competence/Performance. Academic
Medicine. 1990;65, 9, sep suppl. s. 63–67.

13
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Millers pyramid. Bedömning av klinisk kompetens, kunskaper,
färdigheter, förhållningssätt

Källa: G. Miller, 1990.

Bedömningar av förmågan att fungera professionellt i det dagliga
medicinska arbetet (Figur 5.4, Millers pyramid, nivå 4) görs i relation
till kompetensnivån i fråga – inledningsvis i studentrollen, därefter i
yrkesrollen som legitimerad läkare under specialiseringen, först
under bastjänstgöringen och sedan under den fortsatta
specialiseringen.
Då målet med bastjänstgöring för läkare är en jämn grund
läggande klinisk kompetens i yrkesrollen som motsvarar behoven i
svensk hälso- och sjukvård, kan vissa mål på läkarutbildningsnivå
vidareutvecklas också på bastjänstgöringsnivå De kunskaper och
färdigheter som erhålls under läkarutbildningen och praktiseras i
rollen som student vidareutvecklas under bastjänstgöringen då den
utövas i yrkesrollen som läkare.
Säkerställa grundläggande kompetens i yrkesrollen som läkare
Effektiv kompetensutveckling innebär ur ett pedagogiskt perspektiv
att
– mål formuleras
– utbildningsaktiviteter planeras så att det finns goda förutsätt
ningar att uppnå målen
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– regelbundna professionella bedömningar av i vilken utsträckning
målen har uppnåtts
– och att resultaten av bedömningarna återkopplas till den som
har bedömts.14
För att det ska vara möjligt att genomföra bedömningar om formu
lerade mål har uppnåtts eller inte, och för att göra detta på ett
ändamålsenligt sätt, räcker det inte med att mål har formulerats.
Det krävs att målen är tillräckligt konkret formulerade för att vara
bedömningsbara. Detta är en nyckel till om målstyrning får avsedd
effekt.

Figur 5.5

Konkreta, bedömningsbara mål behövs för att bedömningar av
måluppfyllelse ska kunna göras på ett rättvisande och säkert sätt

Kompetensmål i föreskriftsform behöver vara övergripande. Det
innebär samtidigt att de föreskriftsbaserade målen i praktiken
kommer att vara för allmänt formulerade för att kunna fungera som
utgångspunkt för rättvisande och säkra bedömningar av om kom
petens har uppnåtts eller inte. Detta gäller generellt, dvs. såväl för
de medicinska som för de specialitetsövergripande kompetens
målen. Om ett mål i föreskriftsform är formulerat, exempelvis i
termer av att ”självständigt behärska diagnostik och behandling av
Biggs, J. B. and Tang, C. (2007). Teaching for quality learning at university. Open
University Press/Mc Graw-Hill Education.

14
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de vanligast förekommande sjukdomstillstånden”, behöver detta
kompletteras med en tydlig bild av vilka vanligt förekommande
sjukdomstillstånd som den legitimerade läkaren efter genomgången
BT självständigt ska behärska diagnostik och initial behandling av
för att kompetensmålet ska kunna sägas vara uppnått eller inte.
Om målstyrningen ska ha avsedd effekt bedöms det att de före
skriftsbaserade specialitetsövergripande delmålen för läkarnas ST
behöver kompletteras med konkreta, kunskapsbaserade, bedöm
ningsbara mål. Om målet jämn grundläggande klinisk kompetens
som motsvarar behoven i svensk hälso- och sjukvård ska kunna
uppnås är detta en förutsättning för att bedömningar ska kunna
göras på ett rättvisande och säkert sätt. Dessutom är det nöd
vändigt för att bedömningarna ska kunna leda till återkoppling som
i praktiken fungerar som ett effektivt stöd för kompetens
utveckling. Konkreta bedömningsbara mål är särskilt viktigt i
situationer där det finns osäkerhet i fråga om aktuella kompetens
mål har uppnåtts eller inte.
Konkreta bedömningsbara mål – ett exempel
För att ett mål ska vara bedömningsbart krävs det att målet är
formulerat så konkret och specifikt att det tydligt framgår för både
bedömaren och den som ska bli bedömd vad som krävs för att
målet ska vara uppnått.
Ett mål formulerat i termer av att ”den legitimerade läkaren ska
kunna rapportera patienter till andra läkare och medarbetare med
annan yrkesbakgrund” ger ingen vägledning i fråga om hur rapport
eringen ska vara gjord, dvs. vad som krävs för att kompetensmålet
ska vara uppfyllt eller inte.
Ett mer specifikt, men fortfarande övergripande, sätt att formul
era kompetensmålet skulle kunna vara ”att kunna rapportera
patienter på ett patientsäkert sätt till läkare och medarbetare med
annan yrkesbakgrund”. Denna målformulering ger vägledning i
fråga om vilken kompetens som ska uppnås, men tydliggör inte
mer specifikt vad patientsäker rapportering innebär, dvs. vad som
krävs för att kompetensmålet ska anses vara uppnått eller inte.
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Handbok som stöd i arbetet med bedömning
av kompetensutveckling

Föreskriftens övergripande mål behöver kompletteras med kon
kreta, kunskapsbaserade, bedömningsbara mål, exempelvis i form
av en handbok för att målstyrningen ska få avsedd effekt.
Det bedöms att handböcker behöver utarbetas på nationell nivå, av
Socialstyrelsen, för att resultera i en jämn grundläggande kompetens.
I arbetet med utveckling av en handbok för bastjänstgöringen och
för de specialitetsövergripande delmålen i ST-föreskriften bör pro
fessionen, lärosätena, och experter knutna till specifika kompe
tensområden involveras. De medicinska delmålen behöver konkre
tiseras av professionen i nära samarbete med lärosätena.
Uppdraget bör vara att konkret identifiera vilka kunskaper och
färdigheter som behöver säkerställas och bedömas inom ramen för
bastjänstgöringen, och vad progression från läkarutbildnings- till
bastjänstgöringsnivå innebär i termer av stärkt klinisk kompetens
och stärkt medicinskt beslutsfattande. I uppdraget bör det sam
tidigt säkerställas att de mål som formuleras är realistiska i för
hållande till vad man på BT-nivå bör behärska, och att säkerställa
att dessa mål är realistiska i förhållande till de ramar som har
formulerats, annars finns risk för curriculum overload.

Tabell 5.3

Exempel på skillnaden mellan övergripande och konkreta,
bedömningsbara mål

Föreskriftsbaserat övergripande mål
Behärska diagnostik och initial behandling
av de vanligast förekommande
sjukdomstillstånden

Handbok: konkreta, bedömningsbara mål
För vilka vanligt förekommande
sjukdomstillstånd ska den legitimerade
läkaren efter bastjänstgöring självständigt
behärska diagnostik och initial behandling?
Vilka praktiska färdigheter krävs för att
kompetensmålet ska sägas vara uppnått?

För kompetensmål som rör icke-medicinska kunskaper, färdigheter
och förhållningssätt är det viktigt att arbetet med utformning av
konkreta, kunskapsbaserade och bedömningsbara mål görs av profes
sionen i samarbete med experter inom respektive kompetensområde.
Professionens roll bör vara att definiera vilken typ av situationer
man som läkare på bastjänstgöringsnivå behöver behärska själv
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ständigt, eller med stöd av mer erfarna kollegor. Experternas upp
gift är att säkerställa att de övergripande kompetensmålen formul
eras som kunskapsbaserade mål – och på ett sådant sätt så att goda
förutsättningar för rättvisande och säkra bedömningar skapas.

Tabell 5.4

Exempel på skillnaden mellan övergripande och konkreta,
bedömningsbara mål

Föreskriftsbaserat övergripande mål
Att kunna rapportera patienter på ett
patientsäkert sätt till andra läkare och
medarbetare med annan yrkesbakgrund,
inom och mellan vårdnivåer.

5.7.3

Handbok: kunskapsbaserade,
bedömningsbara mål
Konkret och kunskapsbaserat, vad krävs
(vilka kunskaper, färdigheter och
förhållningssätt) för att rapportering av
patienter ska bedömas som patientsäker?

Nationellt stöd – bedömningsinstrument
och kompetensutvecklingsstöd för bedömare

I specialiseringstjänstgöringen för läkare finns i dag ingen nationell
samordning av arbetet med bedömning av kompetensutveckling
när det gäller de specialitetsövergripande delmålen i SOSFS 2015:8.
Det innebär att lokala landsting, enskilda verksamheter,
professionsföreträdare och i vissa fall specialitetsföreningar på olika
håll arbetar med att utforma bedömningsinstrument och kompetens
utvecklingsstöd för handledare. Detta är dels resurskrävande, dels
medför det att målsättningen om jämn grundläggande kompetens
inte kan säkerställas.
För att målet med bastjänstgöringen ska uppnås skulle bedöm
ningsinstrument, baserade på handbokens konkreta mål, (exempel
vis förmåga att leda rond, rapportera patienter, m.m.) behöva ut
arbetas på nationell nivå. På samma sätt skulle utbildningsmaterial
(kompetensutvecklingsstöd för handledare/bedömare) behöva
utarbetas på nationell nivå – till exempel utbildningsfilmer som
tydliggör hur bedömningsinstrumenten bör användas, vad godkänd
respektive inte godkänd nivå innebär, och med exempel på vad
konstruktiv återkoppling innebär. Om detta utarbetas på nationell
nivå innebär det att respektive landsting inte behöver avsätta
resurser för detta, och det skapar också förutsättningar för att de
bedömningar som görs blir mer nationellt enhälliga och säkra.
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Läkare är ett ensamrättsyrke vilket innebär att det krävs legitima
tion som läkare eller ett särskilt förordnande enligt 4 kap. 4 §
patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, för att vara behörig att
utöva läkaryrket. Ett särskilt förordnande är ett speciellt tillstånd
att få utöva ett ensamrättsyrke inom hälso- och sjukvården och
regelverket presenteras i detta kapitel.
Ansökningar om särskilt förordnande att utöva läkaryrket prövas
av Socialstyrelsen enligt 4 kap. 10 § PSL. Socialstyrelsen har även
bemyndigande att föreskriva om ett generellt bemyndigande för
landsting i vissa fall enligt 3 kap. 12 § patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369), PSF. Om det finns ett generellt bemyndigande kan
landstingen utan något särskilt beslut från Socialstyrelsen själva ut
färda ett särskilt förordnande och anställa en icke legitimerad
läkare. Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2000:6) om särskilt för
ordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare inne
håller både bestämmelser om generellt bemyndigande och enskilda
ärenden.
Den som avlagt svensk läkarexamen, eller av Socialstyrelsen före
skrivits allmäntjänstgöring som villkor för legitimation, behöver
inget särskilt beslut från Socialstyrelsen om särskilt förordnande
eftersom landstingen har ett generellt bemyndigande att via en
nämnd förordna dessa läkare så att de kan tjänstgöra även om de är
icke-legitimerade. Bemyndigandet omfattar även vikariatsförord
nande innan påbörjad allmäntjänstgöring.
Utöver bestämmelserna rörande allmäntjänstgöring har lands
tingen även ett generellt bemyndigande att förordna den som
fullgjort minst nio terminer vid svenskt universitet med godkända
kurser och prov att vikariera under handledning. Det särskilda för
ordnandet gör det möjligt för läkarstuderande att utöva läkaryrket
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som icke legitimerade läkare med vikariatsförordnande (2 § första
stycket 1 och 3 SOSFS 2000:6).
Möjligheten att arbeta och samla erfarenhet under såväl utbild
ning som innan allmäntjänstgöring är viktig. Men bestämmelserna
om särskilt förordnande har även inneburit vissa problem. Ett
särskilt förordnande likställer en icke legitimerad läkare med en
legitimerad läkare om det inte i lag eller förordning framgår något
krav på legitimation. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har
i ett principbeslut uttalat sig om studenter och AT-läkare på akut
mottagningar.1 Enligt beslutet kan läkare under utbildning inte för
väntas ha uppnått de mål som är ställda som krav vid avslutad AT.
Det är därför inte förenligt med god och säker vård att läkarna har
eget ansvar för patienters vård och behandling eller att de arbetar
självständigt på akutmottagning. IVO menar att arbetsgivaren bör
göra en individuell prövning av om AT-läkaren självständigt kan
arbeta på en akutmottagning.
Även om principbeslutet avser självständigt arbete för studenter
på akutmottagning belyser det ett mer generellt problem. En
student kan inte ha samma kunskap och erfarenhet som en legi
timerad läkare. Det är därför inte heller rimligt att en student har
samma befogenheter som en legitimerad läkare. Det är därför
mycket viktigt att studenterna får tillräckligt med praktisk er
farenhet genom verksamhetsintegrerad utbildning för att inte
riskera patientsäkerheten, eller att den enskilde studenten får ett
för stort ansvar.
Det anses vara en viktig del i läkarstudenters professionella
utveckling att arbeta inom hälso- och sjukvården under ferier. Det
bedöms att det även fortsättningsvis ska vara så, men då bör det ske
inom ett icke reglerat yrke inom hälso- och sjukvården. Det finns
möjlighet för läkarstudenter att lära mycket och få erfarenhet
genom arbete inom ett icke reglerat yrke, med anledning av att det
är få uppgifter inom svensk hälso- och sjukvård som är reglerade.2
I fråga om vikariatsförordnande innan allmäntjänstgöring visar
AT-rankningen för 2016 från Sveriges yngre läkares förening (SYLF)
att snittiden för väntetid på AT-plats efter examen är 9,1 månader.
1
IVO:s principiella beslut om Icke legitimerade läkare som arbetar på akutmottagning med
utgivningsdatum den 6 november 2015, www.ivo.se.
2
Socialstyrelsens webbplats ”vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården”,
www.socialstyrelsen.se.
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Enligt rapporten från SYLF hade endast 46 procent av de som
arbetade kliniskt i väntan på AT-plats en personlig handledare, och
59 procent uppgav att de hade möjlighet att delta i undervisning
eller grupphandledning.3
Det anses varken vara patientsäkert eller effektivt att ha en ord
ning där läkare utan legitimation arbetar självständigt inom hälso
och sjukvården. En förändrad läkarutbildning där läkaren har till
räckligt med färdigheter för att få legitimation efter examen är mer
patientsäker och effektiv.
Frågan om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för per
soner med läkarexamen behandlades även av Läkarutbildnings
utredningen i betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkar
utbildning (SOU 2013:15). Det framfördes i betänkandet att Social
styrelsen bör se över den nuvarande möjligheten för personer som
avlagt läkarexamen i Sverige att anställas som läkare med ett vikariat
förordnande.4 Detta med anledning av att syftet med anställnings
formen uteblir vid en reform av läkarutbildningen och ett av
skaffande av allmäntjänstgöringen. Det kommer då inte längre finnas
ett behov att utöva läkaryrket som icke-legitimerad vilket är fallet i
dag med krav på praktisk tjänstgöring, dvs. allmäntjänstgöringen,
innan legitimation.
Mot bakgrund av det som förts fram görs bedömningen att
Socialstyrelsen bör göra en översyn av föreskriften om särskilt
förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare.

3
4

Sveriges yngre läkares förening, AT-rankning 2016, s. 23–25.
SOU 2013:15, s. 214.
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7.1

Inledning

Översynen av läkarnas specialiseringstjänstgöring har haft i upp
drag att analysera och presentera konsekvenser av dels de förslag
som framställs i denna promemoria, men även delvis konsekvenser
av de förslag som presenterades i Läkarutbildningsutredningens
betänkande För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning
(SOU 2013:15). Översynens uppdrag har bl.a. inneburit att:
– analysera konsekvenserna för läkarnas kliniska kompetens uti
från förslagen om en ny sexårig läkarutbildning
– belysa konsekvenser för läkare med utländsk läkarexamen uti
från en ny sexårig läkarutbildning och eventuell förändrad
specialiseringstjänstgöring.
I syfte att besvara dessa frågeställningar och konsekvenser av
promemorians förslag har det genomförts en konsekvensutredning
som presenteras i detta kapitel och i nästa kapitel 8 Samhälls
ekonomisk bedömning. I dessa kapitel beskrivs konsekvenser av
förslagen för patienter, blivande läkare och specialister, staten och
berörda myndigheter samt tänkbara ekonomiska konsekvenser.
Utöver de områden som ingår i översynens uppdragsbeskrivning
har även konsekvenser av promemorians förslag avseende jäm
ställdhet, integrationspolitiska mål och för företagande behandlats.

7.2

Konsekvenser för patienterna

Läkarutbildningsutredningens förslag innebär att lärosätenas
övergripande ansvar hela vägen till läkarlegitimation görs tydligt i
och med att läkarexamen föreslås vara legitimationsberättigande.
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Genom att ansvaret fullt ut faller på lärosätena får dessa ett mandat
att förbereda läkarstudenterna för att självständigt kunna utöva
yrket och säkra att avlagd läkarexamen också ska leda till
läkarlegitimation. Denna ordning gäller även för andra yrkes
grupper inom hälso- och sjukvården, t.ex. sjuksköterskor och tand
läkare.
En konsekvens av förslaget om en förändrad läkarutbildning är
att patienter i större utsträckning jämfört med nuvarande utbild
ningsstruktur kommer att träffa legitimerade läkare i stället för
AT-läkare med ett särskilt förordnande att utöva läkaryrket som
icke-legitimerade.
Under läkarutbildningen och bastjänstgöringen kommer också
blivande läkare och läkare under specialisering att exponeras för ett
föränderligt sjukdomspanorama. Undervisningsformerna får som
följd att framtidens läkare kommer att få bättre kunskap och
beredskap för att utifrån kunskapsbaserad vård mer effektivt hand
lägga och tillgodose patienternas behov.
Bastjänstgöringen skapar även förutsättningar för att ge en
strukturerad yrkesintroduktion till svensk hälso- och sjukvård och
läkaryrket för framtida läkare oavsett i vilket land man har
genomgått sin läkarutbildning. Därigenom kommer även bastjänst
göringen patienterna tillgodo genom sin utformning.
I både det här kapitlet och det nästa kommer konsekvenser av
förslagen för patienterna att behandlas mer ingående utifrån olika
perspektiv. Konsekvenser för patienterna och fördelarna med de
förslag som presenteras i denna promemoria har också behandlats i
kapitel 5 om förslagen.

7.3

Konsekvenser för blivande läkare och
specialister

Konsekvenser av Läkarutbildningsutredningens förslag för blivande
läkare har behandlats i det ovan nämnda betänkandet och där kon
stateras bl.a. att en förlängning av läkarutbildningen kommer med
föra ett ökat uttag av studiebidrag i motsvarande omfattning, dvs.
cirka 20 veckor. Det framförs även att den sammanlagda tiden i
utbildning fram till legitimation minskar jämfört med nuvarande
utbildningsväg till läkarlegitimation, vilket innebär att vägen till
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legitimation både blir kortare och mer tydlig. I nuvarande utbild
ningssystem finns väntetid för att få en anställning för allmän
tjänstgöring, vilken försvinner med den föreslagna läkarutbild
ningen och det blir tydligare när läkarexamen kan avläggas och när
läkarlegitimation därmed kan erhållas.
Lärosätenas samlade ansvar hela vägen till läkarlegitimation med
för också en positiv konsekvens för blivande läkare då de inte
riskerar att hamna mellan stolarna vilket bl.a. har kritiserats i och
med det otydliga huvudmannaskapet i nuvarande utbildning till
läkarlegitimation. Det otydliga ansvaret i nuvarande system som
delas mellan lärosätena, hälso- och sjukvårdshuvudmännen och
Socialstyrelsen, då ansökan om läkarlegitimation slutligen prövas,
kan medföra en osäkerhet för blivande läkare. Lärosätenas ansvar
hela vägen fram till avlagd läkarexamen innebär också att den
rättsliga trygghet som tillfaller studenter även tillfaller de blivande
läkarna. Samtliga utbildningsdelar som ligger till grund för att få
läkarlegitimation kommer att ha genomförts i rollen som student,
vilket inte är fallet med nuvarande utbildningsstruktur och ATprovet då AT-läkarna inte är studenter då de skriver provet och
därmed inte omfattas av samma rättigheter som studenter. Denna
utredning bedömer att de positiva konsekvenserna av en förändrad
läkarutbildning överväger de negativa konsekvenserna för blivande
läkare.
Konsekvenser av förslagen om bastjänstgöring behandlas under
flera olika avsnitt i det här kapitlet och även i det följande kapitel 8
om samhällsekonomiska bedömningar. Det behandlas också i
kapitel 5 om promemorians förslag och bedömningar.
Övergripande konsekvenser av bastjänstgöringen som kan fram
föras för blivande specialister är att förslagen bidrar till en struk
turerad introduktion till läkaryrket som nybliven läkare. Bastjänst
göringen innebär en nationell likformig utbildning där läkaren får
tillgång till handledning och stöd i sin professionella utveckling.
En fördel som många fört fram rör läkarens möjlighet att under
bastjänstgöringen pröva på olika specialiteter, vilket kan vara för
delaktigt inför beslut om vilken specialitet som vidareutbildning
ska ske inom.
Ytterligare konsekvenser för blivande läkare och specialister
behandlas närmare i följande avsnitt. Bedömningen av förslagen om
en ny utbildningsväg för blivande läkare och specialister är, mot

85

Konsekvenser av förslagen

Ds 2017:56

bakgrund av de analyser som gjorts, i förgående och kommande
delar av denna promemoria, att det medför positiva konsekvenser
för läkare och specialister i deras utbildning och specialisering.

7.4

Konsekvenser för läkare utbildade utanför EU
och EES

De förslag som presenteras i denna promemoria påverkar läkare
utbildade utanför EU och EES, s.k. tredjelandsutbildade läkare, i två
skeden, dels under legitimationsprocessen, dels vid en eventuell
specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsens nya ordning för att få
svensk läkarlegitimation innebär att tredjelandsutbildade läkare inte
längre kommer att genomföra allmäntjänstgöring som förutsätt
ning för legitimation. I stället kommer en praktisk tjänstgöring
under sex månader att genomföras där den sökande visar sina
kunskaper och lämplighet för yrket, samt får en inblick i hur
svensk hälso- och sjukvård fungerar (se avsnitt 3 om gällande rätt).
Sökande med tredjelandsutbildning kommer därmed inte att på
verkas av förslaget att ta bort allmäntjänstgöring i den meningen att
Socialstyrelsen redan nu tagit bort allmäntjänstgöring från legi
timationsprocessen. Däremot behöver de som sedan tidigare har ett
beslut om allmäntjänstgöring som krav för att erhålla legitimation
få möjlighet att under en övergångsperiod fullgöra allmäntjänst
göring. För personer som påbörjat praktisk tjänstgöring enligt
Socialstyrelsens nuvarande ordning för tredjelandsutbildade, kan
tillgodoräknande av tidigare erfarenheter vara aktuellt.
Vid granskning av utbildningar från tredjeland granskar Social
styrelsen om den utländska utbildningen är jämförbar med den
svenska utbildningen sett till nivå, längd och innehåll. Den sökande
genomför därefter ett kunskapsprov som ska visa sökandens kun
skaper på legitimationsnivå.1 De förslag och bedömningar som läggs
fram i denna promemoria medför inte något behov av en ändring av
processen för att få legitimation, däremot behöver Socialstyrelsen
anpassa sitt kunskapsprov för att spegla legitimationsnivån där
legitimation kan erhållas efter läkarexamen.

1

www.socialstyrelsen.se.
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En annan väg till svensk läkarlegitimation för tredjelandsutbildade i dag är att genomgå en kompletterande utbildning för
personer med avslutad utländsk läkarutbildning via lärosätena. Där
efter finns krav på fullgjord allmäntjänstgöring för att erhålla läkar
legitimation, som för alla övriga som genomgår läkarutbildningen i
Sverige. En reform av läkarutbildningen innebär således konse
kvenser för denna grupp. Som en följd av detta och som en konse
kvens av en förändrad läkarutbildning behöver lärosätena anpassa
utformningen av den kompletterande läkarutbildningen till den
förändrade läkarutbildningen. För de som studerat den komp
letterande läkarutbildningen i nuvarande form behöver det finnas en
möjlighet att under en övergångsperiod genomföra allmäntjänst
göring.
Läkare som har ett specialistkompetensbevis från tredjeland kan
under vissa förutsättningar tillgodoräkna sig tjänstgöring från sitt
utbildningsland. Detta framgår av 6 kap. 4 § Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas
specialiseringstjänstgöring. Med en förlängning av tjänstgörings
tiden för specialiseringstjänstgöring från minst fem år till minst
fem år och sex månader behöver Socialstyrelsen göra en översyn
och utreda om förutsättningarna för tillgodoräknande behöver an
passas i föreskrifterna. Förslagen innebär samtidigt att det finns
större möjlighet att tillgodoräkna sig kompetens inom bastjänst
göringen jämfört med dagens regelverk för specialiseringstjänst
göring.
Införandet av en bastjänstgöring innebär att en strukturerad natio
nell ordning ersätter lokala ordningar som skiljer sig från varandra.
Det bedöms att detta kommer att effektivisera tredjelandsutbildade
läkares väg mot specialistkompetens. Detta diskuteras mer in
gående i avsnitt 7.9 Konsekvenser för integrationen.

7.5

EU-rättsliga konsekvenser

Yrkeskvalifikationsdirektivet (Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer) har
under åren 2012–2013 omförhandlats och såväl ett ändringsdirektiv
som en genomförandeförordning har antagits. Genom ändrings
direktivet infördes en skyldighet för medlemsstaterna att erkänna
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yrkespraktik som genomförts i ett annat EES-land eller i Schweiz.
Direktivet och förordningen har genomförts i Sverige bl.a. genom
lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Av 18 §
nämnda lag följer att om den som har förvärvat yrkeskvalifikationer
i Sverige vill utöva ett reglerat yrke här i landet som kräver viss
yrkespraktik, ska yrkespraktik gjord i en annan stat inom EES eller
i Schweiz erkännas i Sverige om de förutsättningar för yrkespraktik
är uppfyllda som anges i de författningar där yrket regleras.
Förutsättningarna för tillgodoräknande av yrkespraktik för
läkare som genomförts i ett annat EES-land eller i Schweiz fast
ställs i Socialstyrelsens AT-föreskrift.2
Med en legitimationsprocess där det är möjlig att direkt efter
examen få legitimation försvinner behovet av att i svensk lag
stiftning ha en reglering om erkännande av yrkespraktik för läkare.
För den som har svensk läkarexamen med allmäntjänstgöring som
förutsättning för läkarlegitimation måste det dock under en över
gångsperiod finnas en fortsatt möjlighet att få yrkespraktik som
gjorts i ett annat EES land eller i Schweiz erkänd som en del i
allmäntjänstgöringen.
I yrkekvalifikationsdirektivet anges endast samordnade minimi
krav för de utbildningar som räknas upp i direktivet. Bland annat
ställs det krav på utbildningens omfattning i artikel 24.2 och att den
studerande förvärvat nödvändiga baskunskaper i medicin. Dess
utom får medlemsstaterna inte meddela bevis om specialistkompe
tens utan att sökanden har ett intyg på medicinsk grundutbildning.
För tillträde till specialistläkarutbildning anges bl.a. att det krävs en
medicinsk grundutbildning med godkända resultat. Ett annat krav
som ställs i fråga om specialistläkarutbildning är att den blivande
specialistläkaren ska ägna all sin yrkesverksamhet åt praktisk och
teoretisk utbildning under hela arbetsveckan på de villkor som
fastställts av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.
Ytterligare ett krav som anges är att specialistläkarutbildningarna
inte får vara kortare än vad som anges i punkt 5.1.3 i direktivets
bilaga V.
I direktivet har överlåtits åt de behöriga myndigheterna i
medlemsstaterna att fastställa vissa närmare villkor för speciali
stläkarutbildningen. I Sverige fastställs omfattningen av speciali
2

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare.
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seringstjänstgöringen för läkare i patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369) och innehåll samt upplägg fastställs i Socialstyrelsens
föreskrifter. I denna promemoria föreslås att bastjänstgöringen, i
likhet med den övriga specialiseringstjänstgöringen, utformas som
en målstyrd utbildning där kompetensen främst uppnås genom
klinisk tjänstgöring. De närmare villkoren för bastjänstgöringen
föreslås regleras i föreskrifter.
Den svenska specialistläkarutbildningen inklusive bastjänst
göringen föreslås bli minst fem år och sex månader. Utbildningens
längd kommer därmed inte att understiga de minimilängder på
specialistutbildningar som listas i punkt 5.1.3 i bilaga V till
direktivet. Förslaget om ny specialiseringstjänstgöring inklusive
bastjänstgöring uppfyller de ovan redogjorda kraven i direktivet i
fråga om en minsta tidsmässig utbildningslängd och att den
blivande specialistläkaren kommer att vara yrkesverksam med
praktisk och teoretisk utbildning på heltid.
Erkännande enligt yrkeskvalifikationsdirektivet
Den som har en svensk läkarexamen och önskar få sina yrkes
kvalifikationer erkända i ett annat EES-land eller i Schweiz
påverkas inte av förslagen i denna promemoria.
Reformen av läkarutbildningen i Sverige kräver att ändringar
görs i bilaga V till yrkeskvalifikationsdirektivet. Ändringarna ska
anmälas till EU-kommissionen. Även om bilaga V därefter kommer
att ha en annan lydelse har en person med svensk läkarexamen rätt att
få ett intyg från svenska myndigheter om att dennes utbildning
stämmer överens med bilaga V i sin tidigare lydelse. För den med
en äldre utbildning kan den behöriga myndigheten i medlems
staten, vilket är Socialstyrelsen i Sverige, intyga att den äldre utbild
ningen uppfyller kraven i direktivet. Detsamma gäller för bevis om
specialistkompetens.
Den som ansöker om svensk läkarlegitimation och bevis om
specialistkompetens på basis av automatiskt erkännande (se avsnitt
3.4) påverkas inte av förslagen. Vid en ansökan om svensk
läkarlegitimation och specialistkompetensbevis kontrollerar Social
styrelsen om sökandens bevis stämmer överens med det som
utbildningslandet har anmält som bevis för sin utbildning i bilaga
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V. Socialstyrelsen kan även hämta in uppgifter från behörig
myndighet i utbildningslandet för det fall utbildningen avviker från
vad som anges i bilaga V.
Den som inte uppfyller kraven för automatiskt erkännande för
att få läkarlegitimation och bevis om specialistkompetens har
möjlighet att prövas enligt den generella ordningen. I det fallet
utreder Socialstyrelsen det faktiska innehållet i den utländska utbild
ningen och jämför mot den svenska utbildningen. Det faktiska
innehållet i den utländska utbildningen jämförs och prövas alltid
mot aktuell svensk läkarutbildning eller specialistkompetens. Om
det inte är obehövligt ska Socialstyrelsen hämta in ett yttrande från
Universitets- och högskolerådet avseende yrkesutövarens ut
ländska utbildning innan myndigheten avgör ärendet. Legitima
tionsprocessen enligt den generella ordningen påverkas därför inte
av att allmäntjänstgöringen tas bort, däremot påverkas processen av
att innehållet och strukturen i läkarutbildningen kan komma att
ändras i och med en förändrad läkarutbildning. Socialstyrelsen
behöver därför anpassa prövningar enligt den generella ordningen
till att utgå från en förändrad läkarutbildning. För specialist
kompetenta läkare gäller samma förutsättningar. Den som får ett
automatiskt erkännande påverkas inte av förslagen i denna prome
moria. Den som prövas enligt den generella ordningen för att få
bevis om specialistkompetens måste även uppfylla målen för bas
tjänstgöring som är en del av vad som krävs för bevis om specialist
kompetens. Det är dock inte fråga om några nya tillkommande mål
som införs i och med förslagen utan det är mål som redan i dag ska
uppfyllas för att erhålla specialistkompetensbevis. Likt processen
för att få läkarlegitimation för den som prövas enligt den generella
ordningen påverkas inte processen för ansökan om specialistkompetensbevis, däremot påverkas strukturen med införandet av
en inledande bastjänstgöring.
Den som har gjort delar av sin specialistutbildning i ett annat
EES-land eller i Schweiz, och sedan vill fullfölja sin speciali
seringstjänstgöring i Sverige, måste först uppfylla de mål som finns
för bastjänstgöringen. Som tidigare nämnts är det fråga om mål
som redan idag krävs för att få bevis om specialistkompetens. De
förslag som läggs fram i denna promemoria innebär dock att
läkaren potentiellt kommer kunna tillgodoräkna sig mer av redan
utförd utbildning och praktik, t.ex. från läkarutbildningen, under
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bastjänstgöringen jämfört med det som är möjligt i dag inom
specialiseringstjänstgöringen.3
Som tidigare framgått är en stor andel av de som får svensk
läkarlegitimation utbildade i ett annat EES-land. Dessa läkare har
inte samma insyn i svensk hälso- och sjukvård som den som fått sin
utbildning i Sverige. Processen för att få bevis om specialistkompe
tens riskerar då att bli längre eftersom de har ett behov av att
introduceras till delar av den svenska hälso- och sjukvården. I och
med behovet av introduktion har det många gånger krävts en lång
tids tjänstgöring på vikariatsförordnande innan dessa läkare kunnat
påbörja en specialiseringstjänstgöring. De har inte haft någon rätt
till handledning eller kurser under tiden eftersom denna rätt är
knuten till att specialiseringstjänstgöring har påbörjats. Som en
följd av att specialiseringstjänstgöringen föreslås inledas med en
bastjänstgöring kommer processen för att få bevis om specialist
kompetens att bli mer effektiv för dessa läkare. Bastjänstgöringen
kan ersätta vikariatsförordnanden och specialistkompetenta läkare
som har sin läkarutbildning från ett annat EES-land eller från
Schweiz kan utbildas på ett mer ordnat och patientsäkert sätt.
Åland
Akademiska sjukhuset i Uppsala har sedan 2009 ett avtal med
Ålands hälso- och sjukvård vilket gör det möjligt för studenter med
svensk läkarexamen att genomföra sin allmäntjänstgöring på Åland
utifrån Socialstyrelsens föreskrift4. AT-läkaren har sedan haft möj
lighet att ansöka om svensk läkarlegitimation efter genomförd
allmäntjänstgöring på Åland. Möjligheten att ta emot svensk
examinerade läkare för allmäntjänstgöring har varit en resurs
förstärkning för Ålands hälso- och sjukvård. Att ta bort allmän
tjänstgöringen får därför konsekvenser för Ålands hälso- och sjuk
vård. Den förkortade processen för att få läkarlegitimation

3
Jfr Högsta förvaltningsdomstolens dom den 16 september 2014 i mål nr 2428-13 där
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att vid prövning av behörighet ska hänsyn tas
även till kompetens som uppnåtts innan svensk legitimation.
4
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare.
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möjliggör dock att i stället erhålla finsk läkarlegitimation på basis
av yrkeskvalifikationsdirektivet5 eller det nordiska samarbetet6.

7.6

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen

Principen om kommunal självstyrelse finns i 1 kap. 1 § kommunal
lagen (1991:900), KL. Där anges att Sverige är indelat i kommuner
och landsting och att dessa på demokratins och den kommunala
självstyrelsens grund sköter de angelägenheter som anges i lagen
eller i särskilda föreskrifter. Enligt 2 kap. 1 § KL får kommuner och
landsting själva ta hand om sådana angelägenheter av allmänt
intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets
område eller deras medlemmar och som inte ska tas om hand
enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon
annan.
Promemorians förslag bedöms påverka kommunala självstyret
genom att landstingen åläggs en ny skyldighet att anordna bas
tjänstgöring. Syftet med bastjänstgöringen är att säkerställa att
läkare får den kliniska kompetens som krävs för att utöva yrket på
ett patientsäkerhet sätt. Samtidigt som bastjänstgöring införs av
skaffas allmäntjänstgöringen som landstingen i dag är skyldiga att
tillhandahålla platser för. Bastjänstgöringen föreslås vara mer
flexibel och ha en kortare normtid än allmäntjänstgöringen.
Sammanfattningsvis bedöms den inverkan förslagen kan ha på
landstingen vara proportionerlig i förhållande till syftet med att
införa bastjänstgöringen.

7.7

Konsekvenser för hälso- och sjukvårdens
huvudmän

Förslagen om en förändrad läkarutbildning och avskaffande av allmän
tjänstgöringen tillsammans med förslag om ett införande av en bas
tjänstgöring, medför organisatoriska och ekonomiska konsekvenser
5
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkän
nande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2013/55/EU.
6
Nordisk överenskommelse angående hälso- och sjukvård m.m.
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för hälso- och sjukvårdens huvudmän. I det här avsnittet kommer
främst de organisatoriska konsekvenserna att beröras. Konse
kvenser för hälso- och sjukvårdens huvudmän behandlas ytterligare
i kapitel 8 om samhällsekonomiska bedömningarna.
Framtidens läkare
I Läkarutbildningsutredningens betänkande förs fram att förslagen
om en ny sexårig läkarutbildning och avskaffande av allmän
tjänstgöringen föreslås med anledning av att reformen bedöms leda
till mer kompetenta läkare som är bättre rustade för framtidens
hälso- och sjukvård. I den här promemorian delas den uppfatt
ningen. Lärosätenas övergripande ansvar att förbereda läkar
studenterna för att självständigt kunna utöva yrket leder till att
vägen till legitimation är tydligare och kortare än tidigare. Efter
läkarutbildningen kommer de som avlagt läkarexamen direkt att
kunna ansöka om läkarlegitimation.
Hälso- och sjukvårdshuvudmännen kommer som en följd av
den förändrade läkarutbildningen att få möjlighet att anställa
nylegitimerade läkare i stället för AT-läkare som inte har
legitimation att utöva läkaryrket självständigt. Anställning av läkare
som genomgår bastjänstgöring, BT-läkare, innebär i likhet med
AT-läkare att de genomgår en utbildande tjänstgöring som ska ske
under handledning, med den stora skillnaden att BT-läkare är
legitimerade läkare och får utöva läkaryrket självständigt. Nylegitimerade läkare efter den nya sexåriga läkarutbildningen och BTläkare är därmed en mycket mer användbar resurs och tillgång för
hälso- och sjukvårdshuvudmännen än AT-läkare.
En gemensam yrkesintroduktion
En av de främsta fördelarna med bastjänstgöring är att alla läkare
med svensk läkarlegitimation föreslås kunna gå tjänstgöringen. I
nuvarande system kan inte många av de läkare som t.ex. är
utbildade inom EU genomgå allmäntjänstgöringen och dessa får
därmed inte en strukturerad introduktion till svensk hälso- och
sjukvård. Den föreslagna bastjänstgöringen bedöms kunna ge en
gemensam yrkesintroduktion till alla med svensk läkarlegitimation.
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I den nuvarande utbildningsstrukturen anordnar hälso- och
sjukvårdshuvudmännen inom respektive landsting introduk
tionsutbildningar för läkare med utländsk läkarutbildning som inte
har genomgått allmäntjänstgöring. Detta medför kostnader för
hälso- och sjukvårdshuvudmännen, som själva behöver utforma
dessa introduktionsutbildningar. Behovet av en introduktion för
den här gruppen legitimerade läkare är uppenbar redan i nuvarande
utbildningsstruktur. Det är ineffektivt att hälso- och sjukvårdens
huvudmän inom respektive landsting avsätter resurser för att utföra
samma arbete. Det är dessutom viktigt utifrån ett patientsäkerhets
perspektiv att säkerställa att alla läkare faktiskt får tillgång till den
här introduktionen.
I nuvarande system är det inte obligatoriskt för alla läkare att
genomgå en introduktion. Läkare med utbildning från andra länder
kan sakna kunskap om svensk hälso- och sjukvård i fråga om t.ex.
regelverket för utfärdande av intyg. Om hälso- och sjukvårds
huvudmännen inte tillgodoser behovet av kunskap inom dessa
områden kan det medföra negativa konsekvenser som följd av en
ineffektiv eller felaktig handläggning av patienter. Bastjänst
göringen säkerställer att alla läkare verkligen får en gemensam
yrkesintroduktion utifrån nationellt fastställda regelverk.
Konsekvenser för befintliga organisationer för allmäntjänstgöring
Befintliga organisationer7 för allmäntjänstgöring (AT-organisa
tioner) har funnits under lång tid och är väl etablerade. ATorganisationer är inte identiska i sin utformning utan skiljer sig åt
inom landet. Men det finns trots detta flera gemensamma kompo
nenter som antingen är reglerade eller har utarbetats till nationell
praxis. Det finns väl inarbetade rutiner kring rekrytering,
lämplighetsbedömning, introduktionsutbildning, utbildnings
planering, samt hantering av situationer då utbildningen av något
skäl särskilt behöver anpassas till den enskilda individen.
Bedömningen är att AT-organisationen i nuvarande utbildnings
struktur för läkare till stor del kan användas för bastjänstgöringens
7
Med organisation avses här roller/funktioner, nätverk och rutiner som tillsammans
möjliggör nuvarande verksamhet för allmäntjänstgöring.
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organisation. Delar av AT-organisationen kommer behöva justeras
eller kanske ändras helt, men själva stommen för organisationen
bedöms kunna användas för en effektiv övergång till den föreslagna
utbildningsstrukturen. En stor fördel med att utgå från befintlig
AT-organisation är att det finns etablerade nationella, regionala och
lokala nätverk. Dessa möjliggör en effektivare och snabbare
implementering, samordning, justering och fortsatt utveckling av
ett nytt utbildningssystem för läkare.
Konsekvenser för anställning och rekrytering av läkare
I denna promemoria presenteras förslag som syftar till att till
godose befolkningens behov av god vård, men som även beaktar
hälso- och sjukvårdshuvudmännens förutsättningar. För att för
slagen om bastjänstgöring ska kunna utformas ändamålsenligt har
erfarenheter hämtats från hur allmäntjänstgöringen fungerar i
dagens utbildningsstruktur.
Beslut om den nuvarande läkarutbildningen med allmäntjänst
göring togs 1969. Syftet med allmäntjänstgöringen var delvis att
skapa en bra introduktion till läkaryrket och arbetsmarknaden.
Man såg också en möjlighet till att allmäntjänstgöringen genom sin
utformning skulle kunna få en positiv inverkan på rekryteringen av
läkare till att specialisera sig inom bristspecialiteterna allmän
medicin och psykiatri. Allmäntjänstgöringen reglerades inom ett
blockförordnande vilket innebär en tidsbegränsad sammanhållen
anställning hos en arbetsgivare. Blockförordnandet innebär också
att det är bestämt delvis i vilken ordning tjänstgöringsavsnitten ska
genomföras och inom vilka specialiteter. Det är enligt 3 kap. 5 §
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) obligatoriskt att tjänst
göra inom t.ex. allmänmedicin och att tjänstgöring ska ligga sist i
allmäntjänstgöringen.
Regleringen av allmäntjänstgöring för läkare medför en del orga
nisatoriska och praktiska problem för arbetsgivarna. Vid sam
rådsmöten med representanter för hälso- och sjukvårdens huvudmän
har det särskilt efterfrågats om deras erfarenheter kring dessa
frågor. Hälso- och sjukvårdshuvudmännen har fört fram att det nu
varande regelverket för allmäntjänstgöring främst leder till vissa
problem. Det främsta problemet som påtalas är att blockförord
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nandet med föreskrivna verksamheter och ordningen för tjänst
göringen organisatoriskt hindrar dem från att anställa fler ATläkare. Det finns ett behov och förutsättningar att kunna erbjuda
fler AT-tjänster, men regelverket hindrar hälso- och sjukvårds
huvudmännen rent praktiskt och organisatoriskt. Ett exempel som
förts fram i detta sammanhang är att det är tjänstgöringsavsnittet om
sex månader inom allmänmedicin som medför problem för
huvudmännen vid organisering av AT-läkarnas placering. Det finns
möjlighet för landstingen att ansöka om dispens från blockförord
nandet, men det tillvägagångssättet bedöms vara omständligt.
Ytterligare en synpunkt som hälso- och sjukvårdshuvudmännen
övergripande delade var att den nuvarande målbeskrivningen för
läkares allmäntjänstgöring enligt Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare är för detaljerad,
vilket också påverkar genomströmningen negativt. Detaljnivån i
föreskriften kan bidra till att AT-läkare måste handlägga specifika
tillstånd för att kunna få godkänt på en placering, trots att mål
uppfyllelse avseende kompetensen bedöms vara uppnådd. Huvud
männen har fört fram att det är organisatoriskt svårt att förlänga
placeringar om en måluppfyllelse inte har uppnåtts under en
placering.
För att inte dessa problem ska återskapas med bastjänstgöringen
föreslås ett flexibelt regelverk. För att undvika att det uppstår
väntetider för att få en tjänst för bastjänstgöring efter läkar
legitimation behöver arbetsgivare kunna erbjuda ett stort antal BTtjänster. Bastjänstgöringen behöver kunna erbjudas på alla sjuk
vårdsnivåer och inom många olika verksamheteter för att skapa en
effektiv genomströmning. Med anledning av detta föreslås det inte
att bastjänstgöringen ska genomföras inom ett blockförordnande
med preciserade specialiter som tjänstgöringen ska genomföras
inom. Bastjänstgöringen föreslås vara målstyrd utifrån en fastställd
målbeskrivning och flexibel avseende tjänstgöringsplaceringar.
Endast två övergripna tjänstgöringsplaceringar föreslås vara regle
rade, nämligen inom primärvård och akutsjukvård.
Förslagen om bastjänstgöring bedöms kunna ge huvudmännen
större möjlighet att utforma tjänstgöringsplaceringar mer flexibelt
än i dag och samtidigt tillgodose vårdens behov och läkarens behov
av stöd i den professionella utvecklingen. Förslagen bedöms där
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med kunna leda till att hälso- och sjukvårdshuvudmännen kan ut
forma fler tjänster med en bättre genomströmning.
Konsekvenser av avskaffande av allmäntjänstgöringen
Konsekvenser för hälso- och sjukvårdens huvudmän av den före
slagna läkarutbildningen har behandlats utifrån olika perspektiv i
detta avsnitt. I det följande presenteras organisatoriska konse
kvenser för de verksamheter som finns reglerade i föreskriften för
allmäntjänstgöring. Ett avskaffande av allmäntjänstgöringen
innebär att de AT-läkare som i nuvarande system har placeringar
inom reglerade verksamheter delvis kommer att tjänstgöra inom
andra områden. Allmäntjänstgöringen är reglerad till att genomföras
inom följande specialiteter
– invärtesmedicinska specialiteter, barn- och ungdomsmedicin,
och kirurgiska specialiteter
– psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, och
– allmänmedicin.
När det gäller invärtesmedicinska specialiteter, barn- och ungdoms
medicin och kirurgiska specialiteter bedöms det att ett avskaffande
av allmäntjänstgöring inte kommer att leda till påfallande negativa
konsekvenser. Efter en övergångsperiod då verksamheterna fått
möjlighet att anpassa sig till den nya utbildningsstrukturen bedöms
frågan om bemanning och rekrytering inte utgöra ett organisa
toriskt problem. Det är eftertraktade specialiteter att arbeta inom
och legitimerade läkare kommer troligen att söka sig till speciali
teterna även om tjänstgöringen inte är reglerad som i AT-före
skriften. Ytterligare ett skäl till att det bedöms att avskaffandet av
allmäntjänstgöring inte kommer leda till påfallande negativa
konsekvenser för dessa specialiteter grundar sig i att AT-läkarnas
möjlighet att bidra till att effektivt handlägga patienter kan vara
begränsad. Delvis på grund av att tjänstgöring inom dessa
specialiteter vanligtvis ligger först i allmäntjänstgöringen, och
delvis på grund av att de kräver mycket erfarenhet för att i
betydande omfattning kunna bidra till produktionen t.ex. inom
kirurgiska specialiteter. Den föreslagna utformningen av bastjänst
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göring med stor flexibilitet avseende tjänstgöringsställen möjliggör
även fortsatt att BT-läkare tjänstgör på dessa kliniker, under förut
sättning att tjänstgöringen leder till måluppfyllelse av föreskrivna
lärandemål.
De återstående specialiteterna, psykiatri och allmänmedicin är
bristspecialiteter. De flesta landsting uppger att efterfrågan överstiger
tillgången för ST-läkare inom dessa specialiteter.8 Ett av de regler
ade tjänstgöringsställena i bastjänstgöringen föreslås vara inom
primärvården. Målbeskrivningen och dess lärandemål föreslås i dess
utformning till mycket stor del kunna uppfyllas genom tjänst
göring inom allmänmedicin. Den flexibilitet som regelverket för
bastjänstgöringen föreslås ha möjliggör också för längre placeringar
inom primärvården och allmänmedicin.
Tidigare i denna promemoria har vikten av att framtidens läkare
ska kunna ge god kunskapsbaserad vård vid psykiatriska sjukdoms
tillstånd betonats (se avsnitt 5.5.1 Bastjänstgöringens lärandemål). Det
föränderliga sjukdomspanoramat och den ökade psykiska ohälsan hos
befolkningen bidrar till att det är särskilt viktigt att alla läkare under
bastjänstgöringen får grundläggande kompetens inom psykiatri.
Två övergripande negativa konsekvenser för psykiatrin av att
allmäntjänstgöringen avskaffas har identifierats. Den ena är
organisatoriska konsekvenser för psykiatriska verksamheter av
seende bemanning och rekrytering, och den andra rör läkarnas
kliniska kompetens inom psykiatri. För att motverka dessa möjliga
konsekvenser föreslås det att lärandemålen även ska inkludera de
akuta, livshotande och mest förekommande psykiatriska sjuk
domstillstånden. Måluppfyllelse av ett sådant lärandemål kan lämp
ligen tillgodogöras inom ramen för primärvårdstjänstgöringen eller
akuttjänstgöringen. Detta förutsätter handledare med goda kun
skaper inom psykiatri. Om det inte är möjligt att uppnå kompetens
inom psykiatri bör läkare i stället tjänstgöra minst en månad inom
psykiatrisk akutsjukvård och delta i jourverksamhet.

