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Grundläggande värderingar (Pärmens insida) 
 

Kundorientering 
En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för dem som den finns till för – 
kunderna. De externa och interna kundernas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och 
förväntningar ska vara vägledande för organisationen, dess medarbetare och verksamhet. 
 

Engagerat ledarskap 
För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet krävs ett personligt, aktivt och synligt 
engagemang från varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange riktningen för verksamheten, ta 
till vara potentialen i individers olikheter och erfarenheter, skapa förutsättningar för medarbetarna samt att i 
dialog med dem definiera och följa upp målen. 
 

Allas delaktighet 
En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra 
och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som 
krävs samt kunskap om de resultat som ska uppnås. 
 

Kompetensutveckling 
Den samlade kompetensen är avgörande för organisationens framgång och konkurrenskraft. Därför måste 
kompetensutvecklingen ses både ur ett organisatoriskt och ett individuellt perspektiv, för att därmed 
utveckla och tillföra kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som organisationen i sin helhet. 
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Långsiktighet 
Organisationens verksamhet måste värderas med tanke på utveckling och konkurrenskraft över tiden. Ett 
uthålligt förbättringsarbete leder till ökande produktivitet och effektivitet, bättre miljö, nöjdare kunder och 
varaktig lönsamhet på lång sikt. 
 

Samhällsansvar 
Varje organisation har ett samhällsansvar utöver lagar och förordningar. Organisationen och dess 
medarbetare måste se sina processer, varor och tjänster som delar i en större helhet och aktivt medverka till 
förbättringar i både samhälle och miljö. 
 

Processorientering 
Organisationens verksamhet ska ses som processer som skapar värde för kunderna. Processorientering 
stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbetsorganisation, och lägger grunden för 
kundorienterad verksamhetsutveckling. 
 

Förebyggande åtgärder 
Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i processer, varor och tjänster. Framsynthet, förutseende 
och planering är nyckelord i förbättringsarbetet där även kunder och leverantörer ska engageras. 
 

Ständiga förbättringar 
Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och förnyelse av alla verksamhetens delar. Förutsättningen för 
detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar organisationen och en kultur som stimulerar till 
ständigt lärande, kreativitet och nya idéer. 
 

Lära av andra 
För att kunna vidareutvecklas måste organisationen och dess medarbetare på alla områden skaffa sig ny 
kunskap om vad som är möjligt att uppnå och hur detta kan uppnås. Detta kräver jämförelser med dem som 
är bäst på en viss process, oavsett vilken bransch eller sektor de tillhör. 
 

Snabbare reaktioner 
I alla verksamheter är kortare svarstider, kortare ledtider och snabbare reaktioner på kundernas behov av 
avgörande betydelse. Det gäller såväl för utveckling, produktion och leverans av varor och tjänster, som för 
administrativa processer. 
 

Faktabaserade beslut 
Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga fakta. Varje medarbetare måste inom sitt 
arbetsområde få möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för att uppfylla sina mål och för att 
tillfredställa sina kunder. 
 

Samverkan 
Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation. Det är väsentligt att genom samverkan på flera 
plan och i olika avseenden ta till vara kompetenser och erfarenheter hos såväl medarbetare som hos kunder, 
leverantörer, partners, ägare och huvudmän. 
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1. För ett bra liv i ett attraktivt län  
 
Budget 2011 och flerårsplanen för åren 2012–2013 har inriktningen att förverkliga Landstingets vision För 
ett bra liv i ett attraktivt län. Landstingets verksamhet består av två områden – Hälso- och sjukvård och 
Regional utveckling. Båda områdena har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa, liksom för 
länets attraktivitet och utveckling. Inom hela Landstinget arbetar vi för att behålla en väl fungerande 
verksamhet och samtidigt ständigt förbättra och förnya den med utgångspunkt i medborgarnas behov. 
 
Ett län med bra miljö, goda möjligheter till arbete, utbildning och utveckling, utbyggd infrastruktur och ett 
rikt kulturliv är attraktivt och skapar förutsättningar för god hälsa och ett bra liv. Det får människor att söka 
sig till länet för arbete och utbildning och det får dem att stanna. Landstinget stöder aktivt projekt och 
organisationer som bidrar till länets tillväxt. 
 
Landstinget arbetar för bättre hälsa och säkrare vård och att invånarna erbjuds en hälso- och sjukvård med 
bästa möjliga värde och kvalitet och med samma förutsättningar i hela länet. Hälsofrämjande insatser ska 
genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling. Frågor om 
levnadsvanor och livsstil ska ingå naturligt i varje patientmöte, utifrån en helhetssyn på patienten.  
 
Behov av och efterfrågan på Landstingets hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer. Nya diagnostekniker, 
behandlingsmetoder och läkemedel skapar ökad efterfrågan. Nya grupper kan få behandling och det leder till 
större behov av resurser, även i de fall kostnaden för själva behandlingen minskar. Allt fler människor blir 
allt äldre, vilket kan öka kostnaderna för vård och omsorg. Samtidigt kan förebyggande åtgärder och 
minskning av vårdskador förbättra hälsan, minska sjuklighet och därmed frigöra resurser. Därför finns det 
starka skäl att arbeta för ett effektivare omhändertagande, med hjälp av nya arbetssätt och metoder i vården. 
En förutsättning för att lyckas är att vården ges i nära samverkan med patienten och närstående. 
 
För att främja folkhälsan, krävs insatser inom områden som ligger utanför Landstingets direkta verksamhet. 
De satsningarna görs i samverkan med länets kommuner, (statliga) myndigheter och organisationer. Inte 
minst förtjänar de ideella insatserna i det civila samhället att uppmärksammas. Det är också angeläget att 
Landstinget står för ett starkt engagemang i frågor som handlar om demokrati, politik och politikens 
arbetsformer. Att öka människors delaktighet i samhällslivet är viktigt, inte bara ur demokratisk synvinkel 
utan också ur ett folkhälsoperspektiv. Samhällen med lågt valdeltagande, där få människor känner att det är 
någon mening med att delta i föreningsliv eller att försöka påverka utvecklingen, utmärks av allvarliga 
hälsoproblem. För att kunna fånga upp allmänhetens synpunkter och skapa engagemang för 
demokratifrågorna utvecklas nya arenor och mötesplatser för dialog. Insatser riktade till ungdomar är särskilt 
angelägna. 
 

Övergripande ledningssystem 
Utgångspunkten för Landstingets styrning är att uppnå god hushållning. Det innebär att verksamheten 
bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt garanterar 
verksamheten utan skattehöjning. Offentliga medel används för att skapa värde för medborgarna genom god 
hushållning.  
 
Budgeten och flerårsplanen är Landstingets viktigaste styrdokument. I budgeten formuleras vision, 
värderingar och övergripande strategiska mål. Inom landstingets olika verksamhetsområden formuleras 
sedan mål, framgångsfaktorer och mätetal, samt handlingsplaner för förbättring och utveckling. Målen ska 
vara så konkreta att de kan brytas ned till den nivå där de ska genomföras. 
 
Budgeten för 2011 och flerårsplanen för 2012–2013 redovisas enligt styrmodellen Balanced Scorecard 
(BSC). Modellen fokuserar på det som är strategiskt viktigt och innebär att verksamheten beskrivs, planeras 
och följs ur fyra perspektiv: medborgare och kund, process och produktion, lärande och förnyelse samt 
ekonomi.  
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Styrmodellen Balanced Scorecard är ett hjälpmedel för både planering, uppföljning och återkoppling. 
Resultaten följs kontinuerligt via månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning. Utifrån 
resultatanalysen formuleras handlingsplaner för förbättringar och eventuella behov av resursförändringar. 
Se bilaga 6 – styrprocessen – årscykel. 
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Övergripande strategiska mål 
 
Ändamålet med Landstingets verksamhet bestäms ytterst utifrån demokratiska beslut om vilka behov som 
ska tillgodoses och de mål som sätts för dessa. Landstingets övergripande strategiska mål ska ge länets 
invånare förutsättningar för ett bra liv i ett attraktivt län. Verksamhetens effektivitet ska värderas utifrån hur 
väl målen nås, det vill säga det värde som skapas för medborgarna, i förhållande till insatta resurser. De fem 
första målen nedan avser en ändamålsenlig verksamhet och det sjätte vilket finansiellt mål som ska nås för 
att verksamheten ska tryggas på lång sikt. 
 

Bra folkhälsa 
Landstinget ska arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att stödja länsinvånarnas hälsa och 
livskvalitet. Ett aktivt folkhälsoarbete ska bedrivas i samarbete med berörda aktörer. 
 

God vård 
Landstingets hälso- och sjukvård och tandvård ska vara jämlik och ges med god tillgänglighet och bra 
bemötande, efter var och ens behov, med rätt kompetens, på rätt vårdnivå och med rätt val av behandling. 
Antalet misstag, brister och fel i Landstingets tjänster ska minimeras. Det leder till en pålitlig och säker vård 
med bästa möjliga kliniska resultat. 
 

Regional utveckling 
Landstinget ska medverka till ett län med bra miljö, goda arbets-, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, 
utbyggd infrastruktur och rikt kulturliv. 
 

Kostnadseffektivitet 
Verksamhetens mål ska nås med lägsta möjliga resursinsats. Riksdagen har beslutat om en 
”kostnadseffektivitetsprincip”. Den innebär att vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder ska en rimlig 
relation mellan kostnader och effekt eftersträvas, mätt som värde för medborgarna i form av förbättrad hälsa 
och höjd livskvalitet. 
 

Systemsyn och förbättring/förnyelse 
Verksamhetsutvecklingen utgår från en gemensam systemförståelse, för att möjliggöra bästa möjliga resultat 
i en allt mer komplex verksamhet. Arbetet med att förbättra och förnya processer och arbetssätt stimuleras, 
för en effektiv och uthållig verksamhet. 
 

Långsiktig och uthållig finansiering 
För att på lång sikt trygga verksamhetens finansiering utan skattehöjning, ska årligen ett resultat nås, som 
innebär att nödvändiga investeringar kan finansieras med egna medel. Dessutom ska det finnas utrymme för 
ett visst sparande för pensioner som tjänats in före 1998. 
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2. Planeringsförutsättningar och landstingsgemensamma 
inriktningar 
 

Perspektiv: Medborgare och kund 
Visionen ”Ett bra liv i ett attraktivt län” samt individens behov, vilja och möjlighet att ta ansvar för sin egen 
hälsa är utgångspunkter för Landstingets verksamhet.  
 
Landstinget i Jönköpings län sammanfaller geografiskt med länsindelningen och omfattar 13 kommuner. 
Den 31 december 2009 hade länet 336 044 invånare – en ökning med 798 invånare jämfört med 2008. 
Under de senaste fem åren har länets befolkning ökat med nästan 5 900 personer. Det är framförallt den 
norra länsdelen som ökar. I den befolkningsprognos som Regionförbundet redovisat för 2020 förväntas 
antalet invånare i länet öka med cirka 11 000 personer eller drygt 3 procent. Den förväntade ökningen avser 
framförallt Habo, Jönköping och Vaggeryds kommuner.   
 
Av länets folkmängd hade 16,3 procent utländsk bakgrund (utrikes födda samt inrikes födda vars båda 
föräldrar är utrikes födda). Genomsnittet för riket är 18,6 procent. Spridningen i länet är relativt stor. Habo 
har lägst andel invånare med utländsk bakgrund (7,4 procent) och Gnosjö högst (25,9 procent). Se Tabell 1. 
 
Tabell 1: Folkmängd 31 december 2009 och befolkningsförändringar till 2020 

 
Kommun  
samt 
sjukvårdsområde 
 

Totalt Kvinnor Män Utländsk 
bakgrund 

Andel 
kvinnor 

Andel 
män 

Andel 
med 

utländsk 
bakgrund 

Förväntad 
befolknings-
förändring 
till 2020 

% 

Aneby 6 446 3 141 3 305 581 48,7 51,3 9,0 -320 -5,0 
Eksjö 16 353 8 219 8 134 1 558 50,3 49,7 9,5 -350 -2,1 
Nässjö 29 489 14 726 14 763 3 853 49,9 50,1 13,1 380 1,3 
Sävsjö 10 871 5 355 5 516 1 389 49,3 50,7 12,8 -200 -1,8 
Vetlanda 26 350 12 990 13 360 3 139 49,3 50,7 11,9 -110 -0,4 
Tranås 18 043 9 074 8 969 1 962 50,3 49,7 10,9 500 2,8 
Höglandets 
sjukvårdsområde 

107 552 53 505 54 047 12 482 49,7 50,3 11,6 -100 -0,1 

Habo 10 674 5 288 5 386 785 49,5 50,5 7,4 930 8,7 
Mullsjö 7 027 3 499 3 528 674 49,8 50,2 9,6 50 0,7 
Jönköping 126 331 64 087 62 244 22 668 50,7 49,3 17,9 10 510 8,3 
Jönköpings 
sjukvårdsområde 

144 032 72 874 71 158 24 127 50,6 49,4 16,8 11 490 8,0 

Gislaved 29 212 14 467 14 745 6 641 49,5 50,5 22,7 -480 -1,6 
Gnosjö 9 536 4 661 4 875 2 466 48,9 51,1 25,9 -430 -4,5 
Vaggeryd 12 959 6 461 6 498 2 224 49,9 50,1 17,2 640 4,9 
Värnamo 32 753 16 432 16 321 6 678 50,2 49,8 20,4 150 0,5 
Värnamo 
sjukvårdsområde 

84 460 42 021 42 439 18 009 49,8 50,2 21,3 -120 -0,1 

Jönköpings län 336 044 168 400 167 644 54 618 50,1 49,9 16,3 11 270 3,4 
Riket 9 340 682 4 691 668 4 649 014 1 733 913 50,2 49,8 18,6   
 
Källor: SCB befolkningsstatistik samt Befolkningsprognos Jönköpings län 2010–2020, Regionförbundet, 2010 05 27 
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Medellivslängden i länet är något högre än riket i övrigt. Högst medellivslängd har kvinnor i Gnosjö 
kommun (85,39) och lägst medellivslängd har män i Sävsjö kommun (77,75). Se Tabell 2.  
 
Tabell 2: Medellivslängd (2005–2009) 
 
Kommun Män Kvinnor 
Aneby 78,47 83,30 
Gnosjö 78,26 85,39 
Mullsjö 79,93 83,41 
Habo 80,49 84,54 
Gislaved 78,53 83,45 
Vaggeryd 80,07 83,46 
Jönköping 79,82 83,31 
Nässjö 78,72 83,22 
Värnamo 79,20 83,62 
Sävsjö 77,75 82,69 
Vetlanda 79,54 82,28 
Eksjö 80,02 83,11 
Tranås 79,25 83,03 
Jönköpings län 79,41 83,31 
Riket 78,91 83,05 
Källa SCB, Återstående medellivslängd för 0-åringar 2005–2009 
 
Utvecklingen av antalet invånare och befolkningens struktur, exempelvis gällande ålder, har betydelse för 
behov och efterfrågan av Landstingets service i form av hälso- och sjukvård. Jämfört med riket har länet en 
högre andel barn och ungdomar samt äldre. Höglandskommunerna har högst andel äldre i länet och 
Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner har tillsammans lägst andel. Se Tabell 3.  
 
Tabell 3: Åldersfördelning i procent, Jönköpings län 31 december 2009 
 
Kommun 
samt 
sjukvårdsområde  

Invånare totalt 0–6 7–17 18–24 25–44 45–64 65–79 80+ 

Aneby 6 446 6,8 13,7 9,7 21,1 28,8 13,8 6,1 
Eksjö 16 353 6,9 12,3 8,7 21,6 28,1 15,0 7,5 
Nässjö 29 489 7,5 13,5 9,2 23,0 26,2 13,5 7,1 
Sävsjö 10 871 7,5 14,1 8,8 21,6 26,6 14,5 6,9 
Vetlanda 26 350 7,3 13,7 8,6 22,4 26,7 14,8 6,6 
Tranås 18 043 7,6 13,1 9,2 22,6 24,9 15,4 7,2 
Höglandets 
sjukvårdsområde 

107 552 7,3 13,4 9,0 22,3 26,6 14,5 7,0 

Habo 10 674 11,2 14,7 8,0 26,3 24,9 11,4 3,5 
Mullsjö 7 027 8,6 14,3 8,5 22,8 27,6 13,1 5,2 
Jönköping 126 331 8,3 12,5 11,3 26,3 23,7 12,4 5,5 
Jönköpings 
sjukvårdsområde 

144 032 8,5 12,7 10,9 26,2 24,0 12,3 5,3 

Gislaved 29 212 8,0 14,5 9,1 24,2 26,2 12,5 5,4 
Gnosjö 9 536 7,9 14,9 8,9 24,6 27,2 11,5 5,0 
Vaggeryd 12 959 8,9 13,8 8,9 24,1 26,0 12,6 5,8 
Värnamo 32 753 7,9 13,6 8,6 24,0 26,4 13,4 6,1 
Värnamo 
sjukvårdsområde 

84 460 8,1 14,1 8,9 24,1 26,4 12,7 5,7 

Jönköpings län 336 044 8,0 13,3 9,8 24,4 25,4 13,1 5,9 
Riket 9 340 682 8,1 12,5 9,3 26,2 25,8 12,8 5,3 
Källa: SCB befolkningsstatistik 
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Arbetslöshet 
Arbetslösheten i länet är lägre än i riket. 2008 hade Jönköpings län landets lägsta arbetslöshet, men föll 2009 
till fjärde plats. Under 2010 tycks läget ha stabiliserats och arbetslösheten uppgick i juni till 5,8 procent, 
vilket är samma nivå som 2009. För ungdomarna är arbetslösheten betydligt högre även om länets 
ungdomsarbetslöshet är lägre än rikets. I juni 2010 var arbetslösheten i länet 10,5 procent för åldersgruppen 
18–24 år. Se Figur X: Arbetslöshet – andel av befolkning 16–64 år samt andel av befolkning 18–24 år. 
 
I juni 2010 hade Gislaved den högsta arbetslösheten för åldersgruppen 16–64 år med 8,0 procent. Lägst 
arbetslöshet hade Habo med 3,7 procent. Ungdomsarbetslösheten var i juni 2010 högst i Tranås med 16,6 
procent och lägst i Jönköping med 7,4 procent. Se Tabell 4.  
 
Enligt den prognos som Arbetsförmedlingen redovisat i juni 2010 bedömer företagen i Jönköpings län att 
det kommer att bli en mycket positiv marknadsutveckling. De väntade sysselsättningsökningarna under det 
närmaste året är en av de starkaste i landet. 
 
Figur X: Arbetslöshet – andel av befolkning 16–64 år samt andel av befolkning 18–24 år 
 

Arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i % av befolkningen, 18-24 år 
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Källor: Arbetsförmedlingens årsstatistik 2004–2009 samt Arbetsförmedlingens månadsstatistik juni 2010 
 
Tabell 4: Andel arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i procent av befolkningen 18-24 
år samt16–64 år i juni 2010 
De fyra kommuner som har lägst arbetslöshet är grönmarkerade, de fyra med högst arbetslöshet är 
rödmarkerade och de fem mellersta har markerats med gult. 
 
Kommun 18-24 år 16-64 år
ANEBY 10,7 5,5
NÄSSJÖ 12,2 6,6
SÄVSJÖ 10,5 5,9
VETLANDA 10,4 5,3
EKSJÖ 10,8 4,8
TRANÅS 16,6 7,5
GISLAVED 16,3 8,0
GNOSJÖ 11,8 6,9
VAGGERYD 10,8 6,2
VÄRNAMO 13,7 6,6
JÖNKÖPING 7,4 5,2
MULLSJÖ 15,0 5,5
HABO 9,8 3,7
Jönköping
s län 10,5 5,8

Riket 11,2 6,7

 

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik juni 2010 
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Befolkningens hälsa 
Människor vill och kan ta ansvar för sin egen hälso- och sjukvård. Denna önskan från medborgaren att 
påverka sin vård och behandling samt fatta självständiga beslut om var, när och av vem vård och behandling 
ska utföras – liksom dess innehåll och utformning – väntas öka. För att stärka patientens ställning är det 
viktigt att vården har god tillgänglighet, erbjuds på nära håll och med valmöjlighet. 
Kunskap om befolkningsutveckling samt befolkningens hälsa och ohälsa är grundläggande i planeringen av 
Landstingets verksamhet. I införandet av vårdval lyftes betydelsen av att möta invånarnas specifika behov 
på varje vårdcentral fram, vilket understryker behovet att planera utifrån lokala behov. För att lyckas med 
detta behövs en beskrivning av populationsmått som folkhälsa, ohälsotal och mortalitet för länets befolkning 
– både i sin helhet och fördelad på olika grupper, avseende till exempel ålder, socioekonomiska faktorer, 
livsstil och kronisk sjukdom. 
 
Ett viktigt underlag är olika befolkningsenkäter. Enkäten Hälsa på lika villkor genomförs årligen nationellt. 
Under 2009 deltog Landstinget med ett utökat urval, så att resultatet kan bearbetas på kommunnivå. I 
följande tabell ges exempel på olika hälso-/ohälsotal varav några är hämtade från nämnda enkät medan 
andra är hämtade från SCB, Försäkringskassan, Folktandvården samt den så kallade folkhälsoatlasen. 
 
 
Tabell 5: Exempel på hälso/ohälsotal som underlag för planering av verksamhet i länets kommuner 

Kommun CNI/ inv 
(Care 
need 

index) 

Ohälsotal 
Juni 
2010 

(dagar) 

Andel 
kariesfria 

19- 
åringar  
2009 % 

Andel 4-
åringar med 
ISO-BMI>25 
Barn födda 

2003–2005 %

Andel 
rökare av 
gravida 
2008 % 

Antal per 
1000 med 

låg 
födelsevikt 
2005–2007 

Andel som 
angett bra eller 

mycket bra 
upplevd hälsa 
(K/M) 2009 % 

Andel som har 
riskabel 
alkohol-

konsumtion 
(K/M) 2009 % 

Jönköping 1,08 30,3 30–53 14 6,0 32,7 70/74 10/19 
Habo 0,83 27,0 35 13 4,6 21,6 74/76 6/12 
Mullsjö 0,98 35,4 30 18 19,1 28,1 70/79 6/14 
Tranås 1,00 36,7 42 14 9,1 20,3 68/70 12/16 
Aneby 0,97 33,2 48 20 1,6 58,8 68/74 8/11 
Eksjö 0,91 34,4 48–59 14 11,7 22,8 68/71 5/15 
Nässjö 1,03 33,9 28–30 12 8,0 21,7 66/71 7/16 
Sävsjö 1,02 33,0 41–54 13 6,5 20,4 63/77 5/11 
Vetlanda 0,97 31,8 35–42 15 7,3 39,2 72/73 9/14 

Gislaved 1,04 29,2 33–35 18 14,3 33,8 64/75 5/18 
Gnosjö 1,15 27,3 29 14 16,5 32,9 70/85 7/17 
Vaggeryd 1,01 27,1 28 13 8,8 35,6 65/81 8/18 
Värnamo 0,96 24,8 27–38 15 7,5 23,4 72/76 5/8 
Länet 1,00 30,6 38 15 8,0 30,1 69/74 8/16 
Riket  31,0   - 6,9 31,1 69/73 10/18  

 
CNI (Care Need Index ) är ett index från SCB utifrån socioekonomiska faktorer (ensamboende äldre än 65 
år, arbetslöshet, ensamstående förälder, lågutbildad, barn yngre än fem år, flyttningar senaste året). Det är ett 
sammanfattande mått för olika bakgrundsvariabler som erfarenhetsmässigt har betydelse för hälsoläget. 
Ersättningen till primärvården regleras delvis av CNI, varvid större ersättning utgår för områden med högt 
CNI. 
 
Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på antalet utbetalda nettodagar under en 12-månadersperiod med 
sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år.  
Tabellens ohälsotal beskriver i vilken utsträckning länets invånare erhåller pengar från 
sjukförsäkringssystemet. Jönköpings län har det senaste decenniet haft lägre ohälsotal än riket. Ett flertal 
faktorer förklarar detta samband, bland annat Landstingets systematiska arbete med rehabilitering för 
långtidssjukskrivna. 
 
Andelen kariesfria 19-åringar beskriver resultatet av tandvårdens preventiva arbete för att undvika karies hos 
barn och ungdomar. Detta arbete sker i samverkan med de aktörer som träffar barn och ungdomar under 
uppväxten, till exempel förskola och skola. Arbetet har varit framgångsrikt och andelen kariesfria har 

9



successivt ökat; mellan 2008 och 2009 från 38 till 41 procentenheter. Samtidigt kan noteras att andelen som 
är kariesfria varierar mellan klinikernas upptagningsområden, vilket framgår av redovisade intervall. 
 
Andelen barn med fetma är en angelägen folkhälsofråga, som Landstinget har arbetat systematiskt med 
under flera år i samverkan med andra aktörer. En fortsatt mindre minskning kan noteras från föregående 
mättillfälle. 
 
Rökning under graviditeten utsätter fostret för risker. Länet visar en högre andel rökare än riket i övrigt. 
Uppgifterna från varje kommun varierar kraftigt mellan åren vilket tyder på en stor slumpvariation och får 
därför mer betraktas som exempel på ohälsotal och som måste bearbetas ytterligare innan de kan användas i 
planeringssammanhang. 
 
Låg födelsevikt kan förklaras av flera faktorer, exempelvis moderns ålder, alkoholvanor och sociala 
situation. Landstinget gör preventiva insatser inom kvinnohälsovården. 
 
Uppgifterna om den upplevda hälsan är hämtade från nationella folkhälsoenkäten. Resultatet för varje 
kommun måste tolkas med försiktighet på grund av bortfall i enkätsvaren. Resultatet för länet är i nivå med 
föregående undersökning. 
 
Uppgifterna om alkoholvanor är hämtade från samma enkät och ska således också tolkas med försiktighet. 
Länet har även vid denna mätning något bättre värden än riket i övrigt. 
 

Perspektiv: Process och produktion 
Verksamhetens mål ska nås med lägsta möjliga resursinsats. En förutsättning är att verksamheten är 
värdeskapande. Detta gäller all verksamhet, såväl den verksamhet som arbetar direkt med att möta 
invånarnas behov som verksamheter som arbetar för att utveckla och stödja verksamheten. 
 
Landstinget i Jönköpings län bedriver ett intensivt förbättrings- och utvecklingsarbete sedan nästan två 
decennier. För en effektiv och uthållig verksamhet över tid, är det viktigt att kontinuerligt stimulera arbetet 
med att förbättra och förnya processer och arbetssätt. I både verksamhets- och ledarskapsutveckling är 
utgångspunkten en gemensam systemförståelse, för att skapa bästa möjliga resultat i en allt mer komplex 
verksamhet. Därför är det viktigt att det finns en gemensam bild av hur systemet fungerar. 
 
Figur X: Landstinget i Jönköpings län som system är en bild av Landstinget som system, där sambandet 
mellan de olika delarna visas. I mitten beskrivs de processer som syftar till att direkt möta invånarnas behov. 
Överst finns pådrivande ledningsprocesser, som påverkar arbetssätt och prioriteringar. Nertill finns 
processer som behövs för att utveckla och stödja verksamheten. Gränsdragningen mellan de tre olika delarna 
är inte självklar utan det finns verksamheter som kan anses höra hemma i olika delar av bilden. 
Landstingsgemensamma inriktningar för stödprocesserna beskrivs nedan. 

Stödprocesser/Stödverksamheter 
En betydande andel, cirka 30 procent, av Landstingets samlade verksamhet är olika typer av service- och 
stödfunktioner, som  

• inköp och upphandling 
• materialförsörjning 
• transporter 
• administration  
• hjälpmedelsservice 
• IT och telefoni 
• städ 
• vaktmästeri 
• kost 
• lokaler 
• medicinsk service. 
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Dessa funktioners övergripande uppdrag är att på olika sätt stödja och utveckla verksamheten på ett 
kostnadseffektivt sätt. 
 
För att skapa utrymme för utveckling av välfärden, krävs att dessa verksamheter i samråd med sina kunder 
ständigt prövar möjligheter till effektivisering. 
 
Landstinget har under en längre tid använt köp- och säljsystem inom områdena IT, materialförsörjning samt 
lokalförsörjning. Allt för att skapa kostnadsmedvetande och initiera effektiviseringar, vilket har visat sig 
vara framgångsrikt. Även serviceverksamheter med mer eller mindre renodlade köp- och säljsystem inom 
sjukvårdsområdenas nuvarande organisation bedöms ha haft positiva effekter. 
 
Serviceverksamheterna ska utvecklas ytterligare. Viktiga områden är ökad samverkan samt förbättrad 
kostnads- och prestationsredovisning. 
 
Om effektiviteten i Landstingets service inte bedöms vara konkurrenskraftig, ska verksamheten upphandlas. 
 

Inriktning för stöd-/serviceverksamheter 
Införandet av vårdval har under 2010 inneburit stora förändringar i arbetssätt avseende så väl administration, 
resursfördelning som uppföljning. Med hjälp av de erfarenheter som gjorts ska arbetssätt fortsätta utvecklas 
och också prövas för användning inom andra områden.  
 
Landstingets sjuktransportverksamhet har avtal med Jönköpings Länstrafik AB till 2012. Fram tills dess ges 
verksamheten möjlighet att effektiviseras. Om verksamheten inte är kostnadseffektiv vid avtalstidens 
utgång, ska den avvecklas. 
 
Att använda olika former av IT-stöd i vården är idag en förutsättning för att verksamheten ska uppnå en hög 
patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet. Det krävs en infrastruktur i form av nätverk, telefoni och 
administrativa stödsystem för att olika former av stödsystem ska fungera. 
 