8

Socialstyrelsen, Nationella planeringsstödet 2017.
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Konsekvenser för jämställdheten

Konsekvensanalysen ur ett jämställdhetsperspektiv har genomförts
med utgångspunkt i regeringens mål för jämställdhetspolitiken,
dvs. att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället
och sina egna liv. Det övergripande målet är uppdelat i de sex
delmålen:
– jämn fördelning av makt och inflytande
– ekonomisk jämställdhet
– jämställd utbildning
– jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
– jämställd hälsa
– mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
De jämställdhetspolitiska målen har beaktats under hela arbetet
med denna promemoria. I det följande presenteras en analys utifrån
två skilda perspektiv, konsekvenser för jämställdheten av
promemorians förslag för läkarna och specialistläkarna, samt
konsekvenser för patienterna och hälso- och sjukvården.
Jämställdhet i utbildningen av framtidens läkare och specialister
Det är en förhållandevis jämn fördelning mellan kvinnor och män
som genomgår den befintliga läkarutbildningen. Läsåret 2014/15
tog 1 227 personer läkarexamen i Sverige. Av dessa var 695 kvinnor,
vilket utgör 57 procent.9 Statistiken visar att kvinnor sedan läsåret
1998/99 har utgjort minst 50 procent av det antal personer som
erlagt läkarexamen i Sverige. Den högsta andelen kvinnor som tog
läkarexamen finns registrerat mellan 2006–2008 då kvinnor utgjorde
60 procent.
Det är relativt jämnt mellan könen när det gäller hur lång tid det
tar att erhålla läkarlegitimation, men det går något snabbare för
män att erhålla läkarlegitimation än för kvinnor. Tre år efter avlagd
läkarexamen har 23 procent av kvinnorna och 15 procent av män
9

SCB, ”Examina” http://www.scb.se/uf0205.

99

Konsekvenser av förslagen

Ds 2017:56

nen ännu inte erhållit läkarlegitimation. Skillnaden minskar fyra år
efter läkarexamen då det är 10 procent av kvinnorna som inte
erhållit läkarlegitimation jämfört med 7 procent av männen.10
Andelen läkare som går vidare till att specialisera sig är mycket
hög. I Sverige är 96 procent av de läkare som är 45 år eller äldre
specialistkompetenta läkare.11 Skillnaden mellan könen ökar något
när det gäller att uppnå specialistkompetens, då det går snabbare
för män än kvinnor. Andelen legitimerade läkare som ännu inte
specialiserat sig efter nio år var för 2016, 10 procent av männen,
medan det dröjde cirka tio år för kvinnor att nå samma grad av
specialistkompetens.12
Det tredje delmålet jämställd utbildning innebär att kvinnor och
män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när
det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Arbetet
mot könsbundna studieval omfattar alla delar av utbildningen och
ger ett strategiskt fokus till arbetet för en jämställd utbildning.
Fler kvinnor tar läkarexamen än män, men det tar något längre
tid för kvinnor att erhålla specialistkompetens. Dessa skillnader
kan ha sin förklaring i olika samhällsfaktorer. Den föreslagna läkar
utbildningen och bastjänstgöringen, i förhållande till det rådande
utbildningssystemet, bedöms inte innebära konsekvenser som
skulle medföra skilda förutsättningar till utbildning som läkare och
specialist för de båda könen. Därmed görs bedömningen att för
slagen inte har konsekvenser kopplade till jämställdhet i utbild
ningen av framtidens läkare och specialister.
Jämställdhet i hälso- och sjukvården
Införandet av en förändrad läkarutbildning medför en möjlighet att
omforma innehållet i utbildningen för att anpassa det till hälso- och
sjukvårdens utveckling och behov. Läkarutbildningsutredningens
analys om att förslaget om en ny förändrad läkarutbildning kan

10
Socialstyrelsen, Nationella planeringsstödet 2016, Figur 3. Andel examinerade läkare som
ännu inte legitimerat sig upp till tio år efter examen. Läkare utbildade i Sverige år 2000 och
framåt. Förtydligande uppgifter från Socialstyrelsen 2017-05-24.
11
Socialstyrelsen, NPS-registret 2013.
12
Socialstyrelsen, Nationella planeringsstödet 2016.
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bidra till en ökad jämställdhet,13 delas i analysen i denna prome
moria.
De förslag som läggs fram i denna promemoria om införande av
bastjänstgöringen möjliggör att de kunskaper och färdigheter som
framtida läkare erhåller under den förändrade läkarutbildningen
kan fördjupas och tränas under bastjänstgöringen.
Ett tydligt exempel på detta är lärandemålet om etik, mångfald
och jämlikhet som presenteras i avsnitt 5.5 Målbeskrivning för bas
tjänstgöringen. Vikten av att respektera alla människors lika värde
och rättigheter betonas. Förslaget innebär att kunskaper och
färdigheter avseende detta kompetensmål ska bedömas under bas
tjänstgöringen. Det förtydligas att detta bl.a. betyder att människor
ska bemötas med respekt oberoende av kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck. Ett lärandemål om detta, som föreslås
regleras av Socialstyrelsen i en föreskrift, innebär att läkare under
bastjänstgöring är skyldiga att visa uppnådd kompetens för lärande
målet för att kunna bli godkänd på bastjänstgöringen. Varje läkare
under bastjänstgöring ska då bedömas individuellt och utvärderas av
handledare, extern bedömare m.fl. för detta område.
Genom föreskrivna lärandemål kan det säkerställas att alla läkare
som fullgjort bastjänstgöringen med godkänt resultat, oavsett om
de har genomgått läkarutbildningen i Sverige eller i något annat
land, har uppnått kompetens enligt målbeskrivningen. De krav som
ställs för bastjänstgöringen ger möjlighet till en grundläggande
kompetens hos alla läkare. För de läkare som inte erhållit kompetens
om lärandemålen behöver den teoretiska kunskapen också till
godoses under bastjänstgöringen för att den kliniska färdigheten ska
kunna uppnås. Det kan gälla det ovan beskrivna delmålet och andra
delmål som t.ex. om lagar och föreskrifter.
Om den nya läkarutbildningen och bastjänstgöringen utformas
ändamålsenligt kan det få goda konsekvenser för de jämställdhets
politiska målen genom en bättre jämställdhet i den professionella
utvecklingen hos läkare i allmänhet. Sammantaget görs bedömningen
att förslagen inte försvårar uppnåendet av de jämställdhetspolitiska
målen.

13

SOU 2013:15, s. 224–225.
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Konsekvenser för integrationen

Konsekvensanalysen i detta avsnitt har genomförts med utgångs
punkt i regeringens mål för integrationspolitik. Det övergripande
målet för integrationspolitiken är lika rättigheter och möjligheter
för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund, en samhällsgemen
skap med samhällets mångfald som grund, samt en samhällsutveck
ling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som
alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för.
Konsekvenser av en förändrad läkarutbildning för integration
Det integrationspolitiska arbetet ska särskilt inriktas på att ge
förutsättningar till individers egen försörjning och delaktighet i
samhället, värna grundläggande demokratiska värden och verka för
kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter, samt förebygga
och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.14
I Läkarutbildningsutredningens betänkande förs det fram att
andelen studenter med utländsk bakgrund15 är mindre på läkarutbild
ningen i förhållande till andra vårdutbildningar. I betänkandet
redovisas att läsåret 2010/11 var det 13 procent med utländsk bak
grund på läkarutbildningen. Andra vårdutbildningar som man jäm
förde med var apotekarutbildningen som hade 62 procent studenter
med utländsk bakgrund jämfört med 38 procent på tandläkarutbild
ningen.16 Uppgifterna har uppdaterats i denna promemoria och
visar att andelen läkarstuderande med utländsk bakgrund ökat till
17 procent. Avseende de övriga angivna utbildningarna har andelen
studenter med utländsk bakgrund ändrats marginellt för apotekar
utbildningen till 63 procent, men desto mer för tandläkarutbild
ningen till 52 procent.17
Förslaget om den nya läkarutbildningen har beaktats utifrån de
integrationspolitiska målen och bedömningen görs att de för

14
Se proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik till
integrationspolitik.
15
Med utländsk bakgrund avses personer födda utomlands eller födda i Sverige men med två
utrikes födda föräldrar.
16
SOU 2013:15, s. 226.
17
http://statistik.uka.se/
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ändringar som Läkarutbildningsutredningen föreslår inte innebär
negativa konsekvenser för integrationen.
Konsekvenser av bastjänstgöring för integration
Införandet av bastjänstgöring kan innebära positiva konsekvenser
för integrationen och för läkare med läkarutbildning från andra
länder än från Sverige. Förslaget om bastjänstgöring som en första
del av läkarnas specialiseringstjänstgöring innebär att tjänstgör
ingen infaller efter legitimation. Det innebär att läkare med läkar
utbildning från andra länder får möjlighet att gå bastjänstgöringen.
Till skillnad från gällande utbildningsstruktur med allmän
tjänstgöring innebär den föreslagna utbildningsvägen ett mer
sammanhållet system med en nationellt strukturerad introduktion
till den svenska hälso- och sjukvården.
Läkare som inte genomgår läkarutbildningen och allmäntjänst
göring i Sverige i nuvarande system saknar därigenom kunskap om
t.ex. lagar, föreskrifter och hälso- och sjukvårdens organisation.
Under arbetet med denna promemoria, och den översyn som
genomförts, har det kommit fram från arbetsgivare att det är
problematiskt att läkare med utbildning från andra länder saknar
utbildning inom t.ex. dessa områden. Även läkare som erhållit
läkarlegitimation genom t.ex. automatiskt erkännande har fört fram
att man behöver komplettera kunskaper inom vissa områden som
är specifika för svensk hälso- och sjukvård.
Det har diskuterats tidigare i avsnittet och promemorian att det
finns olika regionala lösningar för att introducera läkare med utbild
ning från andra länder till svensk hälso- och sjukvård. Förslagen om
bastjänstgöring skulle ersätta dessa landstingsspecifika lösningar,
och i stället skulle ett nationellt likvärdigt sammanhållet system för
introduktion skapas. Bedömningen görs att det skulle gynna sam
hället i stort och även innebära en trygghet för den enskilde läkaren
genom nationellt utformade regelverk för tjänstgöringen.
Med bastjänstgöringen skapas en tydligare ingång till läkaryrket
för alla oavsett utbildningsbakgrund. En ökad likformighet
beträffande introduktionen för läkare utbildade i Sverige, inom och
utanför EU/EES borde leda till en högre grad av anställnings
barhet, och därmed en bättre integration.
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Konsekvenser för små företag

År 2015 köpte landstingen vårdtjänster för cirka 50 miljarder
kronor vilket utgjorde 22,7 procent av landstingens nettokostnader
för hälso- och sjukvård (motsvarande cirka 218 miljarder kronor).
Det var en ökning med cirka 9 procent från 2010. Under 2015
gjordes 58 procent av alla köp, inom hälso- och sjukvårdsområdet,
från privata vårdgivare och företag. Cirka 85 procent av köp från
privata vårdgivare och företag gällde primärvård och specialiserad
somatisk vård under 2015.18 Från en förhållandevis låg nivå utförs
en ökande andel av den offentliga vården av andra utförare än egen
förvaltning. En betydande andel av dessa alternativa utförare är
privata vårdgivare och företag.
Översynen av läkarnas specialiseringstjänstgöring har bedrivits i
nära kontakt med flera företrädare för privata vårdgivare, däribland
företrädare för Vårdföretagarna. Dessa har fört fram att man inte
ser några negativa konsekvenser i och med förslagen om en
förändrad läkarutbildning och avskaffandet av allmäntjänstgöringen.
Vårdföretagarna har fört fram att man inte ser några negativa
konsekvenser av de förslag som förs fram i promemorian om bas
tjänstgöring för läkare. Vidare betonade Vårdföretagarna att man
ansåg att privata vårdgivare, både små och stora, kan och bör bidra
till läkarutbildningen och specialistutbildning av läkare som
bastjänstgöringen föreslås utgöra en första del av. En förutsättning
för att privata vårdgivare ska kunna delta i läkarnas utbildning
uppges vara att ersättning ska ges som motsvarar kostnaderna för
t.ex. handledning, infrastruktur och produktionsbortfall som ut
bildningen av läkarna innebär.
Mot bakgrund av det som förts fram bedöms förslagen om en
förändrad läkarutbildning och bastjänstgöring inte särskilt påverka
små företag.

7.11

Övriga konsekvenser

I denna promemoria görs bedömningen att förslagen inte har några
effekter på sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet.
18

SKL, Köp av verksamhet 2015.
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Vad gäller brottslighet och brottsförebyggande arbete kan inte
några negativa effekter av förslagen identifieras.
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8

Samhällsekonomiska
bedömningar

I detta kapitel redovisas beräkningar och kvalitativa bedömningar
som har gjorts av kostnaderna för att införa bastjänstgöring.
Kostnadsberäkningarna utgår endast från vilka eventuella ökade
eller minskade kostnader som beror på införandet av bastjänst
göring. Vid de kvalitativa bedömningarna av värdet av reformen, så
har det till viss del även tagits hänsyn till värdet av en förändrad
grundutbildning enligt Läkarutbildningsutredningens betänkande
För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15).
Beräkningarna bygger på merparten av de kostnader som har
kunnat identifieras. Avseende de värden reformen bedöms skapa
har det genomförts en kvalitativ bedömning.

8.1

Grundläggande antaganden

I detta avsnitt redovisas några antaganden som bildat grund för den
samlade bedömningen. De nya reglerna om bastjänstgöring föreslås
gälla fr.o.m. den 1 juli 2020 (se avsnitt 5.4 om ikraftträdande och
övergångsregler). De samhällsekonomiska beräkningarna i denna
promemoria grundar sig på antagandet att den förändrade läkar
utbildningen påbörjas höstterminen 2020. Förutom tidsantaganden
handlar antaganden om antal- och kostnadsuppgifter, samtliga med
koppling till den svenska läkarutbildningen. Dessa uppgifter
kommer därefter att användas som ingångsvärden i olika kalkyler.
Förslagen innebär förändrade förutsättningar för handläggning
vid Socialstyrelsen. De förändrade förutsättningarna avser två
förhållanden. Det ena förhållandet är den förväntade tidsåtgången
för handläggning av läkarlegitimation för personer med svensk
läkarexamen. Det andra förhållandet avser den något förändrade
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handläggningen som godkännande av specialisttjänstgöring
innebär.
I de beräkningar som genomförts i denna promemoria har den
förväntade penningvärdesförsämringen inte inkluderats. Samtliga
penningmått är i reala termer i approximativt 2016 års värden.

8.2

Handläggningskostnader för läkarlegitimation

Kostnaden för handläggning av beslut om läkarlegitimation
kommer att påverkas då handläggningsförfarandet i grunden
kommer att förändras och ske i fler tidsmässiga steg, än vad som är
fallet i dag. I dag innefattar handläggningsprocessen även en
genomgång av de kunskapsmål som ställts genom allmäntjänst
göringen. Den nya ordningen innebär att legitimation kan utfärdas
direkt efter läkarexamen. Tillkommer gör den föreslagna bastjänst
göringen som en separat del inom ramen för specialiserings
tjänstgöringen. Detta leder avslutningsvis till en annan typ av
periodisering av de samlade kostnaderna. I tabell 8.1 nedan redovisas
den uppskattade kostnaden för Socialstyrelsens handläggning i
fråga om läkarlegitimationer enligt den nya ordningen.

Tabell 8.1

Kostnad för handläggning av läkarlegitimationer

Antal handläggningsärenden per år
Minskad tid per ärende (timmar)
Totalt minskad tid (timmar)

1 400
-1
-1 440

Antal handläggningstimmar, per handläggare

1 727

Minskat antal handläggare

-0,83

Årskostnad per handläggare (kr)

1 500 000

Sammanlagd effekt (kr)

-1 250 724

Källa: Beräkningar utifrån uppgifter från Socialstyrelsen.

Den uppskattning av minskad kostnad för handläggning uppstår då
det bedöms att handläggningsprocessen i ett framtida system
kommer att kräva mindre resurser då tiden för handläggning av
genomgången allmäntjänstgöring uteblir. Det uppskattas att den
samlade handläggningskostnaden minskar med cirka 1,25 miljoner
kronor per år.
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Ökade handläggningskostnader för specialistkompetensbevis
Socialstyrelsens handläggningskostnader för utfärdande av specialistkompetensbevis bedöms komma att öka. Till skillnad från dagens
handläggning ökar omfattningen av handläggningen genom att
också bedömning av basttjänstgöringen kommer att ingå. Det är
oklart hur mycket extra tid denna bedömning kommer att kräva. För
dessa beräkningar görs ett antagande om att omfattningen ökar med
i genomsnitt en timme per ärende.
Nylegitimerade läkare utbildade i Sverige beräknas påbörja
bastjänstgöring först tidigast sex år efter det att den förändrade
läkarutbildningen börjar. Men bastjänstgöring blir aktuell redan när
regelverket träder i kraft. Vissa personer som har påbörjat läkar
utbildningen enligt nuvarande mål för läkarexamen kan komma att
lotsas över och avsluta sin utbildning enligt den antagna
reformerade läkarutbildningen och därför påbörja bastjänst
göringen tidigare. Gruppen bedöms dock vara liten. Det kan även
finnas läkare med den bakgrunden som endast saknar bastjänst
göring vid den svenska karriärens början. För dessa kommer
handläggningen av ansökan om specialiskompetensbevis att
innebära visst merarbete.
För svenskutbildade läkare kan de första specialistkompetensbevisen enligt den nya ordningen med bastjänstgöring utfärdas
tidigast efter cirka 11,5–12 år. I beräkningarna har vi däremot
utgått från normtiden och att bastjänstgöringen tar ett år att
genomgå. Det har även antagits att det sker en gradvis infasning av
de utländska läkarna så att full omfattning uppnås efter sex år.
Sammantaget ger beräkningarna vid handen att för åren fram
t.o.m. 2026 ökar den årliga handläggningskostnaden för Social
styrelsen från knappt 200 000 kronor till cirka 2,3 miljoner kronor.
Den årliga kostnaden ligger kvar på den nivån till 2032 då den
stadigvarande ökar till cirka 2,9 miljoner kronor.
Den sammantagna påverkan på handläggningskostnaderna
De sammantagna förändrade kostnaderna för handläggningen på
Socialstyrelsen, där såväl förändrad kostnad för legitimation som
för specialistkompetensbevis ingår, till följd av förslagen redovisas i
tabell 8.2 nedan.
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Tabell 8.2

Handläggningskostnader för läkarlegitimation och
specialistkompetensbevis för läkare

Tidsperiod
–2025
2026–2030
2031
2032–
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Årlig kostnad miljoner kronor
Stigande till 2,1
1,1
1,4
1,7

Löner

De samlade förslagen har en inverkan på den professionella
utvecklingen för läkare, i särskilt hög grad för dem som genomgått
läkarutbildningen i Sverige. Exempelvis utfärdas läkarlegitimation i
normalfallet redan i anslutning till, den förändade läkarutbild
ningen. Dessutom avskaffas allmäntjänstgöringen och en målstyrd
bastjänstgöring med normtid på cirka ett år införs. Sammantaget
kan dessa förändringar få konskevenser för lönebildningen.
Lönebildningen är en fråga för parterna på arbetsmarknaden
men också en faktor att väga in vid en samlad bedömning av
effekterna av förslagen. Av flera skäl, t.ex. osäkerhet om storleks
ordningar och lämplighet, kommer det inte att ges något entydigt
svar på nettoresultatet av de olika delarna i förändringen som kan
identifieras. Däremot kommer ett försök göras att identifiera
väsentliga delar så långt det låter sig göras.
För det första kan det konstateras att en eventuell påverkan på
lönerna för läkare inträffar under de allra första åren av karriären.
Bastjänstgöring föreslås vara en första del i specialiseringen och
ligga före den nuvarande specialiseringstjänstgöringen vilket
innebär att den primära lönepåverkan kan inträffa inom upp
skattningsvis de två första åren efter genomgången läkarutbildning.
De två första åren kan bedömas utgöra endast en liten del av den
samlade lönekostnaden för all läkarpersonal i den svenska hälso
och sjukvården. Med stöd i lönestatistik avseende bl.a. löner
sommaren 2016 kan det konstateras att antalet läkare räknat från
läkare under specialiseringstjänstgöring och uppåt i karriären (ST
läkare, specialistläkare/överläkare och distriktsläkare i primärvård)
utgör mer än 80 procent av samtliga verksamma läkare. Löne
kostnaden för dessa utgör cirka 90 procent av lönekostnaden för
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samtliga läkare. Således utgör endast uppemot 20 procent av antalet
läkare och cirka 10 procent av lönesumman den del som kan, om
alls, förväntas påverkas av förändringarna.
För det andra kan det konstateras, givet en typisk karriär, att
läkarlegitimationen utfärdas tidigare enligt förslagen jämfört med
nuvarande ordning. Rätten att självständigt utöva läkaryrket som
legitimerad infaller således tidigare i en läkares karriär. I stället för
att efter läkarexamen söka anställning som AT-läkare kan läkaren
erbjuda sina tjänster som legitimerad läkare. Samtidigt kommer fler
läkare vid en given tidpunkt i karriären att ha legitimation vilket
ökar konkurrensen mellan läkare. Således kommer såväl en
lönehöjande faktor som en lönesänkande faktor att påverka löne
bildningen.
För det tredje kan det konstateras att bastjänstgöringen utgör
ett nytt inslag i den professionella utvecklingen och karriären.
Lönerna under denna tjänstgöring är alltså genuint okända.
Dimensioneringen t.ex. av bastjänstgöringen kommer att vara
styrande för lönebildningen. Givet ett något förenklande antagande
om att alla platser ska fyllas, kan det sägas att en under
dimensionering verkar lönesänkande medan en överdimensionering
sannolikt höjer lönerna. Det är också fallet att den föreslagna
bastjänstgöringen i några avseenden påminner om den nuvarande
AT-tjänstgöringen. Bastjänstgöring infaller på samma sätt som
allmäntjänstgöring efter läkarutbildningen. Det bedöms vara troligt
att lönen kommer att approximera den som allmäntjänstgöringen
ger.
Enligt den ovan refererade lönestatistiken fanns det sommaren
2016 närmare 2 100 blivande läkare i allmäntjänstgöring. Enligt
statistik från Socialstyrelsen och beräkningar genomförda i denna
promemoria skulle en samlad årlig volym läkare i bastjänstgöring
vara ungefär 2 800. Eftersom basttjänstgöringen är kortare än
allmäntjänstgöringen kan det hävdas, om man antar att dagens
allmäntjänstgöring är rätt dimensionerad och om man endast ser
till längden, att dagens dimensionering av AT utgör en över
dimensionering i förhållande till de behov bastjänstgöringen skulle
ge upphov till. Skulle det i stället vara så att bastjänstgöringens
innehåll och kvalitet kommer att vara högre är det inte osannolikt
att den egentliga dimensioneringen av den framtida bastjänst
göringen stämmer hyggligt med dagens allmäntjänstgöring.

111

Samhällsekonomiska bedömningar

Ds 2017:56

Sammantaget, i denna del, talar mycket för att lönerna kommer att
ligga nära de löner dagens AT-läkare har.
För det fjärde utgör läkare helt utbildade i Sverige endast en del
av alla i Sverige verksamma läkare. Enligt Socialstyrelsens årsredo
visning 2016 hade drygt hälften av de läkare som fick legitimation
det året utbildning utanför Sverige. Eftersom de utländska läkarna
inte fullt ut berörs av förslagen och givet att andelen är någorlunda
stabil bör lönerörelserna dämpas.
De fyra lönepåverkande faktorer som identifierats och analy
serats ovan leder sammantaget till slutsatsen att förslagen inte kan
innebära några omvälvande förändringar av läkares löner. De
förändringar som kan bli resultatet påverkar sannolikt endast
marginellt den samlade lönekostnaden för läkare.

8.4

Kostnader för handledning

En läkare har i början av sin karriär behov av handledning. Dels
sker den inom ramen för den formella organisationen. Dels sker
den informellt i det dagliga arbetet. En fråga som diskuteras i detta
kapitel är om den föreslagna reformen leder till ett utökat eller ett
minskat behov av handledning utanför den formella organisation
en. Den nya utbildningsstrukturen innebär flera förändringar som
kan påverka behovet av handledning under en läkares första år i
karriären. En förändrad läkarutbildning, avskaffande av allmän
tjänstgöring och införande av basttjänstgöring utgör förändringar
som kan ha sådana effekter.
Den verksamhet som ”handledning” är kan betraktas ur både ett
volym- och ett kvalitetsperspektiv. Volym är i detta fall tid och
kvalitet är en, statistiskt och analytiskt svårfångad, innehållslig
variabel.
Om man, som en betydande förenkling, betraktar de nämnda
förändringarna ur ett renodlat volymperspektiv, dvs. tidsåtgång,
medför den samlade förändringen en minskning. Genom den för
längda läkarutbildningen och den införda bastjänstgöringen ökar
volymen med cirka 1,5 år, medan avskaffandet av allmäntjänst
göringen minskar volymen med uppemot två år. Det minskar den
totala tidsåtgången för handledning med cirka ett halvår.
Landstingens kostnader för handledning utanför läkarutbildningen
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kan således minska med cirka ett år om merparten av läkarna
genomgår bastjänstgöringen inom normtiden. Eftersom bastjänst
göringen föreslås vara målstyrd är det i nuläget svårt att beräkna
genomsnittstiden för genomförande per läkare.
Det finns emellertid skäl att komplettera volymkalkylen ovan.
Den föreslagna bastjänstgöringen ska genomföras på ett kvalitets
säkrat sätt, vilket ställer krav på struktur och innehåll som kan öka
tidsåtgången, i alla fall under de första åren. Bastjänstgöringen får
sin yttersta kvalitetssäkring genom Socialstyrelsens godkännande.
Längre utbildade och legitimerade läkare som påbörjar bastjänst
göring är mer självständiga, vilket framöver kan innebära ett något
minskat behov av handledning.
Sammantaget är det svårt att beräkna om kostnaderna för hand
ledningen kommer att minska eller kvarstå på i stort sett samma
nivå som med nuvarande system. Förslaget förväntas åtminstone
inte medföra högre kostnader för landstingen för handledning. Den
samlade effekten på det informella handledningsbehovet är inte
möjligt att förutsäga men en samlad bedömning av det ovan förda
resonemanget är att den samlade effekten förväntas bli begränsad.

8.5

Värdet av reformen

Hittills har promemorian huvudsakligen uppehållit sig kring kost
nader. I detta avsnitt beskrivs de värden förslagen kan skapa om de
genomförs. Idealet vore om värden kunde uttryckas längs en enda
dimension. Detta låter sig emellertid inte göras. I stället värderas
förslagen mot fem kriterier.
Fler yrkesverksamma legitimerade läkare
Det finns inget i reformen som direkt leder till fler svenskutbildade
läkare. Dock innebär det faktum att legitimation utfärdas i an
slutning till läkartutbildningen att läkare tidigare under sin karriär
kommer att kunna vara yrkesverksamma. Antalet yrkesverksamma
legitimerade läkare kommer därför, efter en övergångsperiod, att
öka trots att antalet läkarstuderande inte ökar.
Dagens allmäntjänstgöring kritiseras för att vara av mycket
varierande kvalitet. Det finns inte heller något nationellt system för
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kvalitetssäkring. Den bastjänstgöring som föreslås införas kommer
att säkra likartade kunskaper i läkarkåren, såväl hos svenskutbildade
som hos läkare utbildade utanför Sverige. Kunskaper hos dem som
gått igenom denna kommer därför att öka deras anställningsbarhet.
Arbetsgivarna har t.ex. en säkrare grund att stå på inför ett beslut
om anställning av en läkare som inte utbildats i Sverige.
Patientsäkerhet
I Läkarutbildningsutredningens betänkande (SOU 2013:15) görs
bedömningen att förslaget om en ny läkarutbildning kommer att få
gynnsamma konsekvenser för patienterna. Utredningen framhåller
framför allt att förslagen om nya examensmål för läkarexamen
kommer att öka kvaliteten i vården. Läkarutbildningsutredningen
föreslår att teoretiska och kliniska moment ska varvas under hela
utbildningen med ett ökande inslag av praktik ju längre läkar
studenten kommer i utbildningen.
Kvalitet
Läkarutbildningsutredningen menar att flera av dess förslag om nya
examensmål för läkarexamen har fokus på medicinskt besluts
fattande. Genom förslaget om en förändrad läkarutbildning som
presenterades av Läkarutbildningsutredningen, tillsammans med
ytterligare klinisk träning under bastjänstgöringen, kommer troligen
kvaliteten på de medicinska besluten att förbättras.
Den nya utbildningsstrukturen kan komma att öka studentens
förmåga att identifiera sjukdomar och behandlingar. Detta minskar
risken för att den nylegitimerade läkaren fattar beslut om om
fattande utredningar som är till men för patienten och som riskerar
att sänka kvalitet och fördyra verksamheten.
Effektivitet
En läkare som är mer tränad i medicinskt beslutsfattande blir också
säkrare och bättre på att prioritera olika åtgärder. Det sparar
resurser samt blir mer effektivt både för såväl hälso- och sjuk
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vården som för patienterna. Det leder till att befintliga resurser på
personalsidan och utredningssidan inte överutnyttjas.
Effektiviteten påverkas också genom att man har lättare att
avgöra vad som är lämpligast vårdnivå för olika patientgrupper och
avstå från olämpliga behandlingar eller utredningar.
Produktivitet
Genom den föreslagna bastjänstgöringen får läkarna en
strukturerad introduktion till yrket och därigenom mer kunskap
om medicinskt beslutsfattande och även mer systemkunskap om
hur hälso- och sjukvården fungerar. Då bastjänstgöringen föreslås
utgöra en första del av läkarnas specialiseringstjänstgöring medför
det att även läkare med utbildning från land inom EU/EES får del
av introduktionen. Allmäntjänstgöringen i nuvarande utbildnings
struktur är inte tillgänglig för bl.a. läkare med legitimations
grundande utbildning från länder inom EU/EES. Utan en
strukturerad introduktion till svensk hälso- och sjukvård kan det
variera vilken kunskap man har om t.ex. svenska författningar,
regelverk och hur olika praktiska IT-system fungerar. Dessa fak
torer påverkar i dag troligen produktiviteten negativt och skulle i
och med en reform åtgärdas.
Sammanfattning: Kostnader mot värden
Det har ovan redovisats kostnadskalkyler som kan uppstå och
bedömningar av de värden som kan bedömas förverkligas om för
slagen genomförs. I den följande analysen kommer dessa storheter
att vägas mot varandra.
De värden som har identifierats med reformen handlar om
förenhetligande av och en bättre fungerande läkarkår. Läkarna och
deras medicinska beslutsfattande är centralt för en väl fungerande
hälso- och sjukvård. En bättre fungerande läkarkår ger spridnings
effekter inte bara till hälso- och sjukvården direkt utan också till
övriga delar av samhället.
Antag att de samlade förbättringarna kan uttryckas i termer om
resursanvändning. Sett endast till landstingens verksamhet så
framgår det av räkenskaperna att nettokostnaderna för hälso- och
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sjukvården 2014 totalt var närmare 230 miljarder kronor. En
minskad resursanvändning i landstingens hälso- och sjukvård med
så lite som en promille (0,1 procent) skulle uppväga de totala
kostnader reformen medför.1

8.6

Avslutande diskussion

Reformens genomslag
Ett av våra grundläggande antaganden i den samhällsekonomiska
beräkningen är att den förändrade läkarutbildningen med 12
terminer träder i kraft den 1 juli 2020 och därmed påbörjas höst
terminen 2020. Givet att den sista kohorten nybörjare enligt nu
varande ordning studerar sin första termin vårterminen 2020,
kommer dessa, vid normal studietakt, att få sin examen vår
terminen 2025. Det innebär också att den första kohorten läkar
studerande enligt den nya ordningen, vid normal studietakt, får sin
examen vårterminen 2026. Således kommer det, återigen vid normal
studietakt, inte att utexamineras några läkare hösterminen 2025.
Beräkningar av förändringar av föreliggande slag innebär
förenklingar. Det finns nära nog alltid införandekostnader på en
viss nivå och vinsterna, eller värdena, av förändringarna realiseras
sällan direkt. Det finns också en lärandekurva som modifierar
bilden av införandet. Det har inte varit möjligt att värdera sådana
effekter i detta arbete. Med tanke på förändringarnas art är det
emellertid troligt att införandekostnaderna är begränsade och de
värden som uppstår gör det med fördröjning. Införandekost
naderna är troligen begränsade med anledning av att utbildnings
förändringarna inte är alltför komplicerade på- och ombyggnader
av redan befintliga strukturer. Fördröjningen vad gäller värdena har
sin bakgrund i det faktum att det årliga tillskottet av läkare
utbildade enligt den nya ordningen ligger sex år efter reformåret i
kombination med det faktum att läkare skolade i den nya
ordningen först efter längre tid kommer att utgöra en betydande
andel av den samlade läkarkåren. Över tid ökar andelen läkare som

1

Med totala kostnader avses även kostnader för förlängning av grundutbildningen
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genomgått sina första år i karriären enligt den nya ordningen och
reformens värden realiseras.
Finansiering
Det framstår som mycket troligt att reformen på längre sikt är
samhällsekonomiskt motiverad. Avgifter som tas ut vid handlägg
ning av läkarlegitimation och specialistkompetensbevis utgör ett
marginellt bidrag till finansiering.
De eventuella löneeffekter och effekter av ändrat handlednings
behov i verksamheterna bedöms dock vara sådana som ska hanteras
mellan parterna på arbetsmarknaden.
Osäkerheter
Det finns osäkerheter i redovisade beräkningar och bedömningar.
Särskilt stora är osäkerheterna vad gäller lönepåverkan och kost
nader för handledning av nya läkare. Med anledning därav har valet
gjorts i denna analys att inte kvantifiera bedömningarna i dessa två
delar. Till en del beror det valet på osäkerheten i bedömningarna
men också på att eventuella räkneexempel, oavsiktligt, skulle kunna
uppfattas som styrande i något avseende.
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9.1

Förslaget till lag om ändring i
patientsäkerhetslagen (2010:659)

4 kap.
1§
I tabellen som det refereras till i paragrafens första stycke utgår
bestämmelsen om krav på föreskriven praktisk tjänstgöring för att
erhålla legitimation som läkare. Förslaget behandlas i avsnitt 5.3
och är en följd av att ordningen med allmäntjänstgöring efter
examen upphör.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Enligt punkt 1 träder lagändringarna i kraft den 1 juli 2020.
Av punkt 2 följer att de äldre bestämmelserna om att det krävs
praktisk tjänstgöring för att få legitimation som läkare gäller för de
som har genomgått den äldre läkarutbildningen eller har fått ett
beslut från Socialstyrelsen om att genomgå allmäntjänstgöring som
krav för legitimation.
Bestämmelserna behandlas i avsnitt 5.4.

9.2

Förslaget till lag om ändring i hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30)

10 kap.
5§
Paragrafens första stycke utgår, dvs. bestämmelserna om lands
tingens skyldighet att tillhandahålla tjänst för allmäntjänstgöring.
Paragrafen har en koppling till 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen
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(2010:659). Ändringen är en följd av att ordningen med allmän
tjänstgöring efter läkarexamen tas bort.
I nuvarande andra stycket förtydligas att specialiseringstjänst
göringen i fortsättningen inkluderar bastjänstgöring.
Bestämmelserna behandlas i avsnitt 5.2 och 5.3.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Enligt punkt 1 träder lagändringarna i kraft den 1 juli 2020.
Av punkt 2 följer att landstingen fortfarande ska vara skyldiga
att se till att det finns möjlighet till anställning för läkares allmän
tjänstgöring för de som har genomgått den äldre läkarutbildningen
eller har fått ett beslut från Socialstyrelsen om att genomgå allmän
tjänstgöring som krav för legitimation.
Bestämmelserna behandlas i avsnitt 5.4.

9.3

Förslaget till förordning om ändring i
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

3 kap.
5§
Paragrafen upphävs. Paragrafen har en koppling till 4 kap. 1 §
patientsäkerhetslagen (2010:659). Förslaget behandlas i avsnitt 5.3
och är en följd av att allmäntjänstgöring tas bort.
4 kap.
1§
I paragrafens första stycke ändras tidsangivelsen för hur lång
specialiseringstjänstgöringen ska vara till minst fem år och sex
månader. Vidare införs det en bestämmelse om att en obligatorisk
bastjänstgöring om minst sex månader ska inleda specialiserings
tjänstgöringen. Bastjänstgöringen ska endast genomföras en gång
och behöver inte upprepas om den enskilde väljer att uppnå ytter
ligare specialistkompetens.
I det nya andra stycket motsvaras den första meningen av den
sista meningen i nuvarande första stycket. I stycket införs vidare en
bestämmelse med innebörd att även meriter från annan relevant
utbildning än utbildning som ligger till grund för en tidigare upp
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nådd specialistkompetens eller från utbildning på forskarnivå får
tillgodoräknas inom ramen för bastjänstgöringen. Även andra rele
vanta kunskaper och färdigheter får tillgodoräknas i bastjänst
göringen. Det kan t.ex. vara fråga om kunskap och erfarenhet som
erhållits vid tidigare tjänstgöring, annan utbildning eller via Social
styrelsens legitimationsprocess.
Bestämmelserna behandlas i avsnitt 5.2.
8 kap.
1§
I tabellen som det refereras till i paragrafens andra stycke görs en
ändring som innebär att avgiften för ansökan om legitimation som
läkare ska tas ut enligt avgiftsklass 2 i avgiftsförordningen
(1992:191) i stället för klass 4. Då någon bedömning av praktisk
tjänstgöring inte längre kommer att vara en del av prövningen av
ansökan om läkarlegitimation ändras avgiftsklassen till klass 2.
Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.3.
8 kap.
3§
I paragrafen tas andra meningen bort som en följdändring med
anledning av att läkare inte längre ska genomgå allmäntjänstgöring
för att få legitimation. Socialstyrelsen kommer därmed inte längre
att fatta sådana beslut som avses i den upphävda bestämmelsen.
Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.3.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Enligt punkt 1 träder förordningsändringarna i kraft den 1 juli 2020.
Av punkt 2 följer att äldre bestämmelser om allmäntjänstgöring
och specialiseringstjänstgöring och om avgift för prövning av an
sökan om läkarlegitimation fortfarande gäller för de som har
genomgått den äldre läkarutbildningen eller har fått ett beslut från
Socialstyrelsen om att genomgå allmäntjänstgöring som krav för
legitimation.
Bestämmelserna behandlas i avsnitt 5.4
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Förslaget till förordning om ändring i hälso- och
sjukvårdsförordningen (2017:80)

5 kap.
2§
Paragrafens första stycke med tillhörande punkter tas bort då de
hänvisar till anställning för allmäntjänstgöring. Bestämmelsen har
en koppling till 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
I paragrafens andra stycke införs ett förtydligande med innebörd
att bastjänstgöring är en del av specialiseringstjänstgöringen. Se
även kommentaren till 4 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369).
Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2 och 5.3.
5 kap.
13 §
Paragrafen upphävs. Förslaget behandlas i avsnitt 5.3 och är en
följd av att allmäntjänstgöring tas bort.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Enligt punkt 1 träder förordningsändringarna i kraft den 1 juli 2020.
Av punkt 2 följer att äldre bestämmelser om behörighet för an
ställning och om förordnanden för anställning av läkare för allmän
tjänstgöring fortfarande gäller för de som har genomgått den äldre
läkarutbildningen eller har fått ett beslut från Socialstyrelsen om
att genomgå allmäntjänstgöring som krav för legitimation.
Bestämmelserna behandlas i avsnitt 5.4.

122

Uppdrag att genomföra en
översyn/lämna förslag avseende
läkares specialiseringstjänstgöring

Socialdepartementet
Bilaga till protokoll
2016-07-28 § 343

Sammanfattning av uppdraget
Regeringskansliet uppdrar åt professor Jens Schollin att biträda
Regeringskansliet (Socialdepartementet) med att genomföra en
översyn av läkares specialiseringstjänstgöring och bl.a. analysera
om en introduktion i hälso- och sjukvården inom ramen för läkares
specialisering bör införas. Översynen ska utgå från de förslag om
en ny läkarutbildning som har lämnats i betänkandet För fram
tidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15). Förslagen ska
syfta till att skapa ett sammanhållet system för läkares utbildning
och specialisering.
Förslag om en ny läkarutbildning
Regeringen beslutade den 20 oktober 2011 att tillkalla en särskild
utredare för att lämna förslag till en förändrad läkarutbildning. I
utredarens uppdrag ingick att göra en översyn av den svenska
läkarutbildningen och allmäntjänstgöringen som sammantaget
leder fram till läkarlegitimation. Utredaren skulle också analysera
de behov av förändringar som finns, bl.a. när det gäller längd och
ansvarsfördelning, och lämna förslag till förbättringar. Vidare in
gick i uppdraget att analysera det framtida kompetensbehovet för
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läkare och föreslå vilka krav som ska ställas för att få läkar
legitimation. Utredningen, som antog namnet Läkarutbildnings
utredningen, lämnade betänkandet För framtidens hälsa – en ny
läkarutbildning (SOU 2013:15) i mars 2013.
I betänkandet föreslås följande förändringar i läkarutbildningen:
– Att läkarexamen utökas med en termin till att omfatta sex års
studier (360 högskolepoäng) och att studenten vid examen ska
visa sådan kunskap och förmåga som fordras för att få be
hörighet som läkare.
– Att läkarexamen, utan ytterligare krav på praktisk tjänstgöring,
ska utgöra underlag för legitimation, och att ordningen med
allmäntjänstgöring (AT) efter examen upphör.
– En ny examensbeskrivning införs som i högre utsträckning än
tidigare betonar vetenskaplig och professionell kompetens och
förmåga till medicinskt beslutsfattande.
Utredningen menar att förslagen skapar förutsättningar för en
sammanhållen utbildning med tydlig vetenskaplig förankring och
genomtänkt progression, det vill säga att kunskaper och kliniska
färdigheter kontinuerligt breddas och fördjupas.
Betänkandet har remitterats.
Läkares specialiseringstjänstgöring
Av patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) framgår det att för
att en legitimerad läkare ska uppnå specialistkompetens, ska han
eller hon skaffa sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt
som föreskrivs för specialistkompetensen genom specialiserings
tjänstgöring under minst fem år. Den ska fullgöras genom tjänst
göring som läkare under handledning och genom deltagande i
kompletterande utbildning.
Den 1 maj 2015 trädde nya föreskrifter för läkarnas specialiserings
tjänstgöring, SOSFS 2015:8 och målbeskrivningar 2015, i kraft.
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Vårdgivare, verksamhetschefer och studierektorer har det reella
ansvaret för specialiseringstjänstgöringen och ansvarar därmed för
att det finns förutsättningar för en hög och jämn kvalitet på
tjänstgöringen. I detta ansvar ingår bl.a. att se till att det finns
kvalificerade handledare, att individuella utbildningsprogram tas
fram, följs upp och revideras samt att den kontinuerliga bedöm
ningen dokumenteras. Vårdgivarna ansvarar även för att kvaliteten i
specialiseringstjänstgöringen säkerställs.
Socialstyrelsen ansvarar förutom för meddelandet av föreskrifter
och allmänna råd om läkarnas ST, inklusive målbeskrivningar, även
för att pröva ansökningar om och utfärda specialistkompetensbevis. Dessutom tar myndigheten fram vissa utbildningsmaterial
och utbildningsstöd som bl.a. riktar sig till ST-läkare, vårdgivare
och andra som arbetar med läkarnas ST.
Behov av översyn av läkares specialisering
I remissvaren till betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkar
utbildning (SOU 2013:15) framför flera remissinstanser att det
finns ett behov av att se över specialiseringstjänstgöringen. Vidare
framför även flertalet remissinstanser att konsekvenserna av utred
ningens förslag t.ex. för läkares kliniska kompetens och de eko
nomiska och organisatoriska konsekvenserna för hälso- och sjuk
vårdens huvudmän inte är tillräckligt belysta.
Sveriges Läkarförbund och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
har i en skrivelse (S2016/00323/FS) framfört att de anser att det
finns många delar i förslaget till en ny läkarutbildning För fram
tidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) som borde
genomföras. Dock anser Svenska Läkarförbundet och SKL att det
för att ta bort allmäntjänstgöring som den ser ut i dag krävs ytter
ligare översyn kring vilken form av introduktion, t.ex. ett gemen
samt introduktionsår, som ska ersätta den.
Läkarutbildningsutredningens uppdrag omfattade endast att göra
en översyn av den svenska läkarutbildningen och allmäntjänst
göringen som sammantaget leder fram till läkarlegitimation. Det
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finns ett behov av att även se över specialiseringstjänstgöringen
med syfte att skapa ett sammanhållet system för läkares utbildning
och specialisering

Uppdraget
Utredaren ska lämna förslag som tillsammans med de förslag om en
ny läkarutbildning som lämnats i betänkandet För framtidens hälsa
– en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) ska syfta till att skapa ett
sammanhållet system för läkares utbildning och specialisering. För
slaget om att legitimation ska utfärdas efter läkarexamen och att
ordningen med allmäntjänstgöring för läkare därmed avskaffas
innebär att det kan finnas skäl att på annat sätt att se till att nylegitimerade läkare, med såväl svensk som utländsk utbildning, ges
goda möjligheter till strukturerad introduktion och lärande i hälsooch sjukvården. I uppdraget ska därför ingå att analysera om det
finns behov av att införa en sådan introduktion inom ramen för
läkares specialisering och hur den i så fall bör utformas.
Utredaren ska utifrån det förslag om en ny sexårig legitimations
grundande läkarutbildning som lämnas i betänkandet För fram
tidens hälsa – en ny läkarutbildning samt de förslag utredaren
lämnar göra en fördjupad analys av bl.a. de ekonomiska och
organisatoriska konsekvenserna för hälso- och sjukvårdshuvud
männen. Vidare ska konsekvenserna för läkares kliniska kompetens
analyseras, både i förhållande till hälso- och sjukvårdshuvud
männen och de blivande läkarna.
De förslag utredaren lämnar ska överensstämma med kraven i
direktivet 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer.
I uppdraget ingår att:
– analysera om det finns behov av ändringar av specialiserings
tjänstgöringen utifrån utredningens förslag att legitimation
utfärdas efter examen, och i sådana fall föreslå ändringar,
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– föreslå om och i så fall hur en introduktion för läkare i hälsooch sjukvården, inom ramen för läkares specialisering, kan ut
formas,
– analysera konsekvenserna för läkares kliniska kompetens av
seende förslaget om legitimation direkt efter läkarexamen och
avskaffande av allmäntjänstgöringen,
– belysa vilka konsekvenser en förändring av läkarutbildningen
och specialiseringstjänstgöringen får för läkare med utländsk
läkarexamen,
– analysera de organisatoriska och ekonomiska konsekvenserna,
för i första hand hälso- och sjukvårdens huvudmän och staten,
av förslagen om en sexårig legitimationsgrundande läkar
utbildning, avskaffande av allmäntjänstgöringen och eventuella
ändringar som föreslås angående specialiseringstjänstgöringen
samt
– vid behov föreslå nödvändiga författningsändringar.
I uppdraget ingår att göra en konsekvensutredning av de förslag
som lämnas. I de delar förslagen förväntas få konskevenser för
statens utgifter ska utredaren föreslå hur kostnader ska finansieras
inom ramen för befintliga medel.