Väl fungerande, använda och accepterade kommunikationskanaler är viktiga framgångsfaktorer för att 
verksamhetens ska lyckas i sina insatser till medborgare och kund, och bidrar därigenom till ett ökat värde 
för medborgaren/kunden. Fortsatt utveckling av kommunikationstjänster och funktioner inom telefoni, e-
post, kalender, webb, virtuella mötesplatser och dokumenthantering är av stor vikt för ökad kvalitet och 
effektivitet. 
 
En tillgänglig, stabil och säker IT-infrastruktur skapar goda grundförutsättningar för en ändamålsenlig 
informationsförsörjning i Landstingets verksamheter. Investeringar i nytt landstingsgemensamt 
kommunikationsnätverk slutförs under 2011. 
 
Landstingets risk- och säkerhetsarbete utvecklas kontinuerligt, en översyn görs 2011. 
 
En bra process för upphandling av varor och tjänster har stor betydelse för verksamhetens 
effektivitet. Förutom bra kvalitet till lägsta pris, handlar det om att vid inköp ta hänsyn till miljömål samt 
sociala och etiska krav. Fokus ska läggas på en fortsatt utveckling av inköpsprocessen och 
investeringsprocessen. För att minska kostnaderna ska arbetet med ett mer standardiserat produktsortiment 
fortsätta samt det elektroniska stödet i upphandling och i processen från beställning till betalning utvecklas. 
Upphandling skapar förutsättningar, beteende skapar resultat och för att säkerställa ett beteende som frigör 
pengar till Landstingets verksamheter är Landstingets mål för 2011 att 85 procent av alla inköp ska göras 
utifrån av Landstinget tecknade avtal. 
 

Strategiskt mål 
 
Kostnadseffektiv upphandling 
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Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 

Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 
inköpsavdelning 

85% av alla inköp   Nytt mätetal 2011 

 
 
Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler är en förutsättning för att verksamheten ska kunna drivas på 
ett effektivt sätt. En hög nyttjandegrad liksom effektiv fastighetsförvaltning lägger grunden för detta. Under 
2010 och kommande år ska särskilt fokus läggas på åtgärder och anpassningar som krävs för att möta 
eventuellt ändrade lokalbehov i samband med införande av vårdval. Andra viktiga fokusområden är 
tillgänglighet till Landstingets lokaler för personer med funktionsnedsättning samt fortsatt satsning på 
energisparåtgärder. För att förbättra tillgängligheten till Landstingets lokaler för personer med 
funktionsnedsättning anvisas en ram på 10 miljoner kronor för 2011. För lagstadgad PCB-sanering utökas 
driftbudgeten med 4 miljoner kronor. 
 
Figur X: Landstinget i Jönköpings län som system 
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Miljö 
Landstingets miljöarbete styrs av Landstingets miljöprogram. Det är fastställt av landstingsfullmäktige och 
innehåller miljöpolicy samt övergripande mål och riktlinjer för miljöarbetet. Miljöprogrammet gäller för 
åren 2009–2012. Landstinget i Jönköpings län ska i första hand arbeta med sex prioriterade områden:  

• Avfall 
• Energi 
• Kemikalier 
• Livsmedel 
• Läkemedel 
• Transporter. 

 

Strategiskt mål 
 
Hållbar utveckling  
Landstinget ska bidra till en ekologisk och hållbar utveckling genom att hushålla med resurser och välja 
miljövänliga alternativ. 
 
 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål* Resultat 2009 

Miljöarbete sker på 
alla nivåer i 
Landstinget och är 
en naturlig och 
integrerad del av 
verksamheten. 

Avfall 
 
 
 
 
Energi 
 
 
 
 
 
 
Kemikalier 
 
 
 
 
 
Livsmedel 
 
 
 
 
 
Läkemedel 
 
 
 
 
 
 

Statistik från 
avfalls-
entreprenör 
 
 
Statistik från 
Landstings-
fastigheter 
 
 
 
 
Uppgifter ur 
KLARA 
kemikalie-
register 
 
 
Manuell 
mätning 
 
 
 
 
För miljö-
bedömning 
används ett 
PBT index. 
PBT= 
Persistens, 
Bioackumulati

2012 ska andelen 
materialåtervunnet avfall av 
totala mängden vara minst  
25 %. 
 
2012 ska energibehovet för 
uppvärmning av Landstingets 
lokaler ha minskat med minst  
12 % jämfört med 2007. 
(Ytterligare tre mål finns och 
följs upp) 
 
2012 ska de produkter i 
verksamheten som kan ha 
allvarliga hälso- och 
miljöeffekter ha minskat med 
minst 25 %. 
 
2011 ska andelen ekologiska 
livsmedel vara minst 25 % av 
totala livsmedelskostnaden. 
(Ytterligare ett mål finns och 
följs upp) 
 
2012 ska flertalet 
rekommenderade läkemedel 
ha genomgått en 
miljöbedömning. 
(Ytterligare två mål finns och 
följs upp) 
 

  19,4 % 
exklusive 
biologisk 
behandling 
(matavfall) 
 
 

 -4,1 % 
 
 
 
 
 

 -2,7 % 
 
 
 
 
 

 9,1 % 
 
 
 
 
 

 15 % 
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Transporter 
 
 
 
 
 
 
 
 

on, Toxicitet 
 
Resebyrå- 
statistik, 
reseräkningar 
och 
bränslestatistik.
Alla tågresor 
= förnybart  
Alla flygresor 
= ej förnybart 

 
 
2012 ska minst hälften av 
Landstingets tjänsteresor 
med bil, flyg och tåg utföras 
med förnybara drivmedel. 
(Ytterligare tre mål finns och 
följs upp) 
 
 

 
 
 

 37,7 % 
 
 
 

* Fullständig målformulering finns i Landstingets miljöprogram 2009–2012 
 
Målsättningarna i miljöprogrammet ska under programperioden brytas ned och delas upp i målsättningar 
som är fördelade på år och förvaltning. 
Landstinget kommer att nå goda resultat inom ovanstående områden genom att arbeta effektivt med 
miljöfrågorna på alla nivåer inom Landstinget. Naturliga forum för miljöfrågor är arbetsplatsträffar och 
ledningsgruppsmöten. För att förstärka Landstingets utveckling inom miljö och den strategiskt viktiga delen 
med inköpsprocessen, har en miljökemist anställts. Vidare arbetar Landstinget med att se över sin totala 
miljöpåverkan, bland annat genom stora energieffektiviseringar inom sitt fastighetsbestånd, vilket 
medverkar till minskade koldioxidutsläpp. För att hjälpa våra medarbetare att driva miljöutvecklingen 
framåt sker stora informationskampanjer, bland annat genom information om vad man som enskild person 
kan göra för att minska energiförbrukningen. 
Landstingets alla förvaltningar är certifierade enligt den internationella standarden ISO 14001 för 
miljöledning och arbetar efter rutinbeskrivningar. En viktig del av miljöarbetet är att vidareutveckla och se 
nya möjligheter för att nå resultat inom såväl Landstingets verksamhet som globalt. 
En framgångsfaktor inom miljöarbetet är att alla medarbetare utbildas inom miljöområdet. Nyckelpersoner i 
organisationen vidareutbildas inom kemikaliehantering, farligt gods, avfallshantering etc. 
Landstinget vidareutvecklar samarbetet med myndigheter, näringsliv, kommuner och andra aktörer genom 
nätverk och olika utvecklingsgrupper. 
 
Till år 2020 ska Sverige minska sina koldioxidutsläpp med 17 % och ha 49 % förnybara energikällor som 
t.ex. sol, vind, vatten och biobränslen. Landstinget har som mål att 2012 ska minst 45 % av 
energianvändningen utgöras av förnybara energikällor. En omfattande energiutredning av landstingets 
fastigheter har genomförts. Resultatet av utredningen visar på betydande energibesparingar kan göras. För 
2011 avsätts en ram på 35 miljoner kr för energisparinvesteringar. 
 
På energiområdet sker en snabb utveckling.  Ny kunskap och teknik inom flera områden t.ex. solenergi och 
solvärme ger förutsättningar att ytterligare öka andelen förnybar energi i landstingets verksamhet. I det 
pågående arbetet med att genomföra energieffektivisering bör löpande också prövas att öka andel förnybar 
energi. 
 
Nuvarande Miljöprogram gäller till utgången av 2012. Under 2011 påbörjas förberedelsearbetet med att ta 
fram nya mål och åtgärdsplaner för nästa programperiod. 
 
 
 
 

Perspektiv: Lärande och förnyelse 
Närmare tjugo års arbete med organisatoriskt lärande inom Landstinget visar dess betydelse för förbättringar 
i service och processer. Innovationer och nya arbetssätt växer fram genom att många är motiverade för, och 
engagerade i, ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Detta blir möjligt när alla medarbetare ges 
förutsättningar att bidra med, och utveckla, sitt engagemang och sin kompetens. Därför engageras alla 
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medarbetare i systematiskt förbättringsarbete inom sina verksamhetsnära arbetslag/mikrosystem och i att 
utveckla sitt lärande och sin egen kompetens. Även förmågan att ta tillvara patientens och medarbetarnas 
nätverk växer. Grundläggande i chefs- och ledarskap är att utifrån behov skapa förutsättningar för lärande, 
utveckling och delaktighet.  
 
Förbättringsarbetet är patientorienterat, långsiktigt och präglat av ett förebyggande syn- och arbetssätt, som 
omfattar ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och samverkan. Lokala förbättringsarbeten förblir inte 
lokala, utan det finns mötesplatser och former för att sprida dem till berörda verksamheter. Ett väl 
fungerande ledningssystem innebär att erfarenheter från olika lokala förbättringsarbeten stimuleras och tas 
tillvara i hela organisationen. För att utveckla det övergripande ledningssystemet kommer beskrivning enligt 
kriterierna i Utmärkelsen Svensk Kvalitet att göras och handlingsplan tas fram. 

 

Utveckling och Innovation 
Landstingets utvecklingsstrategi baseras på fyra principer: 

• Lärande är nyckeln till utveckling och förbättring. 
• Förbättring går på bredden och djupet. 
• Förbättringar görs av både ledningen och enskilda medarbetare. 
• Genom nya angreppssätt och förbättrade arbetsprocesser höjs värdet på Landstingets tjänster. 

 
Lärande- och förnyelsearbetet skapar förutsättningar för att 

• behålla det som fungerar bra i nuet och säkra dess uthållighet 
• förbättra det som kan förbättras i nuet – ständiga förbättringar 
• finna nya sätt att förändra nuet på – förnyelse. 

 

Utvecklingsarbete med fokus på fem komponenter 
Allt utvecklingsarbete som finansieras av Landstinget och där Landstinget samverkar med andra ska 
kännetecknas av att processerna leds med utgångspunkt från vad som är bäst för invånare, patienter och 
närstående, att det finns rutiner för att tydliggöra ansvar för samarbete och samverkan i gränssnitten mellan 
olika ansvarsområden samt kunskap om andras kompetens i processer och i vårdkedjorna.   
 
Fem komponenter i detta: 

• Individen får sina behov tillgodosedda på rätt vårdnivå och med rätt kompetens. 
• Bra bemötande och bättre samverkan med dem Landstinget är till för, samt mellan enheter inom och 

utanför Landstinget som tillhandahåller tjänster för person eller grupp. 
• Söka efter, och organisera, bästa möjliga tillgängliga tjänster, med utgångspunkt i olika 

befolkningsgruppers behov. 
• Landstingets alla verksamheter finner sätt att bidra till befolkningens hälsa.  
• Kostnadskontroll, med ett kontinuerligt arbete för att dels minska kostnader som beror på 

kvalitetsbrister och dels skapa bästa möjliga värde för medborgarna. 
 

Ett vitalt utvecklingsarbete inom Landstinget kännetecknas av att mål och resultat ständigt är i fokus i alla 
delar av verksamheten. Vidare att innovationer och nya arbetssätt utvecklas och sprids för att förbättra 
integration och samverkan mellan olika delar i ett komplext hälso- och sjukvårdssystem med många olika 
vårdgivare. 
 

Forskning och utbildning 
Hälso- och sjukvården är en mycket kunskapsintensiv verksamhet och kunskapsstyrning blir ett allt 
vanligare begrepp. Detta ställer stora krav på medarbetarnas kompetens i att kontinuerligt bevaka, bedöma 
och selektera i det ständiga flödet av ny kunskap. En integrerad verksamhet för forskning stödjer detta 
genom att svara på hur gapet minskas mellan hur något är och hur det skulle kunna vara. För att stimulera 
forskning är det angeläget att den är en naturlig del av verksamhetens vardag.  
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Stöd till utbildning av framtidens medarbetare är en viktig funktion och har stor betydelse för utbildningen, 
verksamheten och rekrytering. Genom pedagogisk förnyelse och stöd till den verksamhetsförlagda 
utbildningen, ges förutsättningar för att nyutbildade medarbetare ska vara rustade att möta framtidens 
utmaningar i vården. Viktiga komponenter i arbetet är interprofessionellt lärande och förbättringskunskap 
liksom god handledarkompetens och ett positivt lärandeklimat i verksamheterna. Kontinuerlig samverkan 
med universitet och högskolor skapar den integration av teori och praktik som studenterna behöver och 
samtidigt skapas förutsättningar för verksamhetens utveckling. 

 

Perspektiv: Ekonomi 
Utgångspunkten för Landstingets styrning är Kommunallagens krav på god hushållning, både ur ett 
verksamhetsperspektiv (kostnadseffektiv verksamhet) och ur ett finansiellt perspektiv (långsiktig och 
uthållig finansiering).  
 

Kostnadseffektiv verksamhet  
Övergripande strategiska verksamhetsmål om bra folkhälsa, god vård och regional utveckling ska uppnås 
med lägsta möjliga resursinsats. För en bra styrprocess krävs att olika verksamhetsnivåers mål, 
resurstilldelning och resultat är tydliga, i såväl planering som genomförande och uppföljning. En 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnås genom god måluppfyllelse där tjänsten producerats 
med en hög produktivitet. Se Figur X: Styrprocess för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
 
Figur X: Styrprocess för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
 

 

 
 
Landstinget har en kostnadseffektiv verksamhet, i de jämförelser som är möjliga att göra inom 
landstingssektorn. Låg nettokostnad per invånare, låg kostnad per DRG (diagnosrelaterade grupper), bra 
tillgänglighet och goda kliniska resultat är indikationer på en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet. 
 
Resultatet av Öppna jämförelser 2009 presenteras bland annat som ett index av hälso- och sjukvårdens 
kvalitet och effektivitet. Där får Landstinget i Jönköpings län det bästa värdet då alla områden viktas 
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samman till ett totalindex. Se Figur X: Övergripande index för Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens 
kvalitet och effektivitet 2009. 
 
Figur X: Övergripande index för Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och 
effektivitet 2009 
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För att säkerställa en fortsatt positiv utveckling är det viktigt att fokusera på 

• att värdet av utvecklings- och kvalitetsarbete tas tillvara 
• kontinuerlig uppföljning och dialog om verksamhetens behov, resultat och kostnader för att säkra ett 

optimalt kapacitetsutnyttjande. Kapacitetsutnyttjande mäts bland annat genom kostnad och arbetad 
tid per DRG-poäng 

• samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare för att garantera en god vård, men också för att 
effektivt ta tillvara personal, lokaler och utrustning 

• effektivisering av servicefunktioner. 
 

Finansiella mål 
Målet för den finansiella styrningen är att nå och behålla sådan styrka i ekonomin att den kännetecknas av 
långsiktighet och uthållighet. Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den beslutar om 
och själv konsumerar. 
 
Resultatet ska vara tillräckligt stort för att nuvarande servicekapacitet ska kunna garanteras även för nästa 
generations länsinvånare, utan att de ska behöva betala högre skatt för samma service. Hur stort resultat som 
krävs bedöms i första hand utifrån behov av investeringar i fastigheter och inventarier samt sparande för 
pensionsåtagande. 
 
Landstinget ska klara att finansiera reinvesteringar och nyinvesteringar i fastigheter och inventarier med 
egna medel. Ur strategisk synvinkel är det väsentligt att tillräckligt investeringsutrymme skapas så att 
nuvarande standard i lokaler och utrustning kan behållas. Över tid beräknas det årliga investeringsbehovet 
till cirka 400 miljoner kronor. Planmässig avskrivning på anskaffningsvärden uppgår till cirka 300 miljoner 
kronor. Det krävs därför ett resultat på cirka 100 miljoner kronor för att egenfinansiera 
investeringsprogrammet. 
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Landstingets pensionsåtagande regleras i huvudsak genom två avtal: PA-KL som gäller pensioner intjänade 
före 1998, och KAP-KL som gäller från 1 januari 2006 och övertar PFA 98 (1998–2005). Från och med 
2008 års bokslut redovisas även kostnaderna för pensioner intjänade före 1998 på ett rättvisande sätt, det vill 
säga enligt fullfonderad modell. 
 
Den 31 december 2009 uppgick Landstingets pensionsåtagande till 6,4 miljarder kronor, medan samlade 
finansiella tillgångar som genererar avkastning uppgick till 4,0 miljarder kronor. För att successivt förbättra 
relationen mellan finansiella tillgångar och pensionsskuld, är målet att årligen nå ett överskott på 50 miljoner 
kronor utöver vad som krävs för att egenfinansiera Landstingets investeringar.  
 
För att säkra en god hushållning ur ett finansiellt perspektiv, ska följande finansiella mål nås: 

• Resultatet ska vara minst 2,0 procent av skatt och statsbidrag (cirka 150 miljoner kronor). 
• Investeringar ska egenfinansieras. 

 
Med hänsyn till konjunktursvängningar är det rimligt att Landstingets finansiella mål ses över en 
konjunkturcykel. 
 
Landstinget i Jönköpings län hade landstingssektorns näst bästa ekonomiska resultatet 2009, relaterat till 
antal invånare.  
 
Landstingets skattesats är för närvarande 10,67 kronor. Den genomsnittliga skattesatsen i riket är 10,87 
kronor. Om hänsyn tas till landstingens olika kostnadsansvar för hemsjukvård, kollektivtrafik med mera 
(den så kallade justerade skattesatsen), är Landstingets skattesats 21 öre lägre än genomsnittet för riket. 
I det följande redovisas bedömningar kring den förväntade finansiella utvecklingen under planperioden. 
 

Ekonomisk tillväxt för Landstinget 
Landstingets ekonomiska utveckling, och de finansiella förutsättningarna för att tillgodose medborgarnas 
behov, beror i huvudsak på 

• befolkningsutvecklingen i länet relaterad till ökningen i riket  
• samhällsekonomins tillväxt och dess påverkan på skatteunderlag 
• statens transfereringar 
• avgiftsnivåer 
• skattesats. 

 
Befolkningsutveckling i länet  
Befolkningsutvecklingen påverkar behov och efterfrågan på Landstingets tjänster. Den har också betydelse 
för Landstingets intäkter, eftersom bidrag från systemet för kommunalekonomisk utjämning baseras på 
invånarantal. Länets invånarantal har under en tioårsperiod, 1999–2008, ökat med cirka 7 500 personer. 
Ökningen i procent har varit lägre än genomsnittet för riket, vilket innebär en lägre andel av olika statliga 
bidrag. Länets invånarantal motsvarar idag cirka 3,6 procent av Sveriges befolkning.  
 
Samhällsekonomins tillväxt  
Svensk ekonomi har utvecklats oväntat starkt den senaste tiden och flera indikatorer tyder på en fortsatt stark 
och bred återhämtning under 2010. Det är exporten och den inhemska efterfrågan som är viktiga drivkrafter. 
I takt med att efterfrågan och produktionen stiger de kommande åren fortsätter sysselsättningen och antalet 
arbetade timmar att öka framförallt i tjänstesektorn. Trots en positiv utveckling finns en stor osäkerhet om 
hur konjunkturen kommer att utvecklas framöver. Osäkerheten förklaras av stora statsfinansiella problem i 
omvärlden. Se Tabell 6: Nyckeltal i procent för den ekonomiska utvecklingen enligt SKL september 2010. 
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Tabell 6: Nyckeltal i procent för den ekonomiska utvecklingen enligt SKL sept 2010 
 
    2009 2010 2011 2012 2013 
 
BNP (kalenderkorrigerad)   -5,1 4,5 3,9 3,4 3,4 
Timlön    3,1 1,2 2,9 3,3 3,6 
Sysselsättning, timmar    -2,6 1,4 1,0 0,8 0,8 
KPI, årsgenomsnitt    -0,3 1,1 1,6 2,1 2,4 
Skatteunderlagstillväxt     1,5 1,8 1,6 3,9 4,4 
 
Skatteunderlaget har 2011 påverkats negativt med cirka 1,4 procent till följd av höjt grundavdrag för 
pensionärer. Det intäktsbortfall som uppstår har enligt finansieringsprincipen tillförts det generella 
bidraget/regleringsbidrag. 
 
Generella statsbidrag och utjämning 
Statens bidrag till landstingssektorn består i allt väsentligt av bidraget för kommunalekonomisk utjämning 
och bidraget till läkemedelsförmånen. 
 
Syftet med kommunal utjämning är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla landsting att 
kunna tillhandhålla sina invånare likvärdig service  oberoende av länsinvånarnas inkomster och andra 
strukturella förhållanden. 
 
Nuvarande system för kommunalekonomisk utjämning omfattar 

• inkomstutjämningsbidrag (staten garanterar medelskattekraft på 110 procent) 
• mellankommunal kostnadsutjämning (vårdtunga grupper, övriga grupper, glesbygd, kollektivtrafik, 

strukturella löneskillnader) 
• regleringsavgift (staten reglerar här den totala nivån på transferering). 

 
Systemet för kommunalekonomiskutjämning utvärderas och utreds av en parlamentarisk kommitté och 
uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2011.  
 
Inom systemet för kommunal utjämning tillförs landstingssektorn 0,9 miljarder kronor 2011 för att mildra 
effekterna av att det tillfälliga konjunkturstöd försvinner. Medel tillförs också till följd av att 
skatteunderlaget påverkas negativt av höjt grundavdrag för pensionärer.  
Se Tabell 7: Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 
 
Tabell 7: Generella statsbidrag och utjämningsbidrag, miljoner kronor  
 
   Utfall Prognos Budget Budget Prognos Prognos  
   2009 2010 2010 2011 2012 2013 
 
Inkomstutjämning   922 868 887 932 954 978 
Kostnadsutjämning   -75 -40 -35 -2 -2 -2 
Regleringsavgift/bidrag   35 146 150 270 212 185 
Tillfälligt konjunkturstöd   140 141    
Läkemedel   811 818 840 822 822 822 
Minskad sjukfrånvaro   34 13 18 10 10 10 
Tillgänglighetsmiljarden   37 36 37 36 0 0 
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Utöver bidraget för kommunalekonomisk utjämning ger staten riktade stimulansbidrag. Några är 
tidsbegränsade och andra är permanenta. De generella statsbidragen är för närvarande bidrag för läkemedel, 
bidrag för minskad sjukfrånvaro och den så kallade tillgänglighetsmiljarden. De två sistnämnda bidragen är 
tidsbegränsade. Utfallet för respektive landsting är beroende av vilket resultat som uppnås. Övriga riktade 
stimulansbidrag bokförs som en intäkt i verksamhetens nettokostnad. Dessa är kopplade till specifika 
insatser och Landstinget beräknas förbruka intäkten fullt ut. Beskrivning av dessa riktade stimulansbidrag 
beskrivs under respektive område. 
 
Statsbidrag för läkemedel 
Nuvarande avtal med staten om bidrag till läkemedelsförmånen gäller för 2009 och 2010. För 2009 erhöll 
landstingen totalt 22,4 miljarder kronor. Bidrag för  2010 är 23,2 miljarder kronor. Statsbidraget fördelas 
mellan landstingen enligt en behovsmodell. I den ingår även en särskild solidarisk finansiering av mycket 
dyra läkemedel för behandling av vissa sjukdomar där kostnaderna är ojämnt fördelade mellan landstingen. 
SKL och socialdepartementet har enats om en vinst- och förlustdelningsgaranti, där man delar på kostnader 
och vinster som avviker mer än 3 procent från beräknat utfall. För landstingens del ska enligt avtal en 
återbetalning ske till staten för de kostnader som blir lägre än 56,3 miljarder kronor i landet. Kostnadsutfallet 
för 2009 och 2010 kommer att innebära en återbetalning av bidraget till staten som för Landstingets del 
beräknas till cirka 20 miljoner kronor. 
 
För 2011 och framåt finns inget nytt avtal och i budgeten har bidragsnivån beräknats minska med 15 
miljoner kronor i förhållande till 2010. 
 
Statsbidrag för minskad sjukfrånvaro 
Regeringen anser att erfarenheterna från sjukskrivningsmiljarden har varit positiva och avsätter i 
budgetpropositionen 1 miljard fram till 2014. Bidraget består av en del som grundas på antalet 
sjukpenningdagar och en del som är beroende av hur ett antal villkor uppfylls. Utfallet är svårbedömt. För 
åren 2011 till 2013 beräknas bidraget till 10 miljoner kronor och kostnaden för Landstingets extra insatser 
för att minska sjukfrånvaron är budgeterad till 10 miljoner kronor per år. 
 
Tillgänglighetsmiljarden 
För att få bort väntetiderna i vården, har staten avsatt en miljard kronor per år under en treårsperiod till de 
landsting som uppfyller vårdgarantin. I Landstingets budget har en proportionell andel beräknats till och 
med 2011, vilket motsvarar cirka 36 miljoner kronor per år.  
 
Avgiftsnivåer 
Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas på  Landstingets intranät och i särskild bilaga till budgeten.  
 
Landstingsskatten 
En viktig förutsättning för fortsatt god samhällsekonomisk tillväxt är att skatten hålls på en långsiktig och 
oförändrad nivå. Skattesatsen ska vara oförändrad under perioden, det vill säga 10,67 kronor. 
 
Finansiella intäkter/kostnader  
Landstingets finansiella tillgångar vid 2010 års utgång beräknas uppgå till 4,2 miljarder kronor. Under 2011 
beräknas likviditeten minska något till följd av återbetalning av skattemedel som avser 2009 och som följd 
av ett relativt stort investeringsprogram. Under 2012 och 2013 beräknas de finansiella tillgångarna öka och 
vid utgången av 2013 uppgå till 4,7 miljarder. Den genomsnittliga budgeterade årsavkastningen för åren 
2011-2013 är beräknad till 4,5 procent. 
 
Pensionsskulden vid 2010 års utgång beräknas till 6,5 miljarder.  
 
För att utjämna stora svängningar mellan åren baseras den finansiella kostnaden för värdesäkring av 
pensionsskulden på ett genomsnitt av KPA:s prognos på basbeloppsförändringar och den så kallade 
bromseffekten för åren 2010-2012. Från och med 2013 budgeteras värdesäkringen enligt KPA, vilken då 
uppgår till 327 miljoner kronor. Förutom värdesäkringen ökar skulden till följd av ett årligt intjänande på 
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150-170 miljoner kronor som redovisas i verksamhetens nettokostnad. Pensionsutbetalningar reducerar 
skulden med 245-275 miljoner kronor årligen. 

Resultatbudget 
Ekonomin bedöms för de närmaste åren utvecklas enligt följande resultaträkning och finansieringsbudget. 
Bedömningen har i allt väsentligt sin utgångspunkt i budget 2010. Resultatmålet på 2 procent uppnås 2011 
men inte för åren 2012-2013. Se Tabell 8: Resultaträkning och Tabell 9: Vissa nyckeltal. 
 
 Tabell 8: Resultaträkning, miljoner kronor  
 
 
   Bokslut Prognos Budget Budget Prognos Prognos  
   2009 2010 2010 2011 2012 2013 
 
Verksamhetens intäkter   1 059 1 047 994 1 014 1 025 1 037 
Verksamhetens kostnader  -8 164 -8 361 -8 390 -8 550 -8 761 -8 973 
Avskrivningar   -271 -283 -291 -305 -323 -338 
Verksamhetens nettokostnad  -7 376 -7 597 -7 687 -7 841 -8 059 -8 274 
         
Skatteintäkter   5 918 6 061 5 909 6 048 6 263 6 521 
Generella statsbidrag och utjämning  1 765 1 981 2 038 2 068 1 996 1 993 
Finansiella intäkter   377 132 190 130 200 240 
Finansiella kostnader   -450 -227 -290 -235 -250 -330 
Årets resultat   234 350 160 170 150 150 
 
 

 Tabell 9: Vissa nyckeltal  
 
   Utfall Prognos Budget Budget Prognos Prognos  
   2009 2010 2010 2011 2012 2013 
 
Nyckeltal  
Resultat i förhållande till skatt och statsbidrag 3,0 % 4,4 % 2,0 % 2.1 % 1,8 % 1,8% 
Nettokostnadsförändring  4,7 % 3,0 % 4,2 % 3,2 % 1) 2,8 % 2,7 % 
Skatteintäkter och bidrag/utjämning  3,2 % 4,7 % 3,4 % 0,9 % 1) 1,8 % 3,1 % 
Soliditet   -13 % -8 % -11 % -6% -4 % -2 % 
1) I förhållande till prognos 2010 
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Finansieringsbudget 
Landstinget mål är att finansiera investeringar med egna medel. Sett till hela perioden 2011–2013 beräknas 
investeringarna finansieras av det utrymme som ges av resultatet tillsammans med avskrivningarna. 
Se Tabell 10: Finansieringsbudget. 
  
Tabell 10: Finansieringsbudget – kassaflöde, miljoner kronor  
 
   Utfall Prognos Budget Budget Prognos Prognos  
   2009 2010 2010 2011 2012 2013 
Den löpande verksamheten       
Årets resultat    234 350 160 170 150 150 
Avskrivningar    271 283  291 305 323 338 
Avsättningar (netto)   349 115 232 135 149 216 
Rörelsekapitalförändring  384 -27 -27 -188  80 0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 238 721 656 422 702 704 
         
Investeringsverksamheten        
Byggnad   -278 -310 -430 -350 -200 -200 
Inventarier/IT   -140 -175 -195 -210 -210 -210 
 
Investeringsnetto   -418 -485 -625 -560 -410 -410 
         
Förändring likvida medel - kassaflöde 823 237 32 -138 292 294 
         
Rörelsekapitalförändring 1)   -384 27 27 188 -80  
Ökning avsättning   -349 -115  -232  -135 -149 -216 
         
Egenfinansiering investeringar  90 149 -173 -85 63 78 
 
1) huvudsakligen reglering av preliminära skatteutbetalningar 
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3. Hälso- och sjukvård 
 

Uppdrag 
Målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges 
med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det 
största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården (2 § Hälso- och sjukvårdslagen). 
 