Närmare om uppdraget
En arbetsgrupp med företrädare för Socialdepartementet, Finans
departementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildnings
departementet ska biträda utredaren.
Arbetet ska bedrivas i nära kontakt med Socialstyrelsen, universitet
med tillstånd att utfärda läkarexamen, Universitetskanslersämbetet,
Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Läkarförbund,
Svenska Läkaresällskapet samt hälso- och sjukvårdens huvudmän
inklusive företrädare för de privata vårdgivarna.
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Utfärdade specialistkompetensbevis
för läkare enligt SOSFS 2015:8
Specialitet
Akutsjukvård
Allergologi
Allmänmedicin
Anestesi och intensivvård
Arbetsmedicin
Barn- och ungdomshematologi och onkologi
Barn- och ungdomsmedicin
Barn- och ungdomspsykiatri
Beroendemedicin
Endokrinologi och diabetologi
Handkirurgi
Hematologi
Internmedicin
Kardiologi
Klinisk fysiologi
Klinisk genetik
Klinisk patologi
Kärlkirurgi
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Neurologi
Neuroradiologi
Njurmedicin
Nuklearmedicin
Obstetrik och gynekologi
Ortopedi
Palliativ medicin
Plastikkirurgi
Psykiatri
Radiologi
Reumatologi
Smärtlindring
Urologi
Vårdhygien
Äldrepsykiatri

Antal
30
1
1
2
12
2
1
1
7
1
6
3
5
4
14
1
1
1
1
1
4
1
1
3
1
44
8
3
10
1
1
33

Källa: Socialstyrelsen 2017-04-12
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Specialitetsövergripande delmål
(a och b) i Socialstyrelsens Föreskrifter
och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om
läkarnas specialiseringstjänstgöring
Delmål a1 *
Medarbetarskap, ledarskap
och pedagogik

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Den specialistkompetenta
läkaren ska

Klinisk tjänstgöring under
handledning

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av handledare

Deltagande i en eller flera kurser

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av kursledare eller
handledare

– kunna ta ett ansvar för det
kontinuerliga lärandet på
arbetsplatsen
– kunna utöva ledarskap i det
dagliga arbetet, inklusive leda
ett vårdteam
– kunna ta ett ansvar för
utvecklingen av det multi
professionella samarbetet
– kunna ta ett ansvar för sam
arbetet med patienter och när
stående
– kunna samarbeta i nätverk
kring patienten
– kunna samverka med aktörer
utanför hälso- och sjukvården,
till exempel socialnämnder,
verksamheter inom social
tjänsten, skola och För
säkringskassan

Allmänna råd
Deltagande i inom- eller mellan
professionell reflektion i grupp
Handleda under handledning
Undervisa under handledning

– kunna presentera och
förklara medicinsk information
på ett sätt som är förståeligt
för mottagaren, såväl muntligt
som skriftligt
– kunna planera och genomföra
undervisning – kunna handleda
och instruera medarbetare och
studenter
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Delmål a2
Etik, mångfald och
jämlikhet

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Den specialistkompetenta
läkaren ska

Klinisk tjänstgöring under
handledning

– uppvisa kunskap om inne
börden av medicinsk-etiska
principer samt kunna identi
fiera etiska problem och
analysera dessa på ett
strukturerat sätt

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av handledare

Deltagande i en eller flera
kurser

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av kursledare eller
handledare

– kunna hantera värde
konflikter i det dagliga arbetet

Allmänna råd

– kunna bemöta människor
som individer och med respekt
oberoende av kön, könsöver
skridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder

Deltagande i inom- eller mellan
professionell reflektion i grupp

Delmål a3
Vårdhygien och smittskydd

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Den specialistkompetenta
läkaren ska

Klinisk tjänstgöring under
handledning

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av handledare

– kunna ta ett ansvar för att
vårdrelaterade infektioner och
smittspridning förebyggs
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Delmål a4
Systematiskt kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Den specialistkompetenta
läkaren ska

Klinisk tjänstgöring under
handledning

– kunna kritiskt granska den
egna verksamheten och kunna
genomföra en risk- och
händelseanalys

Kvalitets- och utvecklings
arbete

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av handledare
Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av handledare

– kunna ta ett ansvar för att
förbättrande åtgärder, processer
och rutiner för patientnytta
genomförs systematiskt
– kunna ta ett ansvar för
integreringen av nya tekniker
och metoder i det dagliga
hälso- och sjukvårdsarbetet

Allmänna råd
Deltagande i seminarium
Deltagande i större yrkes
relaterad sammankomst

Delmål a5
Medicinsk vetenskap

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Den specialistkompetenta
läkaren ska

Klinisk tjänstgöring under
handledning

– uppvisa fördjupade
kunskaper om medicinskt
vetenskapliga metoder och
etiska principer

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av handledare

Självständigt skriftligt arbete
enligt vetenskapliga principer

– kunna kritiskt granska och
värdera medicinsk
vetenskaplig information

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av handledare

Deltagande i en eller flera kurser

– uppvisa ett medicinskt
vetenskapligt förhållningssätt
till rutiner och arbetssätt i det
dagliga arbetet

Allmänna råd

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av kursledare eller
handledare

Deltagande i seminarium
Deltagande i större yrkes
relaterad sammankomst
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Delmål a6
Lagar och andra
föreskrifter samt hälso
och sjukvårdens
organisation

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Den specialistkompetenta
läkaren ska

Deltagande i en eller flera
kurser

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av kursledare eller
handledare

Delmål b1
Kommunikation med
patienter och närstående

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Den specialistkompetenta
läkaren ska

Klinisk tjänstgöring under
handledning

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av handledare

Deltagande i en eller flera kurser

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av kursledare eller
handledare

– uppvisa kunskap om lagar
och andra föreskrifter som
gäller inom hälso- och sjuk
vården och för dess personal
– uppvisa kunskap om hälsooch sjukvårdens organisation
och administration
– uppvisa kunskap om hälsooch sjukvårdens olika eko
nomiska styrsystem och deras
betydelse för prioriteringar
och avvägningar i det dagliga
arbetet

– kunna anpassa sättet att
kommunicera utifrån
patienters och närståendes
individuella behov och
kommunikativa förmåga
– kunna ge patienter och när
stående svåra besked med
respekt, empati och lyhördhet
– kunna stärka patientens för
måga att hantera en förändrad
livssituation till följd av
sjukdom eller
funktionsnedsättning

Allmänna råd

– kunna samråda med
patienter och närstående om
patientens egenvård

Medsittning
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Delmål b2
Sjukdomsförebyggande
arbete

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Den specialistkompetenta
läkaren ska

Klinisk tjänstgöring under
handledning

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av handledare

Deltagande i en eller flera
kurser

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av kursledare eller
handledare

– kunna vägleda patienter i
frågor om levnadsvanor i syfte
att
– förebygga uppkomsten av
sjukdomar som grundar sig
i en eller flera levnadsvanor
– förbättra prognosen hos
patienter med sjukdom som
grundar sig i en eller flera
levnadsvanor

Allmänna råd
Deltagande i större yrkes
relaterad sammankomst

Delmål b3
Läkemedel

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Den specialistkompetenta
läkaren ska

Klinisk tjänstgöring under
handledning

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av handledare

Deltagande i en eller flera kurser

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av kursledare eller
handledare

– kunna anpassa läkemedelsbehandlingen efter patientens
ålder, kön, vikt, njur- och lever
funktion samt eventuell samsjuklighet och övrig
medicinering
– kunna bedöma risker för
interaktioner och biverkningar
vid läkemedelsbehandling
– kunna samarbeta med
patienter och närstående för
att uppnå följsamhet till läke
medelsbehandlingen – kunna
samverka med andra aktörer
i vårdkedjan om patientens
läkemedelsbehandling
– kunna kritiskt granska
och värdera information
om läkemedel
– uppvisa kunskap om läke
medels inverkan på miljön
– uppvisa kunskap om hälso
ekonomiska aspekter av
läkemedelsbehandling
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Delmål b4
Försäkringsmedicin

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Den specialistkompetenta
läkaren ska

Klinisk tjänstgöring under
handledning

– kunna tillämpa metoder inom
försäkringsmedicin som en del
av behandlingen av den enskilda
patienten

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av handledare

Deltagande i en eller flera kurser

– kunna samverka i försäkrings
medicinska frågor som rör den
enskilda patienten med aktörer
inom och utanför hälso- och
sjukvården

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av kursledare eller
handledare

Allmänna råd
Deltagande i större yrkes
relaterad sammankomst

Delmål b5
Palliativ vård i livets
slutskede

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Den specialistkompetenta
läkaren ska

Klinisk tjänstgöring under
handledning alternativt
auskultation

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av handledare

Deltagande i en eller flera kurser

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av kursledare eller
handledare

– kunna identifiera behov av
och initiera palliativ vård
i livets slutskede
– kunna genomföra brytpunktssamtal med patienter och när
stående
– kunna tillämpa grundläggande
principer för palliativ symtomlindring med beaktande av
fysiska, psykiska, sociala och
existentiella behov

Allmänna råd
Deltagande i seminarium
Deltagande i större yrkes
relaterad sammankomst
Medsittning
Träning i simulerad miljö
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Delmål a1 (rättsmedicin)
Medarbetarskap, ledarskap
och pedagogik

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Den specialistkompetenta
läkaren ska

Klinisk tjänstgöring under
handledning

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av handledare

Deltagande i en eller flera
kurser

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av kursledare eller
handledare

– kunna ta ett ansvar för
det kontinuerliga lärandet
på arbetsplatsen
– kunna utöva ledarskap
i det dagliga arbetet, inklusive
leda ett utredningsteam
– kunna ta ett ansvar för
utvecklingen av det multi
professionella samarbetet
– kunna samverka med aktörer
inom och utanför hälso- och
sjukvården, till exempel polis,
åklagare och andra repre
sentanter för rättsväsendet
– kunna presentera och för
klara medicinsk information
på ett sätt som är förståeligt
för mottagaren, såväl muntligt
som skriftligt

Allmänna råd
Deltagande i inom- eller mellan
professionell reflektion i grupp
Handleda under handledning
Undervisa under handledning

– kunna planera och genomföra
undervisning
– kunna handleda och instruera
medarbetare och studenter
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Exempel lärandemål för separat
introduktionstjänstgöring

Delmål 1
Akuta sjukdomstillstånd

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Efter introduktionstjänstgöringen ska
den legitimerade läkaren

Klinisk tjänstgöring under
handledning

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av handledare

Deltagande i en eller
flera kurser

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av kursledare
eller handledare

– Behärska diagnostik och initial
behandling
av den akut sjuka patient inom första
linjens sjukvård
– Initialt och på ett patientsäkert sätt
kunna leda arbetet på ett akutrum
– Värdera behov av hjälp och kunna
be om hjälp på ett adekvat sätt
– Kunna rapportera patienter på ett patient
säkert sätt till läkare och medarbetare inom
andra yrkeskategorier, såväl inom som
mellan vårdnivåer
– Kunna känna igen tillstånd som kan ha
förorsakats av våld
– Vara väl förtrogen med rutinerna i kliniskt
arbete och behärska anamnesupptagning,
somatisk status, receptförskrivning och
remissförfaranden

Allmänna råd
Självstudier

– Ha god kännedom om vanliga radiologiska
och fysiologiska undersökningsmetoders
och laboratorieprovers möjligheter och
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Kronologisk förteckning

1. Elektronisk övervakning
av kontaktförbud. Ju.
2. Åldersdifferentierat underhållsstöd
och höjt grundavdrag för
bidragsskyldiga föräldrar. S.
3. Genomförande av ICT-direktivet. Ju.
4. Sjukpenning i avvaktan på slutligt
beslut. S.
5. Effektivare sanktioner i livsmedels
kedjan m.m. N.
6. Förslag till lag om ersättning
till personer som har fått ändrad
könstillhörighet fastställd i vissa fall. S.
7. Kommunikation för vår gemensamma
säkerhet. Uppdrag om en utvecklad
och säker kommunikationslösning
för aktörer inom allmän ordning,
säkerhet, hälsa och försvar. Ju.
8. Kultursamverkan för ett Sverige
som håller ihop. Framtida inriktning
och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen. Ku.
9. Förstärkt rehabilitering för återgång
i arbete. S.

19. Anpassningar av de fastighetsrättsliga,
associationsrättsliga, transporträttsliga
och immaterialrättsliga författningarna
till dataskyddsförordningen. Ju.
20. Regionalt utvecklingsansvar
i Stockholms, Kalmar och Blekinge
län. Fi.
21. Skyldighet för vissa offentliga
funktionärer att anmäla innehav av
finansiella instrument. Fi.
22. Utstationering och vägtransporter. A.
23. Kompletterande bestämmelser
till EU:s förordning om personlig
skyddsutrustning. Fi.
24. Skjutvapen och explosiva varor
– Skärpta straff för de grova brotten. Ju.
25. Nya ungdomspåföljder. Ju.
26. En anpassning till dataskyddsförordningen
– kreditupplysningslagen och några andra
författningar. Ju.
27. Genomförande av säsongsanställnings
direktivet. Ju.

10. ILO:s konvention om anständiga
arbetsvillkor för hushållsarbetare. A.

28. En anpassning till dataskydds
förordningen av dataskyddsbestäm
melser inom Näringsdepartementets
verksamhetsområde. N.

11. Ändrade regler om retroaktivitet
avseende efterlevandestöd. S.

29. Utökade möjligheter till utbyte av
läkemedel. S.

12. Om förenklat beslutsfattande och
särskilda boendeformer för äldre. S.

30. Ett entreprenörsansvar i byggoch anläggningsbranschen. A.

13. Skadeståndets bestämmande
vid finansiell rådgivning. Fi.

31. Elektroniska fakturor vid offentlig
upphandling. Fi.

14. Vissa ändringar i läkemedelslagen. S.

32. Biologiskt mångfald och ekosystem
tjänster. Kontrollstation 2016. M.

15. Ökat konsulärt skydd för
unionsmedborgare och deras
familjemedlemmar. Genomförande av
direktiv (EU) 2015/637. UD.
16. Arbetsplatsinspektioner och höjd
särskild avgift. Ju.
17. En ny lag om försäkringsdistribution.
Fi.
18. Karensavdrag – en mer rättvis
självrisk. S.

33. Anpassningar till dataskydds
förordningen av registerförfattningar
inom Arbetsmarknadsdepartementets
ansvarsområde. A.
34. Ändringar i bestämmelser om val
till Sametinget. K.
35. Körkortslån. A.
36. En snabbare lagföring. Försöksprojekt
med ett snabbförfarande i brottmål. Ju.

37. Frekventa och omfattande ärenden om
utlämnande av allmän handling. Ju.
38. Livstidsstraff för mord. Ju.
39. Legitimation för hälso- och
sjukvårdskuratorer. S.
40. Ändringar i vissa författningar inom
Finansdepartementets ansvarsområde
med anledning av EU:s dataskydds
reform. Fi.
41. En omarbetad domstolsdatalag.
Anpassning till EU:s
dataskyddsförordning. Ju.
42. Följdändringar till ny förvaltnings
lag. Ju.
43. Konsultation i frågor som rör det
samiska folket. Ku.
44. Elmarknadslag. M.
45. En omarbetad utlänningsdatalag.
Anpassning till EU:s dataskydds
förordning. Ju.
46. Kriminalvårdens datalag. Anpassning
till EU:s dataskyddsförordning. Ju.
47. Utredningar avseende vissa skador
och dödsfall. S.
48. Statistik på upphandlingsområdet. Fi.
49. Omedelbart omhändertagande av
barn och unga i vissa internationella
situationer. S.
50. Ett moderniserat medinflytande för
totalförsvarspliktiga. Fö.
51. Sweden’s sixth national report under
the Joint Convention on the safety
of spent fuel management and on
the safety of radioactive waste mana
gement. M.
52. Tillgång till upphovsrättsligt
skyddat material för personer
med läsnedsättning. Ju.
53. Rätten till offentlig försvarare.
Genomförande av EU:s rättshjälps
direktiv. Ju.
54. En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom
Miljö- och energidepartementets
verksamhetsområde. M.
55. En karensdag mindre
i arbetslöshetsförsäkringen. A.
56. Bastjänstgöring för läkare. S.

Departementsserien 2017
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet

Genomförande av ICT-direktivet. [3]

ILO:s konvention om anständiga
arbetsvillkor för hushållsarbetare. [10]

Kommunikation för vår gemensamma
säkerhet. Uppdrag om en utvecklad
och säker kommunikationslösning
för aktörer inom allmän ordning,
säkerhet, hälsa och försvar. [7]

Utstationering och vägtransporter. [22]
Ett entreprenörsansvar i byggoch anläggningsbranschen. [30]
Anpassningar till dataskyddsförordningen
av registerförfattningar inom
Arbetsmarknadsdepartementets
ansvarsområde. [33]
Körkortslån. [35]
En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen. [55]
Finansdepartementet
Skadeståndets bestämmande vid finansiell
rådgivning. [13]
En ny lag om försäkringsdistribution. [17]
Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms,
Kalmar och Blekinge län. [20]
Skyldighet för vissa offentliga
funktionärer att anmäla innehav av
finansiella instrument. [21]
Kompletterande bestämmelser till
EU:s förordning om personlig
skyddsutrustning. [23]
Elektroniska fakturor vid offentlig
upphandling. [31]
Ändringar i vissa författningar inom
Finansdepartementets ansvarsområde
med anledning av EU:s dataskyddsreform. [40]
Statistik på upphandlingsområdet. [48]
Försvarsdepartementet
Ett moderniserat medinflytande
för totalförsvarspliktiga. [50]
Justitiedepartementet
Elektronisk övervakning
av kontaktförbud. [1]

Arbetsplatsinspektioner och höjd
särskild avgift. [16]
Anpassningar av de fastighetsrättsliga,
associationsrättsliga, transporträttsliga
och immaterialrättsliga författningarna
till dataskyddsförordningen. [19]
Skjutvapen och explosiva varor – Skärpta
straff för de grova brotten. [24]
Nya ungdomspåföljder. [25]
En anpassning till dataskyddsförordningen
– kreditupplysningslagen och några
andra författningar. [26]
Genomförande av säsongsanställnings
direktivet. [27]
En snabbare lagföring. Försöksprojekt med
ett snabbförfarande i brottmål. [36]
Frekventa och omfattande ärenden om
utlämnande av allmän handling. [37]
Livstidsstraff för mord. [38]
En omarbetad domstolsdatalag.
Anpassning till EU:s
dataskyddsförordning. [41]
Följdändringar till ny förvaltningslag. [42]
En omarbetad utlänningsdatalag.
Anpassning till EU:s dataskyddsförordning. [45]
Kriminalvårdens datalag. Anpassning till
EU:s dataskyddsförordning. [46]
Tillgång till upphovsrättsligt
skyddat material för personer
med läsnedsättning. [52]
Rätten till offentlig försvarare.
Genomförande av
EU:s rättshjälpsdirektiv. [53]

Kulturdepartementet
Kultursamverkan för ett Sverige
som håller ihop. Framtida inriktning
och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen. [8]
Ändringar i bestämmelser om val
till Sametinget. [34]
Konsultation i frågor som rör det samiska
folket. [43]

Legitimation för hälso- och
sjukvårdskuratorer. [39]
Utredningar avseende vissa skador
och dödsfall. [47]
Omdelbart omhändertagande av barn
och unga i vissa internationella
situationer. [49]
Bastjänstgöring för läkare. [56]
Utrikesdepartementet

Miljö- och energidepartementet
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Kontrollstation 2016. [32]
Elmarknadslag. [44]
Sweden’s sixth national report under the
Joint Convention on the safety of spent
fuel management and on the safety of
radioactive waste management. [51]
En anpassning till dataskyddsförordningen
av författningar inom Miljö- och energi
departementets verksamhetsområde. [54]
Näringsdepartementet
Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan
m.m. [5]
En anpassning till dataskyddsförordningen
av dataskyddsbestämmelser inom
Näringsdepartementets verksamhets
område. [28]
Socialdepartementet
Åldersdifferentierat underhållsstöd och
höjt grundavdrag för bidragsskyldiga
föräldrar. [2]
Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut. [4]
Förslag till lag om ersättning till personer
som har fått ändrad könstillhörighet
fastställd i vissa fall. [6]
Förstärkt rehabilitering för återgång
i arbete. [9]
Ändrade regler om retroaktivitet avseende
efterlevandestöd. [11]
Om förenklat beslutsfattande och särskilda
boendeformer för äldre. [12]
Vissa ändringar i läkemedelslagen. [14]
Karensavdrag – en mer rättvis
självrisk. [18]
Utökade möjligheter till utbyte av
läkemedel. [29]

Ökat konsulärt skydd för
unionsmedborgare och deras
familjemedlemmar. Genomförande av
direktiv (EU) 2015/637. [15]
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RJL 2017/117

Regionstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2017 - RS
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 lägger redovisade verksamhetsberättelser för 2017 till handlingarna

Sammanfattning
I december 2016 godkände nämnden verksamhetsplaner och budget för
förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens ansvarsområde.
Förvaltningens verksamhetsområden har genom verksamhetsberättelse för 2017
återrapporterat utifrån verksamhetsplan och budget. Dessa rapporter utgör
tillsammans regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet och
resultat för 2017.

Information i ärendet
Regionfullmäktige har i budget för 2017 angivit mål för verksamheten och i
handlingsplaner fokusområden och förändringar. I december 2016 godkände
nämnden verksamhetsplaner och budget för förvaltningens verksamhetsområden
som verkar inom nämndens ansvarsområde.
Regiondirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på regionstyrelsens och
nämndernas uppdrag operativt leder regionens verksamhet i enlighet med
fastställd budget för regionstyrelse respektive nämnd. Operativt ansvar fördelas
till verksamhetsområdesdirektör som rapporterar till regiondirektören.
Förvaltningens verksamhetsområden har genom verksamhetsberättelse för 2017
återrapporterat utifrån verksamhetsplan och budget. Dessa rapporter utgör
tillsammans regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet och
resultat för 2017. Verksamhetsberättelserna utgör även ett viktigt underlag för
regionledningskontorets arbete med Årsredovisningen som utgör regionstyrelsens
återrapportering till regionfullmäktige.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09



Verksamhetsberättelse 2017 Regionledningskontoret/verksamhetsnära
funktion

TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)

RJL 2017/117



Verksamhetsberättelse 2017 IT-centrum



Verksamhetsberättelse 2017 Verksamhetsstöd och service

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Verksamhetsberättelse
2017
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion

Dnr: RJL 2017/117
Agneta Jansmyr, Regiondirektör
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
© Region Jönköpings län, www.rjl.se

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse

2(28)

Innehållsförteckning
1 Inledning............................................................................................................................................4
2 Medborgare och kund ......................................................................................................................6
2.1

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder .................................................................................6

2.2

Vi har nöjda kunder .................................................................................................................9

3 Process och produktion ................................................................................................................12
3.1

Kostnadseffektiv upphandling................................................................................................12

3.2

Hållbar utveckling 2017-2020 ................................................................................................12

3.3

Vi skapar goda resultat genom effektiva processer i samverkan ..........................................15

4 Lärande och förnyelse ...................................................................................................................22
4.1

Ständig förnyelse...................................................................................................................22

5 Medarbetare ....................................................................................................................................27
5.1

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare .....................................................................27

6 Ekonomi ..........................................................................................................................................29
6.1

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet..................................................................29

6.2

God hushållning.....................................................................................................................29

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse

3(28)

1 Inledning
Inom Regionledningskontoret och verksamhetsnära funktion pågår aktiviteter i Region
Jönköpings läns samtliga områden för ett bra liv i en attraktiv region, i syfte att vara bästa
platsen att växa upp på, en av Sveriges bästa hälso- och sjukvårdsregioner samt bli Sveriges
fjärde tillväxtregion.
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård är en strategi för vårt arbete med hälsa
och vård och innehåller flera delprojekt. Samskapande eller co-production med patienter är ett
av utvecklingsområdena. Tillsammansarbetet har väckt intresse och presenterats i nationella
och internationella sammanhang.
Inom strategin för jämlik hälsa 2016-2017 pågår aktiviteter i länet. Revidering av
handlingsplanen pågår.
Arbetet med god och säker vård och omsorg fortsätter. Överenskommelse med kommunerna
om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har gjorts med
anledning av ny lag.
I nuläget finns det 3520 asylsökande barn och vuxna i Jönköpings län. 84 % av antalet
asylsökande är hälsoundersökta. Hälsa för nyanlända - hälsokommunikatörer som kan
modersmålen och har erfarenhet av hälso- och sjukvård är guider i frågor om hälsa. De
insatser som flyktingmedel använts till har avslutats under året.
Invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas. Exempel är digitala vårdmöten och
vårdplanering via video. System för operationsplanering har införts under våren. LINK för
samordnad vårdplanering infördes också under våren. Cosmic R8.1 infördes under hösten.
Revidering av regional utvecklingsstrategi har startat med hjälp av bl.a. 60 RUS-ombud i
länet. Efter remiss till länets aktörer planeras den vara klar hösten 2018. En
innovationsstrategi har tagits fram och ett projekt för jämställd regional tillväxt pågår liksom
arbete med näringslivsutveckling i länet. Andra pågående arbeten för regional utveckling och
tillväxt är ett projekt för utländska direktinvesteringar, förstärkt kompetensplattform,
strukturbilder samt samarbete med Jönköpings University inom flera områden.
I Regionsamverkan Syd samarbetar vi med Region Skåne, Region Halland, Region
Kronoberg, Landstinget i Kalmar och Landstinget i Blekinge inom områden som
infrastruktur, kollektivtrafik, arbetsmarknad och kultur. Inom Brysselsamarbetet pågår ett
påverkansarbete kring strukturfonderna och EU 2020-budgeten eftersom eventuella ändringar
i nästa budgetperiod kan komma att påverka regionen.
Avtal har tecknats med Sverigeförhandlingen. Även Jönköpings kommun, Värnamo kommun
och Tranås kommun har slutit avtal. Arbete med infrastruktur som bredband och
transportplaner pågår enligt plan.
Utveckling pågår av såväl regionens interna och externa webbplatser som
informationsmaterial. Webbsidan för utveckling i länet används mer och mer och kommer att
utvecklas vidare. Evolution som ärendehanteringssystem används i allt högre utsträckning
Arbete med KPP-data (Kostnad per patient) fortsätter inom somatisk vård och psykiatri. I och
med att Region Jönköpings län levererar data kan vi ingå i nationella jämförelser.
Planering för den decentraliserade läkarutbildningen fortsätter vad gäller lokaler, lärartjänster,
IT, information och boende för studenter inför 2019.
Arbete pågår med att utveckla arbetet med systematik och mätningar för att möjliggöra
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snabbare återkoppling på resultat och spridning i verksamheten.
Mikrosystemfestivalen hade även i år många internationella gäster. Utvecklingskraft
genomfördes tillsammans med nätverket hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer.
Ledarprogrammen fortsätter och vid en chefsdag för alla 500 chefer startade Nätverk för
engagerat ledarskap. Den medarbetar- och säkerhetsundersökning som genomfördes hösten
2016 följs upp med handlingsplaner. Arbetet med Rätt använd kompetens (RAK) fortsätter,
liksom arbetet med heltid som norm. Förmånscyklar har erbjudits medarbetare, ca 1200
cyklar är under uthyrning.
En förstärkt plan för att minska beroendet av bemanningsföretag har tagits fram, bl. a
utökades antalet AT-läkartjänster med 10.
Måluppfyllelsen inom Regionledningskontoret är god. Målet för sjukfrånvaro nås inte. Arbete
pågår för att minska sjukfrånvaro och öka frisknärvaro.
Antalet faktiska årsarbetare i genomsnitt uppgår efter 2017 till 242,7 varav 91,1 tillhör
Regionledningskontoret och 151,6 verksamhetsnära funktion. Ökningen sammantaget jämfört
med 2016 uppgår till 3,5 årsarbetare.
Regionledningskontoret och verksamhetsnära funktion redovisar 2017 totalt sett ett
ekonomiskt resultat på +10,8 mnkr (2016 redovisades +12,1 mnkr).

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2017-12-31

Andel

2016-12-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

5

56 %

2

20%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

2

22 %

3

30%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

2

22%

5

50%

Antal mätetal som
mäts

9

100 %

10

100%
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Perspektiv:

2 Medborgare och kund
Strategiska mål:

2.1 Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

2.1.1 Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Aktiviteter
Etik och bemötande

Analys
Etikrådet har under året haft en livaktigt
programverksamhet där etikföreläsningar på
lunchtid utgjort en ny form av arrangemang med
stort deltagarantal. Under hösten har totalt åtta
samlingar genomförts på länets tre sjukhus.
Etikrådets medlemmar anlitas återkommande för
medverkan i olika utbildningsprogram, på klinikernas
utvecklingsdagar och i nationella konferenser. Etiska
frågeställningar belyses också genom artiklar i
personaltidningen Pulsen. Bemötandet av patienter
och närstående är ett återkommande ämne även i
kontinuerliga samlingar för regionens etikombud.

Existentiell hälsa och andlig vård

Den existentiella folkhälsan har lyfts fram i
satsningen Hälsa för livet där bland annat
samtalsgrupper och självhjälpsgrupper etableras i
länet. Inom den andliga vården fortsätter
Sjukhuskyrkan arbetet kopplat till existentiella,
andliga och religiösa behov och med patienter,
närstående och medarbetare som målgrupp.
Samtalsgrupper kring existentiella frågor är
etablerade inom psykiatrisk vård. Regionen strävar
efter ökad samverkan även med andra trossamfund.
Arbetet stöds och samordnas i enlighet med
länsgemensamma riktlinjer för andlig vård.

Leda och stödja regionens satsning Tillsammans för
bästa möjliga hälsa och jämlik vård, som startade
under 2016.

Inom Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik
vård där syftet är att arbetet ska stödja
omställningen till den nära vården pågår ett
omfattande arbete på makro, meso och
mikrosystemnivå.
Nya arbetssätt har testats fram genom piloter i liten
skala som nu övergår till vidare spridning i länet med
ansvar i respektive verksamhet. Parallellt fortsätter
arbetet med att testa fram nya arbetssätt i liten
skala för att sedan övergå till spridning.
Arbetet med kundsegmentering och
personcentrering har ytterligare utvecklats och
stödkoncept tagits fram för att underlätta arbetet i
praktisk vardag.
Utvärdering och lärande fångas längs vägen och
följeforskning pågår.
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Aktiviteter

Analys
Samverkan med IHI, Boston pågår för att bygga en
lärplattform för ett standardiserat utvecklingsstöd
för förbättringsarbete och spridning.
Tillsammansarbetet har lyfts in som ett område i
regionens internationella lärande nätverk för coproduction som håller på att utvecklas tillsammans
med Jönköping Academy.
Tillsammansarbetet har också fått uppmärksamhet i
media vilket stärker ökad förståelse hos invånarna
för omställningen till den nära vården.
Lärandet från 2017 har summerats och strategierna
för Tillsammansarbetet 2018 har arbetats fram och
arbetet fortsätter nu i programform med delprojekt
och tydligt ägarskap för att driva, implementera och
följa upp.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

Revidering av handlingsplan för jämlik hälsa har
gjorts, bland annat genom besök till länets
kommuner och föreligger nu för politiskt beslut.

Bättre liv för sjuka äldre

Arbete med att ta fram ny handlingsplan inom
äldreområdet pågår. Workshop genomförd i
oktober.
Ett intensivt arbete tillsammans med kommunerna
har under hösten fortgått för att 2018 kunna arbeta
efter den nya processen. Arbetet bygger på den nya
lagen om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård som träder i kraft 1 januari 2018.
Syftet med samordnad vårdplanering är att Esther
och närstående ska känna trygghet vid in- och
utskrivning från sjukhus och att tidigt påbörja
samarbete och planering för att skapa en trygg och
säker hemgång utan onödiga dröjsmål.

Tillgänglig vård

Arbete pågår i alla verksamheter. Kapacitets- och
produktionsstyrning används som verktyg.

Rehabilitering – återgång i arbete

Region Jönköpings län har senaste åren utvecklat
tidig kontakt/samarbete med
arbetsgivare/arbetsförmedling/socialtjänst i sjukfall.
Metodstöd för rehab koordinering och sjukskrivning
har tagits fram. Könsuppdelad statistik följs upp och
analyseras av varje vårdenhet med rehab
koordinator.
Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och
långvarig smärta ges inom ramen för en effektiv och
kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehab process.

Uppdrag/mål:
2.1.1.1 Smittskydd vårdhygien
Aktiviteter

Analys

Smittskydd vårdhygien

Smittskydd
Under året rapporterades 2884 fall av
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Aktiviteter

Analys
anmälningspliktiga sjukdomar som hanterades på
enheten (fördjupad statistik finns på hemsidan
www.plus.rjl.se/smittskydd). Början av året
präglades av det stora nationella utbrottet av
Campylobakter från svensk kyckling, som gav
upphov till ett stort antal fall och många med
allvarlig sjukdom som krävde sjukhusvård även i vår
region. Flera olika myndigheter arbetade med detta
och till sommaren hade antalet fall återgått till
normala nivåer. Under året sågs även flera nationella
utbrott av salmonella med ett mer begränsat antal
fall, men med stor geografisk spridning. Samordnade
smittspårningsåtgärder kunde i flera fall identifiera
olika livsmedel som smittkällan och därmed
undanröja dessa från marknaden. Under hösten
genomfördes som vanligt en
influensavaccinationskampanj, med omfattande
informations- och utbildningsinsatser till olika delar
av vården.
Vårdhygien
Influensasäsongen 2016/2017 var medelsvår och
utgjorde ingen stor belastning på slutenvården,
möjligen tack vare att vi uppnått Sveriges bästa
vaccinationstäckning. Däremot var det ett mycket
stort antal fall vinterkräksjuka i hela samhället och
flera omfattande utbrott på särskilda boenden och
på alla tre sjukhusen med stor påverkan på vården.
För att öka kunskapsnivån och förbättra arbetssättet
inför nästa säsong genomfördes under hösten tre
välbesökta utbildningstillfällen för personal från
slutenvården och den kommunala vården och
omsorgen.
I början av året avslutades ett projekt där vårdhygien
träffat länets alla hygienobservatörer i mindre
grupper för att stödja dem i sitt arbete och för att
öka antalet enheter som mäter och rapporterar
följsamhet till basala hygienrutiner.
Strama
Under januari till maj genomfördes ett projekt med
antibiotikaronder på alla medicinska och geriatriska
vårdavdelningar. Detta arbetssätt, där en
infektionsläkare granskar och kommer med
synpunkter på antibiotikaordinationer på
inneliggande patienter har visat sig vara ett effektivt
sätt att minska överförbrukning av antibiotika och
förordas såväl nationellt som internationellt.
Dialog har vid återkommande tillfällen hållits med de
digitala vårdgivarna Min doktor, KRY och Medicoo
kring deras antibiotikaförskrivning och vikten av att
regionens Fakta-dokument följs.
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Strategiska mål:

2.2 Vi har nöjda kunder
Framgångsfaktorer:

2.2.1 Vi är lyhörda och tydliga
Aktiviteter

Analys

Förhållningssätt mot kunder och samarbetspartners

Kontinuerligt arbete med lyhördhet, tydlighet, hög
tillgänglighet, bra bemötande och god service

Förbättrad och sammanhållen Patientinformation

I projektet Integrerad patientkommunikation har ett
stort arbete genomförts för att skapa en nulägesbild.
Projektet har även identifierat vanligt
förekommande problem i patientkommunikationen
och tagit fram lösningar att testa.

Tillsammans – innebär en förskjutning av
perspektivet hos både invånare och medarbetare
vilket kräver stora kommunikationsinsatser såväl
internt som externt.

Flippen – Innovation i primärvården

Asyl och intregration

I nuläget finns det 3520 asylsökande barn och vuxna
i Jönköpings län varav 2421 bor i olika boendeformer
på Höglandet. Av antalet asylsökande har 84 %
hälsoundersökts.

Ett designteam som består av kompetenser från
kommunikation, folkhälsa och Qulturum stödjer
vårdcentralerna med innovation, tjänstedesign,
kompetensutveckling och införande av konkreta ehälsotjänster. Exempel är Vårdplanering på distans,
hälsoguider och digitalt stöd vid tobaksavvänjning.

Under 2017 har hälsokommunikatörer tillsammans
med asylsjuksköterskor och kurator genomfört
gruppträffar med modersmålsbaserad
hälsoinformation. Cirka 40 olika asylboenden, HVB
hem, föreningar, medborgarskolor, gymnasium,
kyrkor och familjecentraler i Regionen har varit
aktuella och 1054 personer (varav 55 % kvinnor och
45% män) har utbildats.
Utvärdering visar att 86 % av antalet personer som
utbildats var mycket nöjda med
informationstillfället. Av de tillfrågade trodde 88 %
att dagens information kan leda till en bättre hälsa
för dem.
I samband med modersmålsbaserad
hälsoinformation har teamet erbjudit möjlighet till
enskilda samtal och rådgivning.

Framgångsfaktorer:

2.2.2 Vi har bra bemötande, god service och hög tillgänglighet
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling av invånartjänster och e-hälsa

Stöd och behandling via Internet
De flesta vårdcentralerna erbjuder nu KBTbehandlingsprogram via Internet mot oro, ångest,
stress, sömnsvårigheter och depression. Målet är att
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Aktiviteter

Analys
alla vårdcentraler ska erbjuda och marknadsföra
dessa fem KBT-behandlingar. Ett par vårdcentraler
har börjat erbjuda Sjukskrivningskollen. Under våren
har Barn och ungdomshälsan i länet börjat erbjuda
Ångesthjälpen Ung. Vidare implementering på BUP
och ungdomsmottagningarna i länet planeras.
Digital process för hälsosamtal – ”Det nya
hälsosamtalet”
Under 2017 har processen kring hälsosamtal
digitaliserats. Invånaren får sin inbjudan, bokar sina
tider för provtagning och hälsosamtal samt fyller i
formulär inför hälsosamtalet via 1177.se. Under och
efter hälsosamtalet finns en ”meny” på 1177 med
information, självtester och andra verktyg till stöd
för att ändra levnadsvana.
Under hösten har åtta vårdcentraler startat med den
digitala processen och efter årsskiftet ska alla vara
utbildade i ”det nya hälsosamtalet”
Min vårdplan cancer
Vårdplanen är till för att patienterna ska vara mer
delaktiga i vården. Den ska bidra till att patienten
känner sig trygg och välinformerad, att de känner
inflytande över det som är viktigt och att de förstår
vad som händer under utredning och behandling.
Onkologen i Jönköping har deltagit som nationell
pilot och använt tjänsten för patienten med
bröstcancer.
AVK-breven (blodförtunnande läkemedel)
Under september startade möjligheten att få sina
provsvar och dosjusteringar för Varan via
mobiltelefonen istället för pappersbrev. Under de
två första månaderna har nästan 600 personer
anmält sig till tjänsten av totalt ca 3000 möjliga
patienter. Kommunikationsarbete och
markandsföring har genomförts under hösten.
Digitala vårdmöten
Nybesök i primärvården - Idag finns fyra olika
plattformar för digitala vårdmöten: Bra Liv nära som
kör Visiba Care, Wetterhälsan som kör Min doktor,
Läkarhuset i Tranås som kör Kry och Wasa
vårdcentral som kör Medicoo. Riktlinjer för digitala
vårdmöten är framtagna och läkemedelskommittén
har regelbunden uppföljning med leverantörerna.
Samordnad vårdplanering via video (Cisco meeting).
Under våren har det genomförts en mycket lyckad
pilot mellan Eksjö kommun, Eksjö vårdcentral och
Höglandssjukhuset. Största nyttan är att både
vårdpersonal och närstående får större möjlighet att
delta. Projekt för breddinförande har startat.

Fortsatt utveckling av IT- vårdtjänster och eHälsa

Införande av en ny psykiatrimodul med en
aktivitetshanterare för tvångsvården driftsattes
under våren.
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Aktiviteter

Analys
Införande av ny operationsplaneringsmodul, TM, för
de opererande klinikerna under våren.
Införande av ny vårdplaneringsmodul, Link, startade
i april och omfattar slutenvård, primärvård och
kommuner. Link ersätter Meddix.
Cosmic R8.1 - Omfattande förberedelse och
utbildning inför uppgradering till ny version med
införande av ett nytt gränssnitt och nya översikter,
ny uppmärksamhetssignal, ny läkemedelsmodul
samt nya presentationsvyer. Driftsattes i oktober
eLearning. En ny utbildningsmodell med eLearning
har införts i samband med R8.1.
Samverkansprojekt i Kundgrupp Cosmic (9 kunder)
samt eSPIR (sydöstra sjukvårdsregionen).
Genomförda projekt:
-Pilot för elektronisk remiss inom sydöstra regionen.
Nationell patientöversikt NPÖ.
-Standardiserade vårdförlopp (SVF), samverkan för
att skapa enhetlighet och samverkan för
vårdprocesser där patienten hanteras över
länsgränserna.
-Gemensamma termer och begrepp vilket ger
förutsättning för en likvärdig konfigurering och
uppföljning.
Standardiserade vårdförlopp cancer: 10 nya SVFprocesser driftsatta under året.
ROS till BOS - Utredning och förberedelsearbete
inför byte av remiss- och svarssystem.

Utveckling av betalningslösningar

Utveckling av betalningslösningar sker ur flera
perspektiv, dels för att underlätta för de som ska
betala till Region Jönköpings län, dels för att
effektivisera hanteringen av inbetalningar.
Swish är nu en betalmöjlighet i Länstrafikens app.
Test pågår på Krösatågen för att möjliggöra byte till
moderna och välfungerande betalkortsterminaler.
Arbete pågår med att rensa och säga upp avtal för
betalkortsterminaler som inte används vilket ger en
kostnadsbesparing.
Namnstandardändring genomförd så att korrekt och
enhetlig information visas på betalarens
bankkontoutdrag. T ex visas texten Hälso- och
sjukvården oavsett vilken vårdinrättning man besökt.
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Perspektiv:

3 Process och produktion
Strategiska mål:

3.1 Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

3.1.1 Rätt beteende - avtal
Mätetal
inköp

Avtalstrohet

Målvärde

Resultat

Analys

90%

80%

Betydligt högre nivå än 2016. Analys görs löpande.
Vissa leverantörer saknar relevans för avtal (SCB,
NUTEK)

Aktiviteter

Analys

Avtalstrohet

Analys pågår löpande. Under året har bland annat
tillkommit avtal för simuleringsutrustning på
Metodikum.

Strategiska mål:

3.2 Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

3.2.1 Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål:
3.2.1.1 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Tjänsteresor,
antal km egen bil
(privatbil)

-10 %

-34 %

Målet är uppnått!

Tjänsteresor,
antal km poolbil (korttid)

-10 %

-6,4 %

Målet ej fullt uppnått. Vissa enheter redovisar
betydande ökningar. Analys och förbättringsarbete
fortsätter.

Minskade kostnader
för tjänsteresor med
bil jmf 2016. Mäts i tkr.

2 437

2 400

Målet är uppnått med liten marginal.

Aktiviteter

Analys

Verka för fler virtuella mötesplatser

Efterfrågan på att använda Lync ökar. Under 2018
planeras utbildning i att använda virtuella
arbetsplatser i hela verksamheten.
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Aktiviteter

Analys

Vi ska arbeta med hållbart resande.

Stöd för att öka användandet av videokonferens,
webb och e-lärande har tagits fram.

Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan reseanalys)

Två beställningsomgångar genomförda, hösten 2016
och våren 2017. Positivt gensvar. Ca 1200 cyklar är
under uthyrning.

Utveckla rese- och mötespolicy (handlingsplan
reseanalys)

Reviderad riktlinje för resor och möten görs i början
av 2018.

Öka kunskapsnivån kring virtuella möten
(handlingsplan reseanalys)

Cisco meeting lanserades i Regionen den 1
november 2017 som plattform för att enkelt skapa
och delta i telefon- eller videomöten.
Under Serviceportalen skapade en ny
informationssida med guider och filmer för att stödja
användandet av Cisco Meeting.
Inför lanseringen publicerades även en nyhetsartikel
som bland annat innehöll uppmaningen - ”För att
stödja effektiva arbetssätt, minska restid och spara
miljön uppmuntras vi som medarbetare att i första
hand välja resfria alternativ vid möten och
konferenser. Med plattformen Cisco Meeting
erbjuds ett nytt sätt att bjuda in till telefon- eller
videomöten.”

Framgångsfaktorer:

3.2.2 Vi använder våra resurser klokt
Uppdrag/mål:
3.2.2.1 Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle.
Framgångsfaktorer:

3.2.3 Vi är socialt hållbara
Uppdrag/mål:
3.2.3.1 Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom
organisationen.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel
medarbetare som
genomfört webbaserad
miljö- och
hållbarhetsutbildning

100 %

86 %

Målet är ej uppnått.

Aktiviteter

Analys

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus på vad
medarbetare kan göra

Utbildningen som omfattar ca 30 minuter har funnits
tillgänglig digitalt.
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Aktiviteter

Analys

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

Arbete pågår och fortsätter. Genom projektet
regional jämställd tillväxt, vår RUS revidering, samt
samverkan inom Reglab för BRPplus (regionala
jämförelser, gemensamma uppföljningskriterier mm)
verkar vi för att skapa ett system för förbättrad
kvalitet i projekt och effektuppföljning. Detta arbete
är omfattande och kräver samverkan med många
aktörer nationellt. Inom Tillväxtverket har en
arbetsgrupp arbetat med att utveckla rapportering
och kriterier vilket regional utveckling deltagit i.

Stötta länets näringsliv

Alla aktörer som får finansiering av Region
Jönköpings län bidrar till hållbar utveckling.
Organisationerna har hållbarhetsmål och arbetar
med CSR. Dessa organisationer är Almi, Science Park,
Coompanion, Ung Företagsamhet, Smålands Turism.
Därtill finansieras ett projekt som stöttar
utvecklingen av socialt företagande i länet. Alla
projektägare rapporterar hur de bidrar till hållbar
näringslivsutveckling. Ett mycket omfattade projekt
för jämställd regional tillväxt pågår under tre år
vilket involverar hela RUS processen. All
näringslivsrådgivning skall bidra till regional jämställd
tillväxt vilket är viktigt för att säkra fortsatt
företagande och skapa socialt hållbara system.

Hållbar utveckling ska vara del i utbildning för
chefer, politiker och nyckelpersoner.

.

Under 2017 ska en målbild för en hållbar Region
Jönköpings län upprättas.

Målbild 2030 finns i Budget och Verksamhetsplan
2018 med flerårsplan 2019-2020 som antogs av
Regionfullmäktige 5 december 2017.

Uppdrag/mål:
3.2.3.2 Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Uppdrag/mål:
3.2.3.3 Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Aktiviteter

Analys

Webb och informationsmaterial

Webbplatser och informationsmaterial utvecklas för
att bättre anpassas för målgrupperna och för att
hitta hållbara lösningar både för att nå önskade
kommunikationseffekter och utifrån ett ekonomiskt
och miljömässigt perspektiv.

Återkommande kompetensutveckling

Arbetet pågår med utbildning och planering av
utbildning i jämlikhet, jämställdhet mångfald och
normmedvetet förhållningssätt för chefer och
skyddsombud samt för politiker.

Arbetar med CEMR-deklarationen

Handlingsplan för 2014 finns.

Alla politiska beslut prövas mot
barnkonventionen.

Barnrättsbaserade beslutsunderlag och rutiner
behöver uppdateras.
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Uppdrag/mål:
3.2.3.4 Integration
Framgångsfaktorer:

3.2.4 Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål:
3.2.4.1 Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Förskrivning av
antibiotika i
öppenvården

280
recept/100
0 inv

289,8
recept/100
0 inv

Förskrivningsmålet överskreds något under året.
Antibiotikaförskrivningen i primärvården har legat
ganska stationärt under året, men i slutenvården ses
under slutet av året för första gången på länge en
positiv tendens med minskande förskrivning.
Nationellt finns ett mål på max 250 recept per 1000
invånare och år. För att nå målet arbetar vi vidare
med uppföljning av antibiotikaförskrivningen på
vårdcentrals- och förskrivarnivå i primärvården. I
specialistsjukvården (sjukhusvård) finns Stramaombud på alla somatiska kliniker.

Strategiska mål:

3.3 Vi skapar goda resultat genom effektiva processer i
samverkan
Framgångsfaktorer:

3.3.1 Vi arbetar med tydliga mål och uppdrag
Aktiviteter

Analys

Risk och säkerhetsarbetet fortsätter utvecklas

Säkerhetarbete och patientsäkerhetsarbete pågår
kontinuerligt.

Allt arbete bedrivs så att samverkansmöjligheter tas
tillvara.

Fortlöpande arbete inom t ex budget,
delårsrapportering och årsredovisning. Andra
exempel är arbetet med Tillsammans för bästa
möjliga hälsa och jämlik vård och analysarbete.

Dokumentation och skrivregler

Arbete pågår med ärendehandbok,
informationsklassning, dokumentstyrning och
klarspråk.

Uppgradering av Rosensalen vad avser
webbsändningar

Byte av webbportal-lösning övervägs tillsammans
med frågan om närvaro- och voteringssystem för
regionfullmäktige.

Funktionsnedsättningsanpassning av receptionen i
Regionens Hus

Arbete med anpassning kommer att ske under våren
2018.

Koordinera och samordna ledarutveckling och
coaching.

Fyra spår för chefs-ledarutveckling finns liksom
talangutveckling för kommande chefer. Under året
har Nätverk för engagerat ledarskap startat
medföljeforskning. Därtill finns bland annat
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Aktiviteter

Analys
utbildningar vid Jönköping University tillsammans
med länets kommuner, masterutbildning vid
Jönköping Academy och Advanced Training
Programme (ATP)

Kunskapsstyrning och registerutveckling – i
samverkan i regionen/länet samt stöd till lokala
enheters tillvaratagande av registerdata

Stöd finns till analys av data, utbildning i mätningar
samt processledarutveckling inom flera
kvalitetsregister.

Utveckling/samordnad organisation av Metodikum –
simuleringscenter och träningsplats för
färdighetsutveckling

Verksamheten pågår enligt plan.

Systemförvaltning inom lärande och säkerhet.

Säker vård alla gånger sammanhålls genom
Qulturum, liksom utbildningsaktiviteter i det som
kallas Safety 2 och reliabilitet. Qulturum medverkar i
SKL:s PPM mätningar samt Folkhälsoinstitutets HALT
mätning. Förbättringar i
avvikelsehanteringssystemet Synergi stöds genom
Qulturum. Praktikbaserat lärande, E-lärande och
nationell spridning av vårdprevention koordineras
genom Qulturum

Revidering av regional utvecklingsstrategi

Arbete med remissutgåvan är påbörjad. Planerad
remisstid är vår-sommar 2018.

Framgångsfaktorer:

3.3.2 Vi utvecklar och förbättrar våra arbetssätt och processer
utifrån kundens behov
Aktiviteter

Analys

Arbeta med jämförelser, benchmarking och analyser

Arbetet vidareutvecklas inom ramen för uppdraget
att formera en regiongemensam analysfunktion som
täcker både regional utveckling och hälso- och
sjukvård. Inom hälso- och sjukvård görs
benchmarking med stöd av bland annat Kolada och
vården i siffror samtidigt som Stratsys ger möjlighet
till löpande analys.

Utveckla styrmodeller tillsammans med regionens
service- och stödverksamheter

Reviderade styrmodeller inför 2018 finns för


Diagnostik (en del av VO Psykiatri/rehab,
diagnostik)



IT-centrum



Verksamhetsstöd och service

Nya styrmodeller för Rehabcentrum samt
Operation/IVA och Akuten kommer att träda ikraft
från 2018. Dessa verksamheter skiljer sig från övriga
serviceverksamheter eftersom de inte är egna
verksamhetsområden utan ingår som en del i andra
verksamhetsområden. Behov av att reglera dessa
verksamheter via Regionledningskontoret på
motsvarande sätt som övriga serviceverksamheter
har identifierats av berörda verksamhetsområden.
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse
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Aktiviteter

Analys
En separat tidplan för budgetprocessen för säljande
verksamheter har prövats under 2018 med syftet att
processen ska ha ett tidigare startdatum under våren
samt vara slutförd 30:e september. Den nya
processen har fallit väl ut och kommer att tillämpas i
budgetarbetet för 2019.

Utveckla resursfördelningsmodeller

För merparten av Regionens verksamhet används
anslagsfinansiering och för serviceverksamheter
finns sedan många år etablerade köp/säljmodeller.
De kommande åren finns ett demografiskt tryck men
också begränsade ekonomiska möjligheter att
beakta det. Regionenens pågående
"Tillsammansarbete" är en viktig strategi för att klara
framtidens utmaningar där primärvårdens roll stärks
samtidigt som digitala lösningar och invånarnas
möjlighet till egenvård förbättras. Ett arbete med en
ekonomisk långtidsprognos har genomförts under
året som fortsätter att utvecklas.

Anpassa våra processer till nämndsorganisation

Regionledningskontor med verksamhetsnära
funktion
Vi har arbetat med anpassning av
tjänstemannaberedningsprocessen,
tjänsteskrivelsers utformning, dokumentens
utformning i följande ärenden:

Utveckla investeringsprocessen



Intern kontroll



Månadsrapporter



Fördjupad månadsrapport per april



Delårsrapport per augusti



Budget



Verksamhetsplan och budget
(förvaltningsbudget)



m.fl.

Arbetet med att utveckla investeringsprocessen har
pågått under hela 2017. De förändringsbehov som
har identifierats har arbetats in i budgetprocessen
och finns i Regionfullmäktiges direktiv till nämnder
och styrelser.
Arbetet med att utveckla processen kommer att
fortsätta, bland annat avseende uppföljning av
investeringsbeslut.

Utveckla månadsrapporter till nämnder och styrelse

Månadsrapporten utgör regiondirektörens löpande
rapportering till styrelse och nämnder.
Rapporteringen sker från och med 2017 med hjälp
av IT-stödet för vårt ledningssystem, Stratys.
Arbetsformerna för att analysera resultaten för
systemmätetalen och de aktiviteter som ska stödja
måluppfyllelse utvecklas fortfarande. Det är en
process som involverar samtliga
verksamhetsområden och flera av avdelningarna
inom Regionledningskontoret.
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Aktiviteter

Analys

Utveckla KPP

Införande av KPP (kostnad per patient) pågår enligt
plan och cirka 40 procent av den specialiserade
somatiska vården har rapporterats. Under våren
2018 är planen att 100 procent av den somatiska
vården ska rapporteras till SKL.

Utveckla beställarrollen gentemot Verksamhetsstöd
och Service område ekonomi

Ett gemensamt dokument som tydliggör uppdrag
och roller har tagits fram. Av dokumentet framgår
vilka förväntningar som finns på Verksamhetsstöd
och service område ekonomi respektive
Regionledningskontoret ekonomi inom de processer
som berör båda organisationerna.

Framgångsfaktorer:

3.3.3 Utveckla näringsliv & arbetsmarknad
Aktiviteter

Analys

Projekt Utländska direktinvesteringar

Arbetet inom projektet pågår enligt plan inom fyra
fokusområden som är hållbart byggande, nya
material och produktion, besöksnäring och logistik
och e-utveckling. Arbetsgrupper med olika aktörer i
länet har bildats där underlag plockas fram för
potentiella intressenter. En hemsida är lanserad på
rjl.se. Workshops och konferenser med länets
aktörer har genomförts löpande under hösten 2017.

Förstärkt kompetensplattformsuppdrag

Projektet avslutades i oktober. Slutredovisning och
slutrapport har skickats in till Tillväxtverket under
november. Projektet har resulterat i framtagande av
en processplan som ingår i det ordinarie arbetet
med kompetensförsörjning.

Vi tillhandahåller omvärldsbevakning, kunskap, stöd
och inspiration genom utvecklingswebben

Pågår enligt plan. Utvecklingswebben uppdateras
kontinuerligt.

Framgångsfaktorer:

3.3.4 Livsmiljö
Aktiviteter

Analys

Projekt kring regionala strukturbilder

Arbetet med att ta fram strukturbilder pågår enligt
plan. Utbildning av nyckelpersoner har genomförts
och arbetet med att lägga in kommunernas
översiktsplaner har påbörjats. Arbetet har redovisats
i TIM, ANA och Regionstyrelsen.

Internationell verksamhet på regionledningsnivå

Inom Brysselsamarbetet pågår ett påverkansarbete
kring strukturfonderna och EU 2020 budgeten för att
se hur eventuella ändringar i nästa budgetperiod kan
komma att påverka regionen. Fokus har lagt på
skapandet av ett Grants Office och under vår 2018
kommer kontoret bemannas fullt ut enligt plan.
Detta sker i samverkan med JU. Ökat fokus inom
Brysselsamarbetet läggs även på infrastruktur (bl.a.
TEN-T planering), kring gemensamma
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Aktiviteter

Analys
projektsatsningar inom arbetsmarknadsområdet
mm. En revidering av OECD rapporten från 2012
pågår enligt plan. Beräknas vara klar 2018.
Inom AER har ett förarbete kring vilka fokusområden
vi vill fördjupa oss i resulterat i en satsning inom
jämställdhet och integration. Dessa områden är
viktiga områden för regionen.
Ett flertal projekt som bidrar till såväl vår regionala
utvecklingsstrategi som till vår internationella policy
pågår i regionen. Exempel är Utländska
Direktinvesteringar, Be Global - exportsatsningar för
små och medelstora företag, Praktik för utländska
studenter på företag i regionen. Regionen har ett
vänortssamarbete med Armenien och Litauen.
Under våren skedde samverkan i Armenien kring
ledarskapsutveckling, förbättringsarbete och
smittskydd.

Samarbete mellan regional utveckling och regionens
kultur och utbildningsverksamhet

Regionernas egna verksamheter bidrar till regional
utveckling. Utbildningar pågår på våra folkhögskolor
där akademiker med vårdbakgrund får
svenskaundervisning. Detta bidrar till integration och
förbättrad kompetensförsörjning inom vårdsektorn.
Utökningar görs av antalet platser på våra
naturbruksgymnasier där nu både Halmstad och
Hylte skriver avtal. Båda naturbruksgymnasierna är
aktiva inom Ung Företagsamhet. UF stöttas av
regionen finansiellt då verksamheten bidrar till en
positiv attityd gentemot företagande och på sikt kan
bidra till att fler nya företag skapas i regionen. I
december presenterades integrationsprojekt inom
utbildning och kultur i Bryssel i samverkan med
Småland Blekinge Hallands Brysselkontor.

Framgångsfaktorer:

3.3.5 Samhällsplanering och infrastruktur
Aktiviteter

Analys

Arbete med höghastighetståg

Avtal med Sverigeförhandlingen undertecknades i
dec 2017. Arbetet fortsätter under första halvåret
2018.

Infrastrukturplanering

Remissvar har lämnats för den nationella
trafikplanen. Remissvaren för den regionala
tranportplanen har sammanställts och arbetet pågår
med att slutföra den regionala transportplanen där
beslut tas under 2018.

Bredbandssamordning

Arbete pågår enligt plan
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Framgångsfaktorer:

3.3.6 Kunskap och innovation
Aktiviteter

Analys

Samarbetsavtalet med Jönköping University

Samverkan med JU pågår både via
kommunchefsnätverket, via samverkan i projekt och
via vårt gemensamma forskningsprogram där
regionen bidrar med 5 miljoner kronor, JU med 5
miljoner kronor och näringslivet med 10 miljoner
kronor för att stärka tillväxten inom
näringslivsutveckling och innovation. Vi är
representerade i styrgruppen för KK-miljön, Spark
där fokus ligger på kunskapsintensiv
produktframställan med näringslivet. Inom
innovationsarbetet pågår benchmarking med andra
regioner och lärosäten. Samverkansavtalen som i
finns med JU gås igenom och ett gemensamt
paraplyavtal ska tas fram.

Projekt Regional jämställd tillväxt

Arbetet pågår enligt plan och utbildningarna som
ingår i projektet har påbörjats och avslutas under
2018

Verka för fler högskoleplatser och fler YH platser till
länet

En ständigt prioriterad fråga som lyfts i de forum vi
medverkar i.

Samverkan inom regionsamverkan Sydsverige

Samverkan inom området infrastruktur har
resulterat i ett gemensamt positionspapper för
Sydsverige, vilket påverkar våra möjligheter i den
nationella och regionala transportplanering som
pågår. Inom kulturområdet är ett positionspapper
framtaget. Inom regional utveckling finns en
handlingsplan framtagen som bland annat rör
samverkan inom kompetensförsörjningsområdet

Arbete med den regionala innovationsstrategin

Flera aktiviteter pågår utifrån innovationsstrategin.
Politiker och ledare - en KKN studie som relaterar till
innovation för politiker och näringslivschefer.
Föreläsningen och studien finns även tillgänglig via
webb.
Forskning och utbildningssystem - förstärkt
samverkan mellan regionen, Science Park och JU
kring forskningsprogrammen (KK-miljö) genom
insatsen SPARK.
Samverkan för innovation: samverkan med de
innovationsstödjande aktörerna genom att jämföra
strategier och skapa gemensamma aktiviteter. Inom
Brysselsamarbetet avvaktas RUS revideringen innan
vi går vidare med att skapa en Smart
Specialiseringsstrategi tillsammans.
Den planerade innovationsfilmen är klar och har
visats på bland annat konferensen Attraktionskraft i
november 2017.
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Perspektiv:

4 Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

4.1 Ständig förnyelse
Framgångsfaktorer:

4.1.1 Lärande och förnyelse
Aktiviteter

Analys

Erfarenheter från regionens två första år tas tillvara
och ligger till grund för stöd till fortsatt utveckling av
regionledningskontorets arbetsformer.

Arbete med planering inför nästa mandatperiod
påbörjat. Erfarenheter tas tillvara.

Utveckla och stimulera allas engagemang i ständigt
lärande

Ledarprogram, utvecklingsprogram för
nyexaminerade sjuksköterskor (RIU), samtalsgrupper
i existentiell hälsa, utbildningsdagar för psykologer,
barnmorskor och kuratorer, FAKTA-utbildningar för
allmänläkare har genomförts. Vidare har aktiviteter
inom säker vård genomförts liksom utbildning av
Esthercoacher tillsammans med kommunerna och
stöd till processledare inom olika områden

Utveckling av Evolution systemet

Dokumenthantering och ärendehantering utvecklas i
systemet Evolution.

Ny informationssäkerhetsorganisation inkl.
fortlöpande arbete inom området

Arbete pågår.

Förstudie digital informationsförsörjning för politiska
organ

Förstudien för digital informationsförsörjning är
slutförd För närvarande pågår ett
genomförandeprojekt för att eventuellt byta produkt
för distribution av handlingar och på sikt göra denna
process helt digital.

E-arkiv och översyn av framtida centraliserad
arkivorganisation.

Tillfälliga arkivlokaler har tagits i bruk i Nässjö.

Skapa en ledningsstruktur för samverkan mellan RJL,
Jönköping University och Linköpings Universitet

Universitetssjukvårdsberedningen sammanträder
regelbundet. Storpresidium kommer att hållas två
gånger per år.

Fortsätta planera för den decentraliserade
läkarutbildningen vad gäller lokaler, ”KUA”,
lärartjänster, IT, information, boende för studenter
(tillsammans med Jönköpings kommun), RALF och
universitetssjukvård

Fortsätter planenligt. Studenter som ska välja under
vårterminen 2018 var här på besök i november. En
fjärde förenad anställning med placering i Jönköping
är utlyst och under tillsättning.

Förnya former för verksamhetsförlagd utbildning
tillsammans med Hälsohögskolan och Linköpings
Universitet

Samverkansgruppen HHJ-RJL om VFU håller på att
omformas och utvidgas med förankring i högsta
ledningar. Nära samverkan sker även med Li U.

Tydliggöra och samordna stödfunktionen för
verksamhetsförlagd utbildning, införa ett IT-stöd för
administrationen, KLIPP och utveckla
kvalitetsuppföljningen

I samarbete med IT kommer utvecklingen av
webbaserat VFU-stöd inom regionen komma igång
2018.
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Aktiviteter

Analys

Utreda och utveckla biblioteksfunktionen som
kunskapsstöd i vardagen
och forsknings/utbildningsuppdraget tillsammans
med sjukvårdsregionen och LiU/HHJ/Linné

Under 2016/våren 2017 har en biblioteksutredning
genomförts och slutrapporten har sammanställts
2017-05-08. Med utgångspunkt från
utredningsresultatet påbörjas nu ett
utvecklingsarbete inkluderande verksamhetens
innehåll och lokalfrågor.

Stärka profilområdena för klinisk forskning genom
att tydliggöra kopplingen till verksamhetsområden
och andra forskningsstrukturer i vår region

Kartläggning av aktuella profilområden inom Region
Jönköpings län i samarbete med Jönköping
University har genomförts 2015/2016 Exempel på
områden som identifierats hittills är forskning i
primärvården, geriatrisk forskning kopplad till
äldreforskning vid Hälsohögskolan, kvalitet och
patientsäkerhet samt utvecklingsområdet
"coproduction". Arbete fortsätter under 2018 bland
annat genom vidareutveckling av klinisk
cancerforskning och ansökningar om
universitetssjukvård inom ytterligare specialiteter.

Strategiska satsningar på forskning inom området
kvalitet, säkerhet och värdeskapande samt förstärka
kliniska vardagsnära forskning inom primärvården

En särskild satsning på forskning inom området
kvalitet, säkerhet och värdeskapande pågår med
medel avsatta inom ramen för ALF-avtal (Linköpings
universitet) inom forskningsområdet patientsäkerhet
har arbete startat och inom kvalitet/coproduction
planeras för antagning till doktorandstudier
vårterminen 2018. Flera studenter från RJL
presenterade sina masteruppsatser inom kvalitet
under 2017.

Tydliggörande av biomedicinska plattformens roll

Under året haft möten med HHJ och RJL för att
utveckla biomedicinska plattformen tillsammans.

Stärka infrastrukturen för klinisk forskning i Sydöstra
regionen och inom RJL genom att utveckla Forum
Sydost

Koordinator för medicinteknisk utveckling har
anställts och samarbete med kliniskt
prövningscentrum i samverkan med
sjukvårdsregionen och Forum Sydost pågår.

Vidareutveckla stödet och uppföljningen för AT- och
ST-läkares professionsutbildning

Uppföljning av AT-organisationen har påbörjats och
kommer att mynna ut i ett förslag som också
kommer att förbereda för den kommande
organiseringen av det nationella beslutet om
"bastjänstgöring" som tillsammans med förlängd
läkarutbildning kommer att ersätta AT-systemet.

Vidareutveckla stödstrukturen för kliniska
prövningar i RJL – öka stödet till och intresset för att
genomföra kliniska prövningar med ett transparent
och etiskt förhållningssätt

Ett nytt regelverk för kliniska prövningar har skapats.
Kurs anordnas för anställda för att öka kunskap och
intresse att genomföra kliniska prövningar. Alla avtal
diarieförs och allt är transparant.

Utveckla systemförvaltning för Diver, Rubert och
Raindance

Systemförvaltningsplaner är upprättade eller plan
finns.

Starta utbildning för nya etikombud i ny form och
med ett tydligare engagemang från första linjens
chefer.

Etikskolan är ett utbildningsprogram för etikombud
som under 2017 genomförts med ett nytt upplägg.
Målgruppen är medarbetare inom hälso- och
sjukvården som är intresserade av etiska
frågeställningar i vardagen och som tillsammans
med arbetsledningen vill engagera sig i etikarbetet
på sin arbetsplats. Kursen har bestått av fem
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Aktiviteter

Analys
halvdagsseminarier.
Syftet med kursen är att:


ge ökad kunskap i etikens grundbegrepp
och teorier och träning på etisk analys och
argumentation



berika och fördjupa samtal kring vardagens
etiska frågor



ge praktiska verktyg för det patientnära
etikarbetet

25 personer har fullföljt 2017 års etikskola.

Framgångsfaktorer:

4.1.2 Vi arbetar med ständiga förbättringar
Aktiviteter

Analys

Former för ledning och styrning av
verksamhetsområden utvecklas

Ledning och styrning av stödverksamheter har
utvecklats.
Verksamhetsdialoger och MPGForum genomförs
enligt plan och utvecklas.
Arbete i IT stödet Stratsys ger nya möjligheter till
uppföljning och samordning.

Utveckla regionens intranät

Webbplatsen Mina nyheter lanserades i mars.
Utveckling i Jönköpings län är lanserad och har nu
övergått i förvaltningsfas.
Utvecklingen av Vårdgivare i Jönköpings län är ännu i
sin linda och de flesta aktiviteter har handlat om att
kravställa och planera tekniska lösningar framåt.

Stöd och samordning för ständiga förbättringar och
logistik inom olika områden som Hälsa för livet, ehälsa, patientcentrering, patientsäkerhet och
standardiserade vårdförlopp

RAK arbete – finna nya arbetssätt för att ta tillvara
kompetens på nya sätt, projekt har genomförts för
att testa metoder. Stöd i processutveckling avseende
flöde och logistik, framtagande av metodstöd och
genomförande av lean- och visio-utbildningar.
Patientutbildning och stöd till anhöriga genom bland
annat Hjärtats hus och Levande bibliotek

Utveckla nya metoder för förbättringsarbete
avseende mätning, uppföljning och spridning

Med coaching från IHI har vi fokus på systematik och
mätningar som möjliggör snabbare återkoppling på
resultat och spridning. I samverkan med RCSO
(Registercentrum sydost) utvecklas nya modeller för
användandet av kvalitetsregister i vardagsarbetet

Utveckla spridning av lärande genom nationella och
internationella mötesplatser

Anordnande av Mikrosystemfestival och
Utvecklingskraft. 30 förfrågningar under året
avseende internationella besök, 25 av dem är
genomförda. Förfrågningar om samverkan har också
inkommit från flera länder Holland, Finland,
Singapore och Saudi Arabien. Estherarbetet röner
stort intresse.
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Aktiviteter

Analys

Kvalitetssäkra kompetens genom att utveckla nya
metoder för lärande genom simulering och virtuella
lärplattformar samt verktyg för samlärande och
partnerskap

Utbildningar på virtuell plattform har färdigställts
eller färdigställs. Framtagande av pedagogiska
instrument i anslutning till simuleringsarbetet
fortgår.

Kunskapsstyrning och registerutveckling.

Arbete med kunskapsstyrning pågår nationellt och i
sydöstra sjukvårdsregionen. Arbetet har nära
koppling till kvalitetsregister.

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap

Regionfullmäktige tog beslut den 16 maj om krisoch katastrofmedicinsk beredskapsplan. Med
anledning av det låga yt- och grundvattnet och hotet
om att det kan bli dåligt med vatten i Eksjö har ett
arbete påbörjats för att hantera ett eventuellt
vattenavbrott till Höglandssjukhuset. 20
nödvattentankar om 1 kubik vardera har köpts in
och fördelats på våra tre sjukhus.
Samverkan Aktivt arbete för att kunna hantera
större händelser i samverkan med berörda aktörer
med många skadade.

Civilt försvar

Regionen har vid två tillfällen övat civil militär
samverkan med försvarsmakten.
Statens planeringsförutsättningar för vad de anser
att landstingen ska planera för inväntas.

Framgångsfaktorer:

4.1.3 Vi har en aktiv omvärldsspaning
Aktiviteter

Analys

Omvärldsbevakning och utbyte både i länet,
nationellt och internationellt sker kontinuerligt.

Omvärldsbevakningsarbetet fortgår enligt plan. De
demografiska utmaningarna kvarstår och därav
startas ny ett nationellt projekt som heter Framsyn
2050 för att skapa kunskap och förberedels för
framtiden. Projektet involverar alla regioner i
Sverige.

Stimulera innovationsarbete, omvärldsorientering
och lära av andra.

Genom ett omfattande samlärande fördjupas
förståelsen för olika arbetssätt inom sitt område.
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Perspektiv:

5 Medarbetare
Strategiska mål:

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

5.1.1 Attraktiva arbetsplatser
Mätetal
Medarbetarsamtal
Personalhälsa sjukfrånvaro
Kompetensutvecklingsplan

Målvärde

Resultat

Analys

90%

92%

Målet uppnått!

3%

4,1%

Fler långtidssjukskrivningar jmf föregående år. Rehab
planer finns då detta är relevant.

90%

90%

Målet uppnått!

Aktiviteter

Analys

Bibehålla den låga sjukfrånvaron

l

Fortsatt kompetensutveckling

Kompetensbaserad rekrytering är implementerad
och intern utbildning sker löpande.

Arbetar för bra anställningsvillkor

Arbete med frågorna har genomförts.

Arbeta med samverkan/samarbete mellan
avdelningarna inom Regionledningskontoret

Arbetet med att vidareutveckla
samverkan/samarbete inom Regionledningskontoret
(RLK) är påbörjat inom flera områden till exempel
vad gäller informations- och kunskapsutbyte mellan
avdelningar vid arbetsplatsträffar, arbetsformer för
månadsrapporter där flera avdelningar är
involverade liksom i "Tillsammansarbetet" och i
analysarbete.

Framgångsfaktorer:

5.1.2 Vi utvecklar en stimulerande arbetsmiljö
Aktiviteter

Analys

Arbete med att förbättra arbetsmiljö och hälsa

Arbete genomfört med uppföljning och framtagning
av handlingsplaner av medarbetar- och
säkerhetsenkäten.
Aktivt arbete med att minska sjukfrånvaro och
förebygga ohälsa.

Funktionsansvar ekonomi

Ekonomigruppen (samtliga ekonomichefer) har
arbetat med mötesstrukturer - syfte/uppdrag,
resultatet av den intervjustudie som genomfördes
bland 1:a linjens chefer kring stödfunktionerna samt
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Aktiviteter

Analys
framtidens roll som ekonom/controller i Region
Jönköpings län.

Framgångsfaktorer:

5.1.3 Vi arbetar med ständig kompetensutveckling
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Minskade
kostnaderna för
bemanningsföretag

Aktiviteter

Analys

Kompetensförsörjning - minska användningen av
bemanningsföretag

Fortsatt förhållandevis stort beroende inom främst
allmänmedicin, radiologi och psykiatri. Arbete pågår
utifrån den förstärkta handlingsplan som antogs i
juni. 10 nya AT-tjänster har inrättats

Kompetensförsörjning - rekryteringsåtgärder

Förslag på ny rekryteringsprocess är under
framtagande för start under 2018.

Kompetensförsörjning - förberedelse för
läkarutbildning

Förberedelser pågår.

Kompetensförsörjning - stödja arbetet med rätt
använd kompetens RAK

Rätt använd kompetens är ett pågående arbete.
Projekt för att bland annat ta fram metodstöd
avslutades under året.

Kompetensförsörjning - utbildningsanställning och
introduktion för sjuksköterskor

Stort intresse att söka utbildningsanställningar.
Förstärkt introduktion för nya sjuksköterskor
påbörjade hösten 16 med stor uppskattning och
mycket gott resultat
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Perspektiv:

6 Ekonomi
Strategiska mål:

6.1 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Framgångsfaktorer:

6.1.1 Ekonomi i balans
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Finansiellt
resultat (organisation)

0

10 769 tkr

För helåret 2017 redovisas ett positivt resultat
uppgående till 10,8 mnkr varav
Regionledningskontoret 6,4 mnkr och
Verksamhetsnära funktion 4,4 mnkr. Detta förklaras
dels av redovisat överskott (1 mnkr) i det s.k.
barnmorskemålet, överförda kostnader avseende
rena utvecklingsaktiviteter inom IT-vårdtjänster till
projektanslag (2,5 mnkr) dels av överskott både
gällande internt som externt köpta tjänster. Inom
vissa enheter har även funnits personalvakanser.

Under 2017 har liksom under 2016 en ganska stor återhållsamhet skett vad gäller ekonomiska
åtaganden. I löpande priser har nettkostnaderna mellan åren ökat med ca 4,5 %.
Personalkostnadsökningen ligger strax under 3 % vilket i stort sett motsvarar avtalsökningen.
Vissa enheter redovisar t.o.m. ett lägre nettokostnadsutfall jämfört med 2016. De specifika
asylmedel som budgeterades 2017 har dock i stort sett förbrukats.
Strategiska mål:

6.2 God hushållning
Framgångsfaktorer:

6.2.1 Vi har ett effektivt resursutnyttjande
Aktiviteter

Analys

Minimera kostnader för kvalitetsbrister
Effektiviseringar

Åtgärdsplanen för specialiserad somatisk vård
beslutades av landstingsstyrelsen under 2014 hade
som mål att komma tillrätta med ett kostnadsläge
som översteg budget med 150 mnkr. Inför 2016
arbetades åtgärdsplanen in som handlingsplan i
budget och verksamhetsplaner. Stort fokus var att
minska vårdtillfällen i slutenvården, därmed minska
antalet årsarbetare med kostnadssänkning som
resultat.
På totalen har handlingsplanen fått genomslag och
vår kostnad för hälso- och sjukvård har minskat
jämfört med riket. Budgetbalansen för hälso- och
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Aktiviteter

Analys
sjukvården totalt sett har kraftigt förbättrats även
det fortfarande finns obalanser kvar att arbeta med.

Framgångsfaktorer:

6.2.2 Vi håller budget
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Ekonomi i balans.
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1 Inledning
IT-centrum har 28 mätetal fördelade över de fem perspektiven i styrkortet. 86% av målen är
uppfyllda eller delvis uppfyllda, fyra mål har inte nått måluppfyllelse. De mål som inte nåtts
är incidenter som inte avslutats inom rimlig tid, synergiärenden som inte hanterats tillräckligt
snabbt, den totala övertiden som överstiger målvärdet, samt antalet tjänsteresor som
genomförts med privatbil i för stor omfattning.
IT-centrum har löpande haft ett 30-tal parallella projekt igång under året. Uppgraderingen till
Cosmic R8.1 har haft högsta prioritet och lanserades sista veckan i oktober med gott resultat.
Införandet av två nya Cosmicmoduler har också varit tongivande, en som digitaliserar
operationsplaneringsarbetet (TM), och en som underlättar vårdplanering med de 13
kommunerna i länet (Link). Därutöver kan nämnas arbete med regionens nya intranät
respektive övertagande av Länstrafikens drift, införande av ny mammografilösning, införande
av digitaliserade hälsosamtal för vuxna, uppgradering av IT-lösning som används inom
mödravården, samt möjliggörande av att länets invånare nu kan se sina röntgen- och provsvar
i Journalen via nätet.
IT-centrum har också fortsatt arbetet med nationell och regional samverkan, framför allt
genom det nationella samarbetet inom Inera, samarbetet inom Kundgrupp Cosmic och
programmet eSPIR i sydöstra sjukvårdsregionen. eSPIR-samarbetet har bland annat
möjliggjort att det nu går att skicka remisser digitalt i sydöstra sjukvårdsregionen, och att en
grundlig verksamhetsanalys genomförts för hantering av remisser och svar. Samarbetet med
kommunerna har intensifierats under året, inte minst tack vare införande av Cosmic Link,
driftsättning av kommunernas eArkiv i regionens regi, men även på flera andra områden.
Samverkan sker bland annat genom det gemensamma eHälsorådet och i nätverk med
kommunernas IT-chefer.
IT-centrum har under året bedrivit ett antal större förstudier. Det har bland annat handlat om
hur multimedia (bilder) inom vårdens alla discipliner skulle kunna hanteras på ett mer
värdeskapande och kostnadseffektivt sätt över tid. Det har även handlat om hur identitet,
behörighet och åtkomst (IAM) till regionens system skulle kunna hanteras på ett
framtidssäkrat sätt, sett till både säkerhet och användbarhet.
Arbetet med att förbereda verksamheten för övergången till Windows 10 har pågått under
året. Projektet är omfattande och kommer att pågå fram till och med 2019 och då påverka
samtliga verksamhetsområden inom regionen.
IT-centrum har bedrivit ett antal upphandlingar under året. Exempelvis har IT-centrum ett nytt
avtal för mobiltelefoni, vars utfall kontinuerligt analyseras. Analysen indikerar att regionen på
årsbasis får en kostnadsminskning inom mobiltelefoniområdet om ca 4 miljoner kronor. Då
respektive verksamhetsområde faktureras från leverantören är detta en kostnadsminskning
som direkt återförs till verksamheten.
IT-centrums Kundcenter har tagit emot ca 88 000 samtal under året, samt hanterat ca 95 000
ärenden i form av beställningar, förfrågningar och felanmälningar. Svarstiderna i Kundcenter
ligger på nära 90 procent inom utlovad tid, och beställningar och felanmälningar hanteras i
stort i enlighet med uppsatta mål. Regionens PC-arbetsplatser har fortsatt sin ökande trend
med ca 500 enheter årligen.
Internt har IT-centrum fortsatt att bedriva ett antal förbättringsprojekt, för att på så sätt
möjliggöra ett utökat värde för kunderna. Det har t.ex. handlat om införande av
förvaltningsgrupper och en så kallad utredningsgrupp. Efterfrågan på IT-centrums tjänster har
ökat markant under de senaste åren, och detta har fortsatt under året. Därav har IT-centrum
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startat utredningsgruppen med syfte att snabbt kunna göra en initial bedömning om vad
förfrågningar kring nya behov innebär, samt vilka åtgärder och beslut som krävs för att de ska
kunna möjliggöras, om de bedöms tillräckligt värdeskapande i förhållande till kostnaden.
Arbetet med resultatet från medarbetar- och säkerhetsenkäten har fortsatt enligt framtagen
handlingsplan, där fem fokusområden formulerats. Det handlar bland annat om förtydligande
kring roller och ansvar, samt förbättringar kring kommunikation och dialog.
IT-centrum har under året haft stort fokus på att rekrytera enligt budget. Konsultväxlingar har
genomförts där så varit möjligt och långsiktigt klokt.
IT-centrum redovisar ett resultat som är 7,9 miljoner bättre jämfört med budget. Detta beror
främst på att IT-centrum, trots fokus på rekrytering, ändå har tjänster kvar att tillsätta, vilket
medfört lägre lönekostnader än budgeterat.
Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2017-12-31

Andel

2016-12-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

19

68%

15

75%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

5

18%

3

15%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

4

14%

2

10%

Antal mätetal som
mäts

28

20

Ett mätetal har inte kunnat mätas under perioden. Det handlar om kvalitet i systemförvaltning.
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Perspektiv:

2 Medborgare och kund
Strategiska mål:

2.1 IT som möjliggörare för verksamhet och medborgare
Framgångsfaktorer:

2.1.1 Bidra till verksamhetens måluppfyllnad
Mätetal

Målvärde

Kvalitet i
systemförvaltning

3,8

Resultat

Antal IT-dialoger

24

24

Kvalitet i projekt

3,8

4,1

Analys

Målvärde uppfyllt.

Aktiviteter

Analys

Ta fram tjänstebeskrivningar

Framtagning pågår enligt plan inom samtliga
förvaltningsgrupperingar.

Fortsatt utveckling av förfråganshanteringen

En utredningsgrupp har startats på IT-centrum, för
att gör en första analys av inkomna behov från
verksamheten. Hantering av efterfrågan på enstaka
IT-produkter har formaliserats genom
tjänstekatalogen. En processbeskrivning håller på att
tas fram.

Fortsatt arbete med framtagande av
regiongemensamma, IT-relaterade avtal

Flera nya avtal har tecknats under året. Exempelvis
har IT-centrum ett nytt avtal för mobiltelefoni, vars
utfall kontinuerligt analyseras. Analysen indikerar att
regionen på årsbasis får en kostnadsminskning inom
mobiltelefoniområdet om ca 4 miljoner kronor. Då
respektive verksamhetsområde faktureras från
leverantören är detta en kostnadsminskning som
direkt återförs till verksamheten.
Stort arbete har också gjorts med att omförhandla
avtal med Microsoft, både vad gäller licenser och
support.
Ett samarbete med region Östergötland har inletts i
arbetet med avtal för datorer.

Framgångsfaktorer:

2.1.2 Möjliggöra styrning och uppföljning av verksamheten
Aktiviteter

Analys

Bidra till god effekthemtagning i verksamheten vid
införande och förbättring av IT-stöd

Ansvaret för effekthemtagning ligger formellt på
systemägaren. Dock kan IT-centrum bidra till
effekthemtagning genom att hjälpa till med såväl
prioriteringar som god kravanalys och beräkningar

IT-centrum, Verksamhetsberättelse
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Aktiviteter

Analys
av kostnader och nyttor vid införande av nya system.
Tillsammans med systemägare för centrala
eHälsotjänster har en budget för centrala insatser
(RE93) med tydliggjorda nyttor arbetats fram.

Färdigställa en strategisk plan för att möta
verksamhetens analysbehov (BI-strategi).

Denna aktivitet är inte startad.

Framgångsfaktorer:

2.1.3 Utbyggd eHälsa
Aktiviteter

Analys

Genomför projekt och förstudier utifrån
programstyrgrupp eHälsas prioriteringar.

Under året har arbetet med Cosmic Link, Cosmic TM
och Cosmic R8.1 prioriterats. Stora
förvaltningsinsatser i Cosmic, bland annat
anpassning till regionens förändrade
organisationsstruktur, har gjorts. Arbetet med
patientintegritetsloggar i Cosmic pågår. Arbetet med
att införa remisser och svar i Cosmics BoS-modul har
påbörjats. Parallellt har ytterligare
informationsmängder till Journalen via Nätet och
Nationell patientöversikt tillförts.
Möjligheten att löpande skicka digital
doseringsinformation till patienter med
blodförtunnande läkemedel har skapats via 1177.
Digitalisering av hälsosamtal för vuxna har införts i
verksamheten.
En utredning har gjorts kring hur regionen bör arbeta
med digitala vårdmöten, och lösningen för Bra Liv
Nära har kvalitetssäkrats under året.
Ett nytt system har införts för mammografin.

Genomför projekt och förstudier utifrån eSPIR:s
prioriteringar.

Driva IT-frågor i regionala och nationella
samverkansforum som gagnar regionens
verksamheter.

IT-centrum, Verksamhetsberättelse

Flera gemensamma regiongemensamma
samverkansaktiviteter har genomförts under året,
exempelvis


Arbete med införande av Cosmic BoS



Förstudie kring medicinska bilder



Införande av elektroniska remisser
(eRemiss)



Samordning kring vilka
informationsmängder som visas i nationell
patientöversikt, NPÖ



Samordning kring lösningar för digitala
vårdmöten

De viktigaste samverkansforumen, där IT-centrum
prioriterat deltagande under året är:


Ineras programråd



Kundgrupp Cosmic och dess beredningsråd



SLIT



eSPIR
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Aktiviteter

Analys


eHälsorådet



Region-IT

Framgångsfaktorer:

2.1.4 Ändamålsenliga och säkra IT-tjänster med hög tillgänglighet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Antal oplanerade
driftsavbrott med
kundpåverkan på
beredskapssystem

16

17

IT-centrum har under 2017 haft 17 oplanerade
driftsavbrott med kundpåverkan på våra
beredskapssystem. Varje händelse har analyserats
och dokumenterats. Flera av händelserna har sitt
ursprung i förändringar i infrastrukturen och i
problem med elförsörjningen på sjukhusen. ITcentrum kommer under 2018 att arbeta vidare med
att öka kvaliteten i förändringshanteringen.
Diskussioner pågår med Regionfastigheter kring
elförsörjningen.

Aktiviteter

Analys

Fortsatt utbyggnad av trådlöst nätverk (WiFi) i
regionens lokaler.

Utbyggnad av trådlösa nätverk har genomförts enligt
plan.

Fortsatt arbete med Ascom tjänster och
infrastruktur.

En styrgrupp för anrop, sök och larm har bildats
under året för att stödja utsedd systemägare kring
samordning och beslut inom området. Från ITcentrum har tjänster för larm och anrop tagits fram.

Fortsatt arbete med införande av nytt intranät,
dokumenthantering och sökfunktion.

Delar av intranätet, så som "Mina nyheter" och
"Utvecklingssiten" har lanserats i en första version.
Nu pågår arbetet med "Vårdgivarsiten", som ska
ersätta regionens web "Plus". Detta inkluderar att
koppla ihop intranätet med regionens
dokumenthanteringssystem Evolution, för att
möjliggöra strukturerad hantering av dokument.

Förbereda för framtida datacenter

En teknisk lösning är kravställd och upphandlad.

Fortsatt införande av administrativa videomöten

Tekniskt är funktionen för administrativa
videomöten igång, men förtydliganden kring
användarstöd och ett antal tekniska förbättringar
har bedömts nödvändiga innan en större utrullning
kan göras. Parallellt förbereder systemförvaltare på
Qulturum, tillsammans med
kommunikationsavdelningen, informationsmaterial
och guider.

Arbeta för möjliggörande av mobila arbetssätt i
enlighet med SLIT:s strategi för mobilitet

I SLIT:s strategi finns en handlingsplan med
aktiviteter både gemensamt (nationellt) och lokalt.
Flera av aktiviteterna som utgår från lokalt arbete
(ex enhetshantering, inloggningsmekanism etc.) har
IT-centrum arbetat med under året. En övergripande
analys över helheten har gjorts under hösten och
resulterat i en förstudie som kommer pågå en bit in i
2018.

IT-centrum, Verksamhetsberättelse
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Aktiviteter

Analys

Genomföra förstudier och förbättringar inom IAMområdet (åtkomst, behörigheter och kataloger)

En förstudie inom området har pågått under året,
med syftet att beskriva målbilden för hela IAMområdet och peka ut initiativ för att nå målbilden.
Förstudien beräknas vara slutförd under första
kvartalet 2018.

Förbereda för införande Windows 10 och
uppgradering av Office

Arbetet med att förbereda verksamheten för
övergången till Windows 10 har pågått under året.
En första version av en Windows 10-klient har tagits
fram och kvalitetssäkrats. Denna version har under
slutet av året rullats ut och används nu av kunder
inom kommunal utveckling. Dessutom har datorer
till informationsskärmar överförts till Windows 10.
Totalt har ca 200 datorer inom regionen migrerats.
Projektet är omfattande och kommer att pågå fram
till och med 2019 och då påverka samtliga
verksamhetsområden inom regionen.

Genomföra förstudier och förbättringar av regionens
bildhantering i vården

En förstudie kring medicinsk multimedia har
genomförts under året, med syftet att beskriva en
målbild för hur regionen ska arbeta samlat med ITfrågor kring bildhantering i vården. Resultatet från
förstudien kommer att förankras i olika forum för att
sedan kunna mynna ut i relevanta aktiviteter.

Fortsätta arbetet med minskade inloggningstider

Arbetet med att kontinuerligt minska
inloggningstiderna har pågått under året.
Inloggningstider påverkas bland annat av åldern på
hårdvara i datorer, samt på nätverkskapacitet och
annan infrastruktur, så i takt med utbyte till
modernare utrustning sjunker inloggningstiderna.
Övergången till Windows 10 påverkar också
inloggningstiderna positivt. För att tydligare kunna
fånga ytterligare behov av åtgärder har en definition
av olika inloggningstider tagits fram inom projektet
för Windows 10.

Tillse att kontinuitets- och kapacitetsplaner finns för
samtliga beredskapssystem

Denna aktivitet har prioriterats ned under året.

Strategiska mål:

2.2 God förmåga att möta politiska beslut och förändrade
lagar och regler
Framgångsfaktorer:

2.2.1 God strategisk utblick
Aktiviteter

Analys

Aktivt delta i strategiska samverkansforum
nationellt, regionalt och lokalt

De viktigaste samverkansforumen, där IT-centrum
prioriterat deltagande, är

IT-centrum, Verksamhetsberättelse



Olika grupperingar inom Inera



Kundgrupp Cosmic och dess beredningsråd
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Aktiviteter

Analys


SLIT



eSPiR



eHälsorådet



Region-IT

Utöver detta har IT-centrum deltagit i olika forum
kopplade till de system som förvaltas.
Ökad samverkan med Inera för att främja god
strategisk och taktisk utveckling nationellt

IT-centrum, Verksamhetsberättelse

IT-direktören är ordförande för Ineras programråd.
Lokalt har en grupp med representanter för
Folkhälsa och Sjukvård, Kommunikationsavdelningen
och IT-centrum bildats för gemensam beredning av
frågor till/från Inera. Införande av Ineras tjänster har
pågått enligt plan.
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Perspektiv:

3 Process och produktion
Strategiska mål:

3.1 Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

3.1.1 Rätt beteende - avtal
Mätetal
inköp

Avtalstrohet

Målvärde

Resultat

Analys

90%

95%

IT-centrum har en bra process för köp av varor och
tjänster, vilket ger hög måluppfyllelse.

Strategiska mål:

3.2 Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

3.2.1 Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål:
3.2.1.1 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Tjänsteresor,
antal km egen bil
(privatbil)

-10 %

92,3 %

IT-centrum ser en stor procentuell ökning av
tjänsteresor med privat bil, dock från en mycket låg
nivå föregående år. IT-centrum har säkerställt att
resepolicyn är känd bland medarbetarna, och det
har förts en dialog på APT:er på aktuella enheter
kring detta.

Tjänsteresor,
antal km poolbil (korttid)

-10 %

-17,3 %

Aktiviteter
Vi ska arbeta med hållbart resande.

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

IT-centrum, Verksamhetsberättelse

Analys
IT-centrum arbetar aktivt med videomöten som
alternativ till resande, både för nationella, regionala
och lokala samarbeten. Tjänsteresor görs
företrädesvis med tåg eller IT-centrums långleasade
tjänstebilar. På Datorgatan har det arbetats med
praktiska frågor för att gynna cyklande såväl i
tjänsten som till/från arbetet.
Tekniskt är funktionen för administrativa
videomöten igång, men förtydliganden kring
användarstöd och ett antal tekniska förbättringar
har bedömts nödvändiga innan en större utrullning
kan göras. Parallellt förbereder systemförvaltare på
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Aktiviteter

Analys
Qulturum, tillsammans med
kommunikationsavdelningen, informationsmaterial
och guider.

Framgångsfaktorer:

3.2.2 Vi använder våra resurser klokt
Uppdrag/mål:
3.2.2.1 Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle.
Framgångsfaktorer:

3.2.3 Vi är socialt hållbara
Uppdrag/mål:
3.2.3.1 Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom
organisationen.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel
medarbetare som
genomfört webbaserad
miljö- och
hållbarhetsutbildning

100 %

98 %

Utbildningen har gjorts på APT under året och
uppsamling har gjorts för nya medarbetare och
medarbetare som inte deltog på APT. I stort sett hela
IT-centrum har nu genomfört utbildningen. Rutiner
för att kontinuerligt ge utbildningen till nyanställda
har etablerats.

Uppdrag/mål:
3.2.3.2 Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Uppdrag/mål:
3.2.3.3 Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Uppdrag/mål:
3.2.3.4 Integration
Framgångsfaktorer:

3.2.4 Vi bidrar till en sund livsmiljö
Strategiska mål:

3.3 Samlat IT-ansvar
Framgångsfaktorer:

3.3.1 All IT i regionen ska hanteras av IT-centrum
Aktiviteter

Analys

Verka för god styrning av IT-utveckling, förvaltning
och drift i enlighet med verksamhetens krav

För att öka transparensen för verksamheten i
innehållet i de tjänster som levereras har IT-centrum

IT-centrum, Verksamhetsberättelse
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Aktiviteter

Analys
sedan 2016 arbetat med en tjänsteorienterad
styrning av leverans och ekonomi.
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.
De projekt som startas bemannas med kompetens
inom kravanalys, arkitektur och testledning.

Slutföra övertagande av JLT:s och skolornas IT-drift

Transitionsprojekt som nu är under avslutning med
mycket gott resultat.

Framgångsfaktorer:

3.3.2 Rätt leveranser genom effektiva processer och klokt
resurstänkande
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

3,8

4,1

IT-centrums samlade kundindex sammanfattar alla
de kundnöjdhetsmätningar som gjorts i olika delar av
organisationen. IT-centrum konstaterar att kunderna
generellt är nöjda med insatserna, 4.1 på en
femgradig skala. IT-centrum är dock medveten om
att efterfrågan på IT-centrums tjänster är långt
större än vad leveransförmågan är i flera delar, vilket
ibland medfört en längre väntan på en IT-lösning än
vad kunden skulle önska. IT-centrum arbetar
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 %

92 %

IT-centrum når inte riktigt upp till målvärdet.
Diskussioner pågår kring prioritering av incidenter i
förvaltningsgrupper och andra funktioner.

Incidenter avslutade
i rimlig tid

15

59

Målet är medvetet mycket högt satt, IT-centrum har
ett radikalt kundfokus och en uttalad ambition att bli
Sveriges bästa IT-avdelning, och då måste samtliga
incidenter hanteras på ett optimalt sätt för att
tillförsäkra minsta möjliga negativa påverkan för
kunderna.

Incidenter totalt
antal öppna

300

155

IT-centrum når målet för året.

Svarstider i
kundcenter

90 %

87 %

IT-centrum når inte riktigt målet, främst beroende
på belastning inom Kundservice IT som drar ner
svarstiderna.

90 %

93 %

IT-centrum har en hög måluppfyllelse kopplat till
leveransprecisionen av standardbeställningar.

34,2%

32,3%

Skrivartätheten är svagt sjunkande. Den förbättras
genom prissättning och aktivt arbete på Lokal ITservice. Efter diskussion med miljösamordnare

Samlat kundindex

Standardbeställningar
leveransprecision
Minskad
skrivartäthet

IT-centrum, Verksamhetsberättelse
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
övergår detta arbete till miljöfunktionen från och
med 2018.

Koldioxidutsläpp

10

9,5

Mängden tankad bensin har minskat till förmån för
etanol och diesel. Mängden gas minskar då en av ITcentrums bilar bytts från gas till elhybrid.

Aktiviteter

Analys

Effektivisera hanteringen av standardleveranser

Olika effektiviseringsmöjligheter kring leveranser och
logistik har identifierats. Införandeaktiviteter
kommer att ske löpande.

Aktivt arbeta för att avveckla, konsolidera och
arkivera system

Flera lärdomar har dragits. Ett system har arkiverats
under 2017.
För 2018 förbereds ytterligare arkivering.

Utveckla automatisk övervakning av regionens ITsystem

Ett projekt har etablerats och pågår enligt plan.
Projektet förväntas leverera funktioner kontinuerligt
under 2018.

Aktivt arbeta med att flytta arbetsuppgifter från 3:e
och 2:a linjen till 2:a och 1:a linjen (”shift to left”)

Detta har pågått kontinuerligt under året.

Etablera effektiv distribution av programvara eKlient

Detta arbete har pågått parallellt med införande av
Windows 10.

Ta fram "självhjälpsfunktioner" som gagnar
regionens verksamheter

Detta har pågått enligt plan under året.

IT-centrum, Verksamhetsberättelse
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Perspektiv:

4 Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

4.1 Kontinuerlig utveckling mot Sveriges bästa ITavdelning
Framgångsfaktorer:

4.1.1 Ständig förnyelse
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Kontinuerlig
verksamhetsutveckling

7,7

8

Under 2017 har IT-centrum fokuserat mycket kraft
på arbetet med införande av förvaltningsgrupper.
Eftersom processutvecklingen då har stått tillbaka
kommer IT-centrum under 2018 att fokusera kring
ett mindre antal utvalda processer.

2,2

2,6

Uppföljning visar en generell ökad projektmognad på
IT-centrum, med en ökad mognad framför allt kring
Intern styrning, strategisk styrning, resurshantering
samt riskhantering.

Ökad
arkitekturmognad

3

3

Analys av arkitekturmognaden visar på en
kontinuerligt ökad mognadsgrad. Flera förmågor har
stärkts under året, exempelvis utveckling av
stadsplan, arkitekturgruppens arbete och
gemensamma verktyg.

Hantering av
synergiärenden

90 %

45,45 %

Planering genomförd i ledningsgruppen och denna
följs kontinuerligt upp.

Ökad projektmognad

Aktiviteter

Analys

Fortsätta etableringen av portföljstyrning och
resurshantering

Arbetet med etablering av portföljstyrning och
resurshantering kopplat till detta, har intensifierats
under året, bland annat tack vare en nyanställning
på Projekt- och Förvaltningskontoret. Ett forum för
portföljstyrning har upprättats under året, och det
pågår arbete med att kontinuerligt förbättra detta,
med syfte att få till en styrning mot att IT-centrum
arbetar med de projekt och förvaltningsåtgärder
som skapar bästa möjliga värde i verksamheterna.