Hälso- och sjukvården ska arbeta för folkhälsa och för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till hälso- 
och sjukvården ska, när det är lämpligt, ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada 
(2 c § Hälso- och sjukvårdslagen) 
 
Patientens perspektiv står alltid i centrum. Hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig för alla länsinvånare 
och i huvudsak utgöra ett sammanhållet system med obrutna vårdkedjor. Den enskilde medborgaren ges 
möjlighet till valfrihet och kontinuitet. Jämställd och jämlik vård eftersträvas, barnkonventionens intentioner 
följs och erfarenheter från Landstingets handikappolitiska program tas tillvara. 
 
Hälso- och sjukvården är offentligt finansierad och demokratiskt styrd. Landstingets ambition är att 
åstadkomma en bra och rättvis fördelning av tillgängliga resurser. 
 

Mål 

Bra folkhälsa 
Landstinget arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för länsinvånarnas hälsa och livskvalitet. Ett 
aktivt folkhälsoarbete bedrivs och följs upp i samarbete med berörda aktörer. 
 

God vård  
Hälso- och sjukvården ska vara: 

• Patientfokuserad – vården ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, 
förväntningar och värderingar. Dessa vägs in i de kliniska besluten. 

• Tillgänglig och ges i rimlig tid – ingen patient behöver vänta oskälig tid på de vårdinsatser som han 
eller hon har behov av. 

• Jämlik – vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla. 
• Kunskapsbaserad och ändamålsenlig – vården bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Den 

utformas för att möta den individuella patientens behov på bästa sätt. 
• Säker – vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Den personal, de lokaler 

och den utrustning som krävs för god vård finns tillgängliga. 
• Kostnadseffektiv – tillgängliga resurser används på bästa sätt för att nå uppsatta mål. Detta innebär 

att vården, baserad på tillståndets svårighetsgrad, ges i samverkan mellan vårdens aktörer och med 
kostnadseffektiva åtgärder. 

 

Så når vi målen 

Bra folkhälsa 
Landstinget arbetar hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och skadeförebyggande för länsinvånarnas 
hälsa och livskvalitet. Inom Landstinget är ett nära samspel mellan folkhälsoarbetet och hälso- och 
sjukvården av stor betydelse för att prevention och hälsofrämjande insatser ska genomsyra all verksamhet. 
Folkhälsoarbetet bygger också på samarbete med olika aktörer, som länets kommuner och andra 
myndigheter, organisationer och föreningar (civilsamhället). Riksdagen har beslutat om ett övergripande 
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nationellt folkhälsomål: ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen”. Dessutom anges elva målområden som fokuserar på de faktorer i samhället som påverkar 
folkhälsan, ofta benämnt hälsans bestämningsfaktorer, istället för att ha fokus på sjukdomarna: 
 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 
3. Barns och ungas uppväxtvillkor 
4. Hälsa i arbetslivet 
5. Miljöer och produkter 
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7. Skydd mot smittspridning 
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 
9. Fysisk aktivitet 
10. Matvanor och livsmedel 
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 

 
 
Ansvaret för målområdena är fördelat mellan olika aktörer och nivåer i samhället. Landstinget som politisk 
organisation med verksamhet inom såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling gör att vi i större eller 
mindre utsträckning berörs av alla elva målen.  
 
Nationellt har nya och utvidgade satsningar för att stärka och stödja föräldrar i deras föräldraskap, att 
intensifiera det självmordsförebyggande arbetet, att främja bra kostvanor och fysisk aktivitet samt att minska 
tobaksbruket satts igång. Olika insatser riktade mot barn, unga och äldre har lyfts fram. 
 
Förebyggande insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och 
behandling. Frågor om levnadsvanor och livsstil ska ingå naturligt i varje patientmöte, utifrån en helhetssyn 
på patienten. Patienterna ska få mer stöd att ändra ohälsosamma levnadsvanor. 
 
Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer har vuxit fram bland annat från 
Budapestdeklarationen 1991 om att låta det hälsoorienterade synsättet prägla hälso- och sjukvården. I 
Sverige har nätverket funnits sedan 1996 och hela Landstinget är medlem sedan hösten 2010. 
 
 

God hälso- och sjukvård 
PRIMÄRVÅRD 
Övergripande uppdrag: 

• Vården utgår från individens behov. Människor vill och kan ta ansvar för sin egen hälso- och 
sjukvård. Vårdcentralen stödjer individens önskan att påverka sin vård och behandling samt fatta 
självständiga beslut om var, när och av vem den sker. Vårdcentralen är förstahandsvalet när 
invånaren har behov av hälso- och sjukvård under hela livet. Målet är att 80 procent av alla 
vårdkontakter i de öppna vårdformerna sker i vårdcentralernas regi. 

• Vårdcentralen lägger stor vikt vid invånarnas levnadsvanor och bidrar till bästa möjliga hälsa för 
invånarna i området.   

• Vårdcentralen erbjuder förebyggande hälsovård, lättillgänglig sjukvård och rehabilitering av god 
kvalitet i samverkan med andra aktörer. 

 
Landstinget startade under 2010 ett vårdvalssystem inom primärvården. Uppdraget för primärvården är brett 
och har till syfte att: 
 
Stärka invånarnas inflytande genom att 

• invånarna väljer vårdgivare 
• vårdpengen följer invånaren 
• vårdgivaren går invånarnas val till mötes 
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• redovisning av kvalitet och resultat är offentliga 
• vården ges med kontinuitet och bred kompetens 
• vården ges på lika villkor över hela länet. 

 
Ta tillvara och utveckla de professionella gruppernas kompetens genom att 

• stimulera kreativitet och innovation med invånarens behov i fokus 
sörja för att det finns rätt kompetens och kontinuerlig kompetensutveckling 

• utgå från teamsamverkan och ta tillvara alla medarbetares kompetens  
• stimulera mångfald av vårdgivare 
• delta aktivt i forskning och utveckling 
• handleda och utbilda studenter. 

 
Styra mot önskvärda resultat genom att 

• ge invånare med störst behov störst vårdpeng 
• premiera förebyggande arbete 
• stimulera samverkan och bidra till hälso- och sjukvårdssystemets utveckling 
• ha hög tillgänglighet 
• ge patientsäker vård 
• premiera högsta kvalitet i det kliniska omhändertagandet 
• stödja kostnadseffektiv vård. 

 
Verksamheten beskrivs och regleras i Regelbok för vårdval i Jönköpings län, som fullmäktige beslutade om 
i september 2009. Regelboken beskriver vårdenheternas uppdrag utifrån Landstingets modell och mål för 
primärvården samt nivåerna för vårdpeng och rörlig ersättning. Regelboken revideras årligen och fastställs 
av fullmäktige. Förändringar i regelboken som gäller från och med 1 januari 2011 redovisas i särskild bilaga. 
 
 
SPECIALISERAD SOMATISK OCH PSYKIATRISK VÅRD  
Länets tre akutsjukhus, varav ett är länssjukhus, ska svara för länets behov av specialistsjukvård. 
 
Landstinget har ett befolkningsunderlag som innebär att specialistsjukvård till de stora sjukdomsgrupperna 
effektivt kan ges på tre platser i länet. En allt högre grad av specialisering inom respektive klinisk specialitet 
leder till att samverkan i länet behöver utvecklas för att ge god och jämlik vård även till dem som har mer 
ovanliga besvär. Länssjukvård kan bedrivas på samtliga sjukhus. Samverkan garanterar att 
specialistkunskapen tas tillvara i hela länet och tryggar bästa möjliga vård för befolkningen. 
 
För att möta framtidens behov tas en plan för länets specialiserade vård fram. Planen ska innehålla en 
bedömning och beskrivning av trolig utveckling de närmaste tio åren avseende demografi, vårdbehov, 
patientens och närståendes roll, medicinsk och medicinteknisk utveckling samt utveckling av 
informationsteknologi. Planen ska ligga till grund för personalplanering och planering av investeringar i 
form av utrustning och byggnationer. 
Under arbetets gång ska delrapporter lämnas för att ligga till grund för den pågående utvecklingen och vara 
underlag för beslut även i verksamhetsplanering för de närmaste åren.  
 
Driftsformer med privata, ideella och kooperativa vårdgivare är att betrakta som alternativ och komplement 
till landstingsdriven verksamhet. Målet är att alternativ verksamhet ska medföra verksamhetsmässiga 
fördelar, där nya arbetssätt och utvecklingsidéer tillför ett mervärde för patienterna. Alternativa driftsformer 
kan vara ett alternativ inom såväl primärvård som specialiserad vård. 
 
Den övergripande resursfördelningen inom hälso- och sjukvården är en fråga för Landstingets 
förtroendevalda. Fördelningen av resurser måste ständigt diskuteras, så att de kan fördelas till förmån för 
högprioriterade grupper, liksom till åtgärder som ger stora vinster i hälsa och livskvalitet. 
 
SAMVERKAN 
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Förmågan att samverka är avgörande för resultatet. Varje funktion måste göra bästa möjliga i sina kontakter 
med patienter och närstående, underlätta för nästa steg i vårdprocessen och återkoppla till föregående steg. 
Det är viktigt att utveckla samverkan för att patienten ska få den vård som krävs – sett ur ett 
helhetsperspektiv, oberoende av vårdform och huvudmannagränser. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot 
långvarigt sjuka och multisjuka patienter. 
 
Ett ökande antal äldre medför ökat behov av vård. Landstinget behöver därför ständigt utveckla sina 
arbetssätt. Detta kräver kunskaper om patientens nuvarande väg och kontakter genom vården. Samarbetet 
måste förstärkas mellan primär- och specialistvård samt med kommunerna för att skapa effektivitet i vården. 
Ambitionen bör också vara att styra så stor del av vården som möjligt till att utföras dagtid. För att 
ytterligare förbättra detta arbete krävs en fortsatt dialog med kommunerna kring utveckling av rutiner och 
samverkan. 
 
Det pågående arbetet för att utveckla ungdomsmottagningar, familjecentraler och ungdomspsykiatriska 
mottagningar fortsätter. Möjligheterna att hitta samverkansformer med kommunerna har stor betydelse. 
Länets alla ungdomar bör ha tillgång till ungdomsmottagningar, som ska ge förutsättningar att möta den 
ökande psykiska ohälsan och drogproblematiken hos ungdomar och unga vuxna.  
 
Primärvården har ansvar för hemsjukvård, som är en dygnet runt-verksamhet och ska tillgodose behovet av 
både planerade och akuta besök. Under 2011 initieras samverkan med länets kommuner i ett visionsarbete 
för vården av äldre och multisjuka och samverkan i vårdkedjan. I arbetet ingår såväl en genomgång av 
hemsjukvård som det akuta omhändertagandet. 
 
 
Palliativ vård ska med full trygghet kunna ges i hemmet, med stöd av lokala team, särskilda resursteam och i 
samverkan med länets kommuner. Behöver patienten vårdas på sjukhus ska det finnas kontaktvägar direkt 
till aktuell vårdavdelning, i enlighet med vårdprogram. 
 
Det är viktigt att sjukvården uppmärksammar de särskilda behov som kommer av att många länsbor har en 
annan kulturell bakgrund. Inom den psykiatriska vården finns kompetens för att hjälpa dem som har 
traumatiska upplevelser som måste bearbetas. Det är viktigt att kompetens finns inom hela länet för bra 
omhändertagande av flyktingar. Flyktingmedicinskt centrum i Östergötland är en resurs som vid behov kan 
anlitas för enskilda patienter samt för upprätthållande av hög behandlingskompetens. 
 
Etiska frågor måste ständigt vara levande i verksamheten. På enhets- och kliniknivå bedrivs etikarbete av 
verksamhetschef i samarbete med etikombud. Landstingets etiska råd har uppdraget att initiera, stödja och 
stimulera genom att 

• höja medvetenhet och kompetens om etikens alla olika aspekter hos anställda och förtroendevalda 
inom Landstinget 

• verka för att Landstingets personal ständigt möter vårdsökande och befolkning med respekt för den 
enskildes behov och personliga integritet 

• främja samtal och reflektion om etiska frågeställningar i planering, beslut och daglig verksamhet  
• medvetandegöra etiska problem knutna till resursanvändning och prioritering. 

 
Sjukhuskyrkan gör ett uppskattat arbete kring existentiella och andliga frågor inom sjukvården. Arbetet är 
riktat till patienter, närstående och personal och stöds av Landstinget. 
 
I de fall specialistsjukvården är högspecialiserad sker remittering till regionvård, i första hand vid 
Universitetssjukhuset i Linköping eller till annat sjukhus för högspecialiserad vård i Sverige. Landstingen 
inom sydöstra sjukvårdsregionen har en gemensam regionsjukvårdsnämnd. Syftet är att samordna och stärka 
regionens ställning inom områden av gemensam karaktär, främst hälso- och sjukvård. 

MEDICINSK DIAGNOSTIK 
Landstinget bedriver en omfattande medicinsk serviceverksamhet, bestående av radiologi, klinisk fysiologi, 
klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, som sedan 
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2010 organiseras i en förvaltning. Medicinsk diagnostik ska verka för en riktig användning och undvika 
såväl under- som överförbrukning för att vara kostnadseffektiv.  
 
SJUKVÅRDENS IT-STÖD 
Landstinget inför Cosmic, som är ett nytt IT-stöd i sjukvården för vårdadministration, dokumentation och 
logistik. Det ska stödja alla delar av det strategiska målet God vård. Ett bra införande och en välfungerande 
integration av IT-stödet är en förutsättning för att åstadkomma bästa möjliga kliniska vård och resultat. 
Betydelsen av nya arbetssätt betonas starkt. Cosmic har införts i hela primärvården och delar av 
specialistsjukvården. Införande på resterande kliniker planeras under 2011.  

NATIONELL E-HÄLSA 
Huvudtanken med strategin för Nationell eHälsa (tidigare Nationell IT-strategi ) är en säker och tillgänglig 
vård och omsorg som håller hög kvalitet och utgår från befolkningens behov. För att understryka vikten av 
IT som en naturlig del i hälso- och sjukvårdens verksamhetsutveckling finns nu ett ökat fokus på införande, 
användning och nytta. Arbetet inom Nationell eHälsa är inriktat på att skapa synliga och konkreta 
förbättringar för tre huvudsakliga målgrupper: 

• Individen i sin roll som medborgare, patient och närstående ska ha tillgång till lättillgänglig och 
kvalitetssäkrad information, åtkomst till dokumentation från insatser och behandlingar, samt erbjudas 
individuellt anpassad service och interaktiva e-tjänster. 

• Vårdpersonal ska ha tillgång till välfungerande och samverkande beslutsstödssystem som säkerställer 
hög kvalitet och säkerhet. Information ska finnas tillgänglig som underlag för beslut om insatser och 
behandlingar. 

• Beslutsfattare inom hälso- och sjukvården ska ha ändamålsenliga verktyg för uppföljning av kvalitet 
och säkerhet samt få relevanta beslutsunderlag för planering, styrning och resursfördelning. 

Invånartjänster, vårdtjänster och infrastruktur inom den nationella IT-strategin införs successivt i berörda 
verksamheter inom Landstinget, allteftersom de finns tillgängliga. 
Under 2011 fortsätter Landstingets anslutning till den nationella patientöversikten och införandet av 
nödvändig teknisk infrastruktur. Personliga e-tjänster för tillgänglighet och medbestämmande ska fortsätta 
att utvecklas kontinuerligt med nya tjänster och funktioner. 
 

Strategiska mål och handlingsplan 
PRIMÄRVÅRD, SPECIALISERAD SOMATISK OCH PSYKIATRISK VÅRD 
 
För att leda verksamheten mot visionen om ett bra liv, har Landstinget under flera år fokuserat 
utvecklingsarbetet på ett antal viktiga områden; tillgänglighet och bemötande, prevention och egenvård, 
samverkan och flöde, kliniskt förbättringsarbete, patientsäkerhet samt läkemedelsanvändning. Se Figur X: 
Utvecklingsområden för Bra folkhälsa och God vård. 
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Figur X: Utvecklingsområden för Bra folkhälsa och God vård 
 

 

 
 
Förslagen till åtgärder inom hälso- och sjukvården 2011–2013 utgår från att de ska leda till förbättringar 
inom Landstingets strategiska områden. Av sammanställningen, se matrisen på sidorna X–X, framgår inom 
vilka utvecklingsområden särskilda satsningar sker och vilka systemmätetal satsningarna förmodas påverka.  
 
Landstingets budget 2011 för hälso- och sjukvård motsvarar cirka 7,5 miljarder kronor. Den stora resursen 
för utveckling återfinns i att förbättra och effektivisera den nuvarande verksamheten. Genom detta arbete 
förbättras verksamheten och resurser frigörs, framförallt arbetstid, som kan satsas på nya områden och 
åtaganden. I handlingsplanen 2011 anvisas ekonomiska medel inom några områden. I övrigt måste medel för 
planerade förändringar frigöras inom verksamheternas ramar. 
 
För att understryka detta arbete infördes 2009 ett ersättningssystem, som särskilt lyfter fram en 
prestationsersättning för kvalitet inom den somatiska vården. Ersättningen motsvarar cirka två procent av 
den totala ramen för detta område. En procent avser tillgänglighet och en procent klinisk kvalitet. Systemet 
har utfallit positivt. Efter uppföljning görs justeringar av variabler och mätmetoder. I ersättningen till 
primärvården ingår även en kvalitetsersättning och ersättning för förbättringsarbete. Under 2011 planeras för 
en utvidgning av systemet till psykiatrin.  
 

Perspektiv: Medborgare och kund 
Att skapa en vård som är patientfokuserad, tillgänglig och jämlik är en av vårdens viktigaste utmaningar. 
Landstinget i Jönköpings län har mycket goda resultat för bemötande och tillgänglighet, i ett nationellt 
perspektiv. Men bra kan bli bättre. Det är Landstingets avsikt att inte spara någon möda för att prova, och 
sedan införa, nya angreppssätt för att stärka patientens ställning och göra det möjligt för människor att ta 
eget ansvar för sin hälsa. Det ska ske genom att erbjuda vård med bästa möjliga tillgänglighet och med 
valmöjlighet. 
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Strategiskt mål 
1.1 Nöjda patienter/kunder 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 

1.11 Patientfokuserad Kundtillfredsställelse Nationella 
patientenkäter och 
Vårdbarometern 

Bland de fem bästa i 
Nationella 
patientenkäterna och 
Vårdbarometern 

 Sjunde plats i landet 

1.12 Jämlik vård Ålder, kön, etnicitet, 
geografi med mera  

 Mäts för samtliga 
mätetal då det är 
relevant och möjligt 

 Många insatser 
pågår 

1.13 Vården är 
tillgänglig och ges i 
rimlig tid 

Kontakt med 
vårdcentral samma dag 
(nollan i vårdgarantin) 

Nationella 
väntetidsdatabasen 

100 %  97 % 

 Besök hos allmänläkare 
inom 5 dagar  (2012) 

Nationella 
väntetidsdatabasen 

90 %  Oktober 88 % (inom 
7 dagar) 

 Besök inom 
specialiserad vård inom 
30 dagar 

Signe, Landstingets 
väntetidsdatabas 

90 % inom 30 dagar  98,7 % inom 90 
dagar 
Inom 30 dagar är nytt 
mål 2010 

 Undersökning inom 
specialiserad vård inom 
30 dagar 

Signe, Landstingets 
väntetidsdatabas 

90 % inom 30 dagar   99,8 inom 30 dagar 

 Behandling 
(operation/åtgärd) 
 inom 90 dagar 

Nationella 
väntetidsdatabasen 

100 % inom 90 dagar  95,1 % inom 90 
dagar i december 2009 

 Akutmottagning: 
Fått hjälp och lämnat 
mottagningen inom 4 
timmar 

 90 % inom 4 timmar Nytt mätetal från och 
med 2010 

 

Tillgänglighet och bemötande 
Bemötande 
Bemötandet inom hälso- och sjukvården ska alltid ha en framskjuten plats. Ett värdigt bemötande är grunden 
för all god vård och allt patientsäkerhetsarbete. Patientens möjlighet till inflytande och delaktighet i vården 
är en avgörande del för ett gott vårdresultat. 
 
Patientens väg i vården ska särskilt uppmärksammas. Varje patient ska känna en trygghet i att man på bästa 
sätt samarbetar och samverkar i vårdkedjan och att patienten hela tiden är informerad. Bemötandeaspekterna 
har därför en framträdande plats i både planering, genomförande och uppföljning. 
 
Vårdbarometern är sedan länge en etablerad metod för att mäta kundnöjdhet. Den kommer i fortsättningen 
att användas för att mäta medborgarnas attityd till vården rent generellt. I början av 2010 redovisades 
resultaten från den första Nationell Patientenkät i primärvården och arbetet går vidare inom psykiatri och 
somatisk öppenvård 2010–2011. Nationella patientenkäter kommer därefter att genomföras årligen för att 
fånga patienternas synpunkter. Andra forum för patienternas synpunkter är i den direkta kontakten, 
patientens direktkanal och patientnämnden.  
För finansiering av Nationella Patientenkät utökas budgeten med 1,4 miljoner kronor.  
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Tillgänglighet 
Utvidgad vårdgaranti 
Enligt den nationella vårdgarantin ska vårdcentralen erbjuda personlig kontakt samma dag. Om 
vårdpersonalen bedömer att patienten behöver läkarkontakt ska besök erbjudas inom sju dagar. Efter 
mottagen remiss eller begäran om vård ska den specialiserade vården erbjuda besök inom 90 dagar.  
Efter specialistvårdens beslut om behandling ska denna inledas inom 90 dagar. När vårdgarantins olika 
tidsramar inte kan uppfyllas ska patienten informeras skriftligen genom en vårdgarantihandling. Rätten att 
söka vård hos annan vårdgivare enligt vårdgarantins bestämmelser ska framgå. Tillgängligheten redovisas 
kontinuerligt och de patienter som av medicinska skäl eller eget val avstår från erbjudet besök eller 
behandling redovisas särskilt. Landstinget har sedan 2008 tagit flera lokala initiativ till att höja ambitionen i 
tillgänglighet genom att innefatta undersökningar, skopier, radiologi samt klinisk fysiologi och att redovisa 
samtliga behandlingar som erbjuds; de tidigare 42 har utökats med tio nya grupper.  
2011 ska 90 procent av patienterna fått besök inom specialiserad vård inom 30 dagar och ingen ska vänta 
längre än 90 dagar på behandling. På akutmottagningen ska 90 procent färdigbehandlas inom 4 timmar.  
Inför 2012 är målet att efter behov erbjuda besök hos allmänläkare inom fem dagar och högst 60 dagars 
väntetid till behandling. Det innebär att tiden från första kontakt med vården till påbörjad behandling ska 
vara högst (5+30+60) 95 dagar. 
 
Tillgänglighetsarbetet kompletteras med att beskriva hela vårdflöden från första besök till avslutad 
behandling med ledtider för till exempel cancerpatienter för att ta fram mätmetoder och sätta mål. Arbetet 
görs i samverkan i sjukvårdsregionen och liknande arbeten i andra delar av landet följs.  
Återbesök ingår idag inte i vårdgarantin. Det är viktigt att vården organiseras så att inte heller här uppstår en 
onödig väntan. Även detta område ska studeras för att ta fram mätmetoder och mål.  
 
För att kunna uppnå målen är det nödvändigt att all kapacitet tas tillvara och uteblivande till mottagningar 
och till behandlingar undviks. Om återbud inte lämnas senare än en hel vardag (24 timmar) före bokat 
besök, respektive tre hela vardagar (72 timmar) före bokad operation är det stor risk att kapacitet inte kan 
utnyttjas. Detta påverkar tillgängligheten och inför 2012 ska övervägas om en avgift ska tas ut om återbud 
inte lämnas i tid eller att tillräckligt skäl för uteblivande inte kan redovisas. På motsvarande sätt ska 
Landstingets ansvar prövas utifrån behov av ersättning till den som inte i rimlig tid får besked om en inställd 
besök/behandling. 
 
Ständiga förbättringar, snabba reaktioner och långsiktighet 
För att öka tillgängligheten och nå de nya utmanande målen ska varje verksamhet balansera behov, 
efterfrågan och kapacitet. Telefontillgänglighet, schemaplanering, remisshantering, reservrutiner och 
bemötande är andra viktiga utvecklingsområden. Varje verksamhet ska regelbundet följa sin vårdproduktion, 
för att tidigt upptäcka eventuella nedgångar och då tidigt sätta in åtgärder. Nya arbetssätt och 
utvecklingsidéer tillför ett mervärde för patienterna, både i Landstingets egen verksamhet och i alternativa 
driftsformer. 
 
Det höga målet för tillgänglighet förutsätter snabba reaktioner på förändringar. Det kan innebära behov av 
att tillfälligt förstärka kapaciteten för att öka tillgängligheten och valfriheten i såväl Landstingets verksamhet 
som i alternativa driftsformer. 
 
För att förbättra tillgänglighet anvisas 25 miljoner kronor varav viss del för tillfälliga förstärkningar . 
 
Prioriterade områden 
Cancervård, utökad strålbehandling med mera 
Obesitas, volym över 130 operationer 
Coloskopi 
Mina vårdkontakter 
Jourbemanning  
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar 
 
Telefontillgänglighet 
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Både tekniska lösningar och nya arbetsmetoder införs under planperioden för att underlätta för patienterna 
att få telefonkontakt med vården. TeleQ har införts på vårdcentralerna. Det är ett tekniskt hjälpmedel för att 
öka tillgängligheten, som har gett mycket goda resultat. Under 2010 har beslutsstödet för telefonrådgivning 
1177 införts i primärvården.  Det nationella telefonnumret 1177, för sjukvårdsupplysning, införs i 
Landstinget 2011. Samtidigt med dessa insatser utvecklas Vården på webben. 
 
 
Mina vårdkontakter 
Syftet med e-tjänsten Mina vårdkontakter är att öka tillgängligheten till vården och servicen till 
medborgarna, stärka patientens ställning och effektivisera hanteringen av rutinärenden. Under planperioden 
breddinförs Mina vårdkontakter inom primärvården samt för de enheter och team inom specialistsjukvården 
där patienter och närstående kan ha behov att kommunicera via Internet. Målet är att Mina vårdkontakter ska 
vara 20 procent av länsbornas naturliga ingång till hälso- och sjukvården och de ska ha ett personligt 
hälsokonto vid planperiodens slut. Inför 2011 finansieras behov av utökningar inom ramen för tillfälliga 
tillgänglighetsmedel. 
 
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar 
Ett särskilt fokus läggs på att förbättra bemötande och tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättningar i form av ett projekt där kunskap och erfarenheter hos personer som själva har 
funktionsnedsättningar tas tillvara. 
 
Primärvård 
Den 1 juni 2010 startade Vårdval i Jönköpings län. De tre övergripande målen är att stärka invånarnas 
inflytande över vården, ta tillvara och utveckla de professionella gruppernas kompetens samt att styra mot 
önskvärda resultat. Ett av målen är att 80 procent av alla vårdkontakter i de öppna vårdformerna sker i 
vårdcentralernas regi. Det innebär att fler specialister finns tillgängliga inom primärvården. Reformen har 
inneburit att antalet vårdcentraler ökat från 31 till 51, varav 20 bedrivs i alternativa driftsformer. 
Vårdcentralerna som drivs i Landstingets egen regi har samlats i förvaltningen Vårdcentralerna Bra Liv. 
 
Budgetramen för primärvård – Vårdval i Jönköpings län är 1586 miljoner kronor för 2011. Under 2010 har 
budgetramen innehållit en överkompensation för läkemedel samt medel för områden som är 
sjukvårdsområdenas ansvar. En reducering görs avseende dessa områden. Samtidigt utökas budgeten med 
anledning av förväntade kostnadsökningar, löneökningar och i viss mån befolkningsutveckling. Inför 
kommande år kommer, som för all annan verksamhet, behovet av resursförändring att prövas. När ramen 
fastställts görs en fördelning efter olika nyckeltal till en vårdpeng, som presenteras i Regelbok för Vårdval. 
 
Utvecklingen av vårdvalet bör även fortsatt fokusera på att stimulera utvecklingen av ersättningsmodeller 
som styr vården mot förebyggande åtgärder (friskvård), bättre kvalitet och sammanhållna vårdkedjor. Under 
2011 kommer stor kraft att läggas på att utveckla och fördjupa metoder för kvalitetsuppföljning samt på 
öppen resultatredovisning för att stimulera utveckling, underlätta systematisk uppföljning och underlätta 
medborgarnas val. 
Ett annat mål är att via förhandlingar med angränsande landsting göra det enkelt för invånaren att få sin vård 
på vårdcentral på andra sidan landstingsgränsen. 
  
Somatisk vård 
Landstinget i Jönköpings län har förhållandevis korta väntetider, jämfört med de flesta andra landsting och 
regioner. Det är till stora delar ett resultat av ett intensivt arbete med förbättrade arbetssätt. För närvarande 
finns ändå problem inom delar av den somatiska vården, som är i behov av utökade ramar på grund av 
tillkommande patientgrupper. Inom några områden finns finansiering beskriven. I övrigt måste resurserna 
skapas genom att förbättra och effektivisera inom respektive förvaltning. 
 