Fullfölja arbetet med nya arbetssätt inom förvaltning

Arbetet bedrivs inom ramen för projekt ”På Spåret
2.0”, och innebär bland annat införande av ett agilt
(”Lean”) arbetssätt. IT-centrum har tagit fram ett
antal effektmål, som bland annat avser högre grad
av leveransförmåga i kombination med en vardag
med rimliga krav, och en jämn, uthållig arbetstakt
över tid för IT-centrums medarbetare. För att ITcentrum ska kunna nå effektmålen, har justering av
förvaltningsgrupper genomförts under året, samt

IT-centrum, Verksamhetsberättelse
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Aktiviteter

Analys
roller och ansvar tydliggjorts. Agila coacher har
arbetat strukturerat med att stötta
förvaltningsgrupperna i det nya arbetssättet. "På
Spåret 2.0" beräknas pågå även under 2018, då
detta interna förbättringsarbete är den största
förändringen någonsin inom IT-centrum.

Förvalta Vägvisaren enligt plan

Under 2017 har IT-centrum fokuserat mycket kraft
på arbetet med införande av förvaltningsgrupper.
Eftersom processutvecklingen då har stått tillbaka
kommer IT-centrum under 2018 att fokusera kring
ett mindre antal utvalda processer.

Upprätthålla IT-centrums ISO-certifikat

ISO-certifikat erhållet efter omcertifiering i början av
året.

Fortsätta implementeringen av en sammanhållen
arkitekturfunktion (EA) med tydlig koppling till
verksamheten

Arbetet fortgår enligt plan.
Samverkan inom arkitekturområdet genomförs som
planerat i Sydöstra sjukvårdsregionen, samt i Ineras
arkitekturråd.
Flera förmågor har stärkts under året, exempelvis
utveckling av stadsplan, arkitekturgruppens arbete
och gemensamma verktyg.

Framgångsfaktorer:

4.1.2 Professionell kunskapsorganisation med framtidssäkrad
kompetens
Aktiviteter

Analys

Genomföra strategisk analys av framtida
kompetensbehov

Behovet av framtida kompetensbehov har gjorts
löpande i samband med behovsanalyser i
rekryteringsprocessen. Någon dokumenterad analys
har dock inte genomförts.

Agera utifrån den strategiska kompetensanalysen

IT-centrum har under året genomfört ett
omfattande rekryteringsarbete, vilket har mynnat ut
i många goda rekryteringar. Dock återstår ett antal
ytterligare rekryteringar att genomföra under 2018.
Projektet På Spåret 2.0, börjar sakta visa resultat på
både kompetensväxling och kompetensspridning.

Framgångsfaktorer:

4.1.3 God samverkan - i regionen och externt
Aktiviteter

Analys

Verka för god lokal samverkan

IT-centrum har under året haft en ökad dialog med
kunder och verksamhet på olika nivåer.

Verka för god samverkan med länets kommuner

Samarbetet med kommunerna har varit intensivt i
och med införandet av Link. Arbetet har beroende
till arbete inom eUtvecklingsrådet och arbetet i
Kommunal Utveckling. IT-centrum har också

IT-centrum, Verksamhetsberättelse
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Aktiviteter

Analys
etablerat ett gemensamt eArkiv för 12 av länets 13
kommuner.

Samverka i Sydöstra sjukvårdsregionen kring
arkitektur och strategi

Samverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen har under
året pågått enligt plan.

Genomföra aktiviteter i enighet med SLIT:s
strategiska målbild

Aktiviteter har pågått enligt plan.

IT-centrum, Verksamhetsberättelse
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Perspektiv:

5 Medarbetare
Strategiska mål:

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

5.1.1 Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

100%

Medarbetarsamtal har genomförts enligt plan under
året.

4,4%

3,3%

Mätetalet för sjukfrånvaro fortsätter ligga stabilt
både för män och för kvinnor. Det har legat stabilt
hela året.

90%

89%

Det är många nyrekryteringar som har börjat på ITcentrum under hösten 2017, och då dröjer det ett
tag innan alla har hunnit ha
kompetensutvecklingssamtal. Däremot har alla haft
medarbetarsamtal.

2 000

2 629

Antalet övertidstimmar överskrider målvärdet. Det
beror på flera stora leveranser för olika
verksamhetsprojekt och uppgraderingar, inte minst
kopplat till R8.1-uppgraderingen. IT-centrum har
stort fokus på rekrytering och när fler tjänster blir
tillsatta kommer belastningen att minska på
nuvarande medarbetare.

Uppföljande
medarbetarsamtal

90 %

95,65 %

Under 2017 har vi påbörjat en ny årscykel för
medarbetarsamtalen, vilken innebär att vissa
medarbetare har haft två längre medarbetarsamtal i
år, istället för ett längre och ett uppföljande
medarbetarsamtal. I dessa fall är samtal nr 2
inräknade i detta mätvärde. Samtliga medarbetare
på plats i höst har haft ett medarbetarsamtal. De
som inte har haft medarbetarsamtal i höst är
långtidssjukskrivna, nyanställda from december,
samt föräldralediga.

Utvärdering av
medarbetarsamtal

3,5

4,7

Medarbetares utvärdering av medarbetarsamtalet
visar på ett mycket gott resultat, ett samlat värde på
4.7 på en femgradig skala.

Medarbetarsamtal
Personalhälsa sjukfrånvaro

Kompetensutvecklingspl
an

Övertid

Aktiviteter

Analys

Noggrann hantering av enskilda fall

IT-centrum följer upp sjukfrånvaron varje månad och
analyserar varje sjukdomsfall för sig. De
medarbetare som varit sjukskrivna har följts upp av

IT-centrum, Verksamhetsberättelse
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Aktiviteter

Analys
respektive chef, för att säkerställa att IT-centrum
som arbetsgivare gör det som behövs för en positiv
utveckling.

Löpande uppföljning LG

Uppföljning sker kontinuerligt i ledningsgruppen
enligt tidigare kommentarer. Mätetal för
sjukfrånvaro ligger stabilt.

Fortsätta arbetet med regionens värdegrund

Regionens värdegrund var ett av fokusområdena vid
IT-centrums konferens i september.
Värdegrundsarbete kommer ingå på varje APT under
2018.

Förbättringsarbete utifrån medarbetar- och
säkerhetsenkät

Kontinuerligt förbättringsarbete pågår inom ITcentrum utifrån en handlingsplan som tagits fram i
samverkan med IT-centrums fackliga företrädare,
grundat på resultatet av Medarbetar- och
säkerhetsenkäten hösten 2016. Identifierade
förbättringsområden där det pågår
förbättringsarbete är

Genomföra uppföljande medarbetarenkät



Kommunikation och dialog



IT-centrums strategiska målbild



Roller och ansvar



Projekt ”På spåret 2.0” (agilt arbetssätt i
förvaltningsgrupper)



Ledningsgruppens förbättringsområden

En enkel temperaturmätning kopplad till
handlingsplanen genomfördes under hösten i syfte
att se att vi rör oss i rätt riktning. Enkäten,
tillsammans med resultat från medarbetarsamtal
och den fackliga samverkan, visar att vi rör oss i rätt
riktning men att det fortfarande finns saker att jobba
vidare med.
IT-centrum kommer använda 2018 använda den
regiongemensamma enkät som tagits fram.

Fortsätta arbeta med delaktighet

Delaktighet är en uttalad ambition i bland annat
arbetet för en hälsofrämjande arbetsplats (HFA) och
i arbetet med medarbetar- och säkerhetsenkäten.
Det handlar bland annat om olika aktiviteter och
tillskapande av nya mötesforum. Justeringen av
förvaltningsgrupperna, som gjordes under våren
förbereddes med mycket hög grad av delaktighet
från medarbetarna.
Varannan fredag hålls ett kort gemensamt möte
med hela IT-centrum (lokalkontoren deltar på video)
i samband med förmiddagsfika, där olika aktuella
teman tas upp och diskuteras. Ytterligare former för
dialog på APT har fastställts under hösten och
kommer att införas under 2018.

IT-centrum, Verksamhetsberättelse
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Perspektiv:

6 Ekonomi
Strategiska mål:

6.1 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Framgångsfaktorer:

6.1.1 Ekonomi i balans
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Benchmarking mot
andra landsting

3

3

IT-centrum ligger inom målvärdet för samtliga tre
jämförelser med övriga landsting och regioner. Det
handlar om IT-kostnad per invånare, per
medarbetare, samt per omslutning.

Finansiellt
resultat (organisation)

0

7 881 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse för 2017 är 7,9
miljoner kronor. Det finns några avvikelser inom
verksamhetsområdet. Lönekostnaderna är lägre än
budgeterat med anledning av att IT-centrum, trots
stort fokus på rekrytering, haft vakanta tjänster
under året. Kostnaden för inköp till
arbetsplatstjänster blev högre än budgeterat. Det
beror framförallt på att utbytestakten inte fullt ut
hanterats enligt plan tidigare år pga resursbrist. På
grund av ändrade redovisningsprinciper för
Cosmicavtalet och Microsoftlicenserna blev dessa
poster dyrare än budgeterat. Kostnaden för fast
telefoni blev lägre än budgeterat, främst med
anledning av nytt avtal som ger sänkta kostnader för
teleavgifter, samt mindre inköp av fasta telefoner än
budgeterat.

Aktiviteter

Analys

Införa SAM, hantering av mjukvarulicenser

En licenssamordnare har anställts från under hösten.
Ett införandeprojekt som inkluderar både processer,
rutiner och ett IT-stöd har etablerats och beräknas
vara klart under 2018.

IT-centrum, Verksamhetsberättelse
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1 Inledning
Verksamhetsstöd och service har under året fortsatt att utvecklas i positiv riktning avseende
verksamhetens innehåll och ekonomi. Insatser har genomförts för att stärka vi-känslan inom
organisation och skapa insikt i Verksamhetsstöd och service 4V





Vision
Värderingar
Verksamhetsidé
Verksamhetsmål

Av de 13 grundläggande värderingarna fokuseras särskilt på kundorientering, snabba
reaktioner och samverkan.
Verksamhetsstöd och service uppnår goda resultatnivåer inom de flesta mål- och
aktivitetsområden.
Sjukfrånvaron har i vissa områden utvecklats positivt, exempelvis inom område
materialförsörjning och område medicinsk teknik.
Alltsedan starten har verksamhetsområdet arbetat med att utveckla processer och
finansieringsmodeller i syfte att åstadkomma effektiviseringar och frigöra ekonomiskt
utrymme för kunder. Inför 2015 års budget sänktes sjukhusapotekets fasta abonnemang med
7,0 miljoner kronor och vid årets slut återfördes sammanlagt ytterligare 8,1 miljoner kronor
inom fem områden. Inför 2016 års budget gjordes översyn av prissättningen vilket resulterade
i sänkta priser med 14,8 miljoner samt återföring av överskott med 6,1 miljoner kronor vid
årets slut.
I 2017 års budget infördes enhetlig prissättning för städning vilket innebar
kostnadssänkningar med 1,2 miljoner kronor. Inom måltidsservice fanns en
underskottsproblematik i storleksordningen 5,8 miljoner kronor och för att komma till rätta
med denna höjdes priset för patientkost med 4,0 miljoner kronor samtidigt som enhetlig
prissättning i länet genomfördes. Under 2017 har genomlysning av måltidsservice lett fram till
förslag om kostnadsreduceringar som gör det möjligt att återigen sänka priset med 4,0
miljoner kronor 2018.
För 2017 har elva av tolv områden positivt resultat och för verksamhetsområdet som helhet
redovisas överskott med 30,8 miljoner kronor.
Under första halvan av året har prisjusteringar genomförts med sammanlagt 4,1 miljoner
kronor (sänkt MO-pålägg, 2,5 mkr, sänkt abonnemang apotek, 1,1 mkr samt sänkt
abonnemang farmaci 0,5 mkr) och vid årets slut skedde återföring av överskott med
ytterligare 3,0 miljoner kronor (sjukhusapoteket 0,6 mkr och materialförsörjning 2,4 mkr).
Årets utbetalningar i mark och byggnader uppgick till 466,5 miljoner kronor. Några av de
större byggprojekt som pågått under 2017 är nybyggnation av hus 37 Eksjö, OP-IVA
Värnamo, nybyggnation D-huset Ryhov samt vårdcentralen i Smålandsstenar. Under 2017 har
Region Jönköpings län förvärvat tomtmark genom förvärv av aktier i bolaget Nivika
Älghunden AB för kommande byggnation av bussdepå.
Under december skedde en försäljning av Sävsjö vårdcentral. Detta har genererat en
nettovinst på 15,5 miljoner kronor som bokförts centralt på regionens åtagande vilket leder till
lägre hyresintäkter framöver.
Stab, inköp och miljö har före sommaren flyttat till Östra Storgatan med anledning av att
tidigare lokaler på Rosenlund ska rivas. I augusti har Regionstyrelsen fattat beslut om
Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsberättelse
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ersättningslokaler via extern förhyrning. Inflyttning första kvartalet 2019.

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2017-12-31

Andel

2016-12-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

24

53%

11

58%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

9

20%

4

21%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

12

27%

4

21%

Antal mätetal som
mäts

45

100%

19

100%
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Perspektiv:

2 Medborgare och kund
Inom hela verksamhetsområdet pågår aktiviteter för att utveckla och förbättra verksamheten
för våra kunder. Införande av nationell kö för 1177 Vårdguiden på telefon, har genomförts i
sitt första steg. Vilket innebär att vi nu har samverkan på dagtid. Nationell kö innebär att
patienter som ringer blir besvarade i en enda landsövergripande kö i syfte att skapa bättre
tillgänglighet.
Inom läkemedelsförsörjning ställdes de kliniska apotekarnas arbete under hösten om till
support i samband med införandet av nya läkemedelsmodulen i Cosmic R8:1. Arbetet har
omfattat utarbetande av ordinationsmallar och utbildningsmaterial, utbildning av användare
samt stöd till användare i samband med uppstart. Läkemedelsförsörjning har under året också
bedrivit arbete med att utveckla arbetssättet med ökat farmaceutiskt stöd på vårdavdelning.
Det inriktningsbeslut som togs i fjol om att genomföra vårdnära-service konceptet på
Värnamo sjukhus i sin helhet är inte längre aktuellt på grund av att verksamhetsområde
medicinsk vård i nuläget ej klarar av att hämta hem den ökade kostnaden för servicen. Enligt
beslut i sjukvårdens ledningsgrupp kommer konceptet att testas i hus D1 Länssjukhuset
Ryhov. Parallellt erbjuds konceptet till intresserade över hela regionen.
I område vårdnära service pågår bland annat arbete med att utveckla regionens möbelförråd
över länet. Tillgängligheten via intranät på vad som finns ska skapas. Det ska bli möjligt att få
möbler från alla tre möbelförråden oavsett var man är i regionen.
Strategiska mål:

2.1 Vår kund upplever en hög leveranskvalité
Framgångsfaktorer:

2.1.1 Kundvärde i fokus genom bra bemötande, god service och hög
tillgänglighet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO

100%

75%

Två av tre områden är klara. Område inköp har
planerat att genomföra tre kundundersökningar
kopplade till upphandlingar

Nöjd kundindex

Aktiviteter

Analys

VO Uppföljning av nöjd kundindex inom tre områden

Två områden är klara och område inköp planerar tre
kundundersökningar i samband med upphandlingar

VO Förbättra hemsida och nyhetsflöde

Arbete har genomförts via stab att tillsammans med
områden förbättra och identifiera behov.

VO Utveckling av gemensam kundservice

Utveckling och planering av ytterligare
marknadsföring pågår

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsberättelse
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Framgångsfaktorer:

2.1.2 Vi är lyhörda och tydliga
Aktiviteter

Analys

VO Ta tillvara på synpunkter från dialogen inom
skapade arenor

Synpunkter och behov tas emot och processas i
dialog med kund i de forum som skapats. Finns dock
behov av fler forum för att kunna samverka bättre
med kund

Strategiska mål:

2.2 Vår kund upplever att vi frigör resurser till
kärnverksamheten
Framgångsfaktorer:

2.2.1 Vi har tydliga processer
Aktiviteter

Analys

VO Säkra att våra processer är stödjande för kund

Det sker genom dialog med kund och för de
områden som genomför enkäter följs även detta
upp.

Framgångsfaktorer:

2.2.2 Vi har hög kompetens
Aktiviteter

Analys

VO Skapa förutsättningar för utveckling och lärande

Arbete pågår, det kan vara via medarbetarsamtal,
kurser och utvecklingsdagar.

Strategiska mål:

2.3 Vår kund upplever att vi arbetar med ständiga
förbättringar i samverkan
Framgångsfaktorer:

2.3.1 Arenor för kunddialog
Aktiviteter

Analys

VO Utvecklad kundkommunikation

Dialog sker på planeringsmöten, husmöten, möten
med verksamhetsstrateger mm. Utveckling av
kundkommunikation är ständigt pågående och det
behövs fler forum.

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsberättelse
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Strategiska mål:

2.4 Vår kund upplever att vi samordnar dialog, planering
och uppföljning mellan kund/uppdragsgivare och
Verksamhetsstöd och service och ITC
Framgångsfaktorer:

2.4.1 Vi utökar samordning för kund/uppdragsgivare mellan
Verksamhetsstöd och service och ITC
Aktiviteter

Analys

VO Utvecklad och samordnad uppdragsprocess

Område inköp och område materialförsörjning tar
idag emot ärende och vissa uppdrag via
Tjänstekatalogen (SDM).
Arbete pågår med optimera beställningar,
reklamationer mm från kund.

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsberättelse
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Perspektiv:

3 Process och produktion
Arbetet att skapa effektiva och ändamålsenliga processer är även det ett ständigt pågående
arbete. Inom vaktmästeri har ett relativt omfattande utvecklingsarbete pågått med att kartlägga
och definiera de tjänster som utförs med målsättningen att skapa lika förutsättningar i länet.
Område Medicinskteknik har i sin helhet under året blivit certifierat enl. ISO9000.
Strategiska mål:

3.1 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

3.1.1 Effektiva och ändamålsenliga processer
Aktiviteter

Analys

Särskilda näringsändamål, hjälpmedelscentralen

Genomförd

Strategiska mål:

3.2 Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

3.2.1 Rätt beteende - avtal
Mätetal
inköp

Avtalstrohet

Målvärde

Resultat

Analys

90%

96%

Fortsatt god måluppfyllelse. I de områden där vi inte
når målen gäller det mindre summor.

Aktiviteter

Analys

VO Uppföljning av avtalstrohet och identifiera icke
avtalade köp/leverantörer

Verksamhetsområdet klarar målet. De områden som
inte gör det inom VoS består av mindre belopp.
Analys görs.

Strategiska mål:

3.3 Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

3.3.1 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 2018

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsberättelse
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Uppdrag/mål:
3.3.1.1 Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i vår verksamhet
ökar under programperioden
Mätetal

Målvärde

Resultat

Andel levererad
energi från
förnyelsebara
energikällor

90 %

92 %

Analys

Uppdrag/mål:
3.3.1.2 Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Levererad energi
elförbrukning

80
kWh/m2

78,6
kWh/m2

Uppnår precis målsättning, föregående års resultat
var 80,53 kWh/m2. Ca 60% av elförbrukningen
består i verksamhetsel varför hållbar inköp av
utrustning är viktigt.
Energibesparande åtgärder såsom utbyte av
ytterbelysning i Värnamo pågår

Levererad energi
värmeförbrukning

87,5
kWh/m2

88,4
kWh/m2

Energiförbrukning för fjärrvärme har ej uppnåtts
under 2017. Flertalet större energiprojekt har ej
hunnit avslutas då entreprenörer och projektörer
inte finns att tillgå med anledning av
högkonjunkturen inom byggindustri.

Aktiviteter

Analys

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

Strategin är att genomföra energironder på
avdelningar. Fokus ligger helt på verksamheten,
personalen och deras beteende i lokalerna de
brukar.

Nya byggnader, med utförd förstudie och
kostnadsberäkning från 2017, ska vara nära-nollenergihus för levererad energi.

Projekten skall följa Hållbarhetsprogramet.

Uppdrag/mål:
3.3.1.3 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Koldioxidutsläpp
från arbetspendling

1,02
ton/anställ
d

Tjänsteresor,
antal km egen bil
(privatbil)

-10 %

Resultat

Analys
Ingen resvaneundersökning genomförs under 2017.

5,8 %

Sex områden har inte uppnått målet. Analys av dessa
områden som är röda ska genomföras för att
identifiera orsak till att man väljer att köra med egen
bil istället för poolbil.

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsberättelse
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Tjänsteresor,
antal km poolbil (korttid)

-10 %

0,3 %

Vi har ökat marginellt. Aktiviteter pågår ständigt för
att nyttja alternativa mötesformer. Samtidigt arbetar
vi för att minska användandet av egen bil och istället
använda poolbilar.

Andel miljöbilar
inom regionen

75 %

75,5 %

I det nya ramavtalet ställs krav enligt regeringens
miljöbilsdefinition. Vi är just nu mellan ramavtal.

Koldioxidutsläpp
från tjänsteresor

0,16
ton/anställ
d

0,175
ton/anställ
d

Viss utsläppsökning 2017 jämfört med 2016. Ökat
tjänsteresande med flyg (utrikes) främsta orsaken.
Tjänsteresande med bil i stort sett oförändrat mellan
åren. Uppföljning av vidtagna åtgärder enligt
handlingsplan för tjänsteresor och arbetspendling
(CERO-handlingsplan) kommer att ske under februari
2018. Slutsatser kring åtgärder som inte genomförs
kommer att lyftas till regiondirektör för vidare
beslut. Exempel på åtgärder som kommer att vidtas
under 2018 enligt handlingsplanen är internt
klimatkonto samt spridning av nya riktlinjer för resor
och möten.

Aktiviteter

Analys

Fordon som köps in till våra verksamheter ska
uppfylla den nationella miljöbilsdefinitionen.

Krav enligt regeringens miljöbilsdefinition ställs i
upphandling av fordon.

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

Möte med olika elnätsägare och eldistributörer
pågår. Upphandling planerad att ske 2018.

En analys av de varutransporter som sker till och
inom våra verksamheter ska genomföras under
2017.

Analys genomförd

Vi ska arbeta med hållbart resande.

Resfria möten och cykel/buss prioriteras vid
tjänsteresor. Använder företagskonto (mobil app)
vid vissa tjänsteresor med kollektivtrafiken i länet.
Deltar i central arbetsgrupp inom resfria möten. Har
på försök genomfört ett möte med miljörådet via
webb.

Översyn av parkeringsavgifter (handlingsplan
reseanalys)

Beslutsunderlag tas fram som bilaga till trafikplan för
Ryhov. Bilagan klar i februari 2018

Styra mot val av
miljöbilar/supermiljöbilar/laddfordon genom
utveckling av p-platser (handlingsplan reseanalys)

Aktiviteter för 2017 genomförda. Möte med olika
elnätsägare och eldistributörer genomförd. Förslag
på upphandlingsstrategi framtagen 2017.
Upphandling planerad att ske 2018.

Säkra cykelförvaringsplats med cykelservice
(handlingsplan reseanalys)

Inventering av nuläge klar. Förslag utarbetas.
Projektet inlagt i Rubert.

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

Aktiviteter för 2017 genomförda. Möte med olika
elnätsägare och eldistributörer genomförd. Förslag
på upphandlingsstrategi framtagen 2017.
Upphandling planerad att ske 2018.

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsberättelse
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Aktiviteter

Analys

Utveckla internt klimatkompensationssystem
(handlingsplan reseanalys)

Presentation har gjorts för regionledningen varefter
en separat diskussion hölls med ekonomidirektören.
Arbete pågår för att utforma projektgrupp för
internt klimatkompensationssystem.

Genomföra informationskampanjer
(handlingsplan reseanalys)

Olika kampanjer kommer genomföras under hela
programperioden fram till 2020.

Fysiska åtgärder för ökad cykling (handlingsplan
reseanalys)

Aktiviteter har påbörjats i viss omfattning.
Aktiviteter kommer pågå hela programperioden
2017-2020. Trafikutredning Ryhov är i avslutningsfas.

Erbjuda hälsotest (handlingsplan reseanalys)
Översyn av bilbokningssystem (handlingsplan
reseanalys)

Aktiviteten aktuell tidigast våren 2018.
Ett möte har genomförts med representant för "Hela
resan". En gemensam aktivitet med
förfrågningsunderlag kan bli aktuell.

Framgångsfaktorer:

3.3.2 Vi använder våra resurser klokt
Uppdrag/mål:
3.3.2.1 Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle.
Mätetal

Resultat

Analys

Antal
upphandlingar där
kvalificerade miljökrav
respektive sociala/etiska
krav har ställts

35

Miljökrav och sociala/etiska krav ställts i 35
prioriterade upphandlingar - varav både miljökrav
och sociala/etiska krav i 8 upphandlingar, enbart
miljökrav i 16 upphandlingar och enbart
sociala/etiska krav i 11 upphandlingar.

Antal
genomförda
innovationsvänliga
upphandlingar

1

Upphandling av inkontinensprodukter
(utvärderingskriterie Svanen-märkning).

23 %

För att minska matsvinnet krävs ett samarbete med
vården, patienternas möjlighet att välja mellan
måltidsalternativ och beställningsrutiner. Under
hösten har workshops tillsammans med
representanter från vården genomförts och kommer
förhoppningsvis att leda fram till vilka forum som
behöver etableras.

Andel matsvinn
för patientmåltider

Målvärde

19,5 %

Aktiviteter

Analys

Vår användning av engångsmaterial (utöver
vårdens) ska utredas i syfte att minska användningen
och främja förnyelsebara material.

Pågår enligt plan. Kontakter har tagits med andra
regioner och landsting för att skanna av nuläget.

Riskbedömning av miljöpåverkan för de
upphandlingar som ska genomföras under 2017–
2020.

Hållbarhetsprioriterade upphandlingar har kartlagts

Vi ska utveckla metoder och arbetssätt för

Process för hållbarhetskrav vid upphandling har

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsberättelse
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Aktiviteter

Analys

uppföljning av de miljömässiga krav som ställs på
upphandlade leverantörer.

tagits fram. Rutin för uppföljning av hållbarhetskrav
har tagits fram och nytt arbetssätt kommer att
tillämpas i början av 2018

Vi är aktiva och medverkar i utvecklingen av det
nationella samarbetet (CSR)

Pågår

Vi ska utreda möjligheten att använda de
livsmedel som produceras i våra
naturbruksgymnasier i vår egen verksamhet.

Aktivitet är inte påbörjad

Minska användningen av buteljerat vatten.

Buteljerat vatten används endast till patienter och
vid intern service, enligt smittskydds anvisningar.

Framgångsfaktorer:

3.3.3 Vi är socialt hållbara
Aktiviteter

Analys
Pågår, inväntar Trafikplan innan den slutförs. Utkast
klart i januari 2018.

Grönstrukturplanen

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

Målvärde

Resultat

Analys

Andel
medarbetare som
genomfört webbaserad
miljö- och
hållbarhetsutbildning

100 %

86 %

Vi har inte uppnått 100%. Orsaker kan vara sjukdom
och föräldraledigheter. Påminnelse har gått ut till
alla områden.

Aktiviteter

Analys

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus på vad
medarbetare kan göra

Miljöenhetens del av hållbarhetsutbildningen är klar
genom e-utbildning miljö- och hållbarhet.

Hållbar utveckling ska vara del i utbildning för
chefer, politiker och nyckelpersoner.

Miljöenhetens del av hållbarhetsutbildningen är klar
genom e-utbildning miljö- och hållbarhet.

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsberättelse
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Uppdrag/mål:
3.3.3.2 Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Uppdrag/mål:
3.3.3.3 Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Uppdrag/mål:
3.3.3.4 Integration
Aktiviteter

Analys

Sociala aspekter beaktas i samtliga omfattande
byggprojekt

I upphandling för större projekt kommer krav på
personer som står utanför arbetsmarknaden med
relevant kompetens att anlitas.

Framgångsfaktorer:

3.3.4 Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål:
3.3.4.1 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 Bklassade byggmaterial
vid om- och
nybyggnation.

80 %

66,5 %

Mätetalet är fortfarande rött. Handlingsplan för att
öka andelen A och B-klassade byggmaterial är under
framtagande. I sammanhanget bör det också noteras
att det finns en del produktgrupper som är godkända
av regionen att använda, trots att dessa är cklassade. Dessa produkter är inte inkluderade i
denna siffra. I vissa fall, t ex inom vvs/el är det
svårare att hitta lämpliga valmöjligheter och i andra
fall är det ekonomi, kvalitét och funktion som är
avgörande.

Aktiviteter
län

Utveckla kemikaliestrategi för Region Jönköpings

Analys
Utkast till kemikaliestrategi har tagits fram.

Vi ska utreda möjligheten till gemensam
kemikaliestrateg tillsammans med kommunerna
under 2017 (Hälsans miljömål 2016-2020)

Förstudie kring gemensam kemikaliestrateg är
färdigställd och inskickad till länsstyrelsen

Vi ska utveckla strategier, mål och påbörja
arbetet med att minimera mängden
hormonstörande ämnen i varor som upphandlas.

Krav ställs i samband med upphandling.

Under programperioden genomförs projektet
giftfri sjukvård för barn för att säkerställa en
kemikaliesäkrad miljö i enlighet med riktlinjerna för
”Operation giftfri förskola”[3].

Arbete med att ta fram en projektplan och en
kommunikationsplan har påbörjats.
Bortrensning av leksaker på barnhabiliteringen har
påbörjats.
Vägledning om hur man ska göra för att rensa bort
leksaker har tagits fram.
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Aktiviteter

Analys

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.

Pågår

Uppdrag/mål:
3.3.4.2 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

Andel
svenskproducerat
oberett kött, mjölk och
ägg

87 %

95,5 %

Andel
svenskodlad frukt och
grönt

14 %

29,4 %

Andel MSC-märkt
fisk och skaldjur

64 %

74,9 %

Andel ekologiska
livsmedel

45 %

37,5 %

Andel kaffe, te
och kakao med sociala
och etiska krav

85 %

87,8 %

Aktiviteter

Analys

Vi har inte uppnått målet under 2017. Fortsatt
arbete under 2018 för att inköpen av ekologiska
livsmedel ska öka utifrån de upphandlingar som är
gjorda.

Analys

Inköpen av livsmedel bör anpassas efter säsong

Detta arbetas med kontinuerligt

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

Målvärde

Andel
hälsofrämjande
fikautbud för
möten/konferens

20 %

Andel vegetariska
portioner i regionens
restauranger

6%

Resultat

Analys
Framtagande av meny har gjorts under hösten 2017.
Mätning startar under 2018

18,1 %
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Uppdrag/mål:
3.3.4.4 Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
Ett samarbete med läkemedelskommittén har
påbörjats där vi plockat ut ett antal substanser vi vill
arbeta vidare med. Just nu avvaktas ett beslut från
läkemedelskommittén om att arbeta vidare med just
dessa substanser och därefter kan ett mätetal tas
fram.

Andel förskrivna
läkemedel med fastställd
miljöpåverkan.

Strategiska mål:

3.4 Väl dokumenterade processer
Framgångsfaktorer:

3.4.1 Samtliga områden har dokumenterade processer
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Andel områden
med dokumenterade
processer

100%

81%

Alla områden har processkartor helt eller delvis.
11 områden är klara med dokumentation och arbete
pågår inom tre områden.

Aktiviteter

Analys

VO Arbeta aktivt med dokumentation av processer

Arbete pågår med dokumentation av processer, de
flesta områden är klara och några har pågående
arbeten

Framgångsfaktorer:

3.4.2 Samtliga områden arbetar med risk och sårbarhetsanalyser
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Andel områden
som har aktiva risk- och
sårbarhetsanalyser

100%

100%

11 områden har uppdaterat sina risk- och
sårbarhetsanalyser. Område VNS delas upp i tre
områden 2018 och nya risk-och sårbarhetsanalyser
genomförs under våren 2018

Aktiviteter

Analys

VO Genomföra och uppdatera risk- och
sårbarhetsanalyser årligen

11 områden är klara. Område VNS delas upp vid
årsskiftet och nya risk- och sårbarhetsanalyser
genomförs under våren 2018

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsberättelse
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Strategiska mål:

3.5 Hög leveranskvalité
Framgångsfaktorer:

3.5.1 Snabba reaktioner
Aktiviteter

Analys

VO Vi arbetar för korta handläggningstider

Aktivt arbete pågår i alla områden

Framgångsfaktorer:

3.5.2 Leveranssäkerhet
Aktiviteter

Analys

VO Arbeta för leveranssäkerhet

Arbete med leveranssäkerhet avser områdena
Läkemedelsförsörjning, område Materialförsörjning,
område Hjälpmedelsförsörjning och område
Medicinsk teknik.
Arbete har genomförts inom alla tre områden

Framgångsfaktorer:

3.5.3 Minimera avvikelser
Aktiviteter

Analys

VO Varje område ska arbeta med tillgänglighet och
säkerhet - minimera avvikelser

Aktivt arbete pågår i alla områden

Strategiska mål:

3.6 Processorienterad effektiv verksamhet
Framgångsfaktorer:

3.6.1 Uppföljning av nyckelmått inom varje område
Mätetal
Hjälpmedelsförsörjning Leveranssäkerhet %
Hjälpmedelsförsörjning Tillgänglighet %
Inköp - Effekt %

Målvärde

Resultat

80%

95%

100%

65,5%

-5%

-12%

Fortsatt arbete med utprovningsprocessen. Plan
finns med olika delpunkter under januari och
februari 2018. Snitt under 2017: 69%

1 657
262tkr

VO
Inköp uppföljningsmått
upphandlingsvolym kr
Invånarservice 1177
- medelväntetid på

Analys

5 min

19 min

Fortfarande högbelastning framför allt kvällar och
helger då vi ej samverkar samt att rekrytering pågår
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Mätetal

Målvärde

Resultat

besvarade samtal

för att uppnå målet med faktiska årsarbetare

Invånarservice 1177
Besvarade samtal
totalt %

85 %

66 %

Invånarservice
kontaktcenter - Besvara
samtal inom antal sek

20 sek

14,7 sek

Invånarservice
patientens direktkanal uppföljningsmått
avseende antal samtal
Läkemedelsförsörjning Kostnad/ orderrad i kr

Analys

101 kr

Hög belastning och för låg bemanning skulle behöva
rekryter minst 5-7 nya sjuksköterskor.

279 st

5 via mejlkontakt, 21 via samtalskontakter =7
synergier

113,07 kr

Målvärdet satt utifrån ett begränsat underlag. Lägre
personalkostnader andra halvåret 2016 pga.
frånvaro.

1 304 st

LäkemedelsförsörjningUppföljningsmått
gällande antal
läkemedelgenomgångar
Länstransporter Biluthyrning per arbetad
timme

5,6

5,2

Lägre uthyrning under december med anledning av
mindre behov.

Materialförsörjning Distributionskostnad %

13%

11,47%

Materialförsörjning Kostnad per orderrad
i kr

45 kr

41,73 kr

MaterialförsörjningMedelservicegrad %

96 %

96,37 %

Medicinsk teknik Kundfaktor %.

60%

67 %

Medicinsk teknik Andel utförda FU% inom
utsatt tid.

100 %

90%

Alla genomförs men kan ligga med någon månads
eftersläpning.

HR- antal
lönespecifikationer per
löneadministratör

640

639

Målet är nära att uppfyllas

Miljö Beläggningsgrad %

72%

83%

Målet är uppnått

Regionfastigheter Vakansgrad, andel
tomställda lokaler %

2%

2,3%

Vakansgraden är ett ackumulerat värde för hela
perioden på 2,3%.
Tomställda ytor framför allt i Nässjö, Tranås,
Gislaved. Värnamo sjukhus har tillfälligt högre
vakansyta pga. OP-iva projektet
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Ekonomi - andel efakturor %

50%

51%

Målet uppnått.

Säkerhet Uppföljningsmått
avseende antal
larmutryckningar

400 st

Säkerhet Uppföljningsmått
avseende antal
ingripande

10 st

Måltidsservice Antal gäster per arbetad
timma

30

651,73 kr

Måltidsservice- Total
intäkt per arbetade
timmar
Närservice Godkända
Kvalitetskontroller

42

90 %

89 %

Målet är nära att uppfyllas. Arbete för att säkra
kvalitén fortsätter under 2018

Aktiviteter

Analys

VO Varje område ska arbeta fram förslag till
effektiviseringar för oss eller kund

Aktivt arbete pågår i alla områden

Framgångsfaktorer:

3.6.2 Tydliga mål och uppdrag
Strategiska mål:

3.7 Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler
Framgångsfaktorer:

3.7.1 Framtagna lokalförsörjningsplaner
Aktiviteter

Analys

VO Väl reviderade lokalförsörjningsplaner

Framtagande av lokalförsörjningsplan för Värnamo
pågår
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Strategiska mål:

3.8 Samordna processutveckling mellan Verksamhetsstöd
och service och ITC
Framgångsfaktorer:

3.8.1 Vi utvecklar och samordnar investeringsprocessen tillsammans
med ITC och Ekonomi
Aktiviteter

Analys

VO Utveckla arbetssätt avseende strategisk
investeringsplanering i samverkan med ITC

Processöversyn pågår under ledning av central
ekonomiavdelning

Strategiska mål:

3.9 Aktivt arbete med elektronisk handel
Framgångsfaktorer:

3.9.1 Intensifiera arbetet med att ansluta leverantörer och därmed
utöka utbudet av varor och tjänster i Raindance beställningsportal
Mätetal
VO
Uppföljningsmått
gällande anslutna
leverantörer i Raindance
beställningsportal

Målvärde

Resultat

Analys

25 st

Antalet anslutna e-handelsleverantörer har ökat från
17 till 25. Fyra nya avtal inom angioprodukter har
även anslutits inom redan befintliga leverantörer.

Strategiska mål:

3.10 Vårdbyggnadsforskning
Framgångsfaktorer:

3.10.1 Utveckla vårdbyggnadsforskning
Aktiviteter

Analys

VO Fortsätta arbetet med Program för teknisk
standard (PTS)

Kontinuerligt arbete pågår att formera PTS för
framtiden.
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Perspektiv:

4 Lärande och förnyelse
Inom lärande och förnyelseperspektivet pågår alltjämt olika aktiviteter. Flera områden deltar
aktivt i olika nätverk och benchmarkingaktiviteter.
Under året arrangerades för första gången en gemensam utvecklingsdag för samtliga chefer
inom Verksamhetstöd och service. Arrangemanget syftar till att stärka verksamhetsområdet
genom att ge möjlighet för chefer att möta varandra över områdesgränserna och ge stöd för att
i sina områden och enheter skapa delaktighet kring det som är viktigt för Verksamhetsstöd
och service. Utvärderingen visade ett gott resultat, 90% av de svarande var mycket nöjda eller
nöjda. Svarsfrekvensen var 70%.

Strategiska mål:

4.1 Rätt kompetensutveckling
Framgångsfaktorer:

4.1.1 Aktiva kompetensutvecklingsplaner
Framgångsfaktorer:

4.1.2 Aktivt ledarskap
Strategiska mål:

4.2 Hög delaktighet
Framgångsfaktorer:

4.2.1 Engagemang och delaktighet
Strategiska mål:

4.3 Ständig förnyelse
Framgångsfaktorer:

4.3.1 Aktiv omvärldsspaning
Aktiviteter

Analys

VO Delta i forsknings- och utvecklingsprojekt

Forskningsprojekt som pågår,
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Planering- och utvecklingsmodell i PTS med
CVA, CTH.



Konceptprogram Psykiatrilokaler i PTS med
CVA, CTH.



Utemiljöns påverkan på patienters hälsa
med SLU.



Framtidssäkring av vårdbyggnader med
CTH.
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Aktiviteter

Analys


ITK/BIM stödd produktframtagning med JTH

Framgångsfaktorer:

4.3.2 Benchmarking
Aktiviteter

Analys

VO Åtgärder utifrån genomförd benchmarking

Benchmarking genomförd, uppgifter inlämnade
inom städ och måltid, resultat kommit och analys ska
påbörjas
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Perspektiv:

5 Medarbetare
Antalet faktiska årsarbetare har i jämförelse med föregående år ökat med 8 och uppgår i snitt
till 842. Ökningen beror på tillsättning av vakanta tjänster och tillsättning av tjänster kopplat
till ökad efterfrågan. De flesta områden har endast smärre förändringar i årsarbetarstatistiken.
Inom Regionfastigheter finns fortfarande problem med vakanser vilket även gäller 1177
Vårdguiden på telefon.
Inom måltidsservice drivs ett utvecklingsarbete där extern konsult tillsammans med berörda
chefer söker finna vägar att effektivisera måltidsservicen och att komma till rätta med
underskottsproblematiken. På senhösten inleddes planering för neddragning av ca 7-8
årsarbetare i Eksjö och nu pågår genomförandet.
Inom verksamhetsstöd och service pågår aktiviteter för att arbeta strategiskt med att få
friskare medarbetare. Fokus just nu ligger på att arbeta med långtidssjukfrånvaron. Vi deltar i
regionens samverkansprojekt ”Hållbart hälsosamt arbetsliv (ESF)” och ”Innovativ samverkan
i rehabilitering för minskad sjukfrånvaro (SKL)”. HR-konsulterna deltar i workhops om
regionens uppdaterade rehabiliteringsprocess och cheferna kommer efter det att få
information via HR. Ett aktivt arbete för att öka användandet av HälsoSAM pågår med stöd
av HR-funktionen. Samverkansgruppen inom Verksamhetsstöd och service ska från och med
2018 ägna ett samverkansmöte per år åt hälsofrågor, för att tillsammans diskutera möjliga
åtgärder för att komma tillrätta med ohälsotalen. Utöver detta pågår
verksamhetsområdesspecifika åtgärder.
Strategiska mål:

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

5.1.1 Attraktiva arbetsplatser
Mätetal
Medarbetarsamtal
Personalhälsa sjukfrånvaro
Kompetensutvecklingspl
an

Målvärde

Resultat

Analys

90%

92%

Målet uppfylls

7%

7,3%

Cheferna har handlingsplaner och fokus på
sjukfrånvaron.

90%

85%

Målet inte helt uppfyllt. Analys ska genomföras
under 2018 varför inte detta mått följer måttet av
medarbetarsamtal.

Aktiviteter

Analys

VO Medarbetarsamtal med individuella
kompetensutvecklingsplaner ska genomföras

Har genomförts enligt plan

VO Varje område ska ta fram handlingsplaner för att
sjukfrånvaron ska minska

Analys pågår gällande sjukfrånvaron. Varje
områdeschef ansvarar för att göra analys
och ta fram åtgärdsplaner. Arbete pågår också med
förebyggande arbete såsom genomgångar av
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Aktiviteter

Analys
ergonomiska hjälpmedel och användandet av dessa.
Aktiviteter tillsammans med Friskvårdsenheten är en
möjlighet som planeras in för vissa.

VO Skapa förutsättningar för kontinuerligt
förbättrings- och utvecklingsarbete i verksamheten

Arbete pågår i alla områden

VO Aktiviteter för nyanställda chefer ska genomföras

Planerade utbildningar via Qulturum samt olika
kurser inom olika ämnesområden genomförs

Strategiska mål:

5.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Framgångsfaktorer:

5.2.1 God arbetsmiljö med öppen dialog
Aktiviteter

Analys

VO Aktivt arbetsmiljöarbete

Aktivt arbetsmiljöarbete är en del av ansvaret för
varje chef.

VO Efter behov genomföra minimedarbetarundersökningar

Ej påbörjat

Strategiska mål:

5.3 Personalhälsa
Framgångsfaktorer:

5.3.1 Delaktiga , kompetenta och friska medarbetare
Aktiviteter

Analys

VO Arbete med hälsofrämjande arbetsplats

Arbete pågår och detta tas upp på APT mm

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsberättelse

24(27)

Perspektiv:

6 Ekonomi
För verksamhetsområdet som helhet uppgår budgetavvikelsen till 30,8 miljoner kronor vilket
är 6,4 miljoner kronor mer än vad som förväntades efter andra tertialet.
I maj 2017 sänktes materialomkostnadspålägget från 14,0 till 12,7 %. I december gjordes
resultatåterföring med ytterligare 2,4 miljoner kronor. Totalt innebär det sänkningar för
kunder med 4,9 miljoner kronor inom område materialförsörjning. Inom läkemedelsområdet
har återföring gjorts med sammanlagt 2,2 miljoner kronor.
Av överskottet står Regionfastigheter för 13,8 miljoner kronor. Utfallet inkluderar
extrakostnader för byggrelaterad ohälsa. Milda vintrar, medvetna satsningar på energiområdet
är delar som påverkat utfallet positivt. Andra poster som påverkat i positiv riktning är ökade
intäkter mot externa hyresgäster, lägre kostnader än budgeterat för markskötsel då ingen
snöröjning behövts, lägre kostnader för projekt samt lägre kostnader för bevakningsenheten.
Som en konsekvens av oförändrad internhyra, införandet av komponentavskrivningar och
kommande aktiveringar för stora bygginvesteringar har Regionfastigheter en
budgetregleringspost som uppgick till 43,7 miljoner kronor. Budgetregleringsposten ökar till
88,9 miljoner kronor 2018 för att successivt minska med början från och med 2020-21 och
framåt
Inom måltidsservice har ett intensivt arbete drivits för att komma till rätta med
underskottsproblematik. Inför 2017 höjdes priserna på patientkost med 4,0 miljoner kronor
vilket återigen kommer sänkas i 2018 års budget efter vidtagna åtgärder. Närservice (städ,
vaktmästeri mm) har en positiv avvikelse på 3,9 miljoner kronor. Priset på daglig städ sänktes
med 1,2 miljoner kronor inför 2017.
Strategiska mål:

6.1 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Framgångsfaktorer:

6.1.1 Ekonomi i balans
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Finansiellt
resultat (organisation)

0

30 843 tkr

Av överskottet står Regionfastigheter för 13,8
miljoner kronor och Vårdnära service med 5,6
miljoner kronor.
I Regionfastigheters resultat ingår kostnader för
byggnadsrelaterad ohälsa med 11,5 miljoner kronor.
Kostnaden för media (el, värme, vatten) understiger
budget med 7,1 miljoner kronor. Under året har
bevakningsenheten överförts till Regionfastigheters
område och där finns ett överskott med 1,2 miljoner
kronor. I slutet av 2016 var i stort sett de flesta
tjänster bemannade men under 2017 har återigen
vakanser uppstått vilket lett till att kostnaderna
understiger budget med 3,2 miljoner kronor.
Kostnaderna för avskrivningar och internränta ligger
2,4 miljoner kronor under budget.
Inom vårdnära service finns avvikelser åt bägge håll.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
Måltidsservice har nu en avvikelse på minus 0,5
miljoner kronor. I resultatet ingår extraordinära
intäkter med ca 2,0 miljoner kronor för den
serveringsverksamhet som Rosenlundsskolan fått vid
Matrosen under hösten vilket inte var beaktat i den
prognos som lämnades vid andra tertialet. Jämfört
med 2016 är det en resultatförbättring med 5,2
miljonerkronor varav 4,0 miljoner förklaras av
förändrade priser 2017. Inför 2018 har priset på
patientkost sänkts med 4,0 miljoner kronor efter
vidtagna åtgärder.
Närservice (städ, vaktmästeri mm) har en positiv
avvikelse på 3,9 miljoner kronor vilket innebär en
förbättring av resultat med 0,4 miljoner kronor
jämfört med 2016.
Invånarservice, läkemedelsförsörjning (efter
genomförd resultatåterföring) och länstransporter
redovisar tillsammans ett plus med 7,5 miljoner
kronor. HR-lön har inte ekonomisk balans,
avvikelsen är minus 1,2 miljoner kronor.

Strategiska mål:

6.2 God uppföljning
Framgångsfaktorer:

6.2.1 Vi har en kostnadseffektiv verksamhet
Aktiviteter

Analys

VO Uppföljning av ekonomi sker varje månad

Har genomförts enligt plan

VO SWOT-Analys av vår verksamhet genomförs
årligen för alla områden

11 områden är klara

VO Utredning av måltidsservice

Arbete pågår utifrån handlingsplaner såsom
produktionssätt, menyer, recept mm

Strategiska mål:

6.3 Ekonomi i balans
Framgångsfaktorer:

6.3.1 Vi håller budget
Framgångsfaktorer:

6.3.2 Väl utvecklad finansieringsmodell
Aktiviteter

Analys

VO Konsekvensbedömning av lagd
finansieringsmodell

Ekonomiskt utfall följs aktivt under hela året.
Områden med positiva eller negativa obalanser
analyseras. Inför varje nytt budgetår görs
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Aktiviteter

Analys
avstämning av prissättning och valda prismodeller.
Under året har fasta abonnemang sänkts inom
materialförsörjning och läkemedelsområdet med
retroaktivitet from januari. Helårseffekten innebär
att 7,1 mkr återförts till kund.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid:

2018-02-20, kl 09:00-16:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 43

Direktiv – Budget 2019 med flerårsplan för
2020-2021
Diarienummer: RJL 2017/3654
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Fastställa del 1 av direktiv för arbete med budget med
verksamhetsplan 2019 samt flerårsplan 2020-2021.
Sammanfattning
Budgetberedningen avser att lämna direktiv för arbetet med
budget med verksamhetsplan 2019 samt flerårsplan 2020-2021 i
två delar. I del 1 redovisas tidplan för vårens budgetprocess samt
hur nämndernas budgetförslag ska utformas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-07
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink påpekar att förtydliganden och justeringar
behöver göras i ärendet.
Rune Backlund föreslår att man till sammanträdet den 27 mars
även har tidplan bifogas för höstens aktiviteter.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Ord

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-02-20, kl 09:00-16:00

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-20

RJL 2018/222

Förvaltningsnamn
Regionstyrelsen

Direktiv del 1 för arbete med budget
med verksamhetsplan 2019 samt
flerårsplan 2020-2021
Förslag till beslut
Regionstyrelsen


fastställer del 1 av direktiv för arbete med budget med
verksamhetsplan 2019 samt flerårsplan 2020-2021

Sammanfattning
Budgetberedningen avser att lämna direktiv för arbetet med budget med
verksamhetsplan 2019 samt flerårsplan 2020-2021 i två delar. I del 1
redovisas tidplan för vårens budgetprocess samt hur nämndernas
budgetförslag ska utformas.