Kirurgi 
Obesitasoperationer (fetmakirurgi) 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har slagit fast att fetmakirurgi är en effektiv behandling 
för patienter med grav överviktsproblematik. Nationellt sker en mycket snabb ökning inom området. Därför 
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räknar Landstinget med ett fortsatt ökat behov, till 125–150 operationer per år. Hittills har operationerna 
skett vid kirurgkliniken, Värnamo sjukhus. Där ökas antalet operationer från 55 till 80. Dessutom förläggs 
operationer till Höglandssjukhuset, som beräknas utföra 50 operationer under 2011. Dessutom finns behov 
av köp av operationer av externa vårdgivare. Volym över 130 operationer per år finansieras ur ramen för 
tillfälliga tillgänglighetsmedel. 
 
 
Urologi 
Urologin befinner sig i ett snabbt expanderande skede, framförallt på grund av tidigare upptäckt av 
prostatacancer med en ökning på 7 procent årligen. De senaste årens tillskott har inte motsvarat behoven, 
som framförallt finns i öppenvården. För att öka läkare-, sjuksköterske-, undersköterske-, uroterapi- och 
sexologverksamheten inom öppenvården krävs därför ytterligare resurser. Urologin i länet samordnas för att 
få en så effektiv vård som möjligt. Utökningen kan ske i såväl Landstingets regi som i alternativa 
driftsformer. Budgeten utökas med 5,5 miljoner kronor.  
 
Coloskopi 
Genom förändringar av vårdprogrammen, särskilt inom cancerområdet, har behovet av undersökningar med 
coloskopi ökat påtagligt. Denna undersökning är tidskrävande och därför är en utökning av läkartjänsterna 
nödvändig. Utökningen finansieras av reserverade medel för tillgänglighet. 
 
Förbättrad tillgänglighet inom hud 
Tack vare stora arbetsinsatser av nuvarande personal och avtal med extern vårdgivare har tillgängligheten 
inom området kunnat hållas på bästa nationella nivå. Läkartillgången i länet är inte tillräcklig och för att 
åstadkomma en uthållighet görs en förstärkning på Höglandet där behovet är störst. Utökningen kan ske i 
såväl Landstingets regi som i alternativa driftsformer. Budgeten utökas med 1,5 miljoner kronor. 
 
 
Psykiatri 
Allmänpsykiatri 
”Ett föredöme inom svensk psykiatri” – utvecklingsplan för vuxenpsykiatrin i Landstinget i Jönköpings län” 
har tagits fram under 2009–2010. Planen slår fast att det finns en stabil grund med höga ambitioner att bygga 
vidare på, med resurser och kostnader som ligger på rikssnittet. Det finns tydliga geografiska skillnader i 
vårdtider och hur invånarna i olika kommuner söker psykiatrisk vård. För att bli ett föredöme i Sverige och 
erbjuda invånarna med psykisk ohälsa den bästa vården oavsett var man bor i länet, föreslås14 åtgärder:  

1. Tydliggör länsspecialistfunktionerna och deras uppdrag. 
2. Utnyttja den gemensamma styrkan för att driva utvecklingsfrågorna och sprida goda idéer. 
3. Säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. 
4. Säkra kontinuiteten mellan öppen och sluten vård. 
5. Förbättra uppföljningen och säkra ”God vård”. 
6. Skapa de bästa förutsättningarna för utveckling av psykosvården. 
7. Kvalitetssäkra tidiga bedömningar och diagnostisering. 
8. Utbildning, handledning och konsultationer. 
9. Ta vara på möjligheterna till effektivisering. 
10. Utveckla kommunikationen med patienterna. 
11. Förbättra den fysiska miljön. 
12. Förbättra vårdens innehåll på vissa punkter. 
13. Utveckla samarbetet med brukare och vårdgrannar. 
14. Avsätt budgetmedel för fortsatt utveckling. 

 
Nu startar ett intensivt och systematiskt arbete med åtgärdsförslagen under två år. Budgeten utökas  2011 
med 3,0 miljoner kronor som tillsammans med tidigare reserverade medel disponeras för nödvändiga 
åtgärder inom allmänpsykiatri. 
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Det finns ett fortsatt uppdämt behov av att ytterligare förstärka neuropsykiatrin i länet, för att kunna 
tillgodose det stora behovet av diagnostik. Landstinget har upphandlat utredningar från alternativa 
vårdgivare, som tillsammans med de tidigare resurserna beräknas kunna tillgodose det uppdämda behovet. 
 
Rättspsykiatri 
Det har de senaste åren varit ett varierande behov av rättspsykiatri. Budgeten förstärktes med 11,5 miljoner 
kronor 2009. Budgeten har disponerats av Jönköpings sjukvårdsområde, men har till stor del inte behövt 
användas. Av utökningen på 11,5 miljoner kronor flyttas 7 miljoner kronor till ramen för tillfälliga 
tillgänglighetsmedel. Landstinget har avtal med Östergötland om ett nära samarbete med Vadstena sjukhus. 
Landstinget har även vårdavtal med andra landsting. Som en del av psykiatrins utvecklingsplan utreds om 
enheten i Jönköping ska ha mer en inriktning på utslussning. 
 
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) 
Landstinget har utrett eventuell sammanslagning av de tre barn- och ungdomspsykiatriska verksamheterna, 
till en länsövergripande psykiatrisk klinik för barn och ungdomar. Utredningen har klargjort att det i nuläget 
inte är lämpligt, istället bör man öka förutsättningarna för ett länsövergripande samarbete. Utredningen ger 
vid handen att resurserna inom området kan vara otillräckliga. Det mest överhängande problemet är bristen 
på läkare. Sedan 2007 har statliga medel avsatts för barn och unga med psykisk ohälsa. De har använts till 
en allmän förstärkning av BUP samt för att öka tillgängligheten. Dessa arbetsområden har fallit väl ut och 
permanentas nu: 

• Barn- och ungdomspsykiatrin i Höglandets och Värnamo sjukvårdsområde. 
• Anorexivården i länet. 
• Samordnande barnpsykolog knuten till barnhälsovården. 
• Barn med koncentrationssvårigheter.  

o Samordnare inom VITS (Vardagsnära Insatser med Tydlig Samverkan), mellan kommun och 
landsting, är tillsatt. Detta projekt utvecklar samarbetsformer mellan Landstinget och länets 
kommuner, för att stödja barn och unga med koncentrationssvårigheter.  

o Neuropsykiatriskt team inom barn- och ungdomshabiliteringen, för att förbättra tillgänglighet 
för bedömning, eftersom väntetiderna är långa. 

o Arbete med vårdprogram pågår, för hjälp till barn med koncentrationssvårigheter. Samverkan 
ska utvecklas och ansvarsfördelning tydliggöras mellan barnhabiliteringen, barn- och 
ungdomspsykiatrin och de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna. 

 
Särskilda satsningar 2011–2012 

• Särskilda rekryteringsinsatser för läkare 
• Länsövergripande vårdutvecklare med uppdrag att 

o skapa länsövergripande vårdriktlinjer för att kunna erbjuda lika villkor för länets invånare 
o etablera kontaktnät på ledningsnivå med kommunerna för bättre kommunikation. 
o utarbeta metoder för att mäta kvalitet av den vård som produceras och införa nationella 

kvalitetsregister 
o samordna införandet av Cosmic. 

 
Finansiering sker tillsvidare genom statsbidrag.  
 
Förstärkt vårdgaranti för barn och unga med psykisk ohälsa 
Sedan 2009 finns beslut om förstärkt vårdgaranti för barn och unga med psykisk ohälsa. För primärvården 
innebär den förstärkta vårdgarantin 0+7 dagar, alltså kontakt samma dag och högst sju dagar till besök. För 
den specialiserade vården innebär den förstärkta vårdgarantin för närvarande 30+60 dagar, alltså högst 30 
dagar till första besök och högst 60 dagar till start av beslutad utredning/behandling. För detta erhålls 
statsbidrag i förhållande till resultatet.  
 
Modellkommunsprojekt 
Modellområde Psykisk hälsa barn och unga är ett utvecklingsarbete inom Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL), i syfte att främja psykisk hälsa samt tillgodose tillgänglighet till effektiva vård- och 
stödinsatser. Kommunerna Eksjö och Jönköping har tillsammans med Landstinget valts ut som 1 av 14 
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områden i Sverige för att i samverkan ta fram modeller och samordna insatserna. Projektet beräknas pågå 
under en treårsperiod med start 2010. Kommunerna och  Landstinget har tillförts 2 miljoner kronor, som ska 
täcka kostnader i samband med utvecklingsarbetet inom projektet. Ur detta arbete växer fram kunskap om 
bland annat arbets- och ansvarsfördelning mellan olika vårdgivare. Barndialogen har som särskilt område att 
följa arbetet och verka för en spridning i länet. 

Perspektiv: Process och produktion 
Att medverka till god folkhälsa samt ge kunskapsbaserad, ändamålsenlig och säker vård ingår i Landstingets 
huvuduppdrag. Landstingets verksamheter ska kännetecknas av kund- och processorientering och ledas med 
utgångspunkt från vad som är bäst för invånarna, patienterna och närstående.  
 
Hälso- och sjukvården utvecklas mycket snabbt och kräver ständig anpassning. Det sker både genom 
förbättrade arbetsmetoder och nya metoder, vilka kan kräva resurstillskott. Mätetalen inom detta område 
genomgår för närvarande en nationell revision. Socialstyrelsen har uppdraget att föreslå nationella 
indikatorer för god vård. Landstingets mål är framtagna ur ett långsiktigt lokalt arbete och ur Öppna 
jämförelser. 

Strategiskt mål 
2.1 Effektiva processer 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 

2.11Bra folkhälsoarbete Ohälsotal Statistik, 
Försäkringskassan 

Ohälsotalet ska vara 
bland de fem lägsta i 
landet  

 Femte lägsta 
ohälsotal i landet 

 Hälsofrämjande livsstil Primärvårdens 
delårsrapporter 

Alla vårdcentraler ska 
regelbundet använda 
metoder för 
hälsofrämjande livsstil  

 94 % 

 Höftfrakturer per 1 000 
invånare 70 år och äldre 
(tidigare >65 år) 

NordDRG databas Minska 10 %  Minskat 1 % 

 Fetma ISO-BMI Andel fyraåringar med 
ISO-BMI > 30 ska 
minska med 20 % under 
perioden 2009–2012 

 Knappt 1% 
minskning 

 Andel dagligrökare och 
riskabla alkoholvanor 

Befolkningsenkät ”Hälsa 
på lika villkor” (FHI) 

Minska 0,5 % per år. 
Mätningen sker på 
landstingsnivå. 

Inget resultat redovisat 
på grund av osäker data 

2.12 Kunskapsbaserad 
och ändamålsenlig vård 

Indikatorer i Öppna 
jämförelser 

Öppna jämförelser Förbättra läget för  
20 % av indikatorerna 
avseende mediciniska 
resultat 

 71 % av 
indikatorerna visade 
förbättrade värden 

2.13 Säker hälso- och 
sjukvård (AE, allvarliga 
incidenter i slutenvård) 

Patientsäkerhet – antal 
skador per 1 000 
vårddagar 

Granskning av journaler 
(20 per månad per 
sjukvårdsområde) 

Minskning med 10 %  cirka 30 % 
minskning 

 Vårdhygien: Rätt klädd 
och basala hygienrutiner 

Intern 
stickprovskontroll 

100 %  Rätt klädd 94 %  
 Basala hygienrutiner 

81 % 
 (utfall december 2009) 

 Vårdprevention Senior Alert Riskbedömning i tre 
områden till 80 % 

 80 % riskbedömdes 
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Barnkonventionen – uppdrag och utveckling 
Landstinget arbetar efter FN:s barnkonvention. Mer kunskap om barnets rättigheter behövs för att 
barnrättsperspektivet ska kunna tillämpas i verksamheten och bidra till ett systematiskt och 
utvecklingsinriktat arbete. Handlingsplan finns för att konventionen ska omsättas i praktisk handling. I 
planen presenteras verktyg för att förbättra barn och ungas villkor och vård. Under 2011 fokuserar 
Landstinget särskilt på att utveckla områdena: 

• Barn och unga som patient och brukare. 
• Hålla samverkan levande inom och mellan Landstinget, kommunerna och ideella organisationer.   
• Göra Barndialogen känd och använd i det dagliga arbetet.  

 

Prevention och egenvård 
Betydelsen av egenvård och prevention är stor för att åstadkomma bästa möjliga hälsa och god hushållning. 
Socialstyrelsen arbetar sedan några år med Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder inom 
tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Kunskap om 
effektiva och evidensbaserade metoder för det praktiska arbetet att stödja förändring hos den enskilde 
patienten håller på att tas fram. Dessa rekommendationer med indikatorer presenteras under 2011. 
Metoderna kan vara kort rådgivning, kvalificerad rådgivning av specialutbildad personal, teoribaserade 
beteendemedicinska metoder (KBT) och särskilda program som träning hos vårdgivaren, kosttillägg och 
läkemedel som stöd vid toabaksavvänjning. 
 
Det arbete som redan pågår inom Landstinget med utbildningar för personalen i Motiverande 
samtalsmetodik (MI) för de olika levnadsvanorna, utbildning av tobaksavvänjare, utvecklingsarbete i nya 
metoder att nå befolkningen som till exempel Klamydiatest via webben och E-hälsa i form av uppföljning 
via patientens mobil, ligger väl i linje med vad de förväntade riktlinjerna kommer att innehålla. 
 
I samarbete med länets kommuner, intresseorganisationerna, Trafikverket, Länsstyrelsen, Polisen och andra 
aktörer fullföljs arbetet med handlingsplanen Insikt/Utsikt för ett län fritt från alkohol- och drogrelaterade 
skador. 
 
Handlingsplanen för sexuell hälsa antogs 2009 och gäller till och med 2011, och följs upp årligen. I samband 
med uppföljningen kommer behovet av sexologmottagning att beskrivas. 
 
Handlingsplaner håller på att tas fram inom områdena ohälsosamma matvanor, fysisk inaktivitet och 
hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 
 
I juni 2010 ansökte Landstinget om inträde och blev i september medlem i nätverket Hälsofrämjande 
sjukhus och vårdorganisationer. Tre inträdesprojekt har beskrivits inom områdena patient-, medarbetare- 
och befolkningsperspektiv. Medlemskapet ger möjligheter att delta i olika tema- och arbetsgruppe , utbyta 
erfarenheter och kunskap med andra landsting och sjukvårdsorganisationer från hela landet. 
 
I primärvården har vårdenheterna fokus på att arbeta hälsofrämjande på ett systematiskt sätt. Vårdenheten 
ansvarar för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, i samarbete med kommuner, 
intresseorganisationer och andra berörda aktörer. Vårdenheten ska lägga stor vikt vid patienternas och 
invånarnas levnadsvanor (tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma 
matvanor), för behandling och förebyggande av sjukdom samt för att främja hälsa och livskvalitet. Att fråga 
om alkohol- och tobaksvanor ska vara en naturlig del av patientmötet. Att ordinera fysisk aktivitet på recept 
ska ses som en behandlingsform jämförbar med att ordinera läkemedel eller någon annan behandling. 
 
Inom de opererande verksamheterna drivs En rökfri operation för att få patienter att avstå från rökning vid 
planerade ingrepp och att inte röka under läkningsperioden efter akuta ingrepp. 2011 kommer avgiften för 
toabaksavvänjning att slopas. 
 
Vårdprevention 
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Vårdprevention syftar till att skapa ett systematiskt och strukturerat förebyggande arbetssätt, som garanterar 
en säker och lika vård för alla patienter i länet. Målet är att ingen skada som går att undvika ska uppstå under 
vårdtiden på sjukhuset eller i hemmet. 
 
Ett tvärprofessionellt och tvärfunktionellt utvecklingsarbete pågår inom fall, undernäring, trycksår och 
smärta. Det bedrivs över huvudmanna- och kommungränser och kommer att utvecklas ytterligare under 
planperioden. Resultaten registreras och följs i Senior alert, ett kvalitetsregister som används i samverkan 
med kommunerna. 
  
Passion för livet 
Passion för livet är en utbildningsmodell som syftar till att ge äldre i samhället kunskap och verktyg för att 
skapa ett hälsosamt liv och själva ta aktivt ansvar för sitt åldrande. Projektet fokuserar på de områden som 
enligt forskningen påverkar hälsa och livskvalitet. 
 

Samverkan 
Med införandet av vårdval och förändrad organisation ställs nya krav på aktiv samverkan, där ledningen för 
sjukvårdsområdena har ett ansvar att samverka med samtliga vårdenheter inom sitt område. Vårdenheterna i 
primärvården ska aktivt medverka till att skapa en sammanhållen vårdkedja, så att berörda patienter 
garanteras god vård. Samverkan ska ske på flera plan; dels internt på vårdenheterna mellan olika 
professioner och dels i organiserad samverkan med andra vårdenheter och vårdnivåer inom och utanför 
Landstinget. 
 
Inom den specialiserade vården är samverkan mellan sjukvårdområdenas kliniker av stor vikt, för att minska 
sårbarheten och erbjuda vård med jämn kvalitet till länets alla invånare på ett kostnadseffektivt sätt. Det 
innebär att vården inom fler områden än idag förläggs till en eller två ort/er. Länssjukvård ska fördelas till 
alla tre sjukhusen. I detta arbete är de medicinska programgrupperna viktiga. 
 
Samverkan med kommunerna och andra aktörer  
För att stödja och samordna arbetet mellan landsting och kommun återbildades Läns-LAKO år 2008.  
I samarbetet med länets kommuner kan särskilt nämnas  

• Barndialogen och arbetet kring barn och ungdomars hälsa 
• arbetet kring flyktingar 
• samarbetet inom psykiatrin 
• de mest sjuka äldre. 

 
Utveckling av gemensamma arbetsformer pågår kontinuerligt.  
 
Familjecentraler och ungdomsmottagningar 
Grundidén med familjecentral är att etablera ett lokalt brett stöd till barnfamiljer. I familjecentralen 
samordnas arbetet mellan den öppna förskolan, barnhälsovården, mödravården och socialtjänstens 
rådgivande verksamheter. 
 
Genom samverkan mellan de olika verksamheterna och deras olika yrkesgrupper, utvecklas en helhetssyn på 
och ett enhetligt förhållningssätt till samhällets stöd för barnfamiljer. 
 
Ungdomsmottagning kan erbjuda insatser av medicinsk, social och psykologisk karaktär utifrån en 
helhetssyn på ungdomar och deras problemformuleringar. Personalen ska ha en bred yrkeskunskap som 
svarar mot de problem som ungdomarna förväntas söka för. Arbetet omfattar uppsökande, förebyggande och 
behandlande insatser. En översyn av uppdraget pågår. 
 
Målsättningen är att det i samverkan med kommunerna ska etableras minst en familjecentral och 
ungdomsmottagning i varje kommun. Uppföljning och utvärdering genomförs årligen. 
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Barnhälsovården, kvinnohälsovården och ungdomsmottagningarna är sedan 2010 organiserade inom 
sjukvårdsområdena, men har samma geografiska spridning av sin verksamhet som tidigare och utgör 
Landstingets bas i familjecentralerna. 
För utbyggnad finns anvisat 2,3 miljoner kronor. 
 
Vård och omsorg för de mest sjuka äldre 
Med stöd av statliga medel för en satsning på ökad utveckling av vården av svårt sjuka äldre under 2008–
2010 har Landstinget bedrivet ett arbete inom följande områden: 

• Läkemedelsgenomgångar i ordinärt och särskilt boende, där bland annat farmaceuter medverkar. 
• Läkartillgång i äldreboende. 
• Förebyggande arbete, vårdprevention (inom områdena fall, nutrition, trycksår, smärta). 

Förebyggande hembesök till personer som är 80 år och äldre. 
• Demensvård, mobilt demensteam för BPSD-problematik (beteendemässiga och psykologiska 

symtom vid demenssjukdom). 
• Kost och nutrition, kvalitetsregistret Senior alert. 
• Rehabilitering. 

Det arbetssätt som tagits fram kring de äldre inom Höglandets sjukvårdsområde, Esther, utvecklas vidare i 
Herman och Brita i Värnamo sjukvårdsområde och i KLAS i Jönköpings sjukvårdsområde. 
 
Under 2010 vidareutvecklas arbetet med en gemensam lärplattform för hela länet under arbetsnamnet 
Seniordialog, med ambitionen att stimulera kompetensutbyte och förbättringsarbete mellan kommuner och 
landsting. Arbetet vidareutvecklas och förstärks med stöd av statliga medel under 2011. Dessa medel 
kommer i olika omfattning även i fortsättningen stödja ovan nämnda områden. 
 
Regionsjukvård 
För den högspecialiserade vården samverkar landstingen i Östergötland, Kalmar och Jönköping (sydöstra 
sjukvårdsregionen). Regiongemensam vård vid Universitetssjukhuset i Linköping (US) finansieras med en 
fast och en rörlig del. Uppföljning sker genom redovisning av DRG (diagnosrelaterad grupp) för 
slutenvården och längre fram genom KVÅ (klassificering vårdåtgärder) för öppenvården. 
 
För Landstinget i Jönköpings län beräknas den totala ramen öka med 6,8 miljoner kronor 2011 för att 
finansiera påbörjade utbyggnader och nödvändiga verksamhetsförändringar. 
 
En av de förändringar som planeras inför 2011 är en utveckling av neonatologivården (vården av de allra 
minsta) för att kunna erbjuda fler isoleringsrum, vilket medför personalökning. En annan förändring är 
utvecklingen av hjärtsjukvården där nya tekniker införs vid behandling av hjärtklaffar och vid 
rytmrubbningar. Inom hjärtsjukvården planeras även hemtagning av ICD-verksamhet (pacemaker). Denna 
förändring beräknas vara kostnadsneutral. 
 
I december 2010 tar regionsjukvårdsnämnden beslut om överenskommelse om den ekonomiska ramen för 
regiongemensamma angelägenheter inom sydöstra sjukvårdsregionen. 
 

Rehabilitering – återgång i arbete 
En effektiv rehabilitering är viktig för ett väl fungerande arbetsliv. Den är också en förutsättning för att gå 
från utanförskap till arbetsgemenskap. Det krävs ett lagarbete som omfattar medicinsk, arbetslivsinriktad 
och social rehabilitering för att åstadkomma goda resultat. Ingen ska vara sjukskriven för att hon eller han 
inte har fått medicinsk hjälp. 
 
En lokal handlingsplan har upprättats som bland annat innehåller rehabsamordnare på vårdcentraler, 
psykiatriska öppenvårdsmottagningar, ortopedkliniker, medicinkliniker samt onkologklinik. 
Kompetensutveckling/ försäkringsmedicinska utbildningar anordnas och ytterligare delprojekt med målet 
återgång i arbete har påbörjats. Ett nytt arbetssätt med stöd av Landstingets egenutvecklade hjälpverktyg har 
tagits fram, där tvärprofessionella team och olika aktörer samverkar för att tidigt göra en helhetsbedömning 
och rehabiliteringsplan i dialog med patienten. 
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Förbättrade sjukskrivningsunderlag är också en viktig del med åtföljande datorisering. 
 
Ett balanserat styrkort (Balanced Scorecard) har utvecklats för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. 
Ett mätverktyg för processen har också tagits fram. 
 
Referensgruppen Försäkringsmedicinskt forum har bildats, med specialistkompetens inom 
försäkringsmedicin och arbetsrehabilitering. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting har även träffat en överenskommelse med staten om att införa en 
rehabiliteringsgaranti för åren 2009 och 2010. Arbetssätt för att arbeta med multimodal rehabilitering är 
framtaget. 
 
Ett avtal mellan Landstinget i Jönköpings län och Försäkringskassan Jönköping har tecknats inom ramen för 
Finsam 93. Detta innebär att Försäkringskassan har kontaktpersoner vid de enheter där Landstinget har 
rehabsamordnare. Kontaktpersonerna medverkar även aktivt i Landstingets teamutveckling. 
 
För att underlätta för de medborgare som behöver en samlad rehabilitering för återgång till arbete, finns 
Samordningsförbundet Jönköping mellan Jönköpings kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Landstinget. Från 2011 bildas tre samordningsförbund i länet, ett i vardera länsdelen. 
Finansiering, 1,5 miljoner kronor, sker från befintligt utrymme inom sjukskrivningsmiljarden. 
 
Kultur i vården 
Samverkan mellan vården och kulturarbetare uppmuntras för att ta vara på erfarenheterna av den stärkande, 
rehabiliterande och behandlande effekt som kultur kan ha på patienterna – och även för att stimulera 
personalen att upptäcka nya infallsvinklar. 
 

Kliniskt förbättringsarbete 
Hälso- och sjukvården ska vara baserad på kunskap och beprövad erfarenhet. Verksamheten ska 
kännetecknas av ambitionen att erbjuda en bra och säker vård för att nå bästa möjliga kliniska resultat. 
Socialstyrelsens och Sveriges Kommuners och Landstings Öppna jämförelser har inneburit ett ökat fokus på 
kliniska resultat. En viktig del i detta arbete är kontinuerlig uppföljning av kliniska resultat i de medicinska 
programgrupperna, med utgångspunkt från de öppna jämförelserna. Det är angeläget att kunskapsstyrningen 
tar sin plats tillsammans med tillgänglighet, patientsäkerhet och ekonomi i ledningssystemen på alla nivåer i 
systemet. 
  
Fakta – allmänt kliniskt kunskapsstöd 
Vårdriktlinjer och kliniskt förbättringsarbete krävs för att säkra att bästa möjliga resultat kan nås med så 
liten variation i resultat som möjligt. Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Landstinget i Jönköpings 
län och tillgängligt i intranätet. Det ska fungera som ett länsgemensamt beslutsstöd i det grundläggande 
medicinska vardagsarbetet och även innehålla lättillgängliga länkar till omvårdnad och 
rehabiliteringskunskap. Fakta är en utveckling av Landstingets arbete med vårdprogram, vårdriktlinjer, 
rådgivande synpunkter och Ako-dokument (som beskriver samverkan mellan primärvård och slutenvård). 
Multiprofessionella Fakta-grupper tar fram de landstingsövergripande Fakta-dokumenten, som sedan 
fastställs av Landstingets medicinska programgrupper. Avsikten är att integrera Fakta i Landstingets IT-stöd 
för vården, Cosmic. Fakta beskriver även vad som ska utföras på olika vårdnivåer och hur det ska följas upp. 
En utveckling av Fakta-arbetet sker i samarbete med Landstingen i Östergötland och Kalmar. 
 
Nationella åtaganden 
Sjukvårdshuvudmännen har fått ett ökat ansvar för de nationella kvalitetsregistren. Landstinget i Jönköpings 
län har medverkat till att starta Gall-Riks för gallsjukdomar och Senior alert för vårdprevention samt är 
driftsansvarigt för Svenskt NjurRegister. Landstinget är ledande i utvecklingen av metoder för praktisk 
tillämpning av kvalitetsregister. Landstinget har det nationella uppdraget att driva ett snabbt införande av 
Senior alert i alla landsting och kommuner under tre år. Även Svenska palliativregistret ingår i en nationell 
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satsning och därför har Landstinget tillsammans med kommunerna startat ett breddinförande för att bli 
heltäckande under 2011. 
 
Nationella riktlinjer 
De senaste åren har det kommit nya nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, diabetesvården, psykiatrivården 
och vård vid demenssjukdom. Flera områden är på gång att få nya nationella riktlinjer. Närmast är 
psykosociala insatser för personer med schizofreni, för vård av lungcancer och rörelseorganens sjukdomar 
samt riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder för att främja livsstilsförändring inom kost, motion, tobak 
och alkohol. Riktlinjerna innebär förändringar i hur vården utförs, allt från prevention till sjukhusvård.  
 
Arbetet inom verksamheterna kommer successivt att anpassas till de ovan angivna riktlinjerna, vilket 
innebär både ökade och minskade kostnader för Landstinget. Riktlinjerna presenteras i regionala konferenser 
och behandlas därefter i budgetprocessen. Uppföljning sker via regionsjukvårdsnämnden. Under våren 2011 
planeras en stor nationell kampanj om att söka vård vid misstanke om stroke, för att behandling ska kunna 
sättas in tidigt. Inom strokevården pågår ett aktivt riktlinjearbete och en del förbättringar behövs. Ett sådant 
område är att Landstinget har låg tillgång på logopeder, varför utökningar behövs under planperioden. 
 
Cancervård 
I april 2007 kom nationella riktlinjer för de stora cancergrupperna bröstcancer, prostatacancer och cancer i 
ändtarm/tjocktarm. Under 2007–2008 har Landstinget tagit fram en cancerplan för alla större 
cancersjukdomar. I planen ingår även den palliativa vården. En betydande ökning av den onkologiska 
vården skedde 2007. Planen visar på många styrkor i cancervården, men också på behov av förbättringar av 
arbetsmetoder samt av resursförstärkningar. Arbetet med att genomföra åtgärderna beräknas ske under 3–5 
år. 
 
Palliativ vård – vård i livets slutskede 
Alla har rätt att få ett värdigt slut och att leva hela livet. Den allmänna basala palliativa vården ingår i 
primärvårdens ansvar inom Vårdval i Jönköpings län. De geriatriska klinikerna har ansvar för den 
specialiserade sjukhusanknutna palliativa hemsjukvården. Det är viktigt att fortsätta att utveckla vårdteamen 
för specialiserad palliativ vård. Det är också viktigt att alla som behöver får en kvalificerad palliativ vård 
och att anhöriga kan delta i vården. 
Under 2010 har åtgärder påbörjats inom palliativ vård, genom att en medicinsk programgrupp för palliativ 
vård är utsedd samt att palliativa vårdteamen för specialiserad palliativ vård har initierats. Medicinsk 
programgrupp palliativ vård har till uppgift att utvärdera och främja utvecklingen av den palliativa vården i 
länet. Gruppen har tagit fram viktiga styrdokument för denna verksamhet. 
Förändringsarbetet inom den palliativa vården fortsätter även under 2011, samt framöver. 
 
Övergripande åtgärder: 
Under senhösten 2009 presenterades slutrapporten En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11), 
som påverkar landstingen i hög grad. Rapporten har stort fokus på utveckling av regionala cancercentra för 
kunskapsutveckling och forskning, men också på att stärka den patientnära vården och vårdkedjorna med 
förslag på förändrad organisation regionalt och nationellt. Ett regionalt cancercentra kommer att starta i 
sydöstra regionen, med en omfattande handlingsplan för att skapa jämlik vård i regionen av högsta kvalitet. 
 
För att effektivisera processer/vårdkedjor har en Fakta -grupp inom cancervård/onkologi startats med 
deltagare från flera specialiteter och yrkesgrupper. Detta arbete sker på både lokal och regional nivå. 
 
Med stöd av statliga medel har ett viktigt projekt satts igång i regionen. Behoven hos patienter med 
tjocktarmscancer ska följas i hela vårdkedjan, från prevention till palliativ vård, för att förbättra vårdkedjan 
till bästa möjliga. Projektet ska ses som ett pilotarbete som ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen 
inom cancervården. 
 
Onkologi 
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Det är nödvändigt med fortsatt förstärkning av resurser till den onkologiska verksamheten. För att stödja den 
framtida läkarbemanningen har en förstärkning på 2,8 miljoner kronor gjorts för en treårsperiod, 2009–2011. 
Finansieringen avser fyra ST-läkartjänster vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. 
En utökning av öppenvården och övergång till tvåskift för att klara en högre volym av patienter som får 
strålbehandling, samtidigt som utnyttjandegraden på befintlig utrustning optimeras, kräver förstärkning på 
personalsidan. Utökningen finansieras av reserverade medel för tillgänglighet. 
 
Cancerrehabilitering 
Under 2009 har ett arbete påbörjats med att skapa tvärprofessionellt nätverk som ska se över behovet av 
psykosocialt stöd. Nämnda nätverk ingår i Fakta-onkologi och har under 2010 arbetat fram förslag på 
åtgärder inom cancerrehabilitering. Därför planeras att det psykosociala stödet ska utvidgas under 2011, 
genom att varje sjukvårdsområde skapar möjlighet att starta Lära leva med cancer-grupper. Kom igång-
grupper som stimulerar till återgång till arbete samt Cancerrehabilitering med extern vårdgivare för cirka 20 
patienter per år med särskilda rehabiliteringsbehov. Budgeten utökas med 1,6 miljoner kronor. 
 
Gynekologisk cancer – sexologmottagning 
Kvinnor med gynekologisk cancer som genomgått operation och/eller behandlingar och har fått problem på 
olika sätt med sin sexualitet behöver professionell hjälp. Även kvinnor med vulvaproblem och 
samlagssmärta kan ha svårt att få hjälp. Tidigare har Landstinget kunnat erbjuda dessa grupper hjälp utanför 
länet i begränsad omfattning, men det är inte längre möjligt. För att möta behovet hos 75–100 patienter 
startas en tvärprofessionell mottagning med barnmorska, gynekolog, venerolog, kurator och sexolog. 
Budgeten utökas med 1,0 miljon kronor. 
Prevention 
Ytterligare allmänna och riktade åtgärder, i samarbete med berörda medicinska programgrupper och 
folkhälsoplanerare. Tobaksprevention, åtgärder för att minska övervikt hos befolkningen samt minska 
skadlig exponering av solljus är några av de preventiva åtgärderna som föreslagits. 
 
Cancerläkemedel 
Inom detta område sker en snabb utveckling med stora kostnader som följd. Sedan hösten 2009 pågår en 
översyn inom detta område, för att undersöka möjligheterna till att på ett säkert sätt kunna ge cytostatika 
inom Höglandets och Värnamo sjukvårdsområden, med medverkan av farmaceut. Även ett IT-stöd har 
införts. 
 
Vaccinationer 
Den 1 januari 2010 trädde föreskriften om allmän vaccination mot humant papillomvirus (HPV) i kraft. Den 
omfattar alla flickor i åldern 10–12 år, födda 1999 eller senare. Vaccinationen är ett viktigt komplement till 
det väl inarbetade nationella screeningprogrammet för livmoderhalscancer. Vaccinationen är en 
förebyggande insats mot livmoderhalscancer orsakad av HPV och ska utföras av skolhälsovården i årskurs 
5–6. Ovaccinerade flickor upp till 18 år kommer att erbjudas vaccination. 
 
Varje kommun får bidrag för att täcka skolhälsovårdens kostnad. Landstingen blir ansvariga för, och får 
bidrag till, vaccinkostnader. 
 
Onkogenetisk verksamhet 
I cancerplanen påtalas behovet av utveckling inom onkogenetisk verksamhet. 
 
Under hösten 2009 har ett utvecklat samarbete med universitetssjukhuset i Linköping initierats, för att 
förbättra kunskapsstödet till Landstinget i Jönköpings län. Samarbetet sker inom det regionala avtalet. För 
att om möjligt kunna starta verksamhet inom detta område i länet, krävs fortbildningsinsatser för en eller två 
sjuksköterskor samt en läkare i onkogenetisk rådgivning. Utbildning av personal pågår under 1–3 år. Viss 
verksamhet kan starta under utbildningstiden. 
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Patientsäkerhet 
Antalet förebyggbara vårdskador ligger på en alltför hög nivå. Vården kan bli mycket säkrare. Därför måste 
vården utveckla nya arbetssätt för säkrare patientprocesser. Systemtänkande är avgörande för att minimera 
de mänskliga fel och misstag som leder till att patienter kommer till skada. Med en säkrare vård kan skador 
undvikas, samtidigt som vårdplatser och andra resurser frigörs. Patientens möjlighet till inflytande och 
delaktighet i vården är avgörande för ett gott vårdresultat. Patientens väg i vården ska särskilt 
uppmärksammas. Varje patient ska känna en trygghet i att man på bästa sätt samarbetar och samverkar i 
vårdkedjan och att patienten hela tiden är informerad. 
 
Patientsäkerhet handlar om systematisk kvalitetsutveckling som bäst utvecklas genom att lära från egna och 
andras positiva exempel och eventuella misstag. Landstinget i Jönköpings län ska vara världsledande i 
patientsäkerhet. Utveckling och forskning i hur nya arbetssätt kan utvecklas är en av nycklarna för att 
lyckas. I säkerhetsarbetet behövs engagemang, tillgång till experter och förbättringsmetoder för att öka 
tillförlitligheten i arbetsprocesserna; en tillförlitlighet som möjliggör rätt vård vid rätt tidpunkt, varje gång 
för varje patient. 
 
Arbetssätt ska anpassas och utvecklas i enlighet med den nya patientsäkerhetslagen som träder i kraft 1 
januari 2011.  
 
Ett länsgemensamt angreppssätt för dialoger om patientsäkerhet och mätningar av säkerhetskulturen har 
utvecklas under 2010. Det tillsammans med Säker vård – alla gånger och dess olika fokusområden (se Figur 
8) utgör basen för utvecklingsarbetet i patientsäkerhet. Sambandet mellan kostnadseffektivitet och att göra 
rätt från början ska ytterligare förtydligas. 

41



Säker vård – alla gånger 
Säkerhetsarbetet med förebyggande åtgärder inriktas på följande områden, se Figur X: 
 

 
 
Figur X: Patientsäkerhet är ett av Landstingets utvecklingsområden. 
Pusselbitarna symboliserar de 14 områden som valts för satsningen ”Säker vård – alla gånger”, som görs 
för att minska antalet vårdskador och förbättra säkerhetskulturen inom hälso- och sjukvården. 
 

Läkemedelsanvändning 
Nya läkemedel ger möjligheter till förbättrade behandlingsresultat, men leder samtidigt till kraftigt ökade 
kostnader för läkemedelsbehandling. Landstinget eftersträvar att utveckla en bättre resursanvändning genom 
att komma tillrätta med över-, under- och felanvändning av läkemedel. Fokus på kostnadseffektiv 
läkemedelsförskrivning sker genom följsamhet till ett antal fastställda kriterier. En successiv förbättring har 
skett, men det är angeläget att även fortsättningsvis ha starkt fokus på området. Arbetet leds av Landstingets 
läkemedelsenhet och läkemedelskommitté, vars mål är att stödja en medicinsk och ekonomiskt rationell 
läkemedelshantering. Det är viktigt att ge linjeorganisationens chefer och förskrivare ett bra och tydligt 
informationsstöd, för såväl klinisk som ekonomisk uppföljning. Elektroniskt förskrivarstöd underlättar 
rationella läkemedelsval enligt rådgivande listan, som är baserad på Fakta-dokument. 
 
Mångfalden av driftsformer i vården och läkemedelsindustrins information direkt till patienterna, kräver att 
nya angreppssätt för läkemedelsarbetet snabbt behöver utvecklas. Landstinget har inlett ett arbete genom att  
anställa en läkemedelsstrateg, som tillsammans med Landstingets farmaceuter ska arbeta med information 
till förskrivarna och ge dem förbättrade statistiska underlag. Landstinget har även övertagit tidigare 
tjänsteköp av Apoteket AB av informationsapotekare för att förstärka detta arbete och utveckla nya 
arbetsmetoder kring läkemedelshanteringen. 
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Äldre och läkemedel är ett ständigt aktuellt område för granskning, när man ska åstadkomma en riktig 
läkemedelsanvändning. För att komma vidare inom detta område har, på uppdrag av Läns-LAKO, tagits 
fram en handlingsplan i samverkan med kommunerna som planerar att genomföras under 2011: 

1. Styrning-Mål: Äldres läkemedelsanvändning är ett prioriterat område inom vård och omsorg. Detta 
ska framgå i vårdgivarnas uppdrag och i vårdöverenskommelser. 

2. Samordningsansvar-Mål: Varje patient i målgruppen har en läkare med samordningsansvar för den 
totala läkemedelsbehandlingen. 

3. Dokumentation-Mål: En heltäckande och korrekt läkemedelsdokumentation för varje patient som är 
tillgänglig för samtliga vårdgivare. 

4. Kvalitet-Mål: Varje patient har en ändamålsenlig och säker läkemedelsanvändning med regelbunden 
uppföljning av behandlingsresultat. 

 
 

Perspektiv: Lärande och förnyelse 
Motivation, idéer och genomförandekraft är viktiga aspekter som möjliggör för Landstingets verksamheter 
att åstadkomma bästa möjliga resultat varje gång.  
Landstinget behöver därför  

• stärka förmåga att fokusera på resultat och det som skapar värde för kunden 
• utveckla stödet för såväl organisatoriskt som personligt lärande varje dag  
• förstärka kulturen med fokus på morgondagen. 

 

Strategiskt mål 
3.1 Alltid bästa möjliga vård  
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 

3.12 Lärande och 
förnyelse 

Ledarutveckling Manuell rapportering Alla nytillträdda chefer 
ska introduceras i 
förbättringsarbetet 

 100 % 

 Få med ledningen i 
”Säker vård – alla 
gånger”  

Manuell rapportering Samtliga enheter 
 

Nytt mätetal 2010 

 Antal publicerade  
vetenskapliga artiklar 

Manuell rapportering 120 Nytt mätetal 2010 

 
* Handlingsplan se även sidan X,  avsnittet om Landstingets medarbetare. 
 

Angreppssätten för lärande och förnyelse utgår från tre dimensioner: 
• Brukarens upplevelse av vården och resultatet av vården.  
• Befolkningens hälsa. 
• Resursförbrukningen. 

 
Landstinget strävar efter att stärka värdeskapandet för patienten med bättre produktivitet och effektivitet. 
Samverkan med patient, närstående och brukarorganisationer liksom samverkan och helhetssyn mellan 
vårdgivare krävs för att garantera en god vård och för att effektivt ta tillvara personal, lokaler och utrustning. 
Utvecklings- och kvalitetsarbetet är en nyckel till fortsatt positiv utveckling av Landstinget i Jönköpings län.  
 
Lärande och förnyelse är en självklar del i vardagen för chefer och medarbetare. För att stödja och stimulera 
förbättringsarbetet startas utvecklingsprojekt, mötesplatser, utbildningar och lärandeseminarier inom olika 
områden. 
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Många projekt pågår inom utvecklingsområden för Bra folkhälsa och God vård (se Figur X: 
Utvecklingsområden för Bra folkhälsa och God vård på sidan). Nedan följer exempel på satsningarna 2011–
2012. 
 

Bemötande  
Som ett hjälpmedel i kompetensutveckling gällande främst värdegrund, bemötande och prioriteringar i 
vården, har en etisk verktygslåda tagits fram. Arbetet med att implementera denna i verksamheten ska 
prioriteras under planperioden. Särskild uppmärksamhet ges arbetet att motverka alla former av 
diskriminering; exempelvis på grund av funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller 
könsidentitet/könsuttryck. 
 
Samtal om bemötande kräver mötesplatser för reflektion. Det är därför viktigt med fortsatt stöd till den 
verksamhet som byggts upp genom utbildningen av reflektionshandledare. Den infördes 2004 och har 
medfört att man på allt fler arbetsplatser förbättrat personalens möjligheter till reflekterande samtal om 
viktiga frågor som väcks i arbetet. 
 

Tillgänglighet  
Att utveckla bra tillgänglighet är en viktig hörnsten för tillförlitlighet och har avgörande betydelse för 
invånarna i länet. Satsningen på Bra mottagning, Bra akutmottagning och Vården på webben fortsätter, 
liksom utvecklandet av en Gemensam vårdplan – ett patientnära verktyg för egendokumentation. Inom 
området tillgänglighet är också möjligheten till tele/videokonferensteknik viktig. 
Att stärka integrationen mellan vårdenheter och minska den tid som inte skapar värde för patienten i 
vårdprocessen är två viktiga arbetsområden. 
 

Prevention – egenvård 
Möjligheterna att arbeta förebyggande och fokusera på det friska blir allt bättre. Teknik, läkemedel och 
effektiva vårdprogram underlättar detta. Program som stödjer verksamheternas förståelse och agerande i 
detta område är: 

• Nya svenskar 
• Passion för livet 
• Livskraft 
• Från patientskola till lärcafe (se beskrivning nedan) 
• Ungas psykiska hälsa 
• Hälsa för personer med kognitiva funktionsnedsättningar 
• Hälsofrämjande landsting. 

 
 
Från patientskola till lärcafe 
Patientrollen förändras – vilket ställer krav på ökad förståelse och lärande. En förstärkt medverkan för 
patienten i val av vård, behandlingar och medicinsk teknik är i fokus. Med utgångspunkt från två 
patientgrupper med kroniska sjukdomar byggs nätverk för att stärka det friska och skapa förutsättningar för 
stöd mellan patienter och närstående. Under 2011 planeras lärcaféer för ytterligare patientgrupper. Spridning 
av dessa erfarenheter kommer att ske i länet. 
  

Samverkan/Flöde 
Vårdens processer ska ledas med utgångspunkt från vad som är bäst för patienten. Att veta hur vi utvecklar 
rutiner för att tydliggöra ansvar för samarbete och samverkan, i gränssnitten mellan olika ansvarsområden, 
är avgörande. Kunskap om, och förståelse för, andras kompetens i vårdkedjan är en förutsättning. 
Gemensamma värderingar och angreppssätt är avgörande framgångsfaktorer för god samverkan. 
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eHälsa  
eHälsa handlar om nya sätt att möta patienten och erbjuda hälso- och sjukvårdstjänster, samt nya sätt för 
vårdgivarna/medarbetarna att mötas, arbeta, samarbeta och utvecklas tillsammans. Det kan tillexempel ske 
genom SMS, pekskärmar och utveckling av Mina vårdkontakter. Under 2011 kommer arbetet med att 
förbättra partnerskapet med patienter och närstående att ske inom koncept knutna till eHälsa. 
Informationsflöden och vårdkontinuitet med hjälp av nya IT-stöd ger inte full effekt förrän arbetsprocesser, 
metoder och bemötandefrågor knyts ihop och anpassas till de nya möjligheter som sammanhållna IT-system 
ger. 
 
Mikrosystem 
Landstinget förbättrar och utvecklar ständigt arbetssätt för att minska kostnader för kvalitetsbrister, förenkla 
processer och göra förbättringsarbetet i arbetslaget/ mikrosystemet. En viktig del är att utveckla bra 
resultattavlor. 
 
Patientnärmre vård och ledning av vardagens vårdprocesser 
Att stödja och utveckla det patientnära arbetet fortsätter 2011. Verksamhetens möjligheter att arbeta med 
moderna kvalitetsmetoder och partnerskap med patient och närstående skapar bästa möjliga förutsättningar 
för bra resultat och god resursanvändning. Att göra rätt från början och ständigt finna bra design i 
vardagsarbetet möjliggör samtidigt bästa möjliga resursanvändning. 
 
Samverkan med andra organisationer 
I samverkan med andra organisationer, som företag och idéburna organisationer, kan verksamhet, forskning 
och förbättringsarbete utvecklas vidare. 
 

Kliniskt förbättringsarbete 
Hjärtsviktsarbete, diabetes och förmaksflimmer  
Arbetet med att förbättra kliniska processer är viktigt för att åstadkomma bättre produktivitet och processer 
som säkerställer omhändertagande, behandling och patientsäkerhet. Exempel på tre områden med 
utvecklingsstöd är processerna hjärtsvikt, barndiabetes och förmaksflimmer.  
 
Regionalt cancerarbete 
Som ett led i En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11), har sydöstra sjukvårdsregionen 
gemensamt startat ett regionalt utvecklingsarbete, där målet är att åstadkomma förbättrade, 
patientfokuserade och väl sammanhållna vårdkedjor. Försöksverksamheten ska vara första steget i en ny 
design för arbetet inom cancerområdet. (Regionsjukvårdsledning är styrgrupp för utvecklingsarbetet) 

Patientsäkerhet 

Att göra rätt från början, tillförlitlighet och noll fel tillsammans med förmågan att förnya arbetsprocesser 
kräver ett systemangreppssätt på säkerhetsfrågorna. Programområdet Säker Vård kommer under 2011 med 
hjälp av patientsäkerhetsenkäter och kulturmätningar att vidareutvecklas. 
 
Exempel på förbättringsaktiviteter som genomförs under 2011 är studiecirkel i patientsäkerhet, 
patientsäkerhetsdialoger och mätning av patientsäkerhetskultur, händelseanalys och riskanalys (med 
metoden FMEA), Global Trigger Tool samt årlig patientsäkerhetsrevision. 
 

Övriga aktiviteter som stödjer förbättringar 
Mäta för att leda  
Ledningsprogram som stödjer utveckling och användning av mätetal. 
 

45



Kostnad och kvalitet 
Att göra rätt från början är en nyckel för god hushållning. Flera initiativ tas under 2011 för att stödja 
ledningsarbete i vårdens verksamheter för att åstadkomma bästa möjlig kliniska resultat med så bra 
kapacitetsutnyttjande och resurshushållning som möjligt. 
 
LEKA 
AT och ST-LEKA (Ledarskap, Etik, Kvalitet, Administration) är från och med 2010 en obligatorisk 
utbildning i Landstinget i Jönköpings län.  
 
E-lärande 
Satsning på att utveckla e-verktyg i mötesformer, förbättringskunskap och mikrosystem. Samverkan med 
nationella och internationella leverantörer vidareutvecklas. 
 
Förbättringscoacher 
Landstinget har utbildat ett stort antal förbättringscoacher, som ska stödja och inspirera enheters 
förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån nya kunskaper. 
  
Kliniskt träningscentrum 
Behovet av bättre patientsäkerhet och den alltmer avancerade tekniken ställer nya krav på utbildning och 
träning. Både medarbetare och Landstingets studenter har behov av återkommande träning. Under 
planperioden kommer ett systematiskt angreppssätt för hela Landstinget att utvecklas.  
 
Kunskaps/forskningsstöd 
Tillgång till kunskapsstöd i vardagsarbetet finns genom biblioteksfunktion via nätet och utbildning i hur man 
söker svar på frågor om vården av patienter och patientgrupper.  
 
Bridging the Gaps 
En tvärvetenskaplig forskargrupp har etablerats i ett forskningsprojekt, Bridging the Gaps, som erhållit ett 
stort forskningsanslag från Vinnvård. I projektet finns idag 12 doktorander och 15 seniora forskare, som med 
olika perspektiv studerar det förbättringsarbete som bedrivits inom Landstinget. Forskningen bedrivs i 
interaktion mellan teori och praktik för ett gemensamt lärande. Det verksamhetsnära värdeskapandet i 
”mikrosystemet” är i fokus. I gruppen ingår forskare från Landstinget, från samtliga fackhögskolor i 
Jönköping, Växjö, Linköping och från Uppsala Universitet, samt Dartmouth Medical School i USA. 
Gruppens forskare kommer från ämnena medicin, omvårdnad, pedagogik, informatik, ekonomi, samt 
organisation och ledarskap. 
 
Jönköpings Academy for Improvement of Health and Welfare  
Tillsammans med Högskolan och länets kommuner har Jönköpings Academy bildats för att främja hälsa och 
välfärd genom att bedriva forskning och utbildning. Hösten 2009 startade ett Magister- och Masterprogram i 
kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg.  Forskarnätverk inom Jönköping Academy 
har också initierat forskningsprojekt runt kvalitet och säkerhet i vården. 

Ekonomiperspektivet 
Landstinget i Jönköpings län har förhållandevis låga kostnader för hälso- och sjukvården, även när hänsyn 
tas till kostnadsskillnader som beror på befolkningens ålderssammansättning, sjukdomsbild och boende i 
glesbygd.  
 

Strategiskt mål 
4.1 Kostnadseffektiv 
Tillgängliga resurser ska användas på bästa sätt för att nå målen. Det innebär att vården utformas och ges i 
samverkan mellan vårdens aktörer, baserat på tillståndets svårighetsgrad och kostnadseffektiviteten för 
åtgärderna. En hög produktivitet är inget självändamål, men en hög produktivitet tillsammans med en hög 
måluppfyllelse inom övriga områden är en förutsättning för en effektiv vård. 
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Det krävs lättillgänglig och rättvisande information om såväl prestationer som kliniska resultat, för att 
kostnader på ett bra sätt ska kunna ställas i relation till utförda prestationer och nådda kliniska resultat. 
Verksamheten ska vara kostnadseffektiv och pengarna ska följa patienten i högre utsträckning. 
 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 

4.11 Hög produktivitet Nettokostnad per 
verksamhetsområde 

Ekonomisystemet Nettokostnaden per 
verksamhetsområde ska 
inte överstiga budget 

 Inte uppfyllt för 
somatisk vård 

 Sjukvårdskostnad per 
invånare 

SKL och Öppna 
jämförelser 

Bland de fem lägsta i 
riket 

 Sjätte lägsta 
kostnaden i riket 

 Kostnad per  
DRG-poäng 

Öppna jämförelser Bland de fem lägsta i 
riket 

 Fjärde lägsta 
kostnaden i riket 

4.12 Kostnadseffektiv 
läkemedelsförskrivning  

Läkemedelskostnad per 
invånare 

SKL I nedre kvartil bland 
länen 

 Tredje lägsta 
kostnaden per invånare 

 Bra läkemedels- 
användning 

Apoteksdata Följa fastställda 
kriterier 

  Tre av sju kriterier 
uppfyllda 
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ÖVRIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Ambulans- och sjuktransporter, sjukresor 
Länets ambulanssjukvård är idag en väl fungerande länk i akutsjukvårdskedjan, med 
sjuksköterskekompetens (flertalet med specialistutbildning) i alla ambulanser. Ambulanssjukvården är 
organisatoriskt knuten till akutklinikerna, vilket underlättar rotationstjänstgöring för att behålla och utveckla 
kompetensen.  
 
Länsövergripande fortbildning i akut omhändertagande och ledningsmetodik genomförs årligen. 
 
Ett nytt avtal för ambulansdirigering med start 2011 har träffats med SOS Alarm. Det innebär att alla samtal 
kommer att bedömas och prioriteras av sjuksköterska. Avtalet är tvåårigt med möjlighet till ett års 
förlängning.  
 
Under 2010 har ambulanssjukvårdens analoga kommunikationssystem bytts mot det nya digitala RAKEL-
systemet. Det är en process som måste samordnas med övriga myndigheter i länet, och även nationellt, för 
att behålla en god samverkan. Under 2011 kommer systemen att finnas parallellt.  
 
På orter där inställelsetiden för ambulanser är lång, har Landstinget idag så kallade IVPA-larm i samverkan 
med kommunal räddningstjänst. Det innebär att räddningstjänsten på aktuell ort får larm via 112. De har då 
möjlighet att till exempel utföra defibrillering vid hjärtstopp i väntan på ambulans. Landstinget står för 
kostnader för del av utbildning och utrustning.  
 
Länstrafiken ansvarar för samordning av sjuktransporter och sjukresor, via ett gemensamt 
beställningssystem för kommunerna och Landstinget. Länstrafiken har också ansvar för upphandling av 
trafikentreprenörer. Nuvarande avtal med entreprenörer gäller till den 31 augusti 2012. 
 
Sjukreseförmånen omfattar idag ersättning för resa med bil och allmänt kommunikationsmedel samt, om 
patientens tillstånd så kräver, sjukresa med taxi. Vid resa med allmänt kommunikationsmedel är 
egenavgiften 20 kronor per resa och i övrigt 50 kronor per resa. För att undvika höga sjukresekostnader för 
den enskilde finns ett högkostnadsskydd på 1 200 kronor (12 månader). Administration av 
sjukreseersättningar för bil och allmänt kommunikationsmedel är omfattande och handlar i stor omfattning 
om att reglera små belopp. En översyn av sjukreseförmånens omfattning  ska göras inför 2012  som ska  
stimulera till ökat kollektivt resande och med begränsning av sjukreseförmånen för resor med egen bil. I 
översynen ingår att effektivisera sjukreseadministrationen. 
 
Nuvarande regel att sjukreseförmån endast avser resa till närmaste vårdgivare upphör från 2011-01-01. 
 

Handikapp- och hjälpmedelsverksamhet 
Området omfattar övergripande handikapp- och hjälpmedelsfrågor, verksamhet vid hjälpmedelscentral, 
hörcentral och syncentral samt ortopedteknisk verksamhet. Även samarbete med handikapporganisationer 
och bidrag ingår. 
 
Hjälpmedel 
Det är viktigt att hjälpmedelsverksamheten fungerar på bästa möjliga sätt. Hjälpmedelscentralen ansvarar för 
hjälpmedelsförsörjning till både länets kommuner och Landstinget. Under 2009 har arbetet pågått med att 
förändra hjälpmedelscentralens lokalmässiga förutsättningar, när det gäller att hantera de ökade volymerna 
av hjälpmedel. Detta har resulterat i beslut om att bygga ny hjälpmedelscentral på Ryhovsområdet, för att 
skapa bättre arbetsmiljö för personal och förbättrad tillgänglighet för besökare. Det innebär även möjligheter 
till ett bättre, mer rationellt arbetssätt. 
Den nya hjälpmedelspolicyn som togs 2010 avspeglar följande: 

• Hjälpmedel ses som en del i en vård- och rehabiliteringsprocess, snarare än som en isolerad produkt.  
• Behovsstyrning i stället för diagnosstyrning.  
• Ökat egenansvar för brukare. 
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Denna inriktning innebär att vissa bidrag tas bort och övergår i egenansvar. De bidrag som finns kvar 
revideras med tanke på kostnadsläget i samhället i kombination med ökat egenansvar. Enklare hjälpmedel 
inom produktområdena hushåll, personlig vård och träning utgår ur sortimentet. En särskild satsning har 
skett på kognitiva hjälpmedel. 
 
För att stärka patientens ställning inom hjälpmedelsområdet utreds under 2011 möjligheter till att införa fritt 
val av leverantör vid förskrivna medicinskt motiverade hjälpmedel med syftet att ge hjälpmedelsanvändaren 
större inflytande över valet av hjälpmedel.  
 
En modell för att införa fritt vårdval för utprovning av hörapparat tas fram. 
 
De avgifter och bidrag som gäller från och med 1 januari 2011framgår av Landstingets avgiftshandbok.  
 
Habilitering 
Habiliteringen som specialistfunktion spelar en viktig roll i samspelet med hälso- och sjukvården och länets 
kommuner. Under 2009 har genomförts en utredning kring behov av lokalmässiga förbättringar i Eksjö och 
Värnamo. Planering av olika åtgärder pågår. Landstingsstyrelsen kan under 2011 återkomma till 
landstingsfullmäktige med förslag åtgärder för att tillgodose habiliteringsverksamhetens behov av 
ändamålsenliga lokaler.  
 
Bidrag till handikapporganisationer 
Ett aktivt samarbete eftersträvas när det gäller information och mötesplatser för olika grupper inom 
handikapprörelsen. 
 
Under 2002–2005 utarbetades ett handikappolitiskt program för Landstinget i Jönköpings län. Programmet 
utvärderades 2006. Beslut togs att utvärderingen skulle ligga till grund för fortsatt arbete enligt den 
nationella handikapplanen för handikappolitiken. Under 2010 har det startats ett arbete med 
handikappolitiska frågor att ses över med utgångspunkt från det nationella programmet som planeras 
slutföras under 2011 med åtföljande handlingsplan. 
 
Information och upplysningsverksamhet till personer med funktionshinder samt till samhället om särskilda 
problem och förutsättningar hos personer med funktionsnedsättning, är en viktig verksamhet som 
Landstinget lämnar bidrag till. Organisationer inom handikappområdet, som är verksamma i länet och har en 
länsorganisation, kan ansöka om bidrag. Riksorganisationer ska vara registrerade och få statsbidrag. 
 