Information i ärendet
Regionstyrelsen ska leda, styra och samordna förvaltningen av regionens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma
nämnders verksamhet. Regionstyrelsen ska till fullmäktige upprätta förslag
till budget, regionstyrelsens arbetsutskott tillsammans med regionråd och
gruppledare utgör budgetberedning. Budgetberedningen avser att lämna
direktiv för arbetet med budget med verksamhetsplan 2019 samt flerårsplan
2020-2021 i två delar. Föreliggande direktiv lägger tidplan för vårens arbete i
nämnderna samt hur nämndernas budgetförslag ska utformas. I direktiv del 2
ges ytterligare planeringsförutsättningar efter dialog mellan budgetberedning
och nämndernas presidier i mars samt tidplan för höstens arbete i
budgetberedning och styrelse.

Planeringsförutsättningar
Budgetarbetet ska utgå från Region Jönköpings läns vision, värderingar och
målbild 2030. Budget, verksamhetsplan och flerårsplan redovisas enligt
styrmodellen Balanced Scorecard (BSC). BSC formuleras i fem perspektiv
utifrån strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål för dessa.
Inom vissa områden, där Region Jönköpings län är en av flera aktörer som

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-20

RJL 2018/222

påverkar måluppfyllelsen, formuleras inriktningsmål i stället för
systemmätetal.
I Budget med verksamhetsplan 2018 samt flerårsplan 2019-2020 för Region
Jönköpings län finns målbilder för 2030 som ligger till grund för strategiska
mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål inom verksamheternas olika
perspektiv samt inriktningsmål för det gemensamma arbetet i länet. Sex av
målbilderna avser ändamålsenlig verksamhet. Den sjunde målbilden avser
vilket finansiellt mål som ska nås för att verksamheten ska tryggas på lång
sikt.
Finansiella förutsättningar
De finansiella förutsättningarna för år 2019 och 2020 utgår från den
flerårsplan som finns i beslutad budget för 2018. Det finansiella målet i
beslutad budget är:
”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.”

Direktiv för arbetet
Budgetförslagets utformning och innehåll
För respektive nämnds budgetförslag kommer förvaltningen att ta fram ett
gemensamt underlag med beskrivande texter. Till det kommer avsnitt med
handlingsplaner för politiska förslag och prioriteringar. Budgeten ska lämnas
i angivet format från alla partier.
Styrelse och nämnder har i sin beredning att bland annat bedöma/beakta:
 Budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020
 Årsredovisning 2017
 förändringar i omvärld och lagstiftning, regionala och nationella
överenskommelser/ riktlinjer
 regeringens vårproposition
 motioner som bifallits av regionfullmäktige
 utredningar/skrivelser kring förändrade verksamhetsbehov
 vid behov föreslå förändringar avseende strategiska mål,
framgångsfaktorer samt systemmätetal för regionfullmäktige att följa
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Tidplan
Datum
2018-02-20
2018-03-06
2018-03-13
februari – maj
2018-03-27
2018-04-09
2018-05-29
Nämnd 5 juni,
7 juni
20 juni, 26 juni
senast 2018-06-30

Organ/aktivitet
Regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU) behandlar direktiv
del 1 för nämndernas arbete
Regionstyrelsen beslutar om direktiv del 1 för nämndernas
arbete
Budgetberedningen möter respektive nämnds presidium för
dialog
Budgetarbete i nämnder
Regionstyrelsen beslutar om direktiv del 2 för styrelse och
nämnder
Förvaltningen lämnar det gemensamma underlaget för
nämndernas budgetförslag
Budgetberedningen möter respektive nämnds presidium
M, KD, C, L lämnar budgetförslag enligt fastställd mall
S, Mp, V, SD lämnar budgetförslag enligt fastställd mall
Respektive nämnd fattar beslut om budgetförslag att
överlämna till budgetberedningen
Budgetförslag lämnas till budgetberedningen
- Nämnd för folkhälsa och sjukvård RJL 2018/223
- Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö RJL 2018/224
- Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet RJL
2018/225

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-20

Beslut delges
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid:

2018-02-20, kl 09:00-16:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 34

Köp av paviljong hus 45 vid Höglandssjukhuset
Eksjö
Diarienummer: RJL 2018/101
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna köp av paviljong hus 45 vid Höglandssjukhuset
i Eksjö till en kostnad på maximalt 2 266 000 kronor.
Sammanfattning
Paviljong hus 45 kommer att behövas i minst 5 år framåt. Region
Jönköpings län hyr idag paviljong hus 45 i Eksjö till kallhyra för
800 000 kronor/år. Region Jönköpings län har fått möjlighet att
köpa paviljongen för 2 266 000 kronor, detta skulle els innebära
en lägre kostnad under tänkt nyttjandeperiod, dels att det finns
möjlighet att sälja den vidare efter nyttjandeperioden.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Ord

Lena Strand
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2018-01-15
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RJL 2018/101

Regionstyrelsen

Köp av paviljong hus 45 vid
Höglandssjukhuset Eksjö
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner köp av paviljong hus 45 vid Höglandssjukhuset i Eksjö till en
kostnad på maximalt 2 266 000 kronor.

Sammanfattning
Paviljong hus 45 kommer att behövas i minst 5 år framåt. Region Jönköpings län
hyr idag paviljong hus 45 Eksjö till kallhyra för 800 000 kronor per år. Region
Jönköpings län har fått möjlighet att köpa paviljongen för 2 266 000 kronor, detta
skulle dels innebära en lägre kostnad under tänkt nyttjandeperiod, dels att det
finns möjlighet att sälja den vidare efter nyttjandeperioden.

Information i ärendet
Paviljong hus 45 kommer att behövas i minst 5 år framåt. Region Jönköpings län
hyr idag paviljong hus 45 Eksjö till kallhyra för 800 000 kronor per år. Utöver
hyran tillkommer kostnad för nedmontering den dagen paviljongen inte ska hyras
längre. Region Jönköpings län har fått möjlighet att köpa paviljongen för
2 266 000 kronor. Hyreskostnaden för perioden 2018-09-31 till 2024-03-25
innebär ca 4 500 000 kronor. Vi köp av paviljongen finns även möjlighet att
vidareförsälja paviljongen år 2024 till någon annan intressent.
Paviljong 45 är ansluten till Höglandssjukhuset Eksjö. Den monterades och var
klar våren 2011. Den är uppställd med tidsbegränsat bygglov och syftet har varit
att ha den under en tidsbegränsad tid. Som längst kan bygglov beviljas till 202403-25. I arbetet med lokalförsörjningsplanen i Eksjö behövs paviljongen för att
inrymma verksamheterna under kommande ombyggnad.

Finansiering
Utbetalning för köp av paviljong är inte med i budget 2018, men ger en sänkt
kostnad på minst 2 200 000 kronor under perioden fram till år 2024 samt
möjligheten att sälja den vidare därefter.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-01-15

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service - Regionfastigheter
Regionledningskontoret - Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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454012
EXPEDITION
8,1 m²

454011
EXPEDITION
8,7 m²

454010
EXPEDITION
8,7 m²

454009
EXPEDITION
8,7 m²

454008
EXPEDITION
8,7 m²

454007
EXPEDITION
8,7 m²

454006
EXPEDITION
13,2 m²
454005
WC
1,5 m²

454004
RWC
4,8 m²

454003
STÄD
2,5 m²

454034
FLÄKTRUM
23,5 m²

454014
EXPEDITION
8,7 m²

454015
EXPEDITION
8,7 m²

454016
EXPEDITION
8,7 m²

454017
EXPEDITION
8,7 m²

454018
EXPEDITION
8,7 m²

454019
EXPEDITION
8,7 m²

454020
EXPEDITION
8,7 m²

454033
EXPEDITION
12,9 m²

454032
EXPEDITION
8,7 m²

454031
EXPEDITION
8,7 m²

454030
EXPEDITION
8,7 m²

454029
FÖRRÅD
4,6 m²

454002
KAPPRUM
3,4 m²

K/F

454001
KORRIDOR
65,6 m²

454037
FÖRBINDELSEGÅNG
7,4 m²

454013
EXPEDITION
8,4 m²

454021
EXPEDITION
8,7 m²

454036
ELCENTRAL
0,6 m²

454022
EXPEDITION
12,9 m²

454035
TRAPPHUS
9,4 m²

454028
PERSONALRUM
49,7 m²

454023
EXPEDITION
11,0 m²

454024
EXPEDITION
8,7 m²

454025
EXPEDITION
8,7 m²

454026
EXPEDITION
8,6 m²

454027
EXPEDITION
11,1 m²

REGIONFASTIGHETER
Box 704 551 20 JÖNKÖPING tfn 036-32 10 00

2015-06-05 10:31:21

RITNINGSINNEHÅLL

201 Eksjö Hus 45 Plan 4
SKALA

A1 1 : 100

RITNINGSNUMMER

A-2014503

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid:

2018-02-20, kl 09:00-16:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 36

Åtgärder i samband med byggnation av
bussgata Höglandssjukhuset Eksjö
Diarienummer: RJL 2018/102
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna genomförande av bullerdämpande åtgärder i
samband med byggnation av bussgata vid
Höglandssjukhuset i Eksjö till en kostnad på maximalt
2 950 000 kronor.
Sammanfattning
Bussar i linjetrafik ska ha en ny dragning genom sjukhusområdet.
Utredning av hur närligande hus 17 och 18 påverkas har
genomförts. Denna visar att bullerdämpande åtgärder måste vidtas
bland annat genom fönsterbyte. Förstärkning och breddning av
vägen måste göras och en ny gång- och cykelväg anläggas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Ord
Lena Strand
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RJL 2018/102

Regionstyrelsen

Åtgärder i samband med byggnation av
bussgata Höglandssjukhuset Eksjö
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner genomförande av bullerdämpande åtgärder i samband med
byggnation av bussgata vid Höglandssjukhuset i Eksjö till en kostnad på
maximalt 2 950 000 kronor.

Sammanfattning
Bussar i linjetrafik ska ha en ny dragning genom sjukhusområdet. Utredning av
hur närliggande hus 17 och 18 påverkas har genomförts. Denna visar att
bullerdämpande åtgärder måste vidtas bland annat genom fönsterbyte.
Förstärkning och breddning av vägen måste göras och en ny gång- och cykelväg
anläggas.

Information i ärendet
Bussar i linjetrafik ska ha en ny dragning genom sjukhusområdet. För närvarande
är sjukhuset en ändhållplats med cirkulationsplats. Svängradien på bussarna
medför en säkerhetsrisk för gående och för väntande personer vid busshållplatsen.
Med en genomfart genom sjukhusområdet byggs den risken bort.
Utredning av hur närliggande hus 17 och 18 påverkas har genomförts. Denna
visar att bullerdämpande åtgärder måste vidtas bland annat genom fönsterbyte.
Förstärkning och breddning av vägen måste göras och en ny gång- och cykelväg
anläggas.

Finansiering
Utbetalningsutrymme för åtgärderna i samband med byggnation av bussgatan
finns med i budget 2018.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse 2018-01-17
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Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service - Regionfastigheter
Regionledningskontoret - Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid:

2018-02-20, kl 09:00-16:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 38

Omdisponering för tidigareläggning av köp av
SPECT-CT
Diarienummer: RJL 2018/103
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna omfördelning av överskott från tidigare
beviljade investeringar för att tidigarelägga utbyte av
gammakamera med SPECT-CT till en maximal kostnad på
5 600 000 kronor.
Sammanfattning
Av två tidigare beviljade investeringar, 2016 respektive 2017, för
SPECT-CT och PET-CT finns ett överskott på 8 000 000 kronor
av de totalt 36 500 000 kronor som beviljats. Av dessa 8 000 000
kronor föreslås 5 600 000 kronor att användas för en
tidigareläggning av utbyte av en SPECT-CT.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Rätt
Ord utdraget,
Intygar
Lena Strand
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RJL 2018/103

Regionstyrelsen

Omdisponering för tidigareläggning av
köp av SPECT-CT
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner omfördelning av överskott från tidigare beviljade investeringar
för att tidigarelägga utbyte av gammakamera med SPECT-CT till en
maximal kostnad på 5 600 000 kronor.

Sammanfattning
Av två tidigare beviljade investeringar, 2016 respektive 2017, för SPECT-CT och
PET-CT finns ett överskott på 8 000 000 kronor av de totalt 36 500 000 kronor
som beviljats. Av dessa 8 000 000 kronor föreslås 5 600 000 kronor att användas
för en tidigareläggning av utbyte av en SPECT-CT.

Information i ärendet
Av två tidigare beviljade investeringar, 2016 respektive 2017, för SPECT-CT och
PET-CT finns ett överskott på 8 000 000 kronor av de totalt 36 500 000 kronor
som beviljats. Av dessa 8 000 000 kronor föreslås 5 600 000 kronor att användas
för en tidigareläggning av utbyte av en SPECT-CT.
Motivet att tidigarelägga utbytet är att den befintliga utrustningen kräver mycket
underhåll och det finns svårigheter att få fram reservdelar. Ytterligare en fördel är
att det medför lägre totala byggkostnader eftersom anpassningen av lokalen kan
ske i samband med övriga åtgärder för de tidigare beviljade investeringarna.
Att tidigarelägga utbytet av befintlig gammakamera SPECT-CT, som är anskaffad
år 2011, medför en utrangeringskostnad på cirka 800 000 kronor, men fördelarna
enligt ovan bedöms vara tillräckligt stora för att genomföra utbytet i förtid.
Risk- och konsekvensanalys har också visat att en flytt av nuvarande kamera inte
är önskvärd. Det finns stora fördelar med att redan nu, något år tidigare än
planerat, byta ut den mot en ny kamera för att få två exakt likadana nya SPECTCT kameror i drift snarast. Verksamheten bedömer att det är bättre ur flertalet
perspektiv som till exempel utbildning, installation, kvalitet, effektivitet, personal
och säkerhet.
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Regiondirektör
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Ekonomidirektör
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RJL 2018/103

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid:

2018-02-20, kl 09:00-16:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 39

Utbyte av personuppgifter vid
utomlänsfakturering
Diarienummer: RJL 2018/396
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Fastställa gemensamt regelverk för digital
utomlänsfakturering att gälla för Region Jönköpings län.
Sammanfattning
Landsting och region fakturerar varandra för utförd vård av
patienter som bor i annat landsting/region. Genom att hantera ett
digitalt fakturaunderlag som en faktura refererar till kan
hanteringen göras effektivare och säkrare. Ett gemensamt
regelverk med gemensamma principer för utbyte av
personuppgifter vid fakturering av vårdinsatser har tagits fram
vilket Region Jönköpings län ställer sig bakom.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-07
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Ord
Lena Strand
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RJL 2018/396

Regionstyrelsen

Utbyte av personuppgifter vid
utomlänsfakturering
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 fastställer gemensamt regelverk för digital utomlänsfakturering att gälla
för Region Jönköpings län.

Sammanfattning
Landsting och regioner fakturerar varandra för utförd vård av patienter som bor i annat
landsting/region. Genom att hantera ett digitalt fakturaunderlag som en faktura refererar
till kan hanteringen göras effektivare och säkrare. Ett gemensamt regelverk med
gemensamma principer för utbyte av personuppgifter vid fakturering av vårdinsatser har
tagits fram vilket Region Jönköpings län ska ställa sig bakom.

Information i ärendet
Bakgrund
Det finns ett behov av att landsting och regioner effektivt kan fakturera varandra för
utförd vård av patienter som bor i annat landsting/region. Genom att hantera ett digitalt
fakturaunderlag som en faktura refererar till kan hanteringen göras effektivare och
säkrare. Alla landsting och regioner har avgett en så kallad avsiktsförklaring till Inera AB
om att ansluta sig tjänsten att överföra fakturaunderlag via säkra tjänster i Ineras
tjänsteplattform. Inera AB är ett företag ägt av SKL Företag AB, landsting/regioner samt
nästan alla kommuner. Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med
landsting, regioner och kommuner.

Gemensamt regelverk
Utbyte av patientrelaterade individuppgifter kräver en hantering i enlighet med gällande
lagstiftning. Det kräver att landsting/region som sänder informationen också kan utgå från
att informationen hanteras hos mottagande landsting/region på ett sätt som också
överensstämmer med gällande lagstiftning och fastslagna principer. För Ineras tjänst för
utomlänsfakturering finns ett regelverk framtaget med gemensamma principer för utbyte
av personuppgifter för faktureringsändamål. En nationell tjänst som den nu aktuella
kräver samordning och att alla landsting och regioner nu ansluter sig till tjänsten. I
regelverket görs en genomgång av gällande regelverk och tolkningen av bestämmelserna
utifrån användning av ett digitalt fakturaunderlag och den information i detta som får
lämnas ut.
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Den juridiska bedömning som gjorts i regelverket innebär i korthet följande (regelverket
samt bilagor till detta bifogas).
Hälso-och sjukvårdssekretessen är som utgångspunkt en "stark" sekretess. Det finns dock
lättnader kring utbyte av patientrelaterade individuppgifter bl. a för administration på
verksamhetsområdet. Som exempel anges i förarbetena faktureringsunderlag.
Bestämmelse till stöd härför finns i 25 kap. 11 § 5 p. offentlighets- och sekretesslagen
(OSL). Utgångspunkten är att uppgifterna kan lämnas ut men sekretess råder om det kan
antas att patienten eller närstående kan lida men om uppgifterna röjs.
Som regel ska en myndighet göra en konkret och individuell prövning av ett utlämnande,
uppgift för uppgift. Ibland kan dock en sådan procedur vara praktiskt ogenomförbar,
något som aktualiseras vid utomlänsfakturering. I sådana situationer får istället en
myndighet göra en schabloniserad menprövning. Utgångspunkten i OSL är att
menprövningen ska göras av den som förfogar över uppgifterna, t.ex. hälso-och
sjukvårdspersonalen eller annan befattningshavare inom nämnden. Även myndigheten
själv kan fatta beslut om utlämnande, t.ex. nämnd.
Det görs bedömning att det inte finns några hinder för den nämnd som ansvarar för
uppgifterna hos en vårdmyndighet att göra en schabloniserad skadeprövning. Inte heller
torde det finnas rättsliga hinder för att lägga "menprövningsbeslutet" till grund för
återkommande och automatiserade utlämnanden förutsatt att beslutet är tillräckligt
specifikt. Prövningen ska göras med hänsyn bl.a. till uppgifternas art, det sekretesskydd
uppgifterna kommer att få hos mottagaren samt den tekniska utformningen av
informationssystemet (behörighetskontroll m.m.).
I Region Jönköpings län har vi gått igenom regelverket samt den patientrelaterade
individinformation som kommer att lämnas ut och som förväntas hanteras i Ineras
tjänsteplattform på ett säkert sätt samt av mottagaren i enlighet med gällande lagstiftning
och regelverk. Vi bedömer att en schabloniserad menprövning kan göras och att de
uppgifter som finns angivna i fakturaunderlaget kan lämnas ut.

Beslutsunderlag
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

Regelverk för digital
Utomlänsfakturering
Gemensamma principer för utbyte av personuppgifter vid
fakturering av vårdinsatser.
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1. Regelverk för digital utomlänsfakturering
Efter remissrundan så kan Ineras vd fastställa regelverket, utifrån att varje landsting och region
getts möjlighet att inkomma med synpunkter.

1.1

Målbild

Vid utgången av 2018 är samtliga landsting och regioner anslutna till tjänsten
utomlänsfakturering.

1.2

Principer för information som lämnas ut

Principerna avser genomgående landstingsfinansierad hälso- och sjukvård.
Med digital journalinformation avses den information som stöds av Ineras tjänsteplattform, även
bakåt i tiden.
Med landsting nedan avses landsting och regioner.

De gemensamma principerna är:
•

Bestämmelser om sekretess inom den offentliga hälso- och sjukvården finns i 25 kap.
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Utgångspunkten enligt bestämmelserna är
att hälso- och sjukvårdssekretess råder för uppgifter om enskilda patienter.

•

De uppgifter som omfattas av sekretessen är uppgifter om enskildas hälsotillstånd och
andra personliga förhållanden. Med enskildas hälsotillstånd avses inte endast konkreta
uppgifter om t.ex. diagnos och behandling utan samtliga uppgifter som kan ”avslöja”
något om en viss persons hälsotillstånd.

•

Digital journalinformation som utgör del i fakturaunderlag omfattas av hälso- och
sjukvårdssekretess både hos utlämnande landsting och mottagande landsting av faktura,
och personalen har tystnadsplikt.

•

Landsting får emellertid, oaktat hälso- och sjukvårdssekretessen, lämna ut uppgifter om
enskilda patienter till varandra för administrativa ändamål, i detta fall fakturor som
avser utomregional vård och behandling (25 kap. 11 § 5 punkten offentlighets- och
sekretesslagen). Utgångspunkten är således att sådana uppgifter får lämnas ut från ett
landsting till ett landsting (men inte till privata vårdgivare), om det inte kan antas att
den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften lämnas ut.

•

För utbyte av digital journalinformation finns även 11 kap. 4 § offentlighets- och
sekretesslagen om överföring av sekretess enligt vilken om en myndighet hos en annan
myndighet har tillgång till en upptagning för automatiserad behandling och en uppgift i
denna upptagning är sekretessreglerad, blir sekretessbestämmelsen tillämplig även hos
den mottagande myndigheten.
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Principer för information som inte får lämnas ut

I undantagsfall kan information döljas i det faktureringsunderlag som skickas mellan
vårdgivare.
Det är inte information från någon specifik organisation, vårdenhet eller yrkesgrupp som avses
utan särskilda situationer där specifik information, med stöd av offentlighets- och sekretesslagen
(OSL), kan undantas från att visas i det faktureringsunderlag som skickas. Det gäller
faktureringsunderlag:
1. Uppgifter om hälsa eller personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs (25 kap. 11 § 5 punkten
OSL),
2. Uppgifter om uppgiftslämnare i en anmälan till vårdgivare om patientens hälsotillstånd
eller personliga förhållanden om det kan antas att fara uppkommer för att den som har
lämnat uppgiften eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat
allvarligt men om uppgiften röjs (25 kap. 7 § OSL).
3. Uppgifter som är föremål för förundersökningssekretess på begäran av polis eller
åklagare (18 kap. 1 § OSL).

1.4

Bilagor

Bilaga 1 - PM Uppgiftsutlämnande vid landstings fakturering utomlänsvård v1.0
Bilaga 2 - Förstudierapport kommunikationslösning utomregional fakturering v1.0
Bilaga 3 - Så fungerar Utomlänsfakturering v1.0
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Vilka uppgifter kan landsting lämna ut vid fakturering för
utomlänsvård?
Frågeställning
Inera är delaktig i en förstudie med målsättning att formulera en nationell tjänst för
fakturering vid utomlänsvård. Fakturerande vårdgivare är i detta fall landsting och
regioner. Frågan är om och i vilken utsträckning gällande rätt medger utlämnande av
uppgifter om vård och behandling kring enskilda patienter i fakturaunderlag.
Omständigheter
I förstuiden finns ett förslag till fakturaunderlag. Av detta framgår bl.a. följande
uppgifter som ska framgå av ett landstings/regions fakturaunderlag.
1. Ekonomiadministrativa uppgifter (belopp, mottagande vårdgivare etc.)
2. Patientens identitet, kön och adress
3. Landstings- och kommunkod där patienten är folkbokförd
4. Vårdinsats i kodform (diagnos, åtgärd m.m.)
5. Vårdkategori i kodform (öppen eller sluten vård, offentlig eller privat vård)
6. Inskrivningsdatum och utskrivningsdatum
Gällande rätt
Frågeställningen berör i huvudsak bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt i
hälso- och sjukvården. I det följande lämnas en översiktlig redovisning för dessa
bestämmelser.
Sekretess och tystnadsplikt i hälso- och sjukvård - reglering
Normalt råder en sträng (kvalificerad) sekretess och tystnadsplikt inom hälso- och
sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd och personliga förhållanden, och ett
utlämnande till enskild eller myndighet får enbart ske med patientens medgivande eller
efter en menprövning.
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Bestämmelser härom finns i 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400; OSL)1, samt, beträffande tystnadsplikt i den enskilda hälso- och sjukvården,
i 6 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659). Tystnadsplikten inom den enskilda hälso- och
sjukvården innebär ett förbud mot att obehörigen röja uppgifter om enskilds
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vid tolkningen av
obehörighetsrekvisitet har det ansetts naturligt att söka ledning i skaderekvisitet som
finns i OSL:s bestämmelser2.
Sekretess och tystnadsplikt kan aktualiseras inte bara när uppgifter begärs
utlämnade av enskilda utan även när en offentlig eller privat vårdgivare självmant eller
på begäran av en annan vårdgivare överväger att lämna ut patientuppgifter.
Samtycke häver sekretess
Det finns ett flertal undantag från sekretessen och tystnadsplikten inom både den
allmänna och enskilda hälso- och sjukvården. Undantagsbestämmelserna är spridda på
flera lagar. De flesta undantagen är samlade i 25 kap. OSL och patientsäkerhetslagen.
De berör olika slags fallsituationer där rättsordningen ansett att det är befogat att lämna
ut patientuppgifter för olika ändamål utan en föregående menprövning.
Ett undantag från sekretessen berörs i 12 kap. 2 § OSL. Enligt den bestämmelsen
kan en enskild helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för honom eller
henne. Av denna bestämmelse framgår även att detta är huvudregeln, om inte annat
anges i OSL. Någon menprövning i vanlig bemärkelse ska alltså inte göras i dessa lägen
av utlämnande myndighet. Vad som måste kontrolleras emellertid är att uppgifterna
lämnas ut till rätt mottagare. Lämnas de till fel mottagare aktualiseras frågan om
sekretessbrott.
Sekretess i förhållande till patienten själv
Normalt råder inte sekretess eller tystnadsplikt enligt OSL i förhållande till den enskilde
själv, men beträffande hälso- och sjukvårdssekretessen (25 kap. 1 § OSL) finns ett
undantag från denna huvudregel. Om det med hänsyn till ändamålet med vården eller
behandlingen av en enskild är av synnerlig vikt att en uppgift inte lämnas till honom
eller henne, råder sekretess för uppgifterna i förhållande till den enskilde själv (25 kap.

1
2

Prop. 2007/08:126 s. 164
Prop. 1980/81:28 s. 23 och prop. 1981/82:186 s. 26.
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6 § OSL). Av den anledningen måste den som är ansvarig för en patientjournal hos en
offentlig vårdgivare alltid pröva en begäran om utlämnande i enlighet med OSL, trots
att patienten själv begär att få en handling ur den egna journalen utlämnad. Motsvarande
prövning ska göras av en privat vårdgivare som omfattas av tystnadsplikt enligt
patientsäkerhetslagen. Utredningen om rätt information i vård och omsorg (SOU
2014:23) har föreslagit att bestämmelsen i OSL och patientsäkerhetslagen om
sekretess/tystnadsplikt mot patienten själv ska upphävas.
I 8 kap. 2 § första stycket patientdatalagen (2008:335; PDL) finns särskilda
bestämmelser om rätten att få del av journaler inom den enskilda hälso- och sjukvården.
Närmare om hälso- och sjukvårdssekretessen
Hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 25 kap. 1 § OSL är försedd med ett s.k. omvänt
skaderekvisit. Det innebär att uppgift om enskilds personliga förhållanden bara får
lämnas ut om det står klart att den enskilde inte lider men av utlämnandet. Enligt
förarbetena till den upphävda sekretesslagen (1980:100) medger skadrekvisitet att
uppgift lämnas från en läkare till en annan eller från en sjukvårdsinrättning till en annan,
om uppgiften behövs i rent vårdsyfte. Visst utrymme sägs också finnas att lämna
uppgifter till en annan vårdsektor i syfte att bistå en patient.
Av intresse i sammanhanget är JO:s uppfattning om uppgiftsutlämnande i hälsooch sjukvården. JO har uttalat att man – när det gäller somatiska journaler – i
normalfallet kan utgå från att det inte är till men för patienten om hans journal på
begäran överlämnas till en annan myndighet inom hälso- och sjukvården, om syftet med
utlämnandet är individuell vård och behandling (JO 1986/87 s. 198 f.).
Enligt JO är dock förutsättningarna annorlunda när det gäller psykiatriska journaler
och somatiska journaler med särskilt känsligt innehåll, t.ex. gynekologijournaler. I de
fall man har anledning att ifrågasätta om patienten skulle anse det vara till men för
honom att journalen överlämnas till annan offentlig vårdgivare så ska patientens egen
uppfattning inhämtas. Motsätter sig patienten att journalen lämnas ut ska detta
respekteras även om läkaren anser att ett utlämnande inte är till men för patienten. Detta
beror på att begreppet ”men” i OSL ska tolkas med utgångspunkt från den enskildes
värdering.
Sekretessbrytande bestämmelser i OSL
Det finns dock ett par sekretessbrytande bestämmelser som kan bli tillämpliga på
kontakter mellan exempelvis vårdgivare. Dessa sekretessbrytande bestämmelser innebär
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att en mottagare av en förfrågan om utfående av patientuppgifter inte behöver göra en
menprövning eller sekretessprövning före utlämnandet. Sekretessbrytande bestämmelser
är vidare en förutsättning för att en vårdgivare ska få direktåtkomst till exempelvis
journalhandlingar hos en annan vårdgivare.
För sjukvårdens del är de sekretessbrytande bestämmelserna delvis samlade i 25
kap. 11 – 14 §§. För både den allmänna och enskilda hälso- och sjukvården finns
dessutom bestämmelser om uppgiftsskyldighet, trots tystnadsplikt eller sekretess,
samlade i 6 kap. 15 § patientsäkerhetslagen.
Den följande redovisningen av sekretessbrytande bestämmelser respektive
uppgiftsskyldigheter gör inte anspråk på att vara uttömmande.
Sekretessbrytande bestämmelse för informationsutbyte mellan olika
sjukvårdsmyndigheter inom en kommun eller ett landsting
I samband med PDL:s tillkomst infördes sekretessbrytande bestämmelser som ökar
möjligheterna att utbyta uppgifter om en enskilds hälsotillstånd inom hälso- och
sjukvården. Uppgifter som normalt omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess kan
således numera lämnas från en myndighet som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet
till en annan sådan myndighet i samma landsting eller i samma kommun, 25 kap. 11 § 1
OSL. Denna lättnad i sekretessen gäller bara för utbyte av uppgifter mellan vårdgivare
inom samma kommun eller inom samma landsting, inte mellan ett landsting och en
kommun.
Sekretessbrytande bestämmelser för det fall att hälso- och sjukvårdssekretessen hindrar
att en enskild får nödvändig vård, behandling eller annat stöd om denne är under 18 år,
missbrukar alkohol eller droger eller tvångsvårdas alternativt är föremål för
rättspsykiatrisk vård m.m.
Sekretessen hindrar inte att en uppgift om en enskild eller närstående till denne lämnas
från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan sådan myndighet eller till
en myndighet inom socialtjänsten, om det behövs för att ge den enskilde nödvändig
vård, behandling eller annat stöd och denne
1. inte har fyllt arton år,
2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller
3. vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
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Detsamma gäller uppgift om en gravid person eller någon närstående till denne, om
uppgiften behöver lämnas för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.
Sekretessbrytande bestämmelse för de fall hälso- och sjukvårdssekretessen hindrar att
en enskild får nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd
Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl inte kan samtycka till
att en uppgift lämnas ut, hindrar inte hälso- och sjukvårdssekretessen att en uppgift om
honom eller henne som behövs för att han eller hon ska få nödvändig vård, omsorg,
behandling eller annat stöd lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en
annan sådan myndighet eller till en enskild vårdgivare, 25 kap. 13 § OSL.
Bestämmelsen blir tillämplig endast om den enskilde på grund av demens eller annat
hälsorelaterat skäl inte kan samtycka. Undantaget får inte tillämpas rutinmässigt. När
det i enskilda fall används, ska det ske med urskillning och varsamhet (prop.
2007/08:126 s. 272).
Sekretessbrytande bestämmelse för de fall hälso- och sjukvårdssekretessen hindrar att
en enskild får vård och behandling och det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas
Hälso- och sjukvårdssekretess ska inte heller enligt 25 kap. 14 § OSL hindra att en
uppgift lämnas ut till hälso- och sjukvårdspersonal, om uppgiften behövs för vård eller
behandling och det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas. Även denna
sekretessbrytande bestämmelse kan eventuellt komma att bli tillämplig i vissa speciella
fall.
Sekretessbrytande bestämmelse för utlämnande mellan kommuner eller landsting av
uppgifter för forskning eller framställning av statistik eller för administration på
verksamhetsområdet
Av 25 kap. 11 § 5 p OSL följer att uppgifter får lämnas från en kommunal eller
landstingskommunal myndighet som bedriver hälso- och sjukvård till en annan sådan
myndighet för forskning, framställning av statistik eller administration. Sekretess gäller
dock för en uppgift, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den
enskilde lider men om uppgiften röjs. Regeln innebär alltså att man ska tillämpa ett rakt
skaderekvisit vid sekretessprövningen. Det innebär en presumtion för att uppgiften får
lämnas ut.
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Vid bedömningen av om uppgifter kan lämnas ut för de aktuella ändamålen måste i
praktiken en generell prövning göras av skaderekvisitet redan när man bestämmer vilka
slag av uppgifter som ska tillföras ett visst register. Prövningen ska göras med hänsyn
bl.a. till uppgifternas art, det sekretesskydd uppgifterna kommer att få hos mottagaren
samt den tekniska utformningen av informationssystemet (behörighetskontroll m.m.).
Sekretessbrytande bestämmelse för utlämnande av inskrivningsmeddelande
Enligt 15 § lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård hindrar inte sekretess att ett landsting till en kommun lämnar uppgift om namn,
personnummer och folkbokföringsadress för patienter som skrivs in i den slutna hälsooch sjukvården och för vilka kommunen har betalningsansvar. Uppgifterna ska lämnas
ut i ett inskrivningsmeddelande. Med ett inskrivningsmeddelande avses ett meddelande
från slutenvården till den öppna hälso- och sjukvården och socialtjänsten om att en viss
patient har blivit inskriven på sjukhuset och en samordnad vårdplanering kan bli aktuell.
Sekretessbrytande bestämmelser för utlämnande genom direktåtkomst
Lagstiftaren har betraktat direktåtkomst som en form av elektroniskt utlämnande som är
särskilt integritetskänslig. Det framgår därför av 5 kap. 4 § första stycket PDL att
direktåtkomst till personuppgifter som behandlas enligt PDL bara får förekomma i den
utsträckning som anges i lag eller förordning.
I PDL regleras vissa fall av direktåtkomst i lagens 5 kap. (och elektronisk åtkomst i
4 kap.). Eftersom bestämmelser om direktåtkomst inte har sekretessbrytande effekt i sig
måste de – om andra myndigheter eller enskilda ska kunna medges direktåtkomst till
sekretessbelagda uppgifter hos en vårdgivare – kombineras med särskilda
sekretessbrytande regler (se ovan). Dessa regler utgör således undantag från hälso- och
sjukvårdsekretessen såsom den kommer till uttryck i OSL (offentliga vårdgivare) och
patientsäkerhetslagen (privata vårdgivare).
Sammanhållen journalföring enligt PDL innebär att myndigheter som bedriver
hälso- och sjukvård i den mening begreppet används i lagen och privata vårdgivare kan
få direktåtkomst till varandras elektroniska journalhandlingar och andra personuppgifter
som behandlas för ändamål som rör vårddokumentation. I PDL uppställs olika villkor
för att sådan direktåtkomst ska få förekomma. Om villkoren är uppfyllda, får
journalhandlingarna och andra personuppgifter hos en vårdgivare göras tillgängliga för
andra vårdgivare som deltar i ett system för en sammanhållen journalföring.
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I syfte att underlätta samarbetet i den individinriktade patientverksamheten och
realisera bl.a. reformen med en sammanhållen patientjournal i PDL föreslog regeringen
ett undantag från sekretessen3. Enligt 25 kap. 11 § tredje punkten OSL hindrar sekretess
inte att en uppgift lämnas till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i (25
kap.) 1 § eller 4 § OSL eller till en enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om
sammanhållen journalföring i PDL. Sammanhållen journalföring får dock enbart
användas för antingen vård- och behandling, patientadministration i anslutning till
individbaserad vård eller utfärdande av intyg. Detta begränsar därmed den
sekretessbrytande bestämmelsen.
Någon sekretessprövning ska alltså inte behöva göras då uppgifter registreras i
exempelvis en elektronisk journal och därmed görs tillgängliga för andra vårdgivare i
det sammanhållna journalsystemet. För den enskilda hälso- och sjukvården gäller
tystnadspliktsbestämmelsen i 6 kap. patientsäkerhetslagen.
Direktåtkomst har av lagstiftaren ansetts som ett särskilt integritetskänsligt
utlämnande av uppgifter. Skyddet för den enskildes personliga integritet vid
sammanhållen journalföring är därför tillgodosett bl.a. genom PDL:s regler om
patientens inflytande vid sådan journalföring (möjligheten att spärra journaluppgifter)
och den bestämmelse om absolut sekretess som aktualiseras hos en vårdgivare för
sådana ospärrade uppgifter som vårdgivaren saknar befogenhet att ta del av enligt PDL
(25 kap. 2 § OSL).
Sekretess för personuppgifter som kan antas behandlas i strid med personuppgiftslagen
När ett utlämnande av patientdata på ett medium för automatiserad behandling
aktualiseras ska vårdgivaren, förutom hälso- och sjukvårdssekretess även beakta
bestämmelsen i 21 kap. 7 § OSL. Om det kan antas att ett utlämnande av en allmän
handling skulle medföra att en personuppgift behandlas i strid med personuppgiftslagen,
gäller enligt 21 kap. 7 § OSL sekretess för uppgiften. En vårdgivare får efterforska
syftet med en begäran, men endast i den utsträckning det behövs för att kunna pröva om
sekretess föreligger. Utlämnas uppgifterna på ”ADB-medium” till en annan vårdgivare
för behandling inom ramen för PDL:s tillämpningsområde torde sekretess enligt 21 kap.
7 § normalt inte aktualiseras.
Bedömning

3

Prop. 2007/08:126 s. 126 ff.
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Får ett landsting lämna ut patientuppgifter vid fakturering till ett annat landsting samt
vilka uppgifter? Det är en svår balansgång mellan den enskildes rätt till integritet och
landstingets möjlighet att kontrollera sina betalningar och sköta sin redovisning.
Hälso- och sjukvårdsverksamhet omfattas, oavsett om det drivs i privat eller
offentlig regi, av författningsbestämmelser om sekretess och tystnadsplikt. För offentlig
verksamhet återfinns bestämmelserna i OSL, och för privat verksamhet i
patientsäkerhetslagen.
Innebörden av bestämmelserna är, något förenklat, att patientuppgifter i
landstingens sjukvårdande verksamhet är sekretesskyddade och att personalen har
tystnadsplikt. De uppgifter som omfattas av skyddet är uppgifter om enskildas
hälsotillstånd och andra personliga förhållanden. Med enskildas hälsotillstånd avses
inte endast konkreta uppgifter om t ex diagnos och behandling, utan samtliga uppgifter
som kan ”avslöja” något om en viss persons hälsotillstånd. Sekretessen är stark. Det
innebär som huvudregel att ett landsting i egenskap av vårdgivare inte får röja vem som
har besökt en vårdinrättning och vilken konsult (läkare, sjuksköterska, psykolog m fl)
som den enskilde har varit i kontakt med.
Så långt huvudregeln. Som redovisats finns det ett flertal undantag från hälso- och
sjukvårdssekretessen. Den bestämmelse som ligger närmast till hands att applicera på
landstings utlämnande av patientuppgifter vid fakturering vid utomlänsvård är
bestämmelsen i 25 kap. 11 § 5 p. OSL.
Av bestämmelsen framgår hälso- och sjukvårdssekretessen inte hindrar att uppgift
lämnas från en myndighet som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet inom en
kommun eller ett landsting till annan sådan myndighet för forskning och framställning
av statistik eller för administration på verksamhetsområdet, om det inte kan antas att
den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.
Bestämmelsen är tillämplig på utlämnande av uppgifter både inom ett landsting
eller inom en kommun och mellan kommuner eller landsting.
Skaderekvisitet är rakt. Presumtionen är alltså att en uppgift får lämnas ut för de
angivna ändamålen, bl.a. administration. I propositionen till den aktuella bestämmelsen
anför departementschefen att med administration avses ”rent administrativa ändamål
som t.ex. beräkning av antalet vårdplatser och utsändande av fakturor”.4
Sekretessprövning kan ske för typen av uppgifter, dvs. på en generell nivå.

4

Prop. 1990/91:111 s. 31.
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En fråga som aktualiserades i lagstiftningsarbetet var om hälso- och
sjukvårdssekretessen skyddade uppgifter som lämnades ut med stöd av bestämmelsen
till landstingets administrativa enheter, t.ex. ekonomiadministration, vilka kan förväntas
administrera fakturor för utomlänsvård. Departementschefen anför följande i denna del.
”Det har heller inte framkommit något som ger vid handen att den
patientadministrativa verksamheten skulle innebära något påtagligt hot mot den
personliga integriteten. En patientuppgift åtnjuter samma sekretesskydd om den lämnas
över för administrativ behandling hos en annan enhet inom sjukvårdsorganisationen än
den där patienten behandlas som om den lämnas ut för vård- eller behandlingsändamål.
Den patientadministration som det här är fråga om är som nyss angivits en integrerad
del av hälso- och sjukvården. Uppgifterna skyddas därför mot åtkomst av utomstående
genom sekretessen enligt 7 kap. 1 § första stycket sekretesslagen [numera 25 kap. 1 §
OSL], oberoende av vilken enhet inom hälso- och sjukvårdsorganisationen som
handhar uppgifterna. Vidare är datalagens [numera PDL:s och personuppgiftslagens]
regelsystem tillämpligt på uppgifterna i den mån de förs med hjälp av ADB.”5
Sett ur PDL:s och personuppgiftslagens perspektiv så får mottagande landstings
behandling av patientrelaterade uppgifter anses laglig eftersom landstinget har ett
huvudansvar för patientens hälso- och sjukvård, även om vården explicit ges av en
annan vårdgivare.
Sammanfattning
Vid en sammantagen bedömning får ett landsting med stöd av gällande rätt samt efter
en menprövning lämna ut individrelaterade uppgifter om enskilda patienter för
administrativa ändamål, i detta fall faktura som avser utomlänsvård. Det erinras dock att
varje nämnd inom ett landsting självständigt prövar om förutsättningarna för att röja
patientuppgifter med stöd av den sekretessbrytande bestämmelsen i 25 kap. 11 § 5 p.
eller någon annan sekretessbrytande bestämmelse är för handen vid fakturering till ett
annat landsting för utomlänsvård. Prövningen ska göras med hänsyn bl.a. till
uppgifternas art, det sekretesskydd uppgifterna kommer att få hos mottagaren samt den
tekniska utformningen av informationssystemet (behörighetskontroll m.m.).
Manólis Nymark

5

Ib. s. 32.
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Sammanfattning
SFTI arbetsgrupp för Utomregionala ersättningar gav Inera i uppdrag att genomföra en förstudie
gällande en nationell kommunikationslösning. Kommunikationen gäller vårdinformation i form
av fakturaunderlag kopplat till fakturering för utomläns vård. Att fakturaunderlaget innehåller
vårdinformation innebär bland annat att det måste hanteras enligt samma principer som i alla
andra sammanhang där den typen av information hanteras.
Det generella upplägget och de olika alternativen har analyserats ur flera olika perspektiv:
• Juridik
•

Informationssäkerhet

•

Informatik

•

IT

Förstudien har också övergripande analyserat de IT- och kompetensmässiga förutsättningarna
kopplat till de olika alternativen.
Två olika principiella alternativ har analyserats:
1. Mellanlagring
•

Lämna och hämta fakturaunderlag från gemensam lagringsplats utanför
landsting/regioner

2. Direkt kommunikation
•

Skicka fakturaunderlagen direkt till mottagarna

Baserat på de olika analyserna rekommenderar förstudien alternativet direkt kommunikation,
enligt SKL’s och landsting/regioners tjänsteplattforms-koncept.
De huvudsakliga skälen för rekommendationen är
•

Lösningen finns redan

•

Lagkraven är redan uppfyllda

•

Det är med största sannolikhet det billigaste alternativet

•

Konceptet är etablerat hos i princip alla landsting/regioner

•

Informationsutbytet på det ekonomiska/administrativa området kommer att växa

•

Informatik-hanteringen är standardiserad och beskriven

•

Det finns etablerade stöd- och förvaltnings-organisationer för alla i
kommunikationslösningen ingående delar
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En del arbete behöver göras internt i landsting/regioner men det mesta är oberoende av
kommunikationslösning och handlar framför allt om att få tillgång till vårdinformationen från
journalsystem.
För etablering av den rekommenderade behövs två huvudsakliga leverabler
1. Specifikationer för anslutning till tjänsteplattform
2. Lösningar hos landsting/regioner för att kommunicera fakturaunderlaget över
tjänsteplattform, enligt specifikationerna ovan
Av flera anledningar går det i nuläget inte att åstadkomma en total bild av omfattning och
kostnader kopplat till arbetet. Den absoluta största delen av tidsåtgång och kostnader uppstår i
landsting/regioner och detta är helt beroende på bland annat var man befinner sig i nuläget, hur
man väljer att realisera sin lösning, anställda eller konsulter, o s v.
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Inledning
Ineras uppdrag
Se referens 3 för fullständig uppdragsbeskrivning.
Uppdraget omfattar en förstudie för att ta fram hur en gemensam (nationell) lösning för att
etablera effektivare fakturerings- rutiner/processer med avseende på fakturering av
utomlänspatienter respektive hantering av leverantörsfakturor för utomlänsvården. Det primära
uppdraget är just att analysera hur i fakturaprocessen man skall ge möjlighet att utbyta
vårdinformation via det så kallade fakturaunderlaget för att uppnå förbättrad fakturakontroll
samt möjlighet till fakturauppföljning.
Förstudien bör omfatta:
•

•
•
•

•

Definiera processen för den elektroniska kommunikationen för fakturering av
utomlänspatienter respektive hantering av leverantörsfakturor för utomlänsvården, d v s
att skicka faktura och fakturaunderlag var för sig, att möjliggöra att skicka faktura och
fakturaunderlaget tillsammans, alternativt en kombination av dem båda, beroende på
respektive landstings/regions förutsättningar. Ofta ska faktura respektive fakturabilaga
tas emot i olika system. I förstudien bör alltså ingå att se om man ska skicka
fakturaunderlaget (som i sig kan förvaltas av Inera) som ett nationellt tjänstekontrakt
eller som en bilaga till SFTI's Svefaktura.
Beakta hur man ska förhålla sig till e-frikort och högkostnadsskydd. (förstudie drivs av
Inera)
Beakta hur man ska förhålla sig till eRemiss.
Ta fram de specifikationer som krävs för arkitektur, begrepps-, informations och
processmodell inkl. avstämning mot nationell standard för e-hälsa (gäller primärt just
fakturaunderlaget)
Ge förslag på former under vilka de nationella gränssnitten tas fram, bl.a. avseende
finansiering och beslutsfattande för utvecklingen och den efterföljande förvaltningen.
Det ska finnas förslag på hur de nationella gränssnitten kan användas även av
landsting/regioner som saknar resurser för storskaliga server-integrationer, t.ex. med en
tunn klient som kan integrera mot de nationella gränssnitten.

Beroenden och avgränsningar
Uppdraget har följande beroenden till andra projekt och objekt:
•
•
•
•
•

Säkerhetstjänster
Tjänsteplattformen
Identifieringstjänst SITHS
eRemiss
eFrikort
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Förutsättningar
Kända krav

Säkerhet/Autentisering
Lösningen ska utformas för systemmässig hantering av informations-utbytet. Systemen ska
kunna autentisera sig för att lämna och hämta fakturerings-underlag.

Format fakturaunderlag
En arbetsgrupp, med företrädare för ett antal landsting, har specificerat vilken information som
behöver utbytas digitalt som fakturaunderlag i XML-format.
Detta format ska användas.