Råd och stöd till personer med funktionsnedsättningar 
Landstinget har sedan slutet av 1990 fått statsbidrag för rådgivning och annat stöd, enligt § 9 i LSS. 
Verksamheter har permanentats inom ramen för bidraget med uppdelning på habilitering (LSS) och sjukvård 
(LSS). 
Statsbidraget har successivt minskat och inför 2011 förstärks budgeten med 1,5 miljoner kronor för att 
neutralisera effekten av minskat statsbidrag. 
 
Kiropraktorer och naprapater 
För att bredda Landstingets vårdutbud, infördes 2008 vårdavtal med kiropraktorer och naprapater för 
behandlingar som har ett vetenskapligt underlag. Inga förändringar inom detta område planeras under 2011. 
För 2012 krävs nya avtal och i samband med detta kommer modellen att utvärderas. 
 
Bidrag inom folkhälsoområdet 
Landstinget lämnar bidrag till organisationer som arbetar för att främja folkhälsans utveckling i länet. 
Bidraget kan vara allmänt organisationsstöd, men även stöd till särskilda projekt som kan tjäna som förebild 
och stimulans för andra organisationer eller enskilda. Bidrag till nykterhetsfrämjande organisationer, 
idrottsrörelsen, NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) är några exempel i denna 
bidragsgivning.  
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Övrigt 
Smittskyddsverksamhet 
Enheten för smittskydd och vårdhygien medverkar till vårdhygieniskt säkrare verksamhet inom Landstinget 
och kommunerna. Patientsäkerhetsarbetet har intensifierats de senaste åren. Mätningar av följsamhet till 
hygienrutiner, samt råd till sjukvårdspersonalen, har införts i hela sjukvårdssystemet. 
 
En omfattande provtagning sker redan för att hindra spridning av MRSA (meticillinresistenta gula 
stafylokocker). Eftersom förekomsten av resistenta bakterier ständigt ökar, kommer liknande aktiviteter att 
krävas, liksom både uppmärksamhet och resurser. Antibiotikaresistenta bakterier på sjukhus utvecklas på ett 
olycksbådande sätt på västerländska sjukhus. För att motverka detta har det under lång tid skett ett intensivt 
arbete i primärvården kring en restriktiv antibiotikaanvändning genom Strama (Strategigruppen för rationell 
antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens). En likartad verksamhet infördes på länets 
sjukhus2009. 
 
Klamydiainfektioner har ökat under många år, men förefaller nu minska något. Infektionen kan vara svår att 
upptäcka i ett tidigt skede, men kan senare orsaka sterilitet. Intensifierad smittspårning och allsidig 
information, bland annat om kondomanvändning, är nödvändigt i kampen mot denna och andra sexuellt 
överförbara infektioner. Införandet av projektet Klamydiatest via webben har varit en stor framgång och 
särskilt bidragit till att fler unga män testat sig. 
 
Ansträngningar för att fortsätta med, och helst öka, antalet vaccinationer mot säsongsinfluensa, är exempel 
på andra viktiga inslag i det smittförebyggande arbetet. 
 
Pandemi 
Pandemin av H1N1 påverkar smittskyddsorganisationen i högsta grad, med vaccinering av hela 
befolkningen under 2009–2010. I dagsläget planeras inte för någon liknande insats 2010–2011. 
 
Riskhantering och krisberedskap 
Det krävs planläggning, utbildning och övning för att erbjuda god och säker sjukvård även vid stora olyckor, 
katastrofer, driftstörningar och andra allvarliga händelser. Risker, sårbarhet och förmåga måste analyseras 
fortlöpande och vara grunden för planeringsarbetet. Detta arbete har sedan 2007 klarats genom 
projektanställning och ett särskilt bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
 
Målsättningen är att 90 procent av all personal som ingår i krisorganisationen har utbildats/övat under de 
senaste två åren. 
 
För att trygga en god ledning vid allvarliga händelser pågår en översyn av gällande planer. Det lokala 
sjukhuset avlastas genom att inte ha ansvar för framtagande av fördelningsnyckel (fördelning av drabbade 
mellan sjukhus i och utanför länet). Denna uppgift kommer att ligga på TIB (tjänsteman i beredskap) vid 
fem drabbade eller fler. Viss förändring i tekniskt ledningsstöd kommer att göras. 
 
Arbetet med de gemensamma checklistorna inom olika säkerhetsområden planeras införas i de ordinarie 
ledningssystemen. 
 
Samarbetet med andra myndigheter och aktörer har under senare år fördjupats – och även prövats vid flera 
händelser. Särskilda ledningslokaler har byggts på Räddningstjänsten och SOS Alarm i Jönköping, för både 
samverkan och särskild sjukvårdsledning på regional nivå. Sedan 2008 finns ett länsledningsfordon, som 
kan användas för samverkansstab och andra händelser som kräver särskild ledning och goda 
kommunikationsmöjligheter. 
För att förbättra förmågan vid händelser med kemiska, biologiska och radionukleära (CBRN) ämnen har 
landstingen/regionerna under 2009 fått nya skyddsdräkter och detekteringsutrustning via Socialstyrelsen. 
Vid Höglandssjukhuset i Eksjö byggs fast saneringsanläggning. När den står färdig har länets alla sjukhus 
motsvarande kapacitet. Utbildning kommer att ske kontinuerligt för att uppnå god förmåga inom CBRN-
området. 
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Forskning och utveckling för hälso- och sjukvård  
Forskning och utveckling (FoU) är en viktig del i en kunskapsorganisation och Landstinget har därför satsat 
på forskarutbildning, seminarieverksamhet och bibliotek. Vidare finns resurser i form av tid för FoU-arbete 
samt medel till resor och kursavgifter. 1995 fastställde Landstinget en policy för forskning och utveckling. 
Samma år godkände landstingsfullmäktige ett förslag om regional satsning på FoU-verksamhet tillsammans 
med övriga landsting i sjukvårdsregionen. 
 
Det årliga regionala forskningsanslaget för Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS) debiteras 
landstingen utifrån andelen invånare. Landstingets andel utgör cirka fyra miljoner kronor. Motsvarande 
satsning förutsätts gälla för perioden. Från FORSS går projektmedel tillbaka till länet för forskning och 
utveckling. 
 
Betydande forskning förekommer inom Landstingets verksamhetsområden, främst inom sjukhusvården, 
primärvården och tandvården. Futurum – akademin för hälsa och vård har till uppgift att ge kunskapsstöd i 
vardagsarbetet. Inom Futurum finns också möjlighet till forskarutbildning. 
 
INVESTERINGAR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Fastighetsinvesteringar 
Ombyggnad av neonatalvård-enheten på Ryhov: 30,3 miljoner kronor 
Den neonatala intensivvården har utvecklats mycket snabbt under de senaste åren. Idag kan barn födda så 
tidigt som i graviditetsvecka 22 omhändertas med goda behandlingsresultat. Omhändertagandet av för tidigt 
födda barn ställer stora krav på lokalutformning framförallt med avseende på möjligheten att hindra 
smittspridning, men även för att kunna erbjuda en god vård i övrigt där föräldrarna kan vara delaktiga i 
vården. Ombyggnaden innebär ökade möjligheter att erbjuda en god och säker vård samt att 
förutsättningarna att leva upp till FN:s barnkonvention ökar. Investeringen ger ökad tillgång till 
isoleringsplatser, färre barn per akutvårdrum och att utrymmet kring barnet ökar. 
 
Utökning ambulanshall i Eksjö: 2,0 miljoner kronor 
I samband med ombyggnation av hybridsalen för operation har en inbyggnad av ambulansintaget planerats. 
Intaget är idag en carport som saknar väggar på tre sidor. Inbyggnaden av ambulansintaget innebär att 
patienterna slipper utsättas för kyla och vind i samband med i- och urlastning samt att arbetsmiljön 
förbättras. 
 
Vårdavdelningar hus 11 plan 5 i Värnamo: 28,4 miljoner kronor 
Under senare delen av 2011 och 2012 kommer våningsplan 5 i hus 11 att renoveras och byggas om. Plan 5 
innehåller mottagningsrum, vårdsalar och administrativa lokaler för de geriatriska och medicinska 
klinikerna. Renoveringen ingår i ett renoveringsprogram som omfattar successiv förnyelse av våningsplanen 
4–7.  
 
Ombyggnad av Samrehabs lokaler i Värnamo: 39,4 miljoner kronor 
Investeringen avser renovering och ombyggnad av lokaler för arbetsterapi och sjukgymnastik. Lokalerna är 
35 år gamla och verksamheten har utvecklats och förändrats så att lokalernas utformning inte längre 
överensstämmer med verksamhetens behov. Ombyggnationen innebär en bättre disposition av lokalerna och 
medför även att en viss del av lokalytan kan friställas för andra ändamål. Projektering påbörjas under 2011 
och ombyggnation beräknas starta tidigt 2012. 
 
Energibesparande investeringar: 35 miljoner kronor 
Landstinget äger ett betydande fastighetsbestånd. Landstinget har ansvar för att åtgärder vidtas för ett mer 
hållbart samhälle och ska medverka till att energiförbrukningen och energikostnaderna inom Landstinget 
minskar. I Landstingets miljöprogram har fastslagits att Landstinget ska minska värmeförbrukningen med 12 
procent och elförbrukningen med 10 procent. Energiförbrukningen i form av värme, el, vatten/avlopp och 
kyla beräknas för 2010 uppgå till cirka 89 miljoner kronor. En omfattande energiutredning av Landstingets 
egna fastigheter har genomförts. Resultatet av utredningen visar att betydande energibesparingar kan göras. 
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Etapp 1 omfattar energisparinvesteringar på 35 miljoner kronor, varav 11 miljoner för 2011, och där den 
genomsnittliga återbetalningstiden är 4,2 år. 
 
Investeringsramen på 35 miljoner kronor ställs till landstingsstyrelsens förfogande för energiinvesteringar 
med en återbetalningstid på högst 5 år. 

Ombyggnad av intensivvårdsavdelning på Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 
Behov av ombyggnad av avdelningens ”storsal” finns för att öka patientsäkerheten och ge lugnare miljö för 
patienter och personal. Ombyggnaden ska skapa mer avgränsade vårdplatser genom modulsystem med två 
patienter i varje. Evidens finns för att sådana åtgärder ger en ökad patientsäkerhet. Med en ombyggnad ges 
även förutsättningar för en viss ökning av verksamheten. 
 
Ytterligare bedömningar kring ombyggnader och dess konsekvenser ska göras med inriktning att i budget 
för 2012 fatta beslut. 

 

Investeringar i inventarier 
Investeringar i inventarier avser successiv förnyelse av försliten utrustning samt investeringar i ny 
utrustning. I bilaga 5 framgår investeringsobjekt som har ett styckpris som överstiger 0,5 miljoner kronor. I 
det följande beskrivs de större inventarieobjekten.  
 
Utbyte av ambulanser: 6,5 miljoner kronor 
Landstingets ambulansflotta behöver årligen förnyas med 4–5 ambulanser. Ambulanserna byts ut vid ca 
40 000 mil. Investeringen 2011 avser utbyte av 5 ambulanser.  
 
Övervakningsutrustning till ambulansverksamheten: 8,5 miljoner kronor 
Investeringen avser utbyte av övervakningsutrustning inklusive hjärtstartare till samtliga 31 ambulanser. 
Utrustningen är standard i all ambulansverksamhet.  
 
Utrustning i samband med nybyggnation av köket i Eksjö: 7,4 miljoner kronor 
I samband med nybyggnation av köket i Eksjö krävs kompletterande investering i utrustning. 
Kostavdelningen kommer att använda sig av kylmatssystem, där maten dukas på brickor till patienterna och 
värms upp på vårdavdelningen i samband med serveringen.  
 
Dialysutrustning till medicinska kliniken i Eksjö: 7,3 miljoner kronor 
Den nya dialysavdelningen i Eksjö utrustas med 23 dialysmaskiner med tillhörande kringutrustning. 
Investeringen innebär en utökning med 13 nya dialysmaskiner och utbyte av 10 befintliga. 
 
Utrustning till operationsavdelningen i Eksjö: 21,2 miljoner kronor 
Vid operationsavdelningen i Eksjö renoveras två salar under hösten 2010. Nästa etapp är att bygga 
ytterligare en operationssal. Beslutet att bygga den nya salen innebär att kapaciteten ökar väsentligt. Den nya 
salen är en så kallad hybridsal, vilket innebär att den utrustas på ett sådant sätt att multidisciplinär 
samverkan möjliggörs genom att flera olika tekniksystem finns tillgängliga under operationen. Avdelningen 
kommer att användas för traumaverksamhet, kärlkirurgi, kombinerade endoskopiska, röntgenologiska och 
operativa ingrepp. Investeringen innebär kortare behandlingstider, färre ingrepp per patient, förbättrad 
tillgänglighet, effektivare arbetsflöden och möjlighet att utveckla/införa nya operationsmetoder i länet. 
Utrustningen av den nya salen pågår under 2011 och 2012. 
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Magnetkamera (MR) till radiologiska kliniken i Eksjö: 5,5 miljoner kronor 
Nuvarande MR-kamera är sju år och behöver uppgraderas. Uppgraderingen ger en utrustning som motsvarar 
de kameror som idag finns på Länssjukhuset Ryhov och innebär att länsborna i den östra länsdelen ges ökad 
tillgång till samma diagnostiska möjligheter som kan erbjudas i Jönköping. 
 
Datortomograf (CT) till radiologiska kliniken i Jönköping: 16 miljoner kronor 
Investeringen avser utbyte av en befintlig datortomograf som behöver bytas ut av ålders- och 
förslitningsskäl. Utrustningen används framförallt inom det onkologiska verksamhetsområdet. 
 
Gammakamera med CT till klinisk fysiologiska kliniken i Jönköping: 8 miljoner kronor 
Investeringen avser utbyte av en gammakamera utan datortomografifunktion till ny gammakamera med 
datortomografifunktion. Datortomografifunktionen ger en högre kvalitet i diagnostiken och innebär även att 
undersökningar som kräver datortomografi kan utföras samtidigt i stället för var för sig. 
Användningsområdet är patienter med hjärt-, njur- och tumörsjukdomar. 
 
Utrustning till skelettlaboratorium vid radiologiska kliniken i Jönköping samt skelett- och 
lunglaboratorier i Värnamo: 10 miljoner kronor 
Investeringen avser utbyte av radiologisk utrustning i Jönköping och Värnamo.  
Den nya utrustningen ger bättre bildkvalitet och lägre stråldoser samt ökar tillgängligheten genom snabbare 
patientflöden och mindre avbrott på grund av maskinstillestånd som är ett problem idag. Investeringen 
skapar ökade förutsättningar för optimalt utnyttjande av såväl maskinella som personella resurser. 
 
Blodbuss: 1,7 miljoner kronor 
Efterfrågan på blod har successivt ökat vilket innebär att kraven på blodförsörjning har ökat. För att öka 
tillgängligheten för blodgivare anskaffas under 2011 en blodbuss. 
 
 

Investeringar i IT 
Landstingets investeringar 2011 i IT uppgår sammanlagt till 43,4 miljoner kronor. Av detta belopp avser 
16,9 miljoner kronor investeringar i IT-infrastruktur och gemensamma tjänster där utbyggnad av 
kommunikationsnätverk är en stor del. För uppgradering till ny version av Microsoft Office och ökning av 
antalet licenser budgeteras 5,5 miljoner kronor. Resterande 21,0 miljoner kronor avser investeringar i nya 
verksamhetsspecifika system, där den största delen avser Landstingets pågående arbete med att införa det 
nya vårdadministrativa systemet Cosmic. 
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TANDVÅRD 
 
Landstingets ansvar för tandvård regleras i tandvårdslagen. Landstinget är skyldigt att planera all tandvård, 
oavsett vem som är huvudman eller utför den.  
 
Enligt lagen ska Landstinget svara för 

• regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar, till och med det år de fyller 19 år 
• specialisttandvård för vuxna 
• övrig tandvård för vuxna i den omfattning som Landstinget bedömer lämpligt. 

 
Landstinget ska dessutom se till att det finns tillräckliga resurser för patienter med särskilda behov av 
tandvårdsinsatser och att patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård. 
 
Allmäntandvård utförs på en marknad där både Folktandvården och privata tandvårdsföretag är aktörer. 
Allmäntandvård för vuxna finansieras av patientavgifter och ersättning från tandvårdsförsäkringen. 
Barntandvården finansieras av barntandvårdspeng. Inom barntandvården har Folktandvården ett särskilt 
uppdrag för kollektiva insatser, som finansieras med en särskild folktandvårdsspecifik ersättning. I övrigt 
gäller konkurrensneutralitet.  
 
Landstinget är genom Folktandvården en stor producent av tandvård. Det innebär att Landstinget uppträder i 
olika roller inom tandvården – både som ”beställare” och ”utförare”. I och med att tandvården drivs på en 
marknad där konkurrens råder mellan olika vårdgivare, är det viktigt Landstingets agerar på ett 
konkurrensneutralt sätt. 
 

Perspektiv: Medborgare och kund 
Tandvårdens mål är bra munhälsa på lika villkor för länets befolkning. Sambandet mellan tandhälsa och 
allmän hälsa blir allt tydligare. Därför är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet viktigt för samtliga 
patientgrupper. 
 
Inom allmäntandvård för vuxna samt för barn och ungdomar gäller fritt val av vårdgivare.  
 
Redovisning av epidemiologiska data för barn och ungdomar 3–19 år inkluderar såväl Folktandvården som  
privattandvården. 
 
Vård och behandling ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 
Tillgänglighet och bemötande ska prioriteras.  
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Strategiska mål 
1.1 Bra munhälsa 1.2 God tandvård 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 

1. 1 Integrera och 
utveckla det 
förebyggande arbetet för 
att nå bra hälsoeffekter 
hos barn och ungdomar 

Andel kariesfria 19-
åringar  

IT-systemet T4 42 %  41 % 

1.21 God tillgänglighet 
(folktandvården) 

Antal nyanmälda 
patienter inom 
allmäntandvården som 
väntat mer än 30 dagar 

T4/Diver 0 Nytt mått 2010 

1.22 God tillgänglighet 
(folktandvården) 

Antal remisspatienter, 
specialisttandvården, 
som väntat mer än 60 
dagar 

T4/Diver 0 Nytt mått 2010 

1.23 God tillgänglighet 
 

Täckningsgrad för den 
uppsökande 
verksamheten 

Statistik 90 %   90 % 

1.24 Bra 
omhändertagande 

Efterfrågad nödvändig 
tandvård tillgodosedd 

 100 % Nytt mått 2011 

1.25. Bra 
omhändertagande och 
bemötande 
(folktandvården) 
 

Nöjda patienter Enkäter 100 %   96 %  

 
 

Perspektiv: Process och produktion 
Arbetet med att förbättra kvalitet och säkerhet i vården ska fortsätta, genom att det kliniska 
förbättringsarbetet prioriteras. God tillgång på tandvårdspersonal kräver fortsatta satsningar på rekrytering 
av både nyutbildad och erfaren personal. Samarbete mellan allmäntandvård och specialisttandvård är viktigt 
för både kunskapsöverföring och utveckling och ska vara en naturlig del i verksamheten. 
 

Strategiskt mål 
2.1 Effektiva arbetsprocesser  
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 

2.11 Bra patientflöde  Antal patienter som fått 
tandvård tillgodosedd 
genom mobil utrustning 
på äldreboenden 

Manuell rapportering  700 patienter Nytt mått 2010 
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Perspektiv: Lärande och förnyelse 
Odontologiska institutionen ska vara ett ledande centrum – såväl nationellt som internationellt – för 
specialistutbildning och annan kvalificerad efterutbildning av tandvårdspersonal. 
 

Strategiskt mål 
3.1 Bästa möjliga tandvård 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 

3.1 Kontinuerligt 
utvecklings- och 
förbättringsarbete  

Antal publicerade 
vetenskapliga artiklar/ 
lärobokskapitel 

Statistik 15   20 

 
 

Perspektiv: Ekonomi 
En förutsättning för att även fortsättningsvis utveckla tandvården är tillgång på kompetent personal och 
investeringar i ny teknik. Befintliga resurser som personal, lokaler och utrustningar måste användas på ett så 
effektivt sätt som möjligt. 
 
En väsentlig grund för att kunna erbjuda en tandvård som kännetecknas av hög kvalitet och hög 
produktivitet, är att all personal förstår sambanden mellan arbetsorganisation, prestationer och ekonomiskt 
utfall. För detta krävs både utbildningsinsatser och uppföljningssystem. 
 

Strategiskt mål 
4.1 Kostnadseffektiv tandvård 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 

4.11 Kostnadseffektiv 
tandvård  
 

Nettokostnad per 
verksamhetsområde 

Ekonomisystem Inte överstiga intäkt 
eller budget 

 Allmäntandvård, 
inte uppfyllt, -0,8 mnkr 

 Produktivitet 
kostnad/poäng 
(folktandvårdens 
allmäntandvård) 

Ekonomisystem/T4 Förbättrad 
produktivitet jämfört 
med 2010 

Inte beräknat – 
statistikbrist 

 
 

Handlingsplan 
Från att ha varit huvudsakligen reglerad, råder numera etableringsfrihet och konkurrens på 
tandvårdsmarknaden. I princip gäller fri prissättning fullt ut för tandvårdsbehandlingar, efter förändringarna 
i tandvårdsförsäkringen och införandet av en nationell referensprislista. Tandvården har utvecklats till en 
marknad av traditionellt snitt, där producenter och konsumenter möts och där pris och kvalitet styr. En 
utveckling som påverkar både Folktandvården och privata tandvårdsföretag. 
 
Landstinget har enligt tandvårdslagen ett övergripande ansvar som omfattar all tandvård – såväl den 
offentligt drivna som den privata. Samtidigt är Landstinget en stor producent av tandvård genom 
Folktandvården. Det innebär att Landstinget uppträder i olika roller inom tandvården – både som 
”beställare” och ”utförare”. Då det råder konkurrens mellan olika vårdgivare är det viktigt att Landstingets 
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olika roller är tydliga såväl organisatoriskt som ekonomiskt. Landstinget ska agera på ett sätt så att 
konkurrensneutralitet uppnås. 
 
Utan att frångå krav på konkurrensneutralitet finns det skäl att ge specifika ersättningar till både 
Folktandvården och privattandvården, för åtaganden som inte har full kostnadstäckning genom 
tandvårdsförsäkringen, barntandvårdspeng och patientavgifter. Det kan bland annat gälla uppdrag inom 
områdena geografisk tillgänglighet och prevention, samt riktade insatser för diagnosgrupper som till 
exempel patienter med stroke. 
 
Landstingets övergripande befolkningsansvar och mål om god tandvård har som en viktig grundförutsättning 
att vården är tillgänglig. I begreppet ”god tillgänglighet” ingår olika delar som kort väntetid för att få komma 
till en tandläkare, ökad tillgänglighet med längre öppettider och service alla vardagar samt rimligt avstånd 
till närmaste klinik. I budget 2009 har förutsättningarna för Folktandvårdens klinikstruktur lagts fast. 
Kliniker som saknar ekonomisk bärkraft, och enligt dessa förutsättningar inte ska avvecklas, ska finansieras 
med en särskild ersättning. Landstingsstyrelsen ska finansiera detta ur ramen för oförutsedda utgifter. 
 
Nya arbetssätt, med bland annat mobila enheter, öppnar för att bedriva god tandvård utanför den 
traditionella kliniken. Mobila enheter ger förutsättningar att driva en ”nära” tandvård ute på skolor och 
äldreboenden. Avståndet till närmaste klinik blir då mindre betydelsefullt för att nå god tillgänglighet.  
Folktandvården har under en tid arbetat med mobil enhet för tandvård i särskilda boenden. En utvärdering 
ska göras av verksamheten som belyser värde ur såväl patienters, anhörigas och kommunalt perspektiv som 
ett ekonomiskt perspektiv. 
 
Folktandvården är en stor producent av tandvård i länet och tillhandahåller tandvård till drygt 200 000 
länsinvånare. Ur ett medborgarperspektiv är målet med prissättningen att länsinvånarna ska erhålla en 
högkvalitativ tandvård till en rimlig kostnad. Folktandvårdens prissättning har därmed stor betydelse för 
situationen på tandvårdsmarknaden. Utgångspunkten för Folktandvårdens prissättning är att den ska baseras 
på självkostnad, med det finansiella målet att kostnader ska balanseras av intäkter. Tandvårdspriserna höjdes 
1 juli 2010. vilket var en anpassning till den höjning som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket gjorde. 
Landstingsstyrelsen har att bedöma om en prisförändring ska ske under 2011 och i så fall återkomma till 
landstingsfullmäktige med förslag till prisförändring. 
 
I självkostnaden för Folktandvården ska av konkurrensskäl ingå mervärdeskatt, trots att den kommunala 
sektorn har generell avdragsrätt för mervärdesskatt. Avdragsrätten redovisas därför tekniskt som en intäkt 
utanför folktandvården. För 2011 är denna beräknad till 22,7 miljoner kronor. 

Allmäntandvård vuxna 
För att patienter ska känna förtroende för tandvården och bli nöjda, krävs bra bemötande och bra 
omhändertagande. Alla patienter inom Folktandvården ska informeras om behandlingsalternativ, kostnad, 
tidsåtgång med mera. Arbetet med att förbättra tillgängligheten ska fortsätta. Värdet för kunden ska mätas 
genom kundenkäter. 
 
Drygt 40 procent av länets 19-åringar har varken fyllningar eller kariesskador som behöver lagas, när de 
lämnar den organiserade barn- och ungdomstandvården. För att den tandhälsa som det den fria barn- och 
ungdomstandvården åstadkommit inte ska riskeras är arbetet med att öka abonnemangstandvården viktigt. 
Vårdmodellen med tandvård till fast pris som Folktandvården genomfört (”Frisktandvård”), är en modell 
som bör spridas på tandvårdsmarknaden.  
 
Utgiftsram 2011: 4,1 miljoner kronor, vilket är vuxentandvårdens kostnader för läkemedel, 
utbildningsansvar, och tolk och som inte ska finansieras genom folktandvårdens eller privattandvårdens 
tandvårdstaxa.  
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Tandvård för personer med särskilda behov 
Denna tandvård som inte omfattas av tandvårdsförsäkringen utan finansieras helt av Landstinget omfattar 
personer i särskilda boenden, hemsjukvårdspatienter och personer som omfattas av lagen om stöd och 
service till funktionshindrade. Med giltigt intyg erbjuds dessa kostnadsfri munhälsobedömning (uppsökande 
verksamhet) och nödvändig tandvård inom ramen för hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. 
 
Tandvård för personer med särskilda behov är en utmaning för tandvården. Av de cirka 6 500 personer som 
2009 var berättigade till munhälsobedömning tackade cirka 90 procent ja till erbjudandet. Av dessa fick 55 
procent nödvändig tandvård. Det är sannolikt så att andelen som behöver och efterfrågat nödvändig tandvård 
är större än de som har får detta tillgodosett. En bedömning ska göras huruvida ett eftersatt behov finns och 
om så är fallet ska nödvändiga åtgärder vidtas. 
 
Mobil utrustning för att i särskilda boenden erbjuda nödvändig tandvård är ett sätt att förbättra 
tillgängligheten men förutsätter lösningar i samverkan med kommunala boenden. Den utvärdering som görs 
får ligga till grund för landstingsstyrelsens beslut om hur verksamheten ska utvecklas. 
 
Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling omfattas av hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd.  Den 
tandvård som här avses är exempelvis tandvård efter strålbehandling i öron-, näs, mun- och halsregion, 
infektionssanering inför vissa kirurgiska ingrepp och behandling av patienter med nedsatt salivfunktion. För 
protetisk behandling finns skäl att utöver avtagbar protes även erbjuda implantat varför utgiftsramen inför 
2011 utökas med 5 miljoner kronor. Finansiering sker genom omdisponering inom nuvarande tandvårdsram. 
 
Utgiftsram 2011: 31,3 miljoner kronor 
 

Allmäntandvård barn och ungdomar 
Den långsiktiga målsättningen för barn och ungdomars tandhälsa är att hålla tänderna fria från karies, och 
munhålan i övrigt fri från sjukliga förändringar. Medfödda och förvärvade defekter och tandställningsfel ska 
korrigeras till tillfredsställande funktion och utseende. Folktandvården har, tillsammans med hälso- och 
sjukvården, ansvar för att informera om tobakens skadliga inverkan på den allmänna hälsan och munhälsan. 
 
Barn- och ungdomstandvården 3–19 år omfattar för länet ett totalt åtagande på cirka 70 600 personer. 
Barntandvårdsersättningen för 2011 utgör 1 270 kronor. Ersättningen är oförändrad jämfört 2010. För 
tandreglering som utförs efter bedömning och godkännande av specialisttandläkare, utgår ersättning ur en 
särskild ram för ortodonti. 
 
Folktandvården har under många år bedrivit ett framgångsrikt och preventivt arbete inom barn- och 
ungdomstandvården. Ett systematiskt och aktivt folkhälsoarbete genomförs tillsammans med andra aktörer, 
med målet att förbättra barn och ungdomars hälsa. Folktandvårdens insatser inom barnhälsovård, förskola, 
grundskola och gymnasium är omfattande. Kostnaden för Folktandvårdens kollektiva förebyggande arbete 
beräknas till 8,5 miljoner kronor, som finansieras med en särskild folktandvårdsspecifik ersättning. 
 
I utgiftsramen ingår 2,4 miljoner kronor för Folktandvårdens och privattandvårdens kostnader för 
utbildningsansvar, läkemedel och tolk. 
 
Utgiftsram 2011: 105,7 miljoner kronor 
 

Specialisttandvård 
Länsinnevånarnas behov av specialisttandvård tillgodoses huvudsakligen genom Odontologiska 
institutionen, Folktandvården. Odontologiska institutionen är ett regionalt och nationellt specialistcentrum 
för omhändertagande av patienter med speciella behov. 
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Inom flera specialiteter finns en ökad efterfrågan. Tandhälsan hos barn och ungdomar har förbättrats, 
samtidigt som det finns en andel med mycket dålig tandhälsa som kommer att kräva ökade insatser. Ökad 
efterfrågan följer också av att befolkningen blir äldre och drabbas av fler sjukdomar som kan påverkas av 
bristande oral hälsa. Genom att bygga om lokaler på Rosenlunds vårdcentrum under 2010 kommer 
logistiken att förbättras. Fler patienter kan erbjudas vård och utbildningen av specialisttandläkare kan 
utökas. Det sistnämnda för att säkra tillgång på specialisttandläkare både i länet och nationellt.  
Verksamhetsutbyggnaden finansieras genom ökade intäkter. 
 
Utgiftsram 2011: 101,9 miljoner kronor 
 

Investeringar  
För den offentligt producerade tandvården har Landstinget att bedöma behovet av investeringar för att uppnå 
en kostnadseffektiv tandvård. För allmäntandvården innebär detta att investeringarna ska kunna finansieras 
av de intäkter som erhålls genom vuxentandvårdens patient- och försäkringsersättning samt genom 
barntandvårdsersättningen.  
 
Ramen för inventarier utan specifikation som för 2011 anges till 8 miljoner kronor är ett riktmärke och inte 
en absolut ram.  
 
Inom fastighetsområdet finns behov av att bygga om landstingsägda folktandvårdslokaler i Gislaved, 
Vaggeryd och Vetlanda, vilket kan kosta 20–25 miljoner kronor. För hyrda lokaler finns behov av 
förbättring av lokaler på Råslätt i Jönköping, som hyrs av Vätterhem. Landstingsstyrelsen ska utifrån 
finansiell förutsättning fatta beslut om eventuellt genomförande. 
 
 
EKONOMISK RAM, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
 
Den ekonomiska ramen för hälso- och sjukvård 2011 utgör totalt  7,5 miljoner kronor med fördelning på 
verksamhetsområdena enligt nedanstående tabell.  
 
Hälso- och sjukvård, politisk verksamhet och gemensamma kostnader 
Verksamhetsområdet redovisar den andel av kostnaden för förtroendemannaorgan, Landstingets kansli, 
övriga gemensamma kostnader samt avsatta resurser för löneavtal med mera, som kan hänföras till hälso- 
och sjukvård. 
 
 
Tabell 15: Ekonomisk ram, hälso- och sjukvård 
 
Verksamhetsområde   2010 2011 
 
Primärvård   1 733 1 726 
Specialiserad somatisk vård  4 059 4 131 
Specialiserad psykiatrisk vård  666 670 
Övrig hälso- och sjukvård (inkl med diagn) 469 481 
Tandvård   225 220 
Andel av övriga gemensamma  
kostnader (inklusive avsatta medel  
för löneavtalseffekter)   -2 31 
Andel av politisk verksamhet och  
central administration   226 233 
Summa                   7 376           7 493 
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4. Regional utveckling 
 
Regional tillväxt är en viktig förutsättning för att Landstingets vision För ett bra liv i ett attraktivt län ska 
förverkligas. Landstinget arbetar för regional utveckling och satsar på projekt och stöd till organisationer 
som bidrar till länets tillväxt. En bred och stark samverkan mellan Landstinget, Regionförbundet Jönköpings 
län, kommuner och övriga regionala aktörer inom länet har stor strategisk betydelse, nu och i framtiden. Det 
är endast med gemensamma ansträngningar länet blir livskraftigt och kan erbjuda invånarna bra hälso- och 
sjukvård, bra tandvård, intressant arbetsmarknad, goda livsmiljöer, rikt kulturliv och konkurrenskraftiga 
utbildningar. 
 
Landstingets mål är att med offentliga medel skapa förutsättningar för regional tillväxt. Landstingets insatser 
ska bidra till en positiv utveckling av näringsliv, sysselsättning och befolkningstal. Speciellt viktiga är 
insatser inom områdena utbildning, kultur, näringsliv, turism och kommunikationer. 
 
Allmänhetens stöd för det demokratiska styrelsesättets grundprinciper är starkt. Demokrati är emellertid inte 
ett politiskt mål som kan åstadkommas en gång för alla. Demokratifrågorna måste ständigt hållas aktuella. I 
detta sammanhang är det viktigt att betona folkrörelseperspektivets betydelse för den framtida 
samhällsutvecklingen.  
 
Landstinget är positivt till bildande av regionkommun med tydligt ansvar för regional utveckling och tillväxt 
samt hälso- och sjukvård. Landstinget anser att nya geografiska indelningar bör växa utifrån ett 
underifrånperspektiv varför det är naturligt att starta processen utifrån nuvarande Jönköpings län. En sådan 
process bör ha som mål att inför nästa mandatperiod bilda en regionkommun. 
 
 
UTBILDNING 
Tillgång och möjligheter till utbildning är viktigt för individers utveckling, men minst lika viktigt för en 
regions utveckling. Dagens samhälle med ständiga krav på nya eller förbättrade kompetenser, ställer krav på 
en väl utbyggd utbildningsverksamhet med både bredd, djup och kvalitet. 
 
Landstinget har för närvarande ekonomiska åtaganden för högskoleutbildning och folkhögskoleutbildning. 
Dessutom är Landstinget huvudman för gymnasieskolans naturbruksprogram, på uppdrag av länets 
kommuner. 
 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Strategiskt mål 
Ett attraktivt och varierat utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och 
arbetsmarknadens behov. 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 

Behovsanalyser som ger 
underlag för 
verksamhetsplanering, 
bland annat 
utbildningarnas 
dimensionering och 
inriktning 
(egna folkhögskolor) 

Antal sökande i för- 
hållande till antal 
utbildningsplatser  

Statistik 2,0 sökande per 
utbildningsplats 

 2,0   
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Perspektiv: Process och produktion 

Strategiska mål 
Eleverna ska slutföra sin utbildning. 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 

Utbildningsinnehåll 
anpassat till elevens 
behov (egna 
folkhögskolor) 

Andel studerande som 
slutför sin utbildning 

Statistik 95 %  95 % 

 

Perspektiv: Lärande och förnyelse 

Strategiska mål 
Organisation och individer som utvecklas i takt med nya krav.  
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 

Kompetensutveckling av 
personal för att möta 
framtida krav och 
kvalitet i skolan 

Andel lärare på allmän 
linje med ämnes- och 
pedagogisk behörighet 

Manuell rapportering 80 %  Nytt mått 2010 

 

Perspektiv: Ekonomi 

Strategiska mål 
4.1 Verksamheten ska kännetecknas av hög produktivitet och effektivitet.  
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 

4.11 
Organisationsutveckling 
för ökad produktion och 
effektivitet 

Kostnad per elevvecka 
(folkhögskolor) 

Ekonomisystemet Kostnadsökning inte 
högre än vägt index 
mellan åren (förutsatt 
samma inriktning) 

 Uppfyllt 

4.12 Kunskap om 
prestations- och 
kostnadsutfall 

Ekonomi i balans Ekonomisystemet Nettokostnaden per 
verksamhetsområde ska 
inte överstiga budget 

 Uppfyllt  

 

Handlingsplan 

Folkhögskoleutbildning 
I det livslånga lärandet har folkbildningen genom folkhögskolorna en viktig roll att fylla. Folkhögskolan 
skiljer sig från andra skolformer. Den enskilda skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans 
speciella inriktning och profil. Den har också möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen 
och behov hos elever. 
 
Basen för folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som 
saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. En allt större del av folkhögskolornas kursutbud inriktas dock 
på särskilda kurser i till exempel musik, mediekunskap, teater, friskvård och entreprenörskap. Även rena 
yrkesinriktade kurser erbjuds, som till exempel fritidsledare, dramapedagog och kantor. Folkhögskolorna 
spelar en stor utbildningsroll för personer med kort utbildning, invandrare och personer med 
funktionshinder. 
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Folkhögskoleutbildningen finansieras huvudsakligen av statliga medel och bidrag från landstingen. 
Utgiftsram för 2011 för Landstingets egen folkhögskoleutbildning är 13,2 miljoner kronor. Utgiftsramen för 
folkhögskoleutbildning som utförs av rörelsefolkhögskolor inom länet och folkhögskolor utanför länet är 
16,5 miljoner kronor.  
 
Inför 2011ska landstingsstyrelsen fastställa maximala elevveckovolymer och ersättning per elevvecka för 
egna folkhögskolor och rörelsefolkhögskolor i länet, med beaktande av allmän pris- och löneutveckling och 
inom utgiftsram. För folkhögskolor utanför länet gäller rekommendationen från Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL).  
 

Högskoleutbildning 
En stark högskola är en betydelsefull faktor för en regions tillväxt. En fortsatt positiv utveckling av 
Högskolan i Jönköping är angelägen. Landstinget fortsätter att stödja denna utveckling genom 
tidsbegränsade insatser. 
 
Det samarbete som etablerats mellan Högskolan och länets kommuner för att decentralisera 
högskoleutbildningen, har varit framgångsrikt och utbildningsvolymen har successivt ökat. Denna form av 
decentraliserad högskoleutbildning betraktas även i ett nationellt perspektiv som mycket framgångsrik. 
Landstinget har sedan 2005 bidragit till denna utbildning med 1 miljon kronor per år. För kommande 
planperiod fortsätter Landstinget att stödja utbildningen med motsvarande belopp. 
  

Gymnasieutbildning 
På uppdrag av länets kommuner genomför Landstinget naturbruksutbildning, inom ramen för 
gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal med kommunerna i länet för gymnasieutbildning, sträcker 
sig till den 31 december 2011. Förslag till nytt avtal har tagits fram och är nu föremål för godkännande av 
kommunerna. 
 
Naturbruksgymnasierna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom utvecklingsrådet för 
naturbruksprogrammet, där både Landstinget och länets kommuner har representanter. 
Naturbruksprogrammet ska erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar.  
 
Utöver gymnasieutbildning erbjuds dessutom utbildningar inom yrkeshögskola och uppdragsutbildning. 
Dessa yrkesutbildningar ska erbjudas, anpassade efter näringens behov.  
 
Naturbruksgymnasierna ska utvecklas mot att bli kunskapscentra för naturbrukets aktörer. 
 
Den fortsatta utvecklingen av naturbruksgymnasierna och de investeringar som krävs, styrs av de 
överenskommelser som träffas med länets kommuner. För 2011 planeras följande investeringar:  
 

Inventarier 
Skotare 8 ton    1,9 miljoner kronor. 
Skördare   3,2 miljoner kronor.  
Två traktorer  1,5 miljoner kronor 
 
Förutom utbildning, är naturbruksgymnasierna också en regional mötesplats för forskning, näringsliv, 
organisationer och andra som söker kunskap inom naturbruk och utveckling av landsbygdsföretagande. 
Landstingets utgiftsram för dessa kunskapscentra är 0,6 miljoner kronor. 
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KULTUR 
Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling i regionen. Möjligheten att ta del av, och aktivt 
delta i, ett rikt kulturutbud är viktigt för individens välfärd och välbefinnande. Kultur är hälsofrämjande och 
rehabiliterande. Det finns därför skäl att se kulturarbetet som en investering och en regional 
utvecklingsfaktor. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till att en bygd, region eller 
landsdel är attraktiv vid företagsetableringar. Det skapar nya arbetstillfällen och påverkar hur människor 
väljer bosättningsort. Väl marknadsförda kulturmiljöer och kulturminnen bidrar till ökad turism och fler jobb 
i regionen. 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Strategiska mål 
1.1 Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet. 
1.2 Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till 
eget skapande. 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 

1.11 Genom egna 
insatser och stöd till 
föreningslivet skapa 
engagerade och 
kulturintresserade 
medborgare och fler 
mötesplatser  

Positiv utveckling av 
antal besökande/publik 
vid kulturinstitutionerna  

Statistik Total publik > 115 000  
 

 110 844  besökande 

 Antal 
föreställningar/konserte
r för barn och ungdom. 
(Smålands Musik och 
Teater) 

Statistik 200 föreställningar/ 
konserter 

 353 föreställningar/  
konserter 

1.21 Kulturverksamhet i 
länets samtliga 
kommuner 

Andel kommuner inom 
länet där det varit 
föreställningar 

Statistik Samtliga kommuner ska 
årligen få del av 
kulturverksamhet för 
såväl barn som vuxna  

 Uppfyllt 

 

Perspektiv: Process och produktion 

Strategiska mål 
2.1 Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. 
2.2 Stödja konstnärligt skapande och utveckla produktion av god kvalitet. 
 

Framgångsfaktorer 
2.1 Samverkan med olika aktörer inom kulturområdet 
2.2 Tillgång till kunniga medarbetare. 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 

2.11 Samverkan med 
amatörer och 
professionella. 
Samverkan med andra 
scenkonstinstitutioner 
samt andra producenter 
som producerar 
professionell kultur  

Samverkanstillfällen 
med amatörer och 
professionella 

Statistik 30 projekt 
 

Nytt mått 2011 
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Perspektiv: Lärande och förnyelse 

Strategiska mål 
3.1 Föra vårt kulturarv vidare, men också medverka till förnyelse. 
 

Ekonomiperspektivet 

Strategiska mål 
4.1 Verksamheten ska kännetecknas av en god ekonomisk hushållning på såväl kort som lång sikt. 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 

4.11 
Organisationsutveckling 
för ökad produktivitet 
och 
effektivitet 

Nettokostnad per 
verksamhetsområde 

Ekonomisystemet Nettokostnaden per 
verksamhetsområde ska 
inte överstiga budget 

 Inte uppfyllt  
Teater- och 
musikverksamhet -0,8 
miljoner kronor 

 

Handlingsplan 

Regional kulturplan 
En ny modell för statligt stöd till regional kulturverksamhet ska gälla från och med 2011. Målet med den nya 
modellen är att skapa ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Idag avgör staten vilka 
regionala kulturinstitutioner som är berättigade till statligt stöd, Den nya modellen innebär att alla landsting 
som ingår i modellen ska upprätta en kulturplan som utgör grund för fördelning av statsbidrag. Statsbidraget 
ges i samlad form och det är Landstinget som sedan själv får ansvar för fördelningen till kulturverksamhet i 
länet. 
 
Den nya modellen ska – precis som idag – ge befolkningen i landet möjlighet att ta del av ett varierat 
kulturutbud präglat av förnyelse och kvalitet. Kulturell infrastruktur och mångfald ska främjas. 
 
Landstingen ska till Kulturrådet redovisa en treårig kulturplan som visar hur det statliga kulturbidraget ska 
fördelas. 
 
Inledningsvis kommer fem landsting att ingå i modellen.  
 
Landstingsstyrelsen ska i samråd med kommuner och andra regionala aktörer analysera och ta fram underlag 
för en kulturplan med mål att Landstinget från och med 2012 ingår i den nya modellen för fördelning av 
statligt stöd. För att ge bra förutsättningar för kulturplanen kan landstingsstyrelsen, ur ramen för oförutsett, 
disponera medel som stimulerar utveckling inom områdena barn- och ungdomskultur och bild- och form.    
 
Landstinget utövar i första hand sitt regionala kulturansvar genom kulturinstitutionerna. Därutöver ska den 
fria kulturen stimuleras genom anslag till kulturaktiviteter och stöd till organisationer inom kulturområdet. 
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Landstingets kulturinstitutioner ska särskilt uppmärksamma följande områden: 
• Barn och ungdomars behov av, och förutsättningar för, att få sin kulturella stimulans tillfredsställd 

ska vara en röd tråd i verksamhetsutbudet. Kultur som en del av ett 
kontinuerligt lärande ska vara en bärande tanke. 

• Kultur i vården i form av stimulans, aktivering och ökad livskvalitet kan minska vårdbehovet. Det är 
särskilt viktigt med olika former av kulturaktiviteter för barn på sjukhus. 

• Kultur för nya målgrupper ska utvecklas. 
• Kulturarvet ska skyddas genom att den regionala identiteten vidareutvecklas och breddas. 
• Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ta del av och aktivt delta i ett rikt 

kulturutbud. 
 
Samverkan med omkringliggande län eftersträvas. 
 

Teater- och musikverksamhet 
Smålands Musik och Teater 
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar förutom musik-, teater- och 
musikteaterproduktioner även dansproduktioner. Goda förutsättningar finns för att skapa nya och bredare 
kontaktytor med publiken. 
 
Smålands Musik och Teater ska verka för att nå och engagera länets alla invånare med ett varierat utbud för 
skilda smakriktningar. Ökad samverkan inom och utom länet med andra arrangörer och teatrar ska 
eftersträvas, för att minska produktionskostnader och för att kunna erbjuda breda uppsättningar. Ett varierat 
musikutbud för en bred publik ska erbjudas. Musik ska framföras med en hög grad av professionalism med 
heltidsengagerade musiker. Samverkan i olika former med amatörteatergrupper och amatörmusiker ska vara 
ett naturligt inslag i verksamheten och skapar förutsättning för nya mötesplatser och ny publik.  
 
En bärande del av Smålands Musik och Teaters verksamhet är att bredda intresset och engagemanget för 
kulturen, genom samverkan med amatörer, barn och ungdomar, studieorganisationer med flera. 
 
Under november månad 2011 kommer det nya Kulturhuset Spira att invigas. 
 
Kulturhuset Spira ska vara en resurs för hela regionen. För att redan från starten lägga grunden för en 
förankring i hela länet ska speciella satsningar göras under första verksamhetsåret. 
För åren 2011 och 2012 ska tillfälliga medel tillföras verksamheten med 2 miljoner kronor per år. 
 
Genom nya och utökade lokaler för verksamheten kommer driftkostnaderna för dessa att öka. 
Driftkostnadsberäkningar pågår och landstingsstyrelsen har att bedöma resursbehovet och finansiera detta ur 
landstingsstyrelsens ram för oförutsedda händelser med mera. 
 
I avtal med Jönköpings kommun om förvärv av mark för kulturhuset Spira har ytterligare mark reserverats 
för Landstinget. Denna reservation gäller fram till 31 december 2012. Under 2011 ska en bedömning göras 
om behov föreligger att förvärva denna mark. 
 
Utgiftsram 2011: 35,0 miljoner kronor.  
 

Museiverksamhet 
Stiftelsen Jönköpings läns museum 
Landstinget är, tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings läns 
museum. Landstinget ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för 
att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. 
 
Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin 
historia, nutid och framtid.  
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Övergripande mål är att 
• dokumentera, vårda och förvalta länsinvånarnas kulturarv och kulturmiljöer samt på olika sätt göra 

detta tillgängligt för allmänheten 
• samla, vårda och visa äldre och samtida konst  
• vara en kunskapsorganisation med forskning och utvecklingsarbete, men också en mötesplats för 

dialog, reflektion, kunskapsutbyte och bildning – tillgänglig för alla. 
 
Genom verksamheten ska Stiftelsen Jönköpings läns museum främja de demokratiska värdena och en fri 
debatt. 
 
Med dessa uppgifter som bas pågår en positiv profilförstärkning av museets verksamhet. 
Ett mer uppsökande publikt arbete liksom engagemang i nutidsrelaterade frågor som nya 
stadsbyggnadsvisioners påverkan på vår kulturmiljö är goda exempel på profilering. 
 
Tillgängligheten till museets samlingar och verksamheter ska särskilt uppmärksammas. 
 
Utgiftsram 2011: 10,5 miljoner kronor. 

Övrig kulturverksamhet 
Landstinget ska stödja verksamhet som främjar kulturell mångfald och konstnärligt skapande, eftersom det 
formar ett attraktivt län. Stödet kan vara i form av bidrag till föreningar och organisationer eller ekonomiskt 
stöd och engagemang vid kulturaktiviteter. Men också genom Landstingets egen verksamhet inom dans, 
film, konst, hemslöjds- och kulturaktiviteter. 
 
Konsulenterna inom dans, film och hemslöjd ska arbeta för att öka kunskapen och intresset inom respektive 
kulturverksamhet. Tyngdpunkten i deras arbete är riktad till barn och ungdomar. Men de arbetar även för att 
stimulera skapande genom föreställningar, föreläsningar, kurser och utställningar. 
 
Den konstnärliga utsmyckningen av Landstingets lokaler finns där för att ge stimulerande miljöer för 
besökare och medarbetare. Landstingets konstinköp stödjer dessutom konstens utveckling och ger 
arbetstillfällen för konstnärer. 
 
Utgiftsramar 2011: 
Konst- och kultur: 6,3 miljoner kronor. 
Konstnärlig utsmyckning: 1,1 miljoner kronor. 
 
Studieförbund 
I över 100 år har människor i Sverige och övriga Norden frivilligt samlats för att på egna villkor diskutera, 
studera, ta del av föreläsningar och delta i kulturprojekt. På detta sätt kommer människor samman för att lära 
sig mer om att stärka sina möjligheter och påverka de egna livsvillkoren. Det leder till att de tillsammans 
kan påverka och förändra förhållanden i samhället. Verksamheten styrs av demokratiskt tänkande och 
demokratiska principer. Verksamheten kännetecknas av tolerans mot oliktänkande, respekt för varandra, 
sakliga argument och respekt för fattade beslut. 
 
Studieförbunden som organiserar folkbildningen är en del av folkrörelsen i Sverige. 
 
Folkbildningen inom studieförbunden finansieras till stora delar genom stöd från staten, landsting och 
kommuner. Landstinget lämnar bidrag till studiedistrikt som är anslutna till studieförbund som får statligt 
stöd. Bidraget syftar till att främja länsinvånarnas behov och intressen för bildning, gemenskap och kultur. 
Bidraget avser stöd till administration, genomförande av kursverksamhet samt för anordnande av 
kulturarrangemang. 
 
Utgiftsram 2011: 22,5 miljoner kronor. 
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Folkrörelsearkivet 
Folkrörelser och övrigt föreningsliv i Jönköpings län har en mer än hundraårig historia, som kan studeras i 
protokoll och andra handlingar. 
 
Folkrörelsearkivet är en ideell förening, vars medlemmar består av läns- och distriktsorganisationer samt 
länets kulturnämnder.  
 
Huvuduppgifterna är att 

• samla och förvara handlingar, trycksaker, bilder och föremål från länets föreningar 
• inventera föreningsarkiv i länet 
• stimulera forskning om länets föreningshistoria  
• ge råd i arkivfrågor till länets organisationer. 

 
En viktig del är att informera allmänhet, föreningar, skolor om möjlighet att använda arkivet. 
 
Verksamheten finansieras genom statliga anslag, bidrag från Landstinget och länets kommuner samt av 
medlemsavgifter. 
 
Utgiftsram 2011: 1,4 miljoner kronor. 
 
Övriga organisationer 
Landstingsbidrag kan även lämnas till andra organisationer än de som redovisats. Förutsättningen är att de 
bedriver regional verksamhet inom kulturområdet och att denna inte kan inordnas i annan bidragsordning.  
 
Utgiftsram 2011: 1,8 miljoner kronor. 
 
Regional biblioteksverksamhet 
Inom biblioteksverksamheten tar Landstinget ett regionalt ansvar för verksamhetsinnehåll, utveckling och 
finansiering av ett länsbibliotek. Syftet med den regionala biblioteksverksamheten är att initiera och driva 
utveckling, bygga nätverk, fortbilda bibliotekspersonal och övriga förmedlare samt komplettera 
kommunbibliotekens mediabestånd.  
 
Målet är att folkbiblioteken i länet ska vara attraktiva och intressanta aktörer i kunskaps- och 
informationssamhället. Biblioteken kan på så sätt vara en bidragande faktor till den regionala tillväxten, där 
det av ekonomiska, rationella och kulturpolitiska skäl är befogat. 
 
Uppgiften handlar om 

• regional fortbildning av bibliotekspersonal 
• kompletterande mediaförsörjning och upplysningsservice 
• rådgivning och information 
• specialtjänster inom vissa delområden (till exempel barn och ungdom, invandrare och flyktingar, 

talböcker) 
• biblioteksutveckling 
• utgivning och utveckling av taltidning. 

 
Länsbibliotekets utgivning av taltidning avser i första hand att möta synskadades behov, men mottagare kan 
även vara andra grupper med svårighet att läsa tryckt text. Den tekniska utvecklingen innebär ökade 
möjligheter för den enskilde att på egen hand ta del av olika tidningars nyhetsflöde varför behovet av 
särskild taltidning successivt minskar. 
 
Utgiftsram 2011: 4,2 miljoner kronor.
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TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR 
Jönköpings län ligger strategiskt mitt i södra Sverige som en naturlig nod i nationella stråk med kopplingar 
till såväl Göteborgsregionen, Mälardalen som Öresundsregionen. För länets utveckling krävs bra och 
trafiksäkra vägar, järnvägar och flygförbindelser liksom goda teleförbindelser, datanät och postservice. 
 

Kollektivtrafik 
En bra kollektivtrafik är väsentligt för en regions utveckling då den har stor betydelse för invånarnas 
arbetsresor, men även för resor till sjukvård, utbildning, handel, föreningsliv, nöjen och rekreation. 
 
Det är samtidigt lika viktigt med en bra kollektivtrafik för att ur miljösynpunkt uppnå en långsiktig och 
hållbar utveckling. 
 
En ökad andel kollektivt resande förutsätter en kollektivtrafik som är konkurrenskraftig genom korta 
restider, hög turtäthet och prisvärdhet. 
 
En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk där 
förutsättning för ökat resande är goda. Koncentration till stråk måste samtidigt balanseras med en god 
grundläggande trafikförsörjning för hela länet. Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge 
förutsättningar för en samhällsservice i hela länet. Områden som inte har förutsättningar för en utbyggd 
kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till hållplatser där stråk utvecklas kan få tillgång till en bra 
kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar bil- och kollektivtrafik eller cykel – och kollektivtrafik. 
Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden: 

• Skapa möjligheter till arbets- och studiependling 
• Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande län 
• Garantera ett grundläggande trafikutbud 
• Underlätta resor med flera färdmedel. 

 
Landstinget och länets kommuner är länstrafikansvariga för den lokala och regionala linjetrafiken i länet, 
enligt lag om ansvar för viss kollektiv persontrafik (1997:734). Länets kommuner är därutöver ansvariga för 
persontransporter, enligt lag om färdtjänst (1997:736) och lagen om riksfärdtjänst (1997:735). Landstinget 
ansvarar även för resekostnadsersättning vid sjukresor enligt lag (1991:419).  
 
Från och med 1 januari 2012 gäller en ny kollektivtrafiklag. 
 
Jönköpings Länstrafik AB (JLT) svarar för att utföra ägarnas uppdrag som ansvariga för den lokala och 
regionala linjetrafiken i länet. Bolagets uppgift omfattar även serviceresor (särskild kollektivtrafik), som är 
benämningen för anropsstyrd trafik i form av kompletteringstrafik, sjukresor, färdtjänst och skolskjutsar. 
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Strategiska mål 
1.1 Ökad andel kollektiva resor – för hållbar utveckling. 
1.2 Ökad tillgänglighet  
1.3 Kostnadseffektivt 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 

1.1 Konkurrenskraftiga 
restider och hög 
turtäthet. 
 
1,1 Rimligt pris 
 
1.1 Miljövänligt 
 
 
1.1 Nöjda kunder 
  

Antal resande 
 
 
 
 
 
Andel förnyelsebart 
bränsle 
 
Kundupplevd kvalitet i 
resande 

JLT:s årsredovisning 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervjuer ombord på 
bussar och tåg redovisas 
skala 1-6  

Resandeökning 6,5 % 
jämfört med 2009 års 
värden 
 
 
 
40 % av trafiken 
 
 
Nöjda resande 76 % 
 
 

 -4,6 % 
 
 
 
 
 

 8 % 
 
 

 62 % 

1,2 Anpassat för 
personer  med 
funktionsnedsättningr 
 
1.2 . Samverkan med 
andra trafikhuvudmän 
för att underlätta resor 
med kollektivtrafik över 
länsgräns 

    

1.3 Kostnadseffektivt 
 
 
 
 

Kostnad inom ram 
 
 
 

JLT:s årsredovisning 
 
 
 

Kollektivtrafiken ska 
bedrivas inom fastlagt 
ägartillskott 

 115 miljoner kronor 
+13 miljoner kronor 

 

Handlingsplan 
Från och med 2008 gäller ett nytt aktieägaravtal för Jönköpings Länstrafik AB, i vilket ägarna årligen till 
årsstämman i juni ska redovisa ägardirektiv för kommande års verksamhet. Ägardirektiv för 2011 och för 
åren 2012–2013 godkändes av landstingsfullmäktige i juni 2010 och antogs med viss komplettering på JLT:s 
årsstämma i juni 2010. I det följande redovisas huvuddragen föreliggande ägardirektiv samt Landstingets 
inriktning för de frågor som aktualiseras till följd av en ny kollektivtrafiklag. 
 
Verksamhetens utgångspunkt är att genom bra kollektivtrafik underlätta arbets- och studiependling samt 
service- och fritidsresor, med målet att göra länet attraktivt och skapa tillväxt i regionen. Ett ökat kollektivt 
resande är nödvändigt för en hållbar utveckling – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Regionalt 
utvecklingsprogram för länet (RUP) betonar kommunikationernas betydelse för regional utveckling. 
Kollektivtrafiken ska utvecklas så att länets arbetsmarknadsregioner knyts samman, oavsett 
läns/regiongräns. 
 
För att få ett ökat kollektivt resande, är det viktigt att resenärerna upplever att resan har en god kvalitet i 
förhållande till det pris de betalar. På samma sätt är det viktigt att presumtiva resenärer uppfattar JLT på ett 
positivt sätt och att kollektivtrafiken är tillgänglig för alla. En viktig faktor för positiv upplevelse är att resan 
börjar och slutar på beräknad tid. Detta gäller inte minst den särskilda kollektivtrafiken, där resenärer med 
funktionsnedsättning eller sjukdom har särskilt svårt att hantera förseningar/avvikelser. 
 