Om förstudien
Förstudiearbetet har bedrivits under perioden från slutet av november 2015 till januari 2016.
Arbetet har utförts genom
•

Diverse möten, avstämningar och annan kommunikation mellan Ineras representanter
och beställare + SFTI arbetsgrupp för Utomregionala ersättningar

•

Insamling av IT-mässig information från berörda landsting

•

Analys och utformning av rekommenderad lösning av Inera Nationell Arkitektur

Medverkande i förstudien:
•

Kerstin Wiss Holmdahl (SKL)
o

Beställare/Uppdragsgivare på uppdrag av ekonomidirektörsnätverket och
ansvarig för SFTI arbetsgrupp för Utomregionala ersättningar

•

SFTI arbetsgrupp för Utomregionala ersättningar

•

Ett antal personer i berörda landsting/regioner

•

Inera Arkitektur och Regelverk

Inera AB

o

Tommy Carlsson

o

Manolis Nymark

o

Leif Carlsson

o

Sonja Kantonen

o

Rolf Rönnback
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Analys
Verksamhet
Juridik
Se vidare bilaga 1.
Utbyte av patientrelaterade individuppgifter mellan olika organisationer är noga reglerat i
lagstiftningen och därför är det avgörande för kommunikationslösningen, eftersom det i
praktiken innebär ett utlämnande, att säkerställa lösningens juridiska lämplighet. Uppgifterna
omfattas som av en stark sekretess - hälso- och sjukvårdssekretessen - som inte kan brytas utan
vidare.
Den juridiska analysen i projektet har emellertid gett vid handen att det finns lättnader i hälsooch sjukvårdssekretessen. Lättnaderna avser utbyte av patientrelaterade individuppgifter
mellan kommuner och landsting för ändamålen forskning, framställning av statistik eller för
administration på verksamhetsområdet. Som exempel nämns i
förarbetens faktureringsunderlag. Den aktuella bestämmelsen finns i 25 kap. 11 § 5 p.
offentlighets- och sekretesslagen. Skaderekvisitet är rakt, dvs. utgångspunkten är att uppgifterna
får lämnas ut för nu nämnda ändamål. Sekretess råder dock om det kan antas om patienten eller
närstående kan lida men om uppgifterna röjs. En viktig del i skadeprövningen är givetvis

vem som är mottagare av uppgifterna och om mottagaren omfattas av en
straffsanktionerad tystnadsplikt. Enligt förarbetena är informationsutbytet med stöd av
den sekretessbrytande bestämmelsen patientadministration och utgör därmed en
integrerad del av hälso- och sjukvården. Uppgifterna skyddas därför mot åtkomst av
utomstående genom hälso- och sjukvårdssekretessen oberoende av vilken enhet inom
hälso- och sjukvårdsorganisationen (kommun eller landsting) som handhar uppgifterna.
Vid en sammantagen bedömning får ett landsting med stöd av gällande rätt samt efter en
menprövning lämna ut individrelaterade uppgifter om enskilda patienter för administrativa
ändamål, i detta fall fakturaunderlag som avser utomlänsvård. Det erinras dock att varje nämnd
inom ett landsting självständigt prövar om förutsättningarna för att röja patientuppgifter med
stöd av den sekretessbrytande bestämmelsen. Prövningen ska göras med hänsyn bl.a. till
uppgifternas art, det sekretesskydd uppgifterna kommer att få hos mottagaren samt den tekniska
utformningen av informationssystemet (behörighetskontroll m.m.).
Det finns alltså inga absoluta juridiska hinder för ”utlämning” av fakturaunderlag. Eftersom det
rör sig alltjämt om relativt känsliga uppgifter samt hanteringen faller in under patientdatalagens
bestämmelser ska uppgifterna skyddas mot obehörigt röjande. Det innebär att både
kommunikationen mellan organisationer och den interna hanteringen behöver skyddas mot
insyn, åtkomst, förändring, med mera på ett tillräckligt starkt sätt. Rent praktiskt innebär detta t
ex
•
•
•
•
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Informationssäkerhet
Se vidare bilaga 2.
En informationssäkerhetsmässig analys är viktig och användbar i många sammanhang. I detta
fall när vi behandlar integritetskänslig information som dessutom är starkt lagligt reglerad är det
naturligtvis extra viktigt.
Informationssäkerhet behandlas utifrån fyra dimensioner:
1.
2.
3.
4.

Att informationen är tillgänglig när den behövs – Tillgänglighet
Att informationsinnehållet är korrekt – Riktighet
Att information enbart är åtkomlig för behöriga – Konfidentialitet
Att krav på spårbarhet är beaktade – Spårbarhet

När det gäller kommunikationslösningen är sannolikt de två sista dimensionerna de mest
utmanande.
Konfidentialitet
Då systemet innehåller patientinformation, ska åtkomsten till denna information styras så att den
uppfyller patientdatalagens krav. Kommunikation över ”öppna nät” (Sjunet är
definitionsmässigt ett öppet nät) mellan regionerna ska skyddas exempelvis med hjälp av
kryptering på en tillräckligt djup nivå och åtkomsten till de IT-system som hanterar
patientinformation ska skyddas enligt de skyddsåtgärder som en genomförd
informationsklassificering gett.
Spårbarhet
Alla transaktioner bör loggas på en tillräckligt detaljerad nivå för att möjliggöra att hitta och
backa felaktiga transaktioner samt för att uppfylla bokföringslagens krav.
Respektive applikation som ger åtkomst till patientinformation ska loggas ur ett PDLperspektiv, förslagsvis via säkerhetstjänster. Möjligheter till effektiv logganalys bör
implementeras på lämpligt sätt.
För kommunikationslösningen innebär detta t ex
•

Behörighetskontroll med stark autentisering

•

Loggning av åtkomst och revisioner

•

Minimera antal lagringspunkter

•

Krypterad kommunikation

•

Signering av information för att skydda mot otillbörlig förändring

Informatik
En av de största svårigheterna i informationsutbyte mellan olika aktörer är det sätt
informationen är strukturerad och innebörden i olika begrepp. Olika aktörer som har behov av
att utbyta information har beroende på t ex val av systemstöd haft svårt att etablera fungerande
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samverkan. Just informationsutbytet är en väsentlig del av denna fas av eHälso-utvecklingen
och därför är just informatiken av central betydelse.
Av denna anledning driver Socialstyrelsen, tillsammans med andra aktörer (t ex Inera), ett
kontinuerligt utvecklings-arbete med standarder som ska gälla för den gemensamma
informationsstrukturen inom nationell e-hälsa. Detta innebär t ex att benämningar som används
inom respektive verksamhet följer ett standardiserat så kallat kodverk. Motivet är helt enkelt att
underlätta informationsöverföring mellan flera olika aktörer för att utvecklingen ska kunna
bedrivas effektivt.
Tjänstedomäner och tjänstekontrakt är centrala delar vid användning av SKL’s
tjänsteplattformar och den tjänsteorienterade arkitekturen. Dessa principer är applicerbara i all
form av informationsutbyte men i SKL’s tjänsteplattforms-koncept är detta redan etablerat i full
skala.
En tjänstedomän är en övergripande, verksamhetsbaserad (eller annan) indelningsgrund för
standardiserade tjänsteinteraktioner. Den nationella domänstrukturen förvaltas av Inera.
Ett tjänstekontrakt beskriver ett standardiserat gränssnitt som förekommer mellan
tjänstekomponenterna i den tjänsteorienterade arkitekturen. Tjänstekontraktet är oberoende av
transport och ”kuvertering”.
För en helt ny domän eller vid större förändringar ser utvecklingsprocessen enligt figur x. De
inringade delarna är det som specifikt rör informatik-området.

Figur 1. Utvecklingsprocess (röd ram runt den informatiska delen)

Den löpande förvaltningen handlar vanligtvis om förändringar av tjänstekontrakt och andra
typer av mindre justeringar.

Inera AB

Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm

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

Organisationsnummer
556559-4230

Sid 7/27

Förstudie kommunikationslösning utomregional fakturering

Tommy Carlsson

Senast ändrad
2017-03-24

Det är heller inte helt ovanligt att man under det inledande arbetet med
informationsspecifikationen upptäcker att det redan finns utvecklade delar som kan
återanvändas.
För de nationella domänerna finns en etablerad utvecklings- och förvaltningsorganisation som
lämpligen används som stöd för att arbetet ska gå smidigt.
Projektet har lagt ner ett stort arbete på att specificera och strukturera den information som
behöver utbytas i underlaget för fakturor mellan landsting och regioner och därför är det ovan
nämnda arbetet sannolikt relativt enkelt.
Modeller – Nationell eHälsa
Socialstyrelsen utvecklar och förvaltar den nationella informationsstrukturen (NI) som omfattar
tre modelltyper:
•

Processmodell

•

Begreppsmodell

•

Informationsmodell

Dessa modeller, som täcker området vård och omsorg, har än så länge helt fokuserat på de
direkt vård-relaterade processerna. Det finns alltså i nuläget inget stöd för de administrativa
processerna i NI. Å andra sidan skulle detta, för att ha någon poäng, kräva en standardisering av
de aktuella processerna i landsting/regioner.
Under arbetet med informationsspecifikation preciseras innebörden i olika begrepp och
informationselement som ska användas. I samband med detta kan en avstämning mot NI göras.
Denna avstämning behöver göras för att identifiera till vilken domän/kontrakt (befintlig eller ny
domän) informationen skall föras i nästa steg, tjänstekontraktsutveckling. För ett nytt område,
som i detta fall) är det först under arbetet med informationsspecifikationen som avstämning kan
ske.
Informatik-specifikationer, med mera
Samtliga specifikationer, regler/riktlinjer och relevanta mallar för tjänsteplattforms-konceptet
finns på rivta.se.

IT
Det är två olika principiella alternativ för kommunikation av faktureringsunderlaget som
diskuterats:
1. Mellanlagring av fil
2. Direkt kommunikation (enligt SKL’s tjänsteplattformskoncept)
För båda alternativen krävs naturligtvis att det finns möjlighet att, manuellt eller automatiskt,
producera ett fakturaunderlag.
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Mellanlagring
Mellanlagringsprincipen innebär att den fakturerande organisationen inte skickar
fakturaunderlaget direkt till betalande organisation. Fakturaunderlaget, i form av en fil, skickas
istället till någon form av lagringsplats där den betalande organisationen hämtar filen.

Figur 2. Mellanlagring principskiss

De två mellanlagringslösningar som har diskuterats i detta sammanhang är
1. FTP/SFTP/FTPS
2. Meddelandetjänst
FTP/SFTP/FTPS
FTP (File Transfer Protocol) är ett standardiserat filöverföringsprotokoll som funnits sedan
långt före World Wide Web. SFTP (SSH File Transfer Protocol) och FTPS (SSL File Transfer
Protocol) är senare standarder som använder säkerhetshöjande tillägg till FTP-protokollet och är
i praktiken de varianter som kan vara aktuella i detta sammanhang.
Det finns mängder av programvara för FTP-varianterna, både klient-applikationer och servrar.
Många av dessa kan användas kostnadsfritt under någon av upphovsrättslicenserna för fri
programvara. Det finns naturligtvis också mängder av kommersiella alternativ. Många
integrationsprodukter och andra typer av system har stöd för FTP-protokollet.
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FTP-baserade lösningar används i många olika sammanhang, också inom vården, sannolikt i
hög grad av historiska skäl. Det är idag vanligare att moderna lösningar använder olika typer av
”webb-baserad teknik”.
Vid användning av den FTP-baserade tekniken kan man tänka sig ett antal olika praktiska
implementationer, t ex
•

Manuell

•

Automatiserad

•

Olika kombinationer av ovanstående

Vid den helt manuella hanteringen är det alltså personal som utför skickandet och hämtningen
av fakturaunderlag, grovt sett enligt figur 3.

Figur 3. Manuell hantering

Den berörda personalen använder en klient-applikation för att ladda upp och ladda ner
fakturaunderlagen till mellanlagringen i form av en fristående SFTP-/FTPS-server.
Hanteringen går naturligtvis också att automatisera på så sätt att datorer sköter upp och
nerladdning utan direkt medverkan av personal.

Figur 4. Automatiserad hantering

Den kan då t ex ”ställas in” för att utföras vid en viss tidpunkt. Den informationen som ska
skickas kan då sammanställas automatiskt från någon typ av intern datalagring, alternativt av
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personal som placerar en fil på en plats där den automatiserade funktionen kan hämtas den.
Nerladdning sker då på omvänt sätt.
Vad behövs?
•

•

•

Etablering av server för SFTP/FTPS
o

Uppsättning av server-lösning

o

Drift och övervakning

o

Säkerhetsrutiner inkl. revision

o

Användaradministration

Etablera gemensam förvaltning
o

Organinsation

o

Process

o

Releasehantering

o

Med mera

Internt landsting/regioner
o

•

Om personal ska ladda upp och ner filer
o

•

•

Säkerhetsrutiner inkl. revision
Klient-applikation SFTP/FTPS

Om personal ska hantera XML-filerna
o

Programvara för produktion av XML enligt specifikation

o

Programvara för att presentera XML-filer på lämpligt format

Om en mer automatiserad lösning ska användas
o

Server-applikation med stöd för SFTP/FTPS

Rent allmänt kräver hantering av filer mer omfattande administrativa och säkerhetsmässiga
rutiner än om information inte lämnar applikationen/systemet. Det är lättare att kontrollera
åtkomst via en applikation än att kontrollera vad som händer med filer.
Meddelandetjänst
Tanken med en meddelande-tjänst i detta fall är att personal använder en vanlig webb-läsare för
att skicka och hämta meddelanden på ett sätt som liknar e-post. I den tjänst som diskuterats
används ingen traditionell e-post-server utan meddelanden laddas upp till en webb-server
varifrån den laddas ner av mottagaren.
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Figur 5. Meddelandehantering

Faktura-underlaget laggs alltså som en bilaga till ett meddelande, adresserat till någon i den
mottagande organisationen, och laddas upp till meddelandetjänsten. Principen med
mellanlagring är alltså i princip densamma som för FTP/SFTP/FTPS.
En förstudie gällande en Säker Meddelande-tjänst (SMED) initierades under hösten 2015 men
stoppades och inget arbete pågår. Det är alltså just nu oklart om och i så fall när det kommer att
finnas en säker meddelande-tjänst att använda. Av denna anledning är detta alternativ inte
realistiskt och behandlas därför inte vidare.
Direkt kommunikation
SKL har etablerat ett koncept för tjänsteplattformar där hela kommunikationslösningen finns
färdig. Tjänsteplattformar kan finnas på många nivåer och idag finns den nationella och ett antal
regionala. Landsting/regioner och regionala plattformar knyts ihop av den nationella
tjänsteplattformen och möjliggör på detta sätt kommunikation mellan alla landsting/regioner.
Traditionellt har kommunikationslösningar etablerats mellan två eller ett fåtal aktörer och det
blir snabbt väldigt komplext om aktörerna vill kommunicera med många andra. I
landsting/regioner finns behovet att kommunicera med många, både andra landsting/regioner,
men även andra aktörer. Därför har SKL byggt upp ett gemensamt tjänsteplattformskoncept,
som hanterar just denna utmaning.
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Tjänsteplattform

System
Figur 6. Många kommunikationslösningar till en

Alternativet direkt kommunikation innebär att fakturaunderlaget inte mellanlagras någonstans
på vägen utan skickas direkt mellan organisationerna.

Figur 7. Principiell skiss, direkt kommunikation

Kommunikationslösningen vid användning av tjänsteplattformen är densamma i alla varianter
men den interna hanteringen kan naturligtvis skilja sig åt. De två realistiska alternativen är

Inera AB

Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm

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

Organisationsnummer
556559-4230

Sid 13/27

Förstudie kommunikationslösning utomregional fakturering

Tommy Carlsson

Senast ändrad
2017-03-24

1. Halv-automatiserad lösning
2. Automatiserad
Om underlaget för att göra anropet inte kan produceras automatiskt, behöver personal
involveras. Personalen producerar då underlaget ”manuellt” och placerar det där det är
åtkomligt för applikationen som utför anropet. Vid mottagning av fakturaunderlag blir
hanteringen den omvända.

Figur 8. Halv-automatiserad kommunikation över tjänsteplattformen

Om fakturaunderlaget kan produceras och/eller tas emot och hanteras automatiskt, finns det
naturligtvis inget behov av direkt personal-medverkan i kommunikationen. Server-applikationen
får antingen informationen skickad från annan applikation, alternativt hämtas den från någon
typ av datalagring.

Figur 9. Automatiserad kommunikation över tjänsteplattformen
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Själva anropet är standardmässigt och kan göras av många olika produkter, t ex moderna
integrations-produkter som används i många landsting/regioner.
Vid användning av tjänsteplattform (nationella direkt eller via regional) finns redan
•

•

Kommunikationslösningen inkl.
o

Drift och övervakning

o

Förvaltning

o

Säkerhetsrutiner

o

Skydd av kommunikationen

Förvaltningsorganisation för informationen som kommuniceras

Vad behövs?
•

•

Om personal ska hantera XML-filerna
o

Programvara för produktion av XML enligt specifikation

o

Programvara för att presentera XML-filer på lämpligt format

Server-applikation med stöd för SOAP
o

•

Om landstinget/regionen använder nationella tjänsteplattformen direkt eller via
regional dito, bör det redan finnas lösning som kan användas

Gruppering som styr vidareutvecklingen (beställer) hos den nationella tjänstekontraktsförvaltningen

Arkitektur-specifikationer - Tjänsteplattform
Samtliga arkitekturspecifikationer, referens-arkitektur, regler/riktlinjer och relevanta mallar för
tjänsteplattforms-konceptet finns på länk 1. Någon ytterligare arkitekturell dokumentation
behöver inte tas fram för kommunikationslösningen.

Relaterade initiativ
eFrikort
Inera har genomfört en förstudie och tagit fram ett beslutsunderlag avseende en nationell tjänst
för högkostnadsskydd och frikort; eFrikort. Förstudien har inte behandlat faktureringsfrågan och
det ingick inte heller i uppdraget. Frikorts-hanteringen påverkar endast patientens avgift och
denna är redan hanterad i de befintliga administrativa rutinerna.
Projektet har därför inget beroende eFrikort.
eRemiss
Den nationella tjänsten för eRemiss skapar grunden för elektroniskt utbyte av remisser mellan
vårdgivare inom det egna landstinget/regionen samt utanför det egna landstinget/regionen.
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Tjänsten är tänkt att göra det möjligt att skicka och ta emot remisser, bekräftelser, begäran om
komplettering, svar samt statusinformation. Den ska hantera informationen nationellt och lokalt,
mellan och inom vårdgivare.
Det finns ännu ingen som använder eRemiss via den nationella tjänsteplattformen, men
planering pågår inför det första införandet. Förberedelser för piloter och införande pågår.
Hanteringen av betalningar har bara berörts översiktligt. Vid den tidpunkt när remissvaret ska
skickas tillbaka till remittenten finns egentligen ingen ekonomisk information sammanställd så
denna ska inte skickas med i remissvaret.
Det finns idag integritetsproblem eftersom det enda sättet att identifiera vad fakturan avser är att
sätta patientens personnummer på den. Det finns exempel på när detta lett till verkliga problem,
t ex när en pappa på ekonomiavdelningen såg en faktura med hans dotters personnummer för en
utförd abort.
Hittills har tanken varit att man istället ska använda det nationella remiss-id’t för att identifiera
fakturaposter och slippa använda personnummer. Med remissen skickas då en
betalningsförbindelse enligt riksavtalsmallen. Denna antas kunna användas i efterhand för att
bestrida kostnader som inte var avtalade på förhand.
Betalningsförbindelsen kan inte innehålla information om kostnaden för remissen, eftersom det
inte går att i förväg veta exakt vilken vård som behöver utföras. Först när vården utförts kan den
specificeras och stämmas av mot regionala prislistor enligt nationella riksavtalet. Se länk 4.
Man kan tänka sig att man i betalningsförbindelsen i fritext anger någon typ av begränsning, t
ex ”Maximalt två nätter inom slutenvård”. Det är i nuläget oklart om man kommer att kunna
ange ett maxbelopp för remissen.
eRemiss resonerar alltså på ett liknande sätt som projektet, d v s att dela upp fakturainformation och vårdinformation, men skillnaden är att vården i detta fall beställs. Det verkar
alltså som att projektets principer kring användning av fakturaunderlag även skulle kunna
användas för eRemiss.
Projektet bör ha kontakt med eRemiss för att inte missa synergier och möjligheter till samarbete.
Om projektet inte redan hanterat det, behöver den integritetsmässiga problematik man
identifierat inom eRemiss, hanteras på lämpligt sätt.

Förutsättningar i landsting/regioner
För att få en bild av förutsättningarna för olika typer av lösningar i landsting och regioner,
skickade förstudien ut ett antal IT-relaterade frågor. I denna sektion görs en sammanfattning av
svaren på de olika frågorna. Se bilaga 3 för de fullständiga svaren.
Frågorna som ställdes var följande:
1. Fakturering
o

Gör ni någon form av elektronisk fakturering?

o

För vad?

o

På vilket sätt?

2. SKL TjänstePlattform (SKLTP)
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Använder ni någon form av SKL Tjänsteplattform?
!

Nationella?

!

Regional?

o

I så fall, till vad eller till vilken typ av information?

o

Har ni tillgång till personal (egen eller konsulter) som kan SKL’s
tjänsteplattformskoncept?

3. Filöverföring
o

Utför ni någon form av maskinell överföring av filer till andra landsting?
!

o

Använder ni FTP/FTPS?
!

o

Vad och hur?
Något annat protokoll?

Vilka produkter används?

4. HTTPS/SOAP
o

Utför ni någon form av maskinell kommunikation med HTTP/HTTPS och/eller
SOAP?
!

Till vad och hur?

o

Vilka produkter används?

o

Har ni tillgång till maskinella webb-klienter för extern kommunikation?

o

Har ni tillgång till extern webb-server?

5. Integration
o

o

Använder ni någon integrationsprodukt?
!

Vilken/vilka?

!

Till vad och på vilket sätt?

Används den för extern kommunikation?

6. Teknik-standarder
o

Har ni några teknik-standarder som kan vara aktuella när det gäller
kommunikation av fakturaunderlag mellan landsting?

o

Finns det några produkter ni vanligtvis använder för denna typ av
kommunikation?

7. Övrigt
o

Kommer ni i detta sammanhang ha behov av helt manuell hantering av
fakturaunderlag?
!

o

Inera AB
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Kommentarer:
•

I fråga 3 fanns inte SFTP med uttryckligen men i svaren är det tydligt att det lagts till av
de som använder detta.

•

I fråga 4 visade svaren att begreppet ”maskinella webb-klienter” var otydligt. Vi har
dock fått den efterfrågade informationen genom svaren på övriga frågor.

•

Allmänt verkar frågorna ha besvarats av lite olika kompetenser och projektet bör ”gräva
fram” lite mer detaljer kring en del av frågeställningarna för några landsting/regioner.

Svar har inkommit från följande landsting/regioner:
•

Landstinget Blekinge

•

Landstinget Dalarna

•

Landstinget i Kalmar län

•

Landstinget i Uppsala län

•

Landstinget i Värmland

•

Landstinget i Västernorrland

•

Landstinget i Västmanland

•

Landstinget Sörmland

•

Norrbottens läns landsting

•

Region Gävleborg

•

Region Halland

•

Region Jämtland Härjedalen

•

Region Jönköpings län

•

Region Kronoberg

•

Region Skåne

•

Region Örebro län

•

Region Östergötland

•

Stockholms läns landsting

•

Västerbottens läns landsting

•

Västra Götalandsregionen

Sammanfattning av svaren

Fakturering
•

Inera AB
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o Några använder VAN-tjänster
De flesta av de som inte fakturera elektroniskt ännu, jobbar med etablering eller har
långt gångna planer
Ett par landsting/regioner jobbar inte med elektronisk fakturering

SKL TjänstePlattform (SKLTP)
•
•
•

Alla utom en använder SKLTP-konceptet
o Etablering pågår för den återstående
Relativt många har egna regionala tjänsteplattformar, integrerade över den nationella
plattformen
I princip alla har tillgång till nödvändig kompetens

Filöverföring
•
•
•

Alla använder någon form av filöverföring
o Det används för diverse olika ändamål
Många använder integrationsprodukter som kan använda flera olika protokoll
o Det finns också exempel på helt eller delvis manuella lösningar
Några påpekar att de önskar att gå ifrån filöverföring av denna typ och gå över till
användning av tjänsteplattforms-kommunikation

HTTPS/SOAP
•
•

Med något enstaka undantag används HTTPS/SOAP över tjänsteplattformarna
De flesta använder integrationsprodukter med stöd för kommunikationen och/eller egen
regional tjänsteplattform

Integration
•

Alla använder olika typer av integrationsprodukter och de används för många olika
typer av integrationer

Teknik-standarder
•

•

Inera AB

Ingen helt entydig bild när det gäller teknik-standarder
o Några anger tjänsteplattformen som önskad standard
o Några pekar på att de vill använda sina respektive integrationsprodukter
o Några uttrycker önskan om VPN-kopplingar, kryptering och signering
De protokoll och format som nämns är
o HTTP/HTTPS
o SOAP
o FTP/FTPS/SFTP
o XML
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Övrigt
•

•
•
•
•

Några räknar med att behöva hantera fakturor och fakturaunderlag manuellt under en
period
o Målsättningen är dock mer automatiserad hantering
Några saknar idag tekniska möjligheter att sammanställa fakturaunderlag maskinellt
o Arbete pågår eller kommer att startas
eRemiss nämns som kandidater för användning av denna typ av fakturaunderlag
Ett par synpunkter gällande användning av fakturerings-standarder och SKLTPstandard för fakturaunderlag
Ett landsting har inte resurser till detta inom närtid, på grund av byte av ekonomisystem

För projektets fortsatta arbete har landsting/regioner valt ut kontaktpersoner. Se bilaga 4.

Rekommendation
Förstudien rekommenderar projektet att använda lösningen för direkt kommunikation enligt
SKL’s och landsting/regioners tjänsteplattforms-koncept.
De huvudsakliga skälen för rekommendationen är
•

Lösningen finns redan och är det strategiska valet av kommunikations-plattform för
landsting/regioner. Vi räknar därför med att det är den mest hållbara lösningen på både
kort och lång sikt.

•

Det är det enklaste och ”renaste” alternativet. Vid kommunikation direkt över
tjänsteplattform är de juridiska, informations- och IT-mässiga utmaningarna redan
hanterade. Vid mellanlagring tillförs onödig komplexitet m a p alla ovan nämnda
aspekter.

•

Kostnaden blir med största sannolikhet lägre eftersom lösningen redan finns och
kostnaden delas på alla tjänster som använder plattformen.

•

Tjänsteplattformenskonceptet är etablerat hos i princip alla landsting/regioner. De flesta
har integrationsprodukter för ändamålet och tillgång till kompetens. Några har till och
med egna regionala plattformar anslutna till den nationella.

•

Informationsutbytet på det ekonomiska/administrativa området kommer att växa och
tjänsteplattformen erbjuder den mest lämpliga lösningen. Redan nu ser vi, förutom det
för projektet aktuella ändamålet, behov och intresse inom den ekonomiska hanteringen
av eRemiss, fakturering av läkemedelssubventionen från apotek och utomläns listning.

•

Den informatiska hanteringen är etablerad, standardiserad och dokumenterad.
Organisation för utveckling och förvaltning finns på plats och det finns kompetens för
stöd och liknande att tillgå

•

Det finns etablerade stöd- och förvaltnings-organisationer för alla i
kommunikationslösningen ingående delar.
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Svaren på en del av frågorna förstudien ställde till landsting/regioner, tyder på att det under en
period kommer att finnas behov av en del manuell hantering internt. Framför allt verkar det bero
på att det saknas möjligheter att automatiskt producera fakturaunderlaget. Detta problem gäller
dock alla studerade alternativ och påverkar inte direkt valet av kommunikationslösning.
Projektet behöver dock ha med sig detta i det fortsatta arbetet.

Etablering av rekommenderad lösning
De huvudsakliga resultat som behöver åstadkommas för att etablera rekommenderad lösning är
följande:
3. Specifikationer för anslutning till tjänsteplattform
a. Informationsspecifikation
b. Tjänstekontraktsbeskrivning
c. Icke-funktionella krav
d. Arkitekturella beslut
4. Lösningar hos landsting/regioner för att kommunicera fakturaunderlaget över
tjänsteplattform, enligt specifikationerna ovan
Omfattningen på de listade specifikationerna ovan är beroende på behoven och komplexiteten. I
det aktuella fallet mindre omfattande.
Baserat på tidigare genomförda aktiviteter av denna typ skulle en lämplig organisation av
arbetet kunna se ut enligt Figur 10.
Huvudprojektledning

Central arbetsgrupp

Delprojekt lands4ng/
region

Delprojekt lands4ng/
region

Delprojekt lands4ng/
region

Delprojekt lands4ng/
region

.............

Figur 10. Förslag projektorganisation
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Huvudprojektledning
• Leder och koordinerar hela projektet
• Stöds av den centrala arbetsgruppen för att ta fram gemensamma specifikationer, annat
övergripande resultat och för att stödja delprojektet
Central arbetsgrupp
• Tar fram specifikationer och beskrivningar för kommunikation av fakturaunderlaget
över tjänsteplattformen
o Informationsspecifikation
o Icke-funktionella krav
o Tjänstekontraktsbeskrivning
• Hanterar kommunikationen med den nationella förvaltningen av tjänsteplattformen
Bemanningen i arbetsgruppen består lämpligen av
•

Verksamhetskompetens

•

Kompetens från Inera
o

Informatik
!

o

o
•

Värdefullt stöd i allt som har med den nationella
informationshanteringen att göra, t ex informationsspecifikationen

Tjänstekontrakts-gruppen
!

TK-gruppen hanterar hela det praktiska arbetet med tjänstekontraktsutveckling

!

Förvaltar redan samtliga nationella tjänstedomäner

De ovan nämnda Inera-kompetenserna är experter på denna typ av arbete och
det går betydligt mycket smidigare om dessa involveras redan vid start

Representanter för arkitektur i landsting/regioner
o

Inera driver ett ”Arkitektråd för digital samverkan” med arkitekter utsedda av
SLIT

Delprojekt landsting/regioner
• Tar fram sina respektive lösningar för produktion och hantering av fakturaunderlag
• Anpassar sina respektive lösningars kommunikation över tjänsteplattformen enligt
specifikationer och beskrivningar framtagna i den centrala arbetsgruppen
o Använder lämpligen sina egna arkitekter i landsting/regioner. De är (ska vara)
väl insatta i tjänsteplattforms-konceptet och många av dem har deltagit i
framtagandet
o Tar vid behov hjälp av den centrala arbetsgruppen
• Etablerar drift och förvaltning för sina respektive lösningar
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Piloter
Eftersom inte alla landsting/regioner har samma förutsättningar att komma igång lika snabbt,
rekommenderas att de som ligger ”längst fram” fungerar som piloter. Detta är ett angreppssätt
som använts med framgång i andra projekt och liknande aktiviteter. Allt eftersom övriga blir
färdiga med sina lösningar, ansluts de till tjänsteplattformen för utbyte av fakturaunderlag.

Omfattning och kostnader
I nuläget är det inte möjligt att ge någon användbar indikation om den totala omfattningen och
kostnaden för ett genomförande.
Inera och projektet
Ineras rekommenderade medverkan i projektet handlar huvudsakligen om följande:
•

Framtagande av informationsspecifikation och tjänstekontrakt

•

Hanteringen kring installationer av tjänstekontrakt och anslutningar till den nationella
tjänsteplattformen under projektet

När det gäller formerna för denna medverkan och andra typer av tjänster pågår en omarbetning
av Ineras affärsmodell som innebär en övergång från anslagsfinansiering till intäktsbaserad
finansiering. Det pågår, kopplat till detta, även en "tjänstefiering" och prissättning av de
framtida tjänsterna. Se vidare länk 10.
Av denna anledning erbjuder Inera just nu den aktuella typen av kompetens på konsultbasis och
en grov uppskattning, baserad på erfarenheter från andra projekt, skulle kunna se ut enligt
följande:
•

Timpris:

950:-

•

Kalendertid:

1-2 mån

•

Total tid:

50-150 tim

Tjänsterna kring förvaltning och användning av tjänster/tjänsteplattform är i nuläget inte klara.
Landsting/regioner
Den totala kostnaden och tidsomfattningen för respektive landsting/region går inte i detta läge
att uttala sig om. Inkopplingen i tjänsteplattformen är helt standardiserad och är ofta också i
praktiken försumbar i sammanhanget. Landsting/regioner väljer själva hur man kommer fram
till att koppla in sig i "de två hålen i väggen". Erfarenheten från tidigare genomförda projekt och
andra aktiviteter är också att landsting/regioner, av mängder av olika anledningar, väljer att göra
på väldigt olika sätt. De enda som kan välja hur de ska göra och uppskatta tid/kostnad är
landsting/regioner själva. En del landsting/regioner är sannolikt nästan framme vid färdiga
lösningar medan andra måste börja vid att välja hur, vem, när, med mera.
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Bilagor
1. PM Uppgiftsutlämnande vid landstings fakturering utomlänsvård
2. Fakturering av utomregional vård – Informationssäkerhet
3. Svar på IT-frågor till landsting/regioner
4. Kontaktpersoner Utomlänsfakturering

Länkar
1. Regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg – http://rivta.se/
2. Informationsspecifikation (Mall) - http://rivta.se/documents/ARK_0026/
3. Tjänstekontraktsbeskrivning (Mall) - http://rivta.se/documents/ARK_0015/
4. Riksavtal utomläns vård http://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/utomlansvardriksavtal.943.html
5. SFTI Svefaktura - http://sfti.se/standarder/efakturering/svefaktura.2003.html
6. Arkitekturella beslut (Mall) - http://rivta.se/documents/ARK_0023/
7. Icke-funktionella krav (Mall) - http://rivta.se/documents/ARK_0025/
8. Socialstyrelsens termbank - http://termbank.socialstyrelsen.se/
9. Aktuell version av NI - http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-27/sidor/default.aspx
10. Ny prismodell för nationella e-tjänster - http://www.inera.se/OM-OSS/Ny-prismodell-fornationella-e-tjanster/

Referenser
1. Fakturaunderlag vård specifikation 1 0
2. Postbeskrivning för fakturerings- och uppföljningsunderlag för öppenvård/slutenvård
3. Uppdragsbeskrivning Inera 2015-07-03
4. Minnesanteckningar, telefonkonferens om utomregionala ersättningar och
kommunikationsfrågan tillsammans med Inera den 24 juni 2015
5. Beslutsunderlag Nationell e-tjänst för högkostnadsskydd och frikort, v1.0
6. Presentation - Tjänsteplattformen/Livet efter faxen – Arbetsgruppsmöte, 2015-05-28
7. Presentation - Uppla gg och offert fo rstudie – Arbetsgruppsmöte, 2015-09-01
8. Presentation - Utomlänsfakturering - Ekonomidirektörsmöte, 2015-09-18
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9. Presentation - Upplägg och offert förstudie – Ekonomidirektörsmöte, 2015-10-30
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1. Bakgrund, syfte och effektmål
1.1.1 Bakgrund
SFTI arbetsgrupp för Utomlänsfakturering gav 2016 Inera i uppdrag att genomföra en förstudie
gällande en nationell digital kommunikationslösning. Kommunikationen avser vårdinformation
i form av fakturaunderlag kopplat till fakturering för utomlänsvård.
Slutsatsen och rekommendation från Inera blev att överföra fakturaunderlag via säkra tjänster i
Ineras nationella tjänsteplattform.
1.1.2 Syfte
Tjänsten Utomlänsfakturering har tillkommit i syfte i syfte att minimera det manuella
administrativa arbete som förekommer vid fakturering av utomlänspatienter samt att ge
landsting/regioner förbättrad möjlighet till fakturakontroll och fakturauppföljning.
1.1.3 Effektmål
Tjänstens effektmål är:
•
Mer resurser till vårdrelaterade uppgifter genom en automatisering av fakturaflödet.
•
Ökad kvalitet på underlag för fakturering.
•
Förbättrade möjligheter till kontroll och uppföljning.

2. Så fungerar tjänsten Utomlänsfakturering
2.1

Beskrivning av tjänsten

I och med införandet av det fria vårdvalet har antalet utomlänspatienter i vården ökat vilket
medför ett behov av effektiv fakturering mellan vårdgivande och betalande landsting. För att
underlätta fakturering mellan landsting vilka hittills haft manuella rutiner har tjänsten
Utomlänsfakturering skapats.
Då en patient får vård utanför sitt hemlandsting faktureras hemlandstinget, enligt fastställda
prislistor, för utgifter som uppkommit i samband med vården. En faktura skapas av
vårdlandstingets ekonomisystem, medan fakturaunderlaget (som fakturan refererar till) vilket
innehåller patientuppgifter skapas vid sidan om, i en separat databas/ett system. Både faktura
och fakturaunderlag skickas till hemlandstinget. När faktura och fakturaunderlag når
hemlandstinget matchas dessa och godkännande för betalning görs.
Relevant flöde är fakturaunderlaget vilket är markerat med mörkare orange färg i
flödesdiagrammet nedan. Det ljusare flödet (skapa och skicka faktura) sker parallellt och visas
för en ökad förståelse, men hanteras vid sidan om och är inte del i något tjänstekontrakt i Ineras
nationella tjänsteplattform.
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3. Information i fakturaunderlag
I detta avsnitt beskrivs översiktligt den information som hanteras inom fakturaunderlag vid
utomlänsfakturering och som skickas via Ineras tjänsteplattform. Mer detaljerad information
och beskrivningar återfinns i informationsspecifikationen [R1].
Vårdkostnader för personer med skyddade personuppgifter genom kvarskrivning eller med
sekretessmarkering ingår inte i tjänsten.
Fakturan som skickas parallellt (se flöde i avsnitt 2.1) hanteras separat och skickas ej via Ineras
tjänsteplattform.
Information i fakturaunderlaget:
-

-

Inera AB

Övergripande information om fakturaunderlaget
o

fakturaunderlag-Id

o

datum och tidpunkt då fakturaunderlaget skapades

o

fakturatyp (faktura eller kreditfaktura)

o

fakturanummer (som fakturaunderlaget är kopplat till)

o

datum då fakturan utfärdades

o

fakturabelopp (den totala debiteringen)

o

information om leverantör/juridisk säljare och juridisk köpare (identitet +
kontaktuppgifter)

o

information om fakturaperiod vid delfakturering (ex. patient vårdas över
månadsgräns)
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o

patient ID (personnummer/samordningsnummer/reservnummer)

o

kön enligt skatteverket

o

länskod för folkbokföringsadress

o

kommunkod för folkbokföringsadress

o

listningslandsting

o

LMA kortnummer (för asylsökande)

o

EU-kort nummer (för EU-medborgare som berättigar till vård enligt nationell
prislista)

Senast ändrad
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Information om betalningsförbindelse
o

remiss-id

o

betalningsförbindelse-id

o

betalningsförbindelsetyp avtal (Riksavtal, Regionavtal, Mellanlänsavtal)

o

betalningsförbindelsetyp kapitel (kapitlen i Riksavtalet)

o

avtalspost i Riksavtalet

o

betalningsförbindelse ersättningstyp (anges om remiss finns. Ersättning från
patientens hemlandsting enligt reglerna i riksavtalet eller Ersättning från
patientens hemlandsting enligt hemlandstingets kontrakt med vårdgivaren)

Information om vårdenhet som utfört vård
o

id och namn på vårdenhet

o

yrkeskod för den som har behandlat patienten (för öppen vård)

Information om vårdinsatsen
o

id på vårdinsats (löpande numrering inom en faktura)

o

id på vårdkontakt

o

öppen eller sluten vård

o

offentligt eller privat vård

o

om vården var planerad eller ej

o

typ av besök (nybesök, återbesök)

o

besökstid (öppenvård)

o

inskrivnings- och utskrivningstid (sluten vård)

o

permissionsdagar (sluten vård)

o

vårddagar (sluten vård)

o

diagnos (huvuddiagnos, bidiagnos)

o

DRG-kod + DRG-vikt

o

åtgärdskod kopplade till sjukdomsfall

o

läkemedels ATC-kod
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Information om fakturerad vårdkontakt
o

brutto + nettobelopp

o

avdrag, rabatt, påslag

o

patientavgift (öppenvård, erlagd öppenvård, nedsatt kategori, frikortsgrundad
indikator, slutenvård)

Information som anges vid kreditering
o

referens till faktura

o

referens till originalfakturans fakturaunderlag

o

referens till radnummer som finns på originalfakturans fakturaunderlag

o

orsak till kreditering

Information om verksamhet
o

medicinskt verksamhetsområde (klinikkod/specialitet)

o

verksamhetskod

o

vårdnivå (primärvård, länsvård, regionvård, riksvård)

Kategorisering
o

av prissättning (för olika typer at debiteringar)

o

för prislista (aktuella samverkansavtal)

4. Landstingens menprövning vid utlämnande av
fakturaunderlag
Hälso- och sjukvårdssekretessen är som utgångspunkt en ”stark” sekretess. Den juridiska
analysen i projektet har emellertid gett vid handen att det finns lättnader i hälso- och
sjukvårdssekretessen. Lättnaderna avser utbyte av patientrelaterade individuppgifter mellan
kommuner och landsting för ändamålen forskning, framställning av statistik eller för
administration på verksamhetsområdet. Som exempel nämns i förarbetens faktureringsunderlag.
Den aktuella bestämmelsen finns i 25 kap. 11 § 5 p. offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
Skaderekvisitet är rakt, dvs. utgångspunkten är att uppgifterna får lämnas ut för nu nämnda
ändamål. Sekretess råder dock om det kan antas om patienten eller närstående kan lida men om
uppgifterna röjs.
En viktig del i skadeprövningen är givetvis vem som är mottagare av uppgifterna och om
mottagaren omfattas av en straffsanktionerad tystnadsplikt. Enligt förarbetena är
informationsutbytet med stöd av den sekretessbrytande bestämmelsen patientadministration och
utgör därmed en integrerad del av hälso- och sjukvården. Uppgifterna skyddas därför mot
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åtkomst av utomstående genom hälso- och sjukvårdssekretessen oberoende av vilken enhet
inom hälso- och sjukvårdsorganisationen (kommun eller landsting) som handhar uppgifterna.
Som regel ska en myndighet göra en konkret och individuell prövning av ett utlämnande,
uppgift för uppgift. Ibland kan emellertid en sådan procedur vara praktiskt ogenomförbar när
utlämnande av mer omfattande poster eller volymer av uppgifter om enskilda, vilket kan
aktualiseras vid utomlänsfakturering. Myndigheten, till exempel en nämnd i ett landsting som
ansvarar för hälso- och sjukvård eller central ekonomiadministration, kan helt enkelt inte bilda
sig en rimlig uppfattning om den särskilda skaderisk som kan vara förbunden med varje enskild
uppgift som kontinuerligt tillförs patientens journal.
I sådana situationer får i stället en myndighet göra en schabloniserad menprövning, i analogi
med vad som i förarbetena till den äldre sekretesslagen förordas vid så kallat massuttag (prop.
1979/80:2 Del A s. 80 f.). De kunskaper som myndigheten har om mottagaren eller mottagarna,
hur dessa kommer att hantera uppgifterna och vilken risk för ytterligare spridning som finns,
kan då – tillsammans med en bedömning av den skaderisk som typiskt sett är förbunden med
uppgifter av aktuellt slag – i de allra flesta fall ge fullt tillräckligt underlag för bedömningen av
om sekretessbestämmelsens skaderekvisit är uppfyllt och sekretess därmed gäller eller inte
gäller gentemot mottagaren i fråga.
Hur denna prövning praktiskt ska genomföras framgår inte av förarbetena. Rättsordningen har
således överlämnat till myndigheterna att laga på bästa sätt för att upprätthålla kravet på
skadeprövning vid utlämnande av samma slag av uppgifter som sker återkommande och i större
poster.
Utgångspunkten i OSL är att menprövningen ska göras av den som förfogar över uppgifterna,
t.ex. hälso- och sjukvårdspersonalen eller annan befattningshavare inom nämnden. Dessa agerar
här i rollen som företrädare för myndigheten. Även myndigheten själv kan givetvis fatta beslut
om utlämnande, t.ex. en nämnd.
Det torde inte finnas några hinder för att den nämnd som ansvarar för uppgifterna hos en
vårdmyndighet att göra en schabloniserad skadeprövning av det slag som beskrivs ovan.
Beslutet kan vidare läggas till grund för instruktioner till ett personuppgiftsbiträde som för
vårdgivarens räkning administrerar utlämnandet. Det är olämpligt att lägga uppgiften att göra en
schabloniserad menprövning på en enskild tjänsteman när det rör sig om så stora mängder
uppgifter.
Det torde inte finnas några rättsliga hinder för att lägga "menprövningsbeslutet" till grund för
återkommande och automatiserade utlämnanden, förutsatt att beslutet är tillräckligt specifikt.
Självklart ska beslutet följas upp med viss regelbundenhet av myndigheten i syfte att korrigera
eller förhindra avvikelser från beslutet. Det underlättar om myndigheten i beslutet, som riktar
sig till den eller de som ska verkställa beslutet, infogar instruktioner om de kontroller som ska
utföras när ett utlämnande av uppgifter aktualiseras och där det är befogat att göra en individuell
menprövning.
En nationell tjänst för utomlänsfakturering som baseras på enskilda landstings utlämnande av
uppgifter kräver samordning, därav detta regelverk som grund för beslut hos landstingen om
utlämnande av faktureringsunderlag.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid:

2018-02-20, kl 09:00-16:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 40

Motion – Nu blir vi väl MR-region
Diarienummer: RJL 2017/1424
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Ge regionledningskontoret i uppdrag att ge en
återkoppling av vårt MR-arbete och koppling till SKL:s
plattform före sommaren.
Sammanfattning
Motion från ledamöterna Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth
Töre och Lennart Karlsson, som bifallits av regionfullmäktige
2018-02-06.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2018-02-06
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-11-28
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-11-14
 Tjänsteskrivelse 2017-11-06
 Motion 2017-04-25
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Ord
Rätt utdraget,

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid:
Intygar

Lena Strand

2018-02-20, kl 09:00-16:00

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 1-23
Tid:

2018-02-06 kl. 09:00-17:20

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§15

Motion - Nu blir vi väl MR-Region
Diarienummer: RJL 2017/1424
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 Motionen är besvarad med tillägg om att Region
Jönköpings län har ambitionen om att bli en MR-region
för mänskliga rättigheter.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart
Karlsson, Vänsterpartiet föreslår i inkommen motion:
 Att Region Jönköpings län blir en MR-region, registrerad
hos Sveriges Kommuner och Landsting – SKL.
 Att en tvärpolitisk kommitté tillsätts för att utforma en
budgetförankrad handlingsplan för att inleda MR-arbetet.
 Att årliga redovisningar sker till regionfullmäktige vad
gäller metod, utförande och utfall.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-11-28
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-14
 Tjänsteskrivelse 2017-11-06
 Motion 2017-04-25
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag att
motionen ska anses besvarad med tillägg om att Region
Jönköpings län har ambitionen att bli en MR-region. I yrkandet
instämmer Malin Wengholm (M) och Marianne Andersson (KD).
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - kansli

Vid protokollet
Linda Byman

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 1-23
Tid:

2018-02-06 kl. 09:00-17:20

Justeras

Hans Rocén (M)
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Erik Lagärde (KD)

Sibylla Jämting (MP)

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 199-227
Tid:

2017-11-28 09:00-15:25

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 219

Motion - Nu blir vi väl MR-region
Diarienummer: RJL 2017/1424
Beslut
Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige besluta
 Motionen är besvarad med tillägg om att Region
Jönköpings län har ambitionen om att bli en MR-region.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart
Karlsson, Vänsterpartiet föreslår i motion:
 Att Region Jönköpings län blir en MR-region, registrerad
hos Sveriges Kommuner och Landsting – SKL.
 Att en tvärpolitisk kommitté tillsätts för att utforma en
budgetförankrad handlingsplan för att inleda MR-arbetet.
 Att årliga redovisningar sker till regionfullmäktige vad
gäller metod, utförande och utfall.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-14
 Tjänsteskrivelse 2017-11-06
 Motion 2017-04-25
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk

Sibylla Jämting

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 199-227
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-11-28 09:00-15:25

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid:

2017-11-14, kl 09:00-14:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 201

Motion - Nu blir vi väl MR-region
Diarienummer: RJL 2017/1424
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår
 Motionen besvarad efter komplettering av svaret avseende
certifiering och registrering.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart
Karlsson, Vänsterpartiet föreslår i motion; att Region Jönköpings
län blir en MR-region, registrerad hos SKL, att en tvärpolitisk
kommitté tillsätts för att utforma en budgetförankrad
handlingsplan för att inleda MR-arbetet, att årliga redovisningar
sker till regionfullmäktige vad gäller metod, utförande och utfall.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-11-06
 Motion 2017-04-25
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar att motionen anses besvarad. Föreslår att
motionssvaret kompletteras med att det inte finns någon
certifiering eller registrering hos Sveriges Kommuner och
Landsting.
Carina Ödebrink och Sibylla Jämting återkommer i ärendet vid
styrelsens sammanträde den 28 november.
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att motionen är
besvarad.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid:

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Ord
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-11-14, kl 09:00-14:15

TJÄNTESKRIVELSE
2017-11-14
Region Jönköpings län
Regionfullmäktige

Motion - Nu blir vi väl MR-region
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Motionen är besvarad

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet
har inkommit med motionen: Nu blir vi väl MR-region. Förslaget är att motionen
är besvarad.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet
föreslår i motion
- att Region Jönköpings län blir en MR-region, registrerad hos SKL
- att en tvärpolitisk kommitté tillsätts för att utforma en budgetförankrad
handlingsplan för att inleda MR-arbetet
- att årliga redovisningar sker till regionfullmäktige vad gäller metod, utförande
och utfall
Som motionärerna skriver så görs redan nu insatser i Regional Jönköpings län
inom området Mänskliga rättigheter. I Hållbarhetsprogrammet ingår Social
hållbarhet, som en av fyra delar. I programmet står: Social hållbarhet 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, goda arbetsvillkor, tillgång till ett brett
kulturliv, möjlighet att engagera sig i samhället, möjlighet till
kompetensutveckling och ett meningsfullt liv. Vår utgångspunkt är att människor
med olika bakgrund, färdigheter och livserfarenheter berikar varandra med ny
kunskap och nya insikter.

Stöd från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
SKL ger stöd i ett systematiskt arbete kring mänskliga rättigheter och har
utvecklat en plattform för policy- och verksamhetsutveckling inom MR,
Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Tanken är att den ska fungera
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som utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg i arbetet med mänskliga rättigheter
på lokal och regional nivå. SKL har också tagit fram en webbutbildning.
Utgångspunkten i plattformen är uppdraget som samhällsaktör, demokratiaktör,
välfärdsaktör och arbetsgivare och hur dessa uppdrag kopplas till säkerställandet
av mänskliga rättigheter. Plattformen är tänkt att prövas och utvecklas efter hand.
Bakgrunden till att plattformen togs fram är att arbetet med mänskliga rättigheter
behöver konkretiseras och systematiseras och bli en del av ordinarie verksamhet i
stället för att vara splittrat och ses som något extra.
Städer, kommuner och regioner kan göra ett åtagande att bli MR-region eller MRkommun. Det finns dock ingen enhetlig internationell standard att utgå ifrån. SKL
beskriver några punkter som särskilt viktiga att sträva efter för att MR-arbetet ska
konkretiseras, systematiseras och genomsyra verksamheten. De innebär ett
tydliggörande av åtaganden som regleras i lagstiftning och som sedan varje
kommun och region själva arbetar med utifrån sina förutsättningar.
1. Ett lokalsamhälle där alla tar aktivt ansvar för att förverkliga mänskliga
rättigheter och i detta samarbetar med det civila samhället och andra aktörer.
2. Kunskap och medvetenhet om de mänskliga rättigheterna hos förtroendevalda,
tjänstepersoner, medborgare och det civila samhället.
3. Ett åtagande att införliva mänskliga rättigheter i formella riktlinjer, rutiner och
aktiviteter för att på så sätt i allt högre grad respektera, skydda och främja de
mänskliga rättigheterna.
4. Att synliggöra dilemman och eventuella konflikter som uppstår när de olika
rättigheterna ska förverkligas.
5. Att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och främjas vid
tecknandet av kommunala kontrakt och andra rättsliga avtal.
6. Att utveckla lämpliga mekanismer för att regelbundet följa upp och
kommunicera resultat.
I plattformen lyfts också viktiga områden att arbeta med som samhällsaktör,
demokratiaktör, välfärdsaktör och arbetsgivare.
SKL uppger att i nuläget finns det ingen kommun eller region som utropat sig till
MR-kommun eller region. Däremot finns ett antal kommuner med politiska beslut
eller avsiktsförklaringar att arbeta för att bli en. Det finns inte någon certifiering.
SKL:s omvärldsbevakning visar att internationellt har de flesta som utropat sig till
MR-stad någon typ av systematisk ansats för att säkerställa de mänskliga
rättigheterna.
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MR-dagar i Jönköping 2017
9-11 november 2017 hålls Mänskliga rättighetsdagarna i Jönköping. Region
Jönköpings län har bidragit till att Jönköping valts ut som plats för konferensen
och är en av medarrangörerna. Vi har medverkat i förarbeten, med finansiering
och är aktiva under dagarna, som utställare, seminariehållare och deltagare.
Det är naturligt att fortsätta utveckla arbetet inom området Mänskliga Rättigheter
inom Hållbarhetsprogrammet - Social hållbarhet. Arbetet kan inriktas på att
systematisera och utveckla pågående arbete och på så sätt ta till vara det arbete
som redan bedrivs och använda den rika kunskap och erfarenhet av systematiskt
utvecklingsarbete som finns. Inriktning i förvaltningen bör också vara att i första
hand arbeta inom befintliga strukturer och mötesforum för att få ett brett
genomslag.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid:

2017-06-13, kl 11:00-15:25

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 103

Fördelning av inkomna motioner
Beslut
Regionstyrelsens
 Fördelar motioner enligt nedan
Gör primärvården i vår region mer likvärdig och jämlik
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1427
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Nu blir vi väl MR-Region?
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1424
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott
Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1420
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Är den läkartiden som erbjuds patienter på äldreboenden verkligen tillräcklig?
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1419
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Pröva digital tolkning
Anne Karlsson, Katja Ganekind, Robert Andersson, Helena Elmqvist, Anders
Gustafsson, Elisabeth Werner, Samuel Godrén och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1415
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Låt Spira spridas och spira för alla
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1342
Remitterat till: Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid:

2017-06-13, kl 11:00-15:25
Hund i Regionens tjänst
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1341
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno Virta (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1266
Remitterad till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Pendlare behöver fler morötter och mindre piska
Mauno Virta och Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1267
Remitterad till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Anne Karlsson, Helena Elmqvist, Samuel Godrén, Elisabeth Werner, SvenEvert Gunnarsson, Ulf Svensson, Katja Ganekind och Robert Andersson (SD)
Datum: 2017-04-18
Dnr: RJL 2017/1172
Remitterad till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Helena Elmqvist, Anne Karlsson, Samuel Godrén, Katja Ganekind, Robert
Andersson, Elisabeth Werner, Anders Gustafsson och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-03-31
Dnr: RJL 2017/1042
Remitterad till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
ordförande

Marcus Eskdahl

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-06-13, kl 11:00-15:25

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid:

2018-02-20, kl 09:00-16:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 41

Motion – Bygg studentbostäder i Regionens
regi
Diarienummer: RJL 2017/752
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Ge regionledningskontoret i uppdrag att notera och
förmedla fullmäktiges beslut till ledamöterna i
Bostadsbyggen i Jönköping AB samt till nämnden
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
Sammanfattning
Motion från ledamoten Simon Johansson som bifallits av
regionfullmäktige 2018-02-06.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2018-02-06
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-11-28
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-11-14
 Tjänsteskrivelse 2017-11-04
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-10-03
 Motion 2017-03-09
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Ord

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-02-20, kl 09:00-16:00

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 1-23
Tid:

2018-02-06 kl. 09:00-17:20

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§16

Motion - Bygg studentbostäder i regionens regi
Diarienummer: RJL 2017/752
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 Motionen är besvarad med följande tillägg:
Det är angeläget att Region Jönköpings län är aktiv i
framtida planering när det gäller studentbostäder utifrån
behovet av personalförsörjning.
Sammanfattning
Simon Johansson, Socialdemokratern föreslår i motion att Region
Jönköpings län tar initiativ till att, i det gemensamt ägda
Bostadsbyggen AB, planera och påbörja byggnation av
studentlägenheter.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-11-28
 Protokollsutdrag 2017-11-14
 Tjänsteskrivelse 2017-11-04
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-10-03
 Motion 2017-03-09
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Simon Johansson (S) yrkar bifall till motionen och
regionstyrelsens förslag med tillägg om att ”det är angeläget att
Region Jönköpings län är aktiv i framtida planering när det gäller
studentbostäder utifrån behovet av personalförsörjning”. I
yrkandet instämmer Malin Wengholm (M) och Carina
Ödebrink (S).
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – kansli

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 1-23
Tid:

2018-02-06 kl. 09:00-17:20

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras

Hans Rocén (M)
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Erik Lagärde (KD)

Sibylla Jämting (MP)

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 199-227
Tid:

2017-11-28 09:00-15:25

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 220

Motion - Bygg studentbostäder i regionens regi
Diarienummer: RJL 2017/752
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att
 Motionen är besvarad med följande tillägg:
Det är angeläget att Region Jönköpings län är aktiv i
framtida planering när det gäller studentbostäder utifrån
behovet av personalförsörjning.
Sammanfattning
Simon Johansson, Socialdemokratern föreslår i motion att Region
Jönköpings län tar initiativ till att, i det gemensamt ägda
Bostadsbyggen AB, planera och påbörja byggnation av
studentlägenheter.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag 2017-11-14
 Tjänsteskrivelse 2017-11-04
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-10-03
 Motion 2017-03-09
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar på att motionen är besvarad med följande
tillägg: Det är angeläget att Region Jönköpings län är aktiv i
framtida planering när det gäller studentbostäder utifrån behovet
av personalförsörjning.
Styrelsen godkänner ovanstående tillägg.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 199-227
Tid:

2017-11-28 09:00-15:25

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Sibylla Jämting

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid:

2017-11-14, kl 09:00-14:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 202

Motion - Bygg studentbostäder i regionens regi
Diarienummer: RJL 2017/752
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår
 Motionen besvarad.
Sammanfattning
Simon Johansson, Socialdemokraterna föreslår i motion att
Region Jönköpings län tar initiativ till att, i det gemensamt ägda
Bostadsbyggen AB, planera och påbörja byggnation av
studentlägenheter.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-11-04
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-10-03
 Motion 2017-03-09
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordförande och Carina Ödebrink yrkar på att motionen är
besvarad.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Ord
Lena Strand

TJÄNSTESKRIVELSE
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Region Jönköpings län
Regionfullmäktige

Motion - Bygg studentbostäder i
regionens regi
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Motionen är besvarad

Sammanfattning
Simon Johansson, Socialdemokraterna, har inkommit med motionen: Bygg
studentbostäder i regionens regi. Förslaget är att motionen är besvarad.

Information i ärendet
Simon Johansson, Socialdemokraterna föreslår i motion
- att Region Jönköpings län tar initiativ till att, i det gemensamt ägda
Bostadsbyggen AB, planera och påbörja byggnation av studentlägenheter.
Vid ägarsamråd i Bostadsbyggen AB 5 september 2017 var ägarna Riksbyggen
och Region Jönköpings län eniga om att skapa möjlighet att bygga cirka 50
studentbostäder på Rosenlund genom att försälja en del av kvarteret Vårdaren 8.
Vidare framförde Region Jönköpings län att det är angeläget att lediga lägenheter
i Bostadsbyggens bestånd i större utsträckning anvisas till studenter. Styrelsen i
Bostadsbyggen AB arbetar nu vidare med dessa frågor.

Bakgrund
Behov av studentbostäder
I Jönköpings kommun finns, liksom i andra städer med universitet och högskolor
brist på studentbostäder, särskilt vid terminsstarten på hösten. Vätterhem ser inte
att det är någon stor brist på studentbostäder sett över hela året i Jönköping. Men
enligt Vätterhem krävs det två år i bostadskön för att få chansen till en

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-11-14

2017/752

studentlägenhet till starten av höstterminen. Till vårterminen har efterfrågan
minskat och man kan lättare komma till studentbostad i ytterområdena.
Bostäder är en viktig attraktivitetsfaktor för studenter. Sedan flera år planerar
Region Jönköpings län tillsammans med Hälsouniversitetet i Linköping att
bedriva läkarutbildning från termin sju. Det pågår ett omfattande planeringsarbete
inom många olika områden. Ett område som tidigt definierades var vikten av
tillgång till studentbostäder i främst Jönköping. Kontakter är etablerade med
Regionfastigheter, Jönköping University och Vätterhem.
Utveckling av kvarteret Vårdaren 8
Under hösten 2015 uppstod stora arbetsmiljöproblem i administrativa lokaler på
delar av Rosenlundsområdet, som efter hand ledde till utflyttning under 2016.
I december 2016 hölls ett ägarsamråd i Bostasbyggen AB med dialog om lokaler
som varit föremål för utflyttning och behov av nya lokaler på Rosenlundsområdet.
Under februari fördes en dialog i Region Jönköpings län om behov av
administrativa lokaler, studentbostäder och tekniska installationer på
Rosenlundsområdet. Inriktning avseende studentbostäder var att medverka till att
studentlägenheter byggs på tomten.
I februari och mars 2017 hölls nya ägarsamråd om bland annat Region Jönköpings
läns behov av administrativa lokaler och studentbostäder.
Vid ägarsamråd 8 mars presenterades ett förslag med ”inritad bebyggelse utav
studentlägenheter i enlighet med Regionens önskemål” (från protokoll).
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid:

2017-10-03, kl 09:00-13:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 181

Inför beredning av motion: Bygg
studentbostäder i Regionens regi
Diarienummer: RJL 2017/752
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Ger regionledningskontoret i uppdrag att inför beredning
av rubricerade motion utgå från de underlag som finns
från de diskussioner som förts med Bostadsbyggen,
 Omvärldsbevakning avseende behov av studentbostäder.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Maria Frisk
1:e vice ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid:

2018-02-20, kl 09:00-16:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 42

Motion – Dags att kartlägga
läkemedelsberoendet
Diarienummer: RJL 2017/400
Beslut
Regionstyrelsens föreslås
 Remittera uppdraget i den bifallna motionen till nämnden
för folkhälsa och sjukvård.
Sammanfattning
Motion från ledamot Mikael Ekvall som bifallits av
regionfullmäktige 2018-02-06.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2018-02-06
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-01-30
 Protokollsutdrag nämnden för folkhälsa och sjukvård
2017-11-21
 Tjänsteskrivelse daterat 2017-11-06
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20
 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård
2017-09-12
 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30
 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-05-09
 Motion daterad 2017-02-06
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid:

Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Ord
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-02-20, kl 09:00-16:00

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 1-23
Tid:

2018-02-06 kl. 09:00-17:20

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§10

Motion - Dags att kartlägga
läkemedelsberoendet
Diarienummer: RJL 2017/400
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 Motionen bifalls i sin helhet.
Sammanfattning
I motionen föreslår Mikael Ekvall, Vänsterpartiet att:
 Region Jönköpings län kartlägger läkemedelsberoendet i
den egna regionen,
 Kartläggningen presenteras inför regionfullmäktige
tillsammans med åtgärdsförslag.
Motionen har behandlats i nämnden för folkhälsa och sjukvård.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-01-30
 Protokollsutdrag nämnden för folkhälsa och sjukvård
2017-11-21
 Tjänsteskrivelse daterat 2017-11-06
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20
 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 201709-12
 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30
 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-05-09
 Motion daterad 2017-02-06
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Maria Fisk (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag om att
1:a att-satsen är besvarad och 2:a att-satsen avslås.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 1-23
Tid:

2018-02-06 kl. 09:00-17:20

Marcus Eskdahl (S) med instämmande av Jonas Nilsson (S),
Sibylla Jämting (MP) och Eva Eliasson (S) yrkar bifall till 1:a attsatsen, om att Region Jönköpings län bör kartlägga
läkemedelsberoendet i den egna regionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer första att-satsen under proposition och finner
att regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens
förslag.
Votering begärs där regionstyrelsens förslag om att 1:a att-satsen
är besvarad blir huvudförslag och som motförslag utses Mikael
Ekvalls bifall till 1:a att-satsen.
Votering genomförs med följande voteringsproposition och utfall:
JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 40 ledamöter.
NEJ för bifall till Mikael Ekvall förslag röstar 41 ledamöter.
Bilaga 3: Voteringslista nr 1.
På ordförandens fråga bifalls även 2:a att-satsen.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör
Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Linda Byman
Justeras

Hans Rocén (M)
Ordförande

Erik Lagärde (KD)

Sibylla Jämting (MP)

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 1-23
Tid:
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-02-06 kl. 09:00-17:20

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-25
Tid:

2018-01-30, kl 09:00-14:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§9

Motion – Dags att kartlägga
läkemedelsberoendet
Diarienummer: RJL 2017/400
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att
 1:a att-satsen är besvarad
 2:a att-satsen avslås med förklaringen att det är
regionfullmäktige som bestämmer vilken information som
ska lämnas.
Sammanfattning
I motion föreslår Mikael Ekvall, Vänsterpartiet att:
 Region Jönköpings län kartlägger läkemedelsberoendet i
den egna regionen,
 Kartläggningen presenteras inför regionfullmäktige
tillsammans med åtgärdsförslag.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från nämnden FS 2017-11-21
 Tjänsteskrivelse daterat 2017-11-06
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20
 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
 Protokollsutdrag FS 2017-09-12
 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30
 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12
 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-05-09
 Motionen daterad 2017-02-06
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Maria Frisk yrkar bifall till nämndens FS förslag, innebärande
att första 1:a att-satsen är besvarad och avslag till 2:a att-satsen.
Marcus Eskdahl yrkar bifall till 1:a att-satsen och avslag till den
2:a att-satsen med instämmande av Sibylla Jämting.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-25
Tid:

2018-01-30, kl 09:00-14:45

Beslutsgång
Ordföranden finner att styrelsen efter votering avseende den
1:a att-satsen, med följande voteringsproposition och utfall:
JA för Maria Frisks förslag om att 1:a att-satsen är besvarad
röstar: Maria Frisk, Helena Stålhammar, Jimmy Ekström, Malin
Olsson, Bertil Nilsson, Anna-Karin Yngvesson, Samuel Godrén
och Malin Wengholm.
NEJ för bifall till Mikael Ekvall, Marcus Eskdahl och Sibylla
Jämtings förslag röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström,
Jonas Nilsson, Rachel De Basso, Sibylla Jämting, Mikael Ekvall
och Ann-Kristin Göransson.
bifaller Maria Frisks yrkande om att 1:a att-satsen är besvarad.
Ordföranden ställer härefter proposition på 2:a att-satsen och
finner att styrelsen bifaller Maria Frisk yrkande om avslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Malin Olsson

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 103

Motion – Dags att kartlägga
läkemedelsberoendet
Diarienummer: RJL2017/400
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta
1.

1:a att-satsen är besvarad.

2.

2:a att-satsen avslås med förklaringen att det är
regionfullmäktige som bestämmer vilken information som
ska lämnas.

Reservationer
Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet
lämnas information i ärendet till Nämnden för Folkhälsa och
sjukvård. Efter behandling i Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
finns ett förslag till beslut.
Beslutsunderlag


Beslutsunderlag daterat 2017-11-06



Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06



Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20



Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27



Protokollsutdrag FS 2017-09-12



Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30



Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12



Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-05-09



Motionen daterad 2017-02-06

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Bengt-Ove Eriksson, Sibylla Jämting och Marcus Eskdahl yrkar
bifall till 1:a att-satsen.
Helena Stålhammar yrkar att 1:a att-satsen ska vara besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att nämnden bifaller Helena Stålhammars yrkande att 1:a
att-satsen ska vara besvarad.
På ordförandens fråga bifaller nämnden att 2:a att-satsen avslås,
med förklaringen att det är regionfullmäktige som bestämmer
vilken information som ska lämnas.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Marianne Andersson

Eva Eliasson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 133-143
Tid:

2017-11-06, kl 08:00-10:05

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 135

Motion – Dags att kartlägga
läkemedelsberoendet
Diarienummer: RJL2017/400
Beslut
Nämnden föreslås besluta
1.

Motionen är besvarad.

2.

2:a att-satsen avslås, med förklaringen att det är
regionfullmäktige som bestämmer vilken information som
ska lämnas.

Sammanfattning
Motionen från Mikael Ekvall, Västerpartiet anmäls till presidiet
2017-06-12. Vid nämndens sammanträde 2017-09-12
informerade Mårten Lindström om läkemedel och läkemedelsberoende. Presidiet fick i uppdrag att bereda motionen. Ett förslag
till beslut finns nu framtaget.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20



Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27



Protokollsutdrag FS 2017-09-12



Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30



Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12



Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-05-09



Motionen daterad 2017-02-06

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Maria Frisk föreslår med instämmande av Helena Stålhammar att
motionen ska vara besvarad och att 2:a att satsen ska avslås med
förklaringen att det är regionfullmäktige som bestämmer vilken
information som ska lämnas.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 133-143
Tid:

2017-11-06, kl 08:00-10:05

Marcus Eskdahl avvaktar med besked till nämndens sammanträde
angående första att-satsen.
Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

MOTION
2017-11-06

1(5)

RJL 2017/400

Förvaltningsnamn
Avsändare
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Motion – Dags att kartlägga
läkemedelsberoendet
Förslag till beslut
Nämnden föreslår fullmäktige besluta
1. Motionen är besvarad.
2. 2:a att satsen avslås med förklaringen att det är regionfullmäktige som
bestämmer vilken information som ska lämnas.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i
ärendet till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i Nämnden för
Folkhälsa och sjukvård finns ett förslag till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet, föreslår i motionen Dags att kartlägga
läkemedelsberoendet att:


Region Jönköpings län kartlägger läkemedelsberoendet i den egna
regionen.



Kartläggningen presenteras inför Regionfullmäktige tillsammans med
åtgärdsförslag.

Region Jönköpings läns läkemedelskommitté har två förskrivningsmål som berör
beroende framkallande läkemedel:
 Minskad förskrivning av pregabalin (Lyrica)
 Minskad förskrivning av långverkande bensodiazepiner till 75 år och äldre
I uppföljningen av dessa förskrivningsmål ses en skillnad mellan vårdcentraler.
Gällande bensodiazepiner finns också skillnader mellan kvinnor och män.
Uppföljning sker månadsvis i Diverportalen. Diagram 1 visar hur mycket
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bensodiazepiner (för alla åldrar) som har hämtats ut på apotek uppdelat på kvinnor
och män samt jämfört per kommun inom vår region.

Diagram1: Bensodiazepiner DDD(daglig dygns dos) per tusen invånare,
jämförelse mellan kön och kommun
Vid en jämförelse med riket så ligger Region Jönköpings län lite över rikssnittet.
(diagram 2)

Diagram 2: BensodiazepinerDDD(daglig dygns dos) per tusen invånare, jämfört
med riket
För pregabalin (Lyrica) ses inte samma tydliga skillnad mellan kvinnor och män,
men däremot skillnader på kommunnivå. (diagram 3)
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Diagram 3: Pregabalin (Lyrica) DDD(daglig dygns dos) per tusen invånare,
jämförelse mellan kön och kommun
Vid en jämförelse med riket så ligger Region Jönköpings län lite över rikssnittet.
(diagram 4)

Diagram 4: Pregabalin (Lyrica) DDD (daglig dygns dos) per tusen invånare,
jämfört med riket
Det finns kunskapsstöd (FAKTA) som innehåller bland annat stöd vid
förskrivning av dessa läkemedel. Det finns också ett program för utsättning av
läkemedel som heter FAS-UT.
Stöd för invånarna finns på 1177.se.
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Regeringen antog 2016-02-24 en ny ANDT-strategi (alkohol, narkotika,
dopningsmedel och tobak) för 2016-2120. Den listar sex mål:
1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och
tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt
bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller
tobak ska successivt minska.
4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska
utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och
stöd av god kvalitet.
5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på
grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel
eller tobak ska minska.
6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.
Missbruk beskrivs i rapporten ”ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i
den svenska befolkningen 2013 - en studie med fokus på missbruk och beroende
samt problem för andra än brukaren relaterat till alkohol, narkotika, dopning och
tobak”. Rapporten är skriven av Mats Ramstedt, Erica Sundin, Jonas Landberg
och Jonas Raninen.
I rapporten konstateras att ”lägst prevalens vad gäller missbruk och beroende
finner vi för läkemedel. 0,5 % av befolkningen bedöms vara beroende av
läkemedel under de senaste 12 månaderna, om man till dessa lägger andelen som
bedöms missbruka läkemedel uppgår prevalensen till 0,6 % eller omkring 45 000
individer. Män och kvinnor ligger här i stort sett på samma nivå. Siffran är något
lägre än vad som framkom i en skattning från FHI (redovisad i
Missbruksutredningen: SOU 2011:35) där 1,1 % av befolkningen mellan 16 och
64 år uppfyllde kriterierna för skadligt bruk eller beroende av läkemedel.”
En kartläggning utöver förskrivningsmålen ger inte en adekvat bild av missbruket.
Eftersom tillgång till receptbelagda läkemedel är möjligt via flera olika kanaler t
ex som bekanta, stöld, förskrivning och illegala nätapotek.
En sökning på www.flashback.se visar dels hur man enkelt kan få information om
doser och hur de administreras samt via vilka illegala nätapotek som säljer.
Ytterligare finns även feedback kring kvalitet och leveranssäkerhet beträffande
illegala nätapotek. Tillsynsmyndighet är Läkemedelsverket för det som inte är
narkotikaklassat och polisen vad avser narkotika. Det är sannolikt mycket svårt att
kontrollera verksamheten, och både utländska och svenska domännamn
förekommer. Genomgående förefaller vara att man har betalning via bitcoin, som
gör spårning svårt.
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Region Jönköpings län fortsätter att arbeta med kunskapsstöd till förskrivare,
information till invånare, uppföljande siffror och jämförelser med riket. Det pågår
också redan arbete som bedrivs via bl.a. beroendeenheter, smärtmottagningar.
Även en överenskommelse är antagen i ledningsgruppen för samverkan samt
Strategigrupp Missbruk/Psykiatri kring samverkan gällande vård och stöd för
personer med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, samt läkemedel mellan kommunerna och Region
Jönköpings län. Överenskommelsen gäller från 1 januari 2016.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20



Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27



Protokollsutdrag FS 2017-09-12



Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30



Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12



Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-05-09



Motionen daterad 2017-02-06

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

MOTION
2017-10-20
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Förvaltningsnamn
Avsändare
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Faktaunderlag: Motion – Dags att kartlägga
läkemedelsberoendet
Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i
ärendet till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i Nämnden för
Folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet, föreslår i motionen Dags att kartlägga
läkemedelsberoendet att:


Region Jönköpings län kartlägger läkemedelsberoendet i den egna
regionen.



Kartläggningen presenteras inför Regionfullmäktige tillsammans med
åtgärdsförslag.

Region Jönköpings läns läkemedelskommitté har två förskrivningsmål som berör
beroende framkallande läkemedel:
 Minskad förskrivning av pregabalin (Lyrica)
 Minskad förskrivning av långverkande bensodiazepiner till 75 år och äldre
I uppföljningen av dessa förskrivningsmål ses en skillnad mellan vårdcentraler.
Gällande bensodiazepiner finns också skillnader mellan kvinnor och män.
Uppföljning sker månadsvis i Diverportalen. Diagram 1 visar hur mycket
bensodiazepiner (för alla åldrar) som har hämtats ut på apotek uppdelat på kvinnor
och män samt jämfört per kommun inom vår region.
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Diagram1: Bensodiazepiner DDD(daglig dygns dos) per tusen invånare,
jämförelse mellan kön och kommun
Vid en jämförelse med riket så ligger Region Jönköpings län lite över rikssnittet.
(diagram 2)

Diagram 2: BensodiazepinerDDD(daglig dygns dos) per tusen invånare, jämfört
med riket
För pregabalin (Lyrica) ses inte samma tydliga skillnad mellan kvinnor och män,
men däremot skillnader på kommunnivå. (diagram 3)
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Diagram 3: Pregabalin (Lyrica) DDD(daglig dygns dos) per tusen invånare,
jämförelse mellan kön och kommun
Vid en jämförelse med riket så ligger Region Jönköpings län lite över rikssnittet.
(diagram 4)

Diagram 4: Pregabalin (Lyrica) DDD (daglig dygns dos) per tusen invånare,
jämfört med riket
Det finns kunskapsstöd (FAKTA) som innehåller bland annat stöd vid
förskrivning av dessa läkemedel. Det finns också ett program för utsättning av
läkemedel som heter FAS-UT.
Stöd för invånarna finns på 1177.se.
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Regeringen antog 2016-02-24 en ny ANDT-strategi (alkohol, narkotika,
dopningsmedel och tobak) för 2016-2120. Den listar sex mål:
1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och
tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt
bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller
tobak ska successivt minska.
4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska
utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och
stöd av god kvalitet.
5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på
grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel
eller tobak ska minska.
6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.
Missbruk beskrivs i rapporten ”ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i
den svenska befolkningen 2013 - en studie med fokus på missbruk och beroende
samt problem för andra än brukaren relaterat till alkohol, narkotika, dopning och
tobak”. Rapporten är skriven av Mats Ramstedt, Erica Sundin, Jonas Landberg
och Jonas Raninen.
I rapporten konstateras att ”lägst prevalens vad gäller missbruk och beroende
finner vi för läkemedel. 0,5 % av befolkningen bedöms vara beroende av
läkemedel under de senaste 12 månaderna, om man till dessa lägger andelen som
bedöms missbruka läkemedel uppgår prevalensen till 0,6 % eller omkring 45 000
individer. Män och kvinnor ligger här i stort sett på samma nivå. Siffran är något
lägre än vad som framkom i en skattning från FHI (redovisad i
Missbruksutredningen: SOU 2011:35) där 1,1 % av befolkningen mellan 16 och
64 år uppfyllde kriterierna för skadligt bruk eller beroende av läkemedel.”
En kartläggning utöver förskrivningsmålen ger inte en adekvat bild av missbruket.
Eftersom tillgång till receptbelagda läkemedel är möjligt via flera olika kanaler t
ex som bekanta, stöld, förskrivning och illegala nätapotek.
En sökning på www.flashback.se visar dels hur man enkelt kan få information om
doser och hur de administreras samt via vilka illegala nätapotek som säljer.
Ytterligare finns även feedback kring kvalitet och leveranssäkerhet beträffande
illegala nätapotek. Tillsynsmyndighet är Läkemedelsverket för det som inte är
narkotikaklassat och polisen vad avser narkotika. Det är sannolikt mycket svårt att
kontrollera verksamheten, och både utländska och svenska domännamn
förekommer. Genomgående förefaller vara att man har betalning via bitcoin, som
gör spårning svårt.
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Region Jönköpings län fortsätter att arbeta med kunskapsstöd till förskrivare,
information till invånare, uppföljande siffror och jämförelser med riket. Det pågår
också redan arbete som bedrivs via bl.a. beroendeenheter, smärtmottagningar.
Även en överenskommelse är antagen i ledningsgruppen för samverkan samt
Strategigrupp Missbruk/Psykiatri kring samverkan gällande vård och stöd för
personer med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, samt läkemedel mellan kommunerna och Region
Jönköpings län. Överenskommelsen gäller från 1 januari 2016.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 117-132
Tid:

2017-09-27, kl 08:00-10:20

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 127

Motion – Dags att kartlägga
läkemedelsberoendet
Diarienummer: RJL2017/400
Beslut
Presidiet beslutar
 Ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till nästa presidiesammanträde 2017-11-06.
Sammanfattning
Motionen från Mikael Ekvall, Västerpartiet anmäls till presidiet
2017-06-12. Vid nämndens sammanträde 2017-09-12
informerade Mårten Lindström om läkemedel och läkemedelsberoende. Presidiet fick i uppdrag att bereda motionen.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag FS 2017-09-12



Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30



Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12



Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-05-09



Motionen daterad 2017-02-06

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 117-132
Tid:
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-09-27, kl 08:00-10:20

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 70-80
Tid:

2017-09-12, kl 13:00-16:10

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 75

Informationsärenden och aktuell information
Mårten Lindström informerar om läkemedel, samt inför beredning
av Motion - Dags att kartlägga läkemedelsberoendet
Diarienummer: RJL2017/400
Presidiet får i uppdrag att bereda motionen.
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om


En utvärdering av sommarsituationen görs nu



Ortopedkliniken på Länssjukhuset Ryhov



Vårdplatssituationen



Träffar med kommunerna angående Trygg och säker vård
och omsorg

Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.
Ordföranden informerar om:


Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens
(SVN) studieresa till Nya Karolinska i Solna med bland
annat information om den nya organisationen, seminarier
med Life science, LIF och Medtech.



Kommunalt forum
Kommunerna har sagt upp avtalet om KomHem för en
omförhandling.

Frågor
Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar frågor som ställdes vid
sammanträdet i juni:
Bertil Nilssons fråga kring arbetet med utredningar inom BUP, så
att målet uppnås.
Information kommer att lämnas till nämnden av
verksamhetsansvarig.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 70-80
Tid:

2017-09-12, kl 13:00-16:10
Marcus Eskdahls fråga om hur de statliga medlen för 2017 har
använts i verksamheten?
Ordföranden informerar om att en redovisning av medlen ska ske
till SKL och kommer att lämnas till nämnden som ett
anmälningsärende.
Protokollsanteckning från Socialdemokraterna biläggs, i vilken
Bengt-Ove Eriksson instämmer.
När det gäller samlokalisering av kvinnohälsovården i Jönköping
kommer nämnden att få en redogörelse.
Följande frågor ställs nu och ska besvaras av hälso- och
sjukvårdsdirektören vid nästa sammanträde.
Sibylla Jämting ställer frågan: ”Personer med god man har en
"särskild adress" och en bostadsadress. Normalt sett skickas
fakturor etc. till den särskilda adressen, d.v.s. till god man, och
övrigt till bostadsadressen. Regionen skiljer dock inte på dessa två
adresser utan allt går (enligt min källa som är verksam som god
man) till god man - även exempelvis information om provsvar
och kallelser etc. Detta kan innebära en integritetskränkning för
individen.
Fråga: Skulle det gå att få till stånd en förändring så att post från
regionen till personer med god man skickas till bostadsadress när
det gäller personlig post och särskild adress när det gäller fakturor
etc. för att undvika ovanstående typ av problem?”
Marcus Eskdahl vill få en återrapportering av
ambulansutredningen.
Månadsrapport 2017 systemmätetal för juli lämnas.

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 70-80
Tid:

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-09-12, kl 13:00-16:10

Bertil Nilsson

Mona Forsberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 104-116
Tid:

2017-08-30, kl 08:00-10:40

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 105

Informationsärenden
Johan Björk lämnar en återrapport om arbetet med
Tilläggsuppdrag öppen specialistpsykiatrisk vård i primärvården.
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:


En utvärdering av sommarsituationen görs nu.



BUP kommer att bilda en länsklinik.
Ett förslag till beslut tas fram till nästa
presidiesammanträde.



Alternativa möjligheter till lokaler för Tillnyktringsenheten
(TNE) presenteras.



En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram ett förslag till hur
klagomål ska hanteras i regionen.



Inkomna remisser, promemorior och motioner under juni
och juli 2017.

Informationen lämnas också till nämnden.
Följande remiss ska behandlas i nämnden i september:
- RJL 2017/2079 Remiss – Beslutsunderlag till regeringen om att
erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det
nationella vaccinationsprogrammet för barn.


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet

Informationen läggs till handlingarna.


Investeringar

Tas upp i budgetberedningen och därefter lämnas information till
nämnden.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 104-116
Tid:

2017-08-30, kl 08:00-10:40



Motion – Gör primärvården i vår region mer likvärdig och
jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427



Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420



Motion – Är den läkartiden som erbjuds patienter på
äldreboenden verkligen tillräcklig?
Diarienummer: RJL2017/1419

Information om motionerna lämnas till nämnden vid
sammanträdet i oktober.


Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415



Motion – Hund i regionens tjänst
Diarienummer: RJL2017/1341



Motion – Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172



Motion – Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042

Motionerna tas upp igen vid nästa presidiesammanträde.


Palliativ vård

Beslut om direktiv till Utredning Palliativ vård i Jönköpings län
ska beslutas av nämnden vid sammanträdet i september.


Uppföljning av hemsjukvården

Kommunerna har meddelat att de beslutat göra en egen
uppföljning av hemsjukvården.


Inrättande av barnskyddsteam

Ett förslag till beslut är framtaget och ska tas upp i
budgetberedningen.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 104-116
Tid:

2017-08-30, kl 08:00-10:40

Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport



Motion – Dags att kartlägga läkemedelsberoendet
Diarienummer: RJL2017/400

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september.
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 81-103
Tid:

2017-06-12, kl 13:00-15:35

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 82

Informationsärenden
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsstrategen:


Sommarplaneringen

Arbete pågår med planering av bemanning inför sommaren. Vissa
enheter återstår att lösa exempelvis IVA på Ryhov och Eksjö,
samt vissa arbetspass för dialysenheterna på Ryhov och Värnamo.
Tillgängligheten till 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon kommer
delvis att lösas med hjälp av utökad bemanning på jourcentralerna
som också kommer att hantera sjukvårdrådgivning på telefon.
Inom psykiatrin på Ryhov är det bemanningsproblem på
läkarsidan.



Inkomna remisser, promemorior och motioner under maj
2017.

Informationen lämnas också till nämnden.


Motion – Dags att kartlägga läkemedelsberoendet
Diarienummer: RJL2017/400

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september.


Motion - Slopad patientavgift för fattiga pensionärer
Diarienummer: RJL2017/575

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i oktober.


Motion – Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis
på tillämpningar på begreppet ”Vård som inte kan anstå”
Diarienummer: RJL 2017/ 786

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i november.



Palliativ vård

Strategigrupp äldre har påbörjat ett arbete med att ta fram ett
underlag för en utredning – ett förslag lämnas till presidiet den 30

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 81-103
Tid:

2017-06-12, kl 13:00-15:35

augusti.


Inrättande av barnskyddsteam

Ett förslag till underlag presenteras för presidiet vid sammanträdet
den 30 augusti.
Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport per maj

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid:

2017-05-09, kl 13:00-16:15

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 81

Fördelning över inkomna motioner
Regionstyrelsen gör följande fördelning av motioner enligt nedan:
Motion - Dags att kartlägga läkemedelsberoendet
- till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård.

2017
/400

Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på
kollektivavtal och personalövergång – till Nämnden
för Trafik, infrastruktur och miljö

2017
/561

Motion - Slopad patientavgift för fattiga
pensionärer - till Nämnden för Folkhälsa och
sjukvård.

2017
/575

Motion: Bygg studentbostäder i regionens regi
- till regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/752

Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom att
ge praxis och tillämpningar på begreppet "vård som
inte kan anstå" - till Nämnden för Folkhälsa och
sjukvård.

2017
/786

Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd –
- till regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/994

Motion om kollektivavtal vid upphandling – till
regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/997

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk
Ordförande
ordförande

Anna-Karin Yngvesson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-05-09, kl 13:00-16:15
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Betänkande - Ett land att besöka. En samlad
politik för hållbar turism och växande
besöksnäring SOU 2017-95

Lena Strand

2018-01-03

Näringsdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2018/42

Remiss - Betänkandet Ett land att besöka. En
samlad politik för hållbar turism och växande
besöksnäring (SOU 2017:95)

REMISS

Förslag till ändrade föreskrifter (HSLF-FS
2016:34) om förordnande och utlämnande av
läkemedel och teknisk sprit

Evelina Örn

2018-01-10

Läkemedelsverket

Regionens åtagande

RJL 2018/130

Remiss: Förslag till ändring i Läkemedelsverkets REMISS
föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande
och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

2018.93

2018.443

2018.527

I

I

Förslag till förordning om stöd för att främja fri
kollektivtrafik för ungdomar

Linda Byman

2018-01-15

Näringsdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2018/168

Remiss: Förslag till förordning om avgiftsfri
kollektivtrafik för ungdomar

REMISS

Checklista Vandringsmannen 1 och 2 (2)

Karin Henriksson

2018-01-16

Jönköpings kommun

Länstrafiken

RJL 2018/211

Checklista Vandringsmannen 1 och 2 (2)

REMISS

Checklista Vasallen 1

Karin Henriksson

2018-01-16

Jönköpings kommun

Länstrafiken

RJL 2018/212

Checklista Vasallen 1

REMISS

SOU-2017:111 för barnets bästa? Utredningen
om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk
tvångsvård.

Lena Lindgren

2018-01-25

Socialdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2018/253

Remiss - SOU 2017:111 För barnets bästa?

REMISS

Regional bredbandsstrategi för Blekinge 2018

Elisabet Eriksson

2018-01-25

Region Blekinge

Regionens åtagande

RJL 2018/263

Remiss - Regional bredbandsstrategi för
Blekinge

REMISS

2018.711

2018.713

2018.826

2018.854

I

I

I

I

I
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Sammanställning av anmälda delegationsbeslut till regionstyrelsen 2018-03-06
(för januari-februari)

Ärendetyp
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.1.2

Ärenderubrik
Förordnande av tf sjukvårdsdirektör Medicinsk
vård
Förordnande av tf sjukvårdsdirektör Kirurgisk
vård
Delegationsbeslut om rätt att teckna Region
Jönköpings läns firma i vissa ärenden

Diarienummer
RJL 2018/25

Beslutsdatum
2018-02-23

Beslutsdelegat
Agneta Jansmyr

RJL 2017/274

2018-02-14

Agneta Jansmyr

RJL 2017/212

2018-01-24

Agneta Jansmyr

2018-02-26

RJL 2018/31

Regionledningskontoret
Regionstyrelsen

Anmälan av vidaredelegationsbeslut
Delegationsbeslut som är fattade på vidaredelegation under
2018-01-01-2018-02-27 anmäls här, enligt bilaga till regionstyrelsen.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr

RJL 2018/31

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till regionstyrelsen 2018-03-06
(för december)

Ärendetyp
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2

Ärenderubrik
Förordnande av tf verksamhetschef
Kvinnokliniken Eksjö
Förordnande av tf verksamhetschef
Akutkliniken Länssjukhuset Ryhov
Förordnande av tf verksamhetschef
Ambulanssjukvården
Förordnande av tf verksamhetschef
Ambulanssjukvården
Förordnande av tf verksamhetschef
Kvinnokliniken Jönköping
Förordnande av tf verksamhetschef
Akutkliniken Höglandssjukhuset
Förordnande av tf verksamhetschef
Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov
Förordnande av tf verksamhetschef
Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov
Förordnande av verksamhetschef
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Förordnande av verksamhetschef Klinisk
fysiologi
Förordnande av tf verksamhetschef Psykiatriska
kliniken Jönköping
Förordnande av verksamhetschef
Ambulanssjukvård och Akutkliniken
Höglandssjukhuset Eksjö
Förordnande av verksamhetschef Akutkliniken
Länssjukhuset Ryhov

Diarienummer
RJL 2018/274

Beslutsdatum
2018-01-29

Beslutsdelegat
Kjell Ivarsson

RJL 208/25

2018-01-04

Agneta Ståhl

RJL 2018/25

2018-01-01

Agneta Ståhl

RJL 2018/25

2018-01-31

Agneta Ståhl

RJL 2018/274

2018-01-31

Kjell Ivarsson

RJL 2018/25

2018-01-30

Agneta Ståhl

RJL 2018/25

2018-01-29

Agneta Ståhl

RJL 2018/25

2018-01-29

Agneta Ståhl

RJL 2017/3233

2018-01-25

Micael Edblom

RJL 2017/3233

2018-01-25

Micael Edblom

RJL 2018/3233

2018-01-25

Micael Edblom

RJL 2018/25

2018-02-01

Agneta Ståhl

RJL 2018/25

2018-02-06

Agneta Ståhl

RS 4.4.1

Fullmakt, samordnad upphandling till Region
Östergötland att genomföra upphandling och
fatta tilldelningsbeslut
RS 4.4.1
Fullmakt för samverkansupphandling till
Landstinget i Kalmar län att upphandla
läkemedel
RS 4.4.1
Upphandling och förlängningar för januari
RS 4.4.1
Fullmakt gällande samordnad upphandling av
insulinpumpar med tillbehör med Landstinget i
Kalmar län
RS 4.4.1
Fullmakt gällande samordnad upphandling av
andningshjälpmedel med Region Östergötland
Slutredovisning Slutredovisning ventilator Ryhov
Slutredovisning Slutredovisning ventilator Eksjö
Slutredovisning Slutredovisning U-ljudsapparat klin fys
Slutredovisning
Slutredovisning
Slutredovisning
Slutredovisning
Slutredovisning
RS 4.4.1
RS 4.1.3
RS 4.1.4
RS 4.1.4
RS 4.5.2
RS 4.5.4
RS 4.6.2

Slutredovisning U-ljudsapparat OP/IVA
Slutredovisning U-ljudsapparat Kir
Slutredovisning Mini C-båge
Slutredovisning C-båge
Slutredovisning Mjukvara Hjärta CT
Upphandlingar och förlängningar för december
Tvistemål ang skadeståndstalan vid Jönköpings
tingsrätt
Beslut att utfärda fullmakt gällande
överprövning av samordnad upphandling
Beslut att utfärda fullmakt rörande frågor i
ärende om arvsskifte
Beslut om byte av befintlig centralenhet för
talande utrymningslarm på Spira
Beställning av nyttjande av Bimeye för
byggandet av Råslätts VC
Personuppgiftsbiträdesavtal

RJL 2017/3231

2018-01-30

Arne Andersen

RJL 2017/3460

2018-01-30

Arne Andersen

Se bilagor
Se bilaga

2018-01-30
2018-01-02

Arne Andersen
Arne Andersen

Se bilaga

2018-01-02

Arne Andersen

LJ 2014/66
LJ 2014/66
RJL 2017/2455
RJL 2015/2015
RJL 201/2015
RJL 201/2015
RJL 2017/702
LJ 2012/1142
Se bilaga
Se bilaga
RJL 2016/3542

2018-01-02
2018-01-02
2018-01-02

Arne Andersen
Arne Andersen
Arne Andersen

2018-01-02
2018-01-02
2018-01-02
2018-01-02
2018-01-02
2018-01-02
2018-01-22

Arne Andersen
Arne Andersen
Arne Andersen
Arne Andersen
Arne Andersen
Arne Andersen
Kristina Mannerback

RJL 2017/2144

2018-01-04

Kristina Mannerback

LJ 2012/999

2018-01-04

Kristina Mannerback

RJL 2017/3311

2018-01-02

Arne Andersen

Se bilaga

2018-01-02

Arne Andersen

RJL 2018/163

2018-01-09

Madelene Reutmer

RJL 2018/34

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2018-01-30
Ärendetyp

Ärenderubrik

Protokoll

AB Transitio Ägarråd 2018-02-08
Regionsamverkan Sydsverige – 2018-01-31
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2018-02-05
Finnvedens samordningsförbund 2018-02-12
Höglandets samordningsförbund 2018-02-01
Bostadsbyggen i Jönköpings AB 2017-12-18
Se lista

Motioner
Inkomna handlingar

Ärendelista 2018-01-01—01-31
Inkomna ärenden
Utgående skrivelser
Övrigt
Regeringsbeslut

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Tillväxtverket inom
utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional tillväxt – I1
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2018 anseende anslag 1:5 – I:5
Uppdrag att utbetala medel – I:8

Cirkulär från SKL

Budgetförutsättningar för åren 2018-2021 – 18:5
Information om extratjänster – 18:4
SKL har beslutat om kompensation för sänkt tjänstepension – 18:3
Arbetsdomstolens dom 2017 nr 62 om arbetsgivarens förhandlingsskyldighet vid
tillsättning av lägre chefsbefattning – 18:2
Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna för kalenderåret 2018

– 17:66
Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla – 17:50
Beslut/Meddelande från SKL
Arbetsmiljöverket
Övrigt

Anmälningar till LÖF 2017

From:
Sent:
To:
Subject:

SKL Inera
Fri, 23 Feb 2018 15:28:32 +0000
SKL Inera
Inbjudan ägarråd Inera AB

Till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
Till landstings-/regionstyrelses ordförande och landstings-/regiondirektören
Inbjudan - ägarråd för Inera AB
Läs på webben

Ägarråd för Inera
Inbjudan till ägarråd för Inera AB
Tid: Torsdagen den 5 april 2018, klockan 15.00 (registrering från 14.30). Ägarrådet avslutas
med ett mingel.
Plats: Hilton Hotel, lokal Platon, vid Slussen i Stockholm. Med hänsyn till lokalens storlek, är
antalet deltagare på plats begränsat.
Anmälan senast: Anmälan görs senast 8 mars via denna länk. Använd länken även om ni
inte deltar eller deltar via ombud!
Det går att delta på plats, digitalt eller via ombud. För att representera er organisation, eller
utse ombud, behöver ni till anmälan bifoga protokollsutdrag med beslutet, alternativt använda
denna blankett. Som ombud kan annan aktieägare utses.

Välkommen till ägarrådet!

Den 5 april arrangerar vi det tredje ägarrådet för Inera AB, sedan bolaget förvärvades av SKL Företag
AB och ägarbilden förändrades. Nu ägs Inera av samtliga landsting och regioner, av SKL Företag och
av drygt 270 kommuner. Det är mycket glädjande att så många kommuner gått med som delägare!
Ägarrådet är ett av de forum där ägarna har ett tydligt inflytande på verksamheten i Inera.
Representanter för ägarna finns också i styrelsen och i Ineras beredningsgrupp och programråd.
Ägarrådet den 5 april kommer att följas av en bolagsstämma den 16 maj.
I samband med ägarrådet kommer vi att ge en aktuell bild av det arbete för en ökad digitalisering som
nu sker inom ramen för SKL-koncernen. SKL, Inera och SKL Kommentus har ett nära samarbete för
att med gemensam kraft möta de förväntningar ni som ägare har.
Vi bjuder också in till ett efterföljande mingel, med tillfälle till samtal med bl.a. styrelsens ledamöter
och ledningarna för SKL, SKL Företag, Inera och SKL Kommentus.
Ägarrådet fastställer ägardirektiv, styrelse, verksamhetsinriktning och rambudget, inför
bolagsstämman. Samtliga handlingar till ägarrådet kommer ni att få senast den 15 mars.
Handlingarna kommer även att publiceras på skl.se/inera. Det är också möjligt att anmäla övriga
frågor till ägarrådet (se nedan).
Deltagare i ägarrådet ska vara formellt utsedda av sin organisation. För att ge så många ägare som
möjligt tillfälle att delta i ägarrådet, erbjuder vi också möjligheten att delta digitalt. Närmare
instruktioner om hur detta går till kommer i bekräftelsen av er anmälan till ägarrådet.
Varmt välkommen!

Lena Micko
Ordförande i SKL och SKL Företag AB

För frågor om representation, ombud etc.
kontakta Kristina Andersson, 08-452 77 20, eller
epost inera@skl.se
För att anmäla en övrig fråga, kontakta Teresa
Hansson, teresa.hansson@skl.se, senast den 12
mars.

Sveriges Kommuner och Landsting
Avsluta prenumeration
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