Tågtrafik 
Jönköpings län har bland det längsta järnvägsnätet i landet. 60 procent av länets invånare bor inom två 
kilometer från en järnvägsstation. Detta är en situation som ger goda förutsättningar för att utveckla tågtrafik 
som kompletterat med ett stomnät för busstrafik för länet kan skapa/ge en kostnadseffektiv kollektivtrafik.  
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Tågtrafiken bedöms ha stor potential att utvecklas, men en viktig förutsättning är att Trafikverket finansierar 
upprustning av järnvägar. Detta gäller även elektrifiering av sträckorna Jönköping–Värnamo och Nässjö–
Halmstad, vilket bör prioriteras. Tågtrafikens utformning utgör grund för kompletteringar och anpassningar i 
befintligt busslinjenät så att ett regionalt stomlinjenät med anknutna lokala linjer skapas. Korta restider ökar 
tågets attraktionskraft varför stationsstrukturen ska anpassas så att tågstopp görs där antalet resande 
motiverar detta. 
 
De största framtidsfrågorna för länet inom tågtrafiken, är förverkligandet av det svenska 
höghastighetskonceptet med Götalandsbanan och Europabanan. Dessa båda banor får gemensam sträckning 
Stockholm – Jönköping via Nyköping – Norrköping – Linköping – Tranås. Götalandsbanan fortsätter sedan 
via Borås till Göteborg. Europabanan går söder ut från Jönköping via Öresundsregionen och knyts samman 
med det europeiska nätet för höghastighetståg i Hamburg. Dessa höghastighetsbanor kommer att ha stor 
betydelse för hela länets framtidsutveckling, både vad gäller restider och olika former av transporter. I den 
statliga utredningen ”Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utvecklings och konkurrenskraft” 
(SOU 2009:74) föreslås en utbyggnad av Europabanan och Götalandsbanan med Jönköping som knutpunkt. 
Landstinget är positivt till förverkligandet av utredningens förslag liksom till en anpassad upprustning av 
Södra stambanan. 
 
Linjetrafik med buss 
Linjetrafiken med buss ska utvecklas så att möjligheterna till arbets- och studiependling ökar i relationer 
som har förutsättningar för ett bra resandeunderlag. Stomlinjer (Krösabussystem) med ökat trafikutbud med 
korta restider får fullt genomslag 2011. 

Stomlinjer kompletteras med lokala busslinjer där resandeunderlaget så medger. 

 
Serviceresor (särskild kollektivtrafik) 
Denna trafik (kompletteringstrafik, sjukresor, färdtjänst, skolskjutsar) är komplement till linjelagd trafik för 
att skapa kostnadseffektiva trafiklösningar. För trafiken, som i olika former är anropsstyrd, finns behov av 
ett standardiserat koncept för länet. Detta gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur trafiken ska 
integreras med och komplettera linjetrafiken. 

En utredning pågår om att ytterligare likrikta/samordna nuvarande regelverk för färdtjänst och pröva 
förutsättningarna för att detta kan samordnas med regelverket för sjukresor. Förslag till regelverk kommer 
att bli föremål för beslut hos ägarna.  

Inom utredningens etapp 2 ska förslag tas fram till ett hur standardiserat koncept för den anropsstyrda 
trafiken i fortsättningen ska utformas. Särskild kollektivtrafik är förutom sjukresor ett primärkommunalt 
ansvar. Dess dimensionering och finansiering svarar primärkommunerna för men ska vara en del av JLT:s 
samlade trafikutbud. 

För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att JLT, inom ramen för ett kollektivt resande, beaktar 
speciella behov hos sjuka och funktionshindrade. 

En hög samordningsgrad av transporter är grunden för den gemensamma beställningscentralen. Målet för 
samordning ska uppnås utan att totalt antal kilometer ökar vid samordningstillfället. 

 
Miljö 
För en långsiktig och hållbar samhällsutveckling, är frågan hur miljön hanteras oerhört viktig. JLT kan göra 
betydande insatser på området genom långsiktigt hållbara trafiklösningar, som medverkar till att minska den 
totala mängden skadliga ämnen för människor och miljö. 
 
JLT ska fortsätta arbetet med att minska miljöbelastningen, bland annat genom att öka andelen trafik som 
körs med förnybara bränslen samt ha som inriktning att 2015 uppnå organisationen Svensk Kollektivtrafiks 
baskrav. 
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Utgiftsram 
Ägardirektivet för verksamhetsutveckling innebär betydande krav på resurstillskott men också 
omfördelning av resurser och intäktsförstärkningar. Utbyggnad av trafik med bättre fordon och ökad 
turtäthet ger tillsammans med ett ökat miljömedvetande hos kunderna goda förutsättningar för ett ökat 
kollektivt resande. Priset för att resa med kollektivtrafiken ska förändras så att detta i princip följer 
utvecklingen för bolagets trafikkostnader. 
 
Genomförande av verksamheten med den inriktning som här redovisats ska ske inom ramen för ett maximalt 
ägartillskott 2011 på 342 miljoner kronor. 

  
Ändrad underskottsfördelning – ny kollektivtrafiklag 
Ägarna till JLT AB har genom ägardirektiv för 2011 kommit överens om ändrad ansvars/ 
underskottsfördelning inför 2012. Motiven för detta ställningstagande kan vara olika men i grunden har det 
sin utgångspunkt i behov av att utifrån de mål som finns för kollektivtrafiken finna bra beslutsformer som 
harmoniserar med utvecklingen i omvärlden. I olika takt pågår i länen en utveckling i ritning mot ett ökat 
regionalt ansvar kollektivtrafik och infrastruktur . Där regionkommuner bildats eller kommer att bildas är 
kollektivtrafiken en del av regionens ansvar. 

Ägardirektivet anger att två alternativ som för närvarande utredas av ägarberedningen: 

• Det ena är att Landstinget ansvarar för all regional trafik (tågtrafik och regional busstrafik) medan 
kommunerna ansvarar för i princip trafiken inom den egna kommunen 

• Det andra är att Landstinget ansvar för all trafik exklusive stadstrafik  

En ändrad underskottsfördelning kommer att innebära att en skatteväxling ska ske 2012. 

 

Riksdagen har i juni 2010 fattat beslut om en ny kollektivtrafiklag som ska gälla från och med 2012-01-01. 
Lagen anger att kommuner och landsting även fortsättningsvis är gemensamt ansvariga för regional 
kollektivtrafik, såvida de inte kommer överens om en annan ansvarsfördelning. 

 
De förändringar som lagen innebär kan sammanfattas i tre punkter: 
 

• Kollektivtrafikföretag ska fritt och inom alla geografiska marknadssegment få etablera kommersiell 
trafik. 

• Regional kollektivtrafikmyndighet ska inrättas i varje län 
- besluta om länets trafikförsörjningsprogram (mål, behov av trafik – allmän  
trafikplikt, bytespunkter och linjer fullt tillgängliga för alla resenärer,  
samråd andra län) samt ingår avtal om trafik och tillhandahållande av trafik  

• Länstrafikbolagens roll ändras. 
- rollen som trafikhuvudman (uppdrag av länstrafikansvariga) upphör  
- beslut om strategiska frågor som handlar om trafikutbud  
(trafikförsörjningsprogram) hanteras av kollektivtrafikmyndigheten 
- kan svara för upphandling av trafik om myndigheten överlåter detta. 

 
Med de förutsättningar som redovisas är Landstinget berett att ta ett fullt ansvar för kollektivtrafiken och 
också vara kollektivtrafikmyndighet i länet. 

 
 
ALLMÄN REGIONAL UTVECKLING 
 

Näringsliv och turism 
ALMI Företagspartner AB 
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Det övergripande målet för verksamheten är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och 
medelstora företag, samt stimulera nyskapande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. 
Verksamhetens uppgift handlar om affärsutveckling och finansiering. Prioriterade projektområden har bland 
annat handlat om att utveckla stora idéer i små företag, företagarprogram för invandrare, affärsutveckling för 
kvinnor och hjälp till svenska företag att hitta rätt partners i Europa till nya produkter för vården. 
 
ALMI Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 19 dotterbolag. Dotterbolaget 
för Jönköpings län ägs av staten med 51 procent och Landstinget med 49 procent. Parterna bidrar årligen 
med driftmedel som står i proportion till ägarandelarna. 
 
Från moderbolagets sida finns en inriktning mot att lägga samman dotterbolag. En sådan diskussion har nu 
aktualiserats för vårt län och då som en fusion med bolaget i Östergötland. Landstinget kommer att pröva 
förutsättningarna för ett sådant samgående i samband med processen att bilda en regionkommun. 
 
Utgiftsram 2011: 9,5 miljoner kronor. 
 
Smålands Turism AB 
Turism och besöksnäring är en växande näringsgren. Satsningar på upplevelse- och besöksnäring bidrar till 
livskvalitet för boenden i regionen men även för att skapa en ökad attraktivitet för vistelser i regionen. 
Kultur och kulturturism är en av de snabbaste växande grenarna och ska även fortsättningsvis 
uppmärksammas. Ett ökat antal besöksmål bör utvecklas.  
 
Landstinget och länets kommuner har bildat Smålands Turism AB som ska erbjuda kompetens och 
samordning inom turistområdet. Bolaget ska utveckla plattformar för marknadsföring och samverkan samt 
stärka regionens konkurrensförmåga. 
 
Bolagets verksamhetsinriktning är att 

• i samspel med turistindustrin, andra näringar och organisationer vårda, utveckla och kommunicera 
varumärket Småland 

• erbjuda kompetensutveckling om turism 
• förädla det befintliga, samt förnya, utbudet av aktiviteter, varor och service så att turistnäringen ökar 
• utveckla marknadsföring och försäljning 
• erbjuda och medverka till att olika resmål/destinationer i regionen, liksom regionen i sin helhet, 

utvecklas i takt med kunders önskemål och behov. 
 
Ägarnas resursinsats i bolaget har varit nominellt oförändrad under sex år. För en fortsatt positiv utveckling 
med bland annat utveckling av webbaserat informations- och bokningssystem med utgångspunkt från 
turismföretagens behov utökas ramen med 0,5 miljoner kronor. 
 
Utgiftsram 2011: 4,5 miljoner kronor. 
 

Interregional och internationell verksamhet 
Internationell samverkan 
Landstinget har idag internationellt erfarenhetsutbyte som ett led i utveckling av verksamheten.  
Landstinget är engagerat i 

• Assembly of European Regions (AER:s) arbete 
• olika former av stöd och samarbeten med Landstingets vänregion Alytus i Litauen 
• kunskapsspridning om möjligheten att använda EU:s fonder 
• övrigt internationellt arbete såsom stöd till exempelvis landstingsägda bolag. 

 
Den bärande tanken i internationellt arbete är att länder och regioner ska utvecklas och existera i fredlig 
samverkan. En social och ekonomisk sammanhållning i ett ekologiskt uthålligt samhälle eftersträvas. Det är 
inte möjligt att klara dessa mål utan internationell samverkan. Landstinget har sedan Sveriges inträde i EU 
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ytterligare engagerats i internationellt arbete och är medlem och politiskt aktivt i Assembly of European 
Regions (AER): kommittén för regionala utvecklingsfrågor och kommittén för hälso- och sjukvård. 
 
För att bidra till att öka kontakter och stödja utvecklingen, har Landstinget kommit överens om en 
avsiktsförklaring om samarbete med vänregionen Alytus i Litauen. Under perioden ges fortsatt stöd i form 
av utbildningsinsatser, konsultation och utbyte av erfarenheter. 
 
För att på bästa sätt anpassa sig till snabba förändringar i omvärlden, är det nödvändigt med en strategi för 
det internationella arbetet. Landstingsfullmäktige antog i maj 2003 en policy för den internationella 
verksamheten. För närvarande pågår en översyn av policyn som kommer att redovisas för 
landstingsfullmäktige  
 
Utgiftsram 2011: 2,5 miljoner kronor. 

Övrig allmän regional utveckling 
Regionförbundet – regionala utvecklingsprojekt 
Regionförbundet Jönköpings län är indirekt valt och har bildats tillsammans med länets kommuner. 
Regionförbundet ska svara för de regionala utvecklingsfrågor som regleras enligt lagen om 
samverkansorgan (SFS 2002:34). Förbundet har därmed övertagit uppgifter från Länsstyrelsen, som bland 
annat handlar om att utarbeta regionalt program för länets utveckling (RUP) och förverkliga det regionala 
tillväxtprogrammet (RTP). Finansiellt stöd ska ges till infrastrukturprojekt och andra regionala projekt, som 
har till mål att stärka länets konkurrenskraft och främja en likvärdig utveckling i länet. Landstingets stöd för 
regionala utvecklingsprojekt kanaliseras genom Regionförbundet. 
 
Med syfte att stödja näringslivsutveckling i vår region bildades 1987 Länsteknikcentrum AB (LTC). Bolaget 
ägs av det offentliga tillsammans med enskilda företag och näringslivsorganisationer. Landstinget, 
Regionförbundet och ALMI är de största ägarna. Landstingets stöd till bolaget är årligen cirka 0,3 miljoner 
kronor. Då även Regionförbundet har lämnat årliga bidrag så har i praktiken Landstinget också indirekt 
lämnat bidrag. I syfte att renodla bidragsgivning så kan det bli aktuellt att överföra Landstingets nuvarande 
bidragsram till Regionförbundet.  
 
Utgiftsram 2011 för regionala utvecklingsprojekt: 8,5 miljoner kronor.  
Utgiftsram 2011 för Regionförbundets administration (medlemsavgift): 4,65 miljoner kronor.  
 
Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
Landstinget ger bidrag till politiska ungdomsorganisationer som är verksamma i länet och vars moderparti är 
företrätt i landstingsfullmäktige. 
 
Bidraget syftar till att främja barn och ungdomars demokratiska fostran, genom engagemang och deltagande 
i samhällsutvecklingen. 
 
Bidrag ges i form av organisations- och verksamhetsbidrag. 
 
Utgiftsram för 2011: 0,6 miljoner kronor 
 
Bidrag till ungdomsorganisationer 
Landstinget ger bidrag till ungdomsorganisationer som främjar barn och ungdomars demokratiska fostran, 
genom engagemang i föreningsliv som bidrar till en meningsfull fritid. Bidrag ges i form av 
organisationsbidrag, som stöd till administration, och verksamhetsbidrag. 
 
Bidrag kan enbart lämnas till distriktsorganisation som har en riksorganisation som får statsbidrag för central 
verksamhet, minst 300 betalande medlemmar i åldern 7–25 år som är folkbokförda i Jönköpings län samt 
lokalföreningar i minst fem av länets kommuner. 
 
Utgiftsram för 2011: 5,3 miljoner kronor 
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Bidrag till pensionärsorganisationer 
Bidrag till pensionärsorganisationer som är verksamma inom länet kan lämnas till dess distriktsorganisation, 
för administration samt för information och utbildning av organisatörer och förtroendevalda. 
 
Utgiftsram 2011: 1,0 miljoner kronor 
 

Regional verksamhet – politisk verksamhet och gemensamma kostnader 
Verksamhetsområdet redovisar den andel av kostnaden för förtroendemannaorgan, Landstingets kansli, 
övriga landstingsgemensamma kostnader samt avsatta resurser för löneavtal med mera som kan hänföras till 
Regional utveckling. 
 
 
Tabell 16: Utgiftsram Regional utveckling 
 
Verksamhetsområde    2010 2011 
 
Folkhögskoleutbildning   29,6 29,6 
Högskoleutbildning   2,2 1,5 
Gymnasieutbildning   0,6 0,6 
Summa Utbildning    32,4 31,7 
 
Teater- och musikverksamhet  33,1 35,0 
Museiverksamhet   10,3 10,5 
Övrig kulturverksamhet   36,8 37.3 
Summa Kultur    80,2 82,8 
 
Trafik och infrastruktur   145,5 171,0 
 
Näringsliv och turism   13,9 14,3 
Interregional och inter- 
nationell verksamhet   2,6 2,6 
Övrig allmän regional verksamhet  19,9 20,1 
Summa Allmän regional utveckling   36,3 37,0 
 
Kansli för Regional utveckling  4,5 11,8 
Andel av övriga gemensamma  
kostnader (inklusive avsatta medel  
för löneavtalseffekter)   -0,1 1,7 
Andel politisk verksamhet  
och central administration  11,9 12,2 
Summa   310,7 348,2 

74



5. Medarbetare  
Landstingets verksamhet utförs dels i egen regi och dels av privata aktörer. I primärvården utförs i 
september 2010 cirka 80 procent av Landstingets egna vårdcentraler och cirka 20 procent av verksamheten 
av vårdcentraler drivna av privata aktörer. I en del strategiska medarbetarfrågor, som till exempel långsiktig 
kompetensförsörjning, har Landstingets planering och åtgärder stor betydelse för hela verksamheten medan 
detta avsnitt avseende statistik, mål och handlingsplaner främst handlar om medarbetare i Landstingets 
förvaltningar. 

Planeringsförutsättningar 
Behov hos länets befolkning är grunden för Landstingets verksamhet och medarbetarnas kompetens. 
Förmåga till lärande och samverkan har mycket stor betydelse för kvaliteten på de tjänster som erbjuds. 
 
Kännetecknande för Landstinget som en attraktiv arbetsgivare är dels utbudet av olika yrken och 
arbetsuppgifter som är meningsfulla och utvecklande. Men även insatser för att utveckla medarbetarnas 
delaktighet, engagemang och arbetsglädje bidrar starkt. Det är således en framgångsfaktor att vara en 
arbetsgivare i toppklass för att kunna erbjuda och genomföra en verksamhet med hög kvalitet. Den fysiska 
och psykosociala arbetsmiljön som främjar en god hälsa hos medarbetarna utgör en fast grund att bygga på. 
Vakanserna i verksamheterna är få samtidigt som personalomsättningen och sjukfrånvaron är låg och 
löneläget är konkurrenskraftigt. 
 
Förutsättningarna för en lyckad kompetensförsörjning bedöms vara fortsatt goda. Men för att kunna behålla 
och förstärka denna position i en ökande konkurrens på arbetsmarknaden måste personalarbetet bedrivas 
med hög aktivitet under noggrann omvärldsbevakning. 
 
Utgångspunkter i siffror 
Antalet medarbetare har de senaste tio åren ökat med åtta procent eller cirka 750 personer och är idag drygt 
10 000. Fördelning och utveckling inom våra största personalgrupper framgår av figur 6. I diagrammet är det 
läkare som procentuellt har ökat mest med 35 procent. Sjuksköterskor har ökat med 18 procent och 
undersköterskor minskat med 16 procent. Andra personalgrupper som ökat är psykologer, kuratorer, 
sjukgymnaster och arbetsterapeuter som tillsammans har ökat med 35 procent. 
 
Figur X: Utveckling antal medarbetare per personalgrupp 1999–2009  
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Vid utgången av 2009 var det 10 112 medarbetare, eller 9 432 årsarbetare, varav 93 procent var 
tillsvidareanställda och 7 procent visstidsanställda. Av tillsvidareanställda var 81 procent kvinnor och 19 
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procent män. Förutom dessa fanns 195 årsarbetare som var timavlönade. Vid utgången av 2009 hade drygt 
10 procent av de anställda utländsk bakgrund (utrikes födda samt inrikes födda vars båda föräldrar är utrikes 
födda) vilket kan jämföras med drygt 16 procent för länet som helhet. 
 
Positionen för lönebildning har flyttats fram betydligt under 2000-talet vilket varit viktigt för 
kompetensförsörjningen. Från att ha haft den lägsta lönenivån bland Landstingen är nu lönerna mycket 
konkurrenskraftiga för flertalet yrkesgrupper. Medellönen har under en tioårsperiod ökat med i snitt 4,7 
procent per år. Det är både löneökningar i löneöversyner och förändringar i personalstrukturen, fler anställda 
med högskolekompetens som påverkat medellöneutvecklingen. 
 
Balans mellan verksamhetens uppdrag, personalkostnader och ekonomiska ramar måste upprätthållas för att 
behålla en långsiktig och stabil utveckling. Under 2000-talet har antalet medarbetare ökat kontinuerligt. 
2010 har ökningen avstannat främst pga primärvården delvis bedrivs i annan regi och antalet medarbetare 
ligger nu i nivå med 2009. 
 
Tjänstgöringsgraden för medarbetarna är 93,3 procent, vilket kan jämföras med 94,7 procent i 
riksgenomsnitt för landstingssektorn. Det är dock skillnader mellan kvinnors och mäns tjänstgöringsgrad, 
92,4 procent för kvinnor och 97,4 procent för män. Av de deltidsanställda dominerar yrkesgrupper som 
undersköterskor, kök, städ och vaktmästeri. 
 
Medelåldern bland medarbetarna är 48,2 år. Åldersstrukturen gör att förhållandevis stora pensionsavgångar 
närmar sig när 40-talisterna ska gå i pension. Närmare 300 medarbetare, eller cirka 3 procent går i pension 
varje år de närmaste tio åren. 
 
Under flera år har målsättningen varit att minska sjukfrånvaron vilket framgångsrikt uppfyllts och 2009 var 
den totala sjukfrånvaron 3,8 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor var 4,1 procent och för män 2,6 procent . Se 
Figur X: Sjukfrånvaro 2002–2009. 2010 infördes ett nytt mål med syftet att även fokusera på alla friska 
medarbetare. Det nya målet mäter hur en stor andel av medarbetarna som har högst fem sjukdagar per år. 
Målet på minst 68 procent friska medarbetare under 2010 ser ut att uppfyllas. 
 
Figur X: Sjukfrånvaro 2002–2009 
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Det senaste året har personalomsättningen legat på 5,6 procent, vilket innebär att drygt 500 personer har 
slutat sin anställning. Av dessa är hälften pensioneringar och hälften egna uppsägningar. För kvinnor är 
omsättningen 5,3 procent  och för män 6,9 procent . Personalomsättningen skiljer sig åt i olika yrkesgrupper. 
Högst personalomsättning har psykologer, tandläkare och läkare. Se Figur 9: Personalomsättning per 
yrkesgrupp 2:a halvåret 2009–1: a halvåret 2010.  
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Figur 9: Personalomsättning per yrkesgrupp 2:a halvåret 2009–1:a halvåret 2010 
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Utmaningar 
Även om utgångsläget är bra så är det en stor utmaning att kort- och långsiktigt kompetensförsörja 
verksamheten. Förutsättningarna inom länet ser olika ut med ibland betydande svårigheter att rekrytera till 
mindre orter. Ett intensivt arbete krävs eftersom ca 500 nya medarbetare behöver rekryteras varje år under 
de kommande åren. Tillgången på läkare, chefer och andra nyckelkompetenser är av särskild betydelse i 
sammanhanget. Inom ett antal läkarspecialiteter finns vakanser som i vissa fall speglar en nationell brist. 
Satsningar på att identifiera medarbetare som vill och har förmåga att bli chefer samt utbildning och stöd till 
befintliga chefer behöver fortsätta. 
 
Utifrån den snabba kunskapsutveckling som sker inom verksamheten är det av vikt att hela tiden integrera 
och omsätta ny kunskap och nya teknologier. En öppenhet behöver finnas för nya och flexibla arbetssätt och 
behov av nya kompetenser. Att fortsätt utveckla och förbättra verksamheten hänger nära samman med 
förmågan att omsätta ny kunskap till praktisk verksamhet. Varje medarbetare, team och arbetsplats ska ha 
förutsättningar för att klara sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt, vilket kräver planering och åtgärder 
för att kompetensen, engagemanget och delaktigheten kontinuerligt upprätthålls och utvecklas. 
 
Det är betydelsefullt att vara en arbetsgivare som har ett hälsofrämjande synsätt på arbete och 
arbetsförhållanden. Att som arbetsgivare arbeta målmedvetet med att förebygga ohälsa i arbetet är 
ansvarsfullt med tanke på den verksamhet som bedrivs men också utifrån att vara attraktiv för studenter, 
potentiellt nya och befintliga medarbetare. Det framgångsrika arbetet med att behålla en låg nivå på 
sjukfrånvaron ska fortsätta samtidigt som det hälsofrämjande arbetet ytterligare kan tydliggöras och 
utvecklas. 
 
Arbetet för jämställdhet och mångfald utgår från den grundläggande principen om människors lika värde. 
Landstinget ska kännetecknas av den mångfald som finns i samhället och aktivt bidra till att fördomar och 
diskriminering motverkas och bekämpas. Ett framgångsrikt arbete för jämställdhet, integration och mångfald 
bidrar till Landstingets attraktivitet. 
 
Kraven på verksamheten kommer att vara fortsatt höga och förmågan att kontinuerligt kunna ställa om till 
nya förutsättningar är utmanande. En utmaning är också att tillgodose kommande krav och hantera 
förändringar med befintliga resurser, ha en hög effektivitet i arbetet. En framgångsfaktor i detta arbete är 
välfungerande samverkan och samarbete såväl internt inom Landstinget som externt. Genom 
omvärldsbevakning och löneanalyser ska positionen med marknadsmässiga löner och konkurrenskraftiga 
anställningsvillkor behållas. 
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Strategiska mål 
Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare.  
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 

Attraktiv arbetsplats Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % ska ha 
medarbetarsamtal 

 82 %  

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaro 
Ska inte överstiga 3,6 % 
 

 3,8 % 

 Personalhälsa Heroma Frisknärvaron. 
Andelen med högst 5 
dagars sjukfrånvaro ska 
överstiga 68 %. 

(67,5 %) 
Nytt mått 2010 

 Kompetensutvecklingsplan Heroma Minst 60 % ska ha en 
dokumenterad 
kompetensutvecklingsplan 
2011 60 % 
2012 75 % 
2013 90% 

Nytt mått 2010 

 

Handlingsplan 
Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i följande fokusområden: 

 
• Kompetensförsörjning 
• Arbetsmiljö och hälsa 
• Chef- och ledarskap 
• Delaktiga och engagerade medarbetare. 
• Likabehandling och mångfald 
• Lön, villkor och stödsystem. 

 

Kompetensförsörjning 
Fortsatta insatser riktade till studenter och potentiellt nya medarbetare kommer att genomföras. Häri ingår 
att delge och sprida kunskapen om verksamhetens kvaliteter, organisationens ändamålsenlighet, 
medarbetarnas arbetstillfredsställelse och goda anställningsvillkor. Insatserna kan vara i form av 
kommunikation på webben, mässaktiviteter och aktiviteter gentemot universitet, högskolor och andra 
utbildningsanordnare både inom Sverige och utomlands. Det krävs ett fortsatt väl fungerande samarbete med 
utbildningsanordnare och ett ambitiöst ansvarstagande gentemot elever och studenter som under 
utbildningen kommer i kontakt med Landstinget, till exempel under verksamhetsförlagd utbildning. Under 
2009 genomfördes cirka 7 800 studentveckor i Landstingets verksamheter. 
 
Även om rekryteringsförutsättningarna inom breda grupper är relativt goda, krävs betydande insatser 
gentemot yrkesgrupper som läkare, tandläkare och psykologer. För läkare handlar det i det korta 
perspektivet främst om specialiteter där omsättningen varit hög och där det under lång tid varit mycket svårt 
att ersättningsrekrytera färdiga specialister/överläkare, exempelvis allmänläkare, psykiatriker och radiologer. 
Svårigheterna kan bland annat bero på att det finns få specialister nationellt och en svårighet att rekrytera till 
och behålla medarbetare på mindre orter. Brister på längre sikt handlar om att den nuvarande 
rekryteringsproblematiken inom vissa specialiteter kan komma att bestå i kombination med att försörjningen 
av ST- läkare inte fullt ut svarar upp mot kommande personalomsättning. Situationen får bland annat till 
följd att tillfälliga vikarier och hyrläkare engageras. En konsekvens är också att jour- och beredskapslinjer 
upplevs ansträngda och det finns en risk att utvecklingsinsatser som till exempel fortbildning kan få stå 
tillbaka. 
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Strategin har under lång tid varit att ha en omfattande och högkvalitativ AT- och ST-verksamhet för att 
möjliggöra rekrytering ur dessa led. När antalet utbildningsplatser utökats i Sverige ökar även behovet av 
AT-block. Det är angeläget att vi som arbetsgivare gör det möjligt för fler att få tillgång till AT-tjänstgöring. 
Flera verksamheter har uttalat behov av ytterligare ST-tjänster. Sammantaget förefaller det rimligt att 
utveckla AT- och ST-verksamheten, som i större utsträckning än idag behövs för att fylla framtida behov av 
specialistutbildade läkare.  
En fortsatt utveckling av AT och ST utesluter inte att ersättningsrekrytering sker av färdiga specialister och 
överläkare där så är möjligt. 
Under planperioden behöver ytterligare resurser skapas för att öka antalet AT- och ST-tjänster. ST-tjänster 
behöver styras mot de verksamheter och specialiteter där det råder brist.  
Sannolikt måste den nationella rekryteringen kompletteras med väl övervägda rekryteringskampanjer i 
utlandet, både av färdiga utländska läkare och av svenska läkarstuderande. 
 
Under främst 2009 har personalomsättningen av tandläkare varit hög. Ett omfattande rekryteringsarbete för 
att ersätta de som slutat har bedrivits under 2010. Arbetet har så här långt varit framgångsrikt och flera 
vakanser har kunnat ersättas, men det är av vikt att detta arbete fortsätter under 2011. Det är svårt att 
rekrytera erfarna tandläkare varför studenter och nyutexaminerade tandläkare är en viktig målgrupp. Även 
fortsatta rekryteringsinsatser utomlands kan komma att krävas.  
 
Personalomsättningen för psykologer har under 2009 och 2010 varit hög. Det är för närvarande svårt att 
rekrytera erfarna psykologer. Ett sätt att komma tillrätta med den för höga omsättningen är därför att 
rekrytera PTP-psykologer. Under PTP-tjänstgöringen erbjuds ett stöd i form av handledning och ett särskilt 
program med ansvarig studierektor. Programmet etableras under hösten 2010. Genom att skapa en grund för 
en bra start i yrkeslivet ökar förutsättningarna för att psykologerna stannar och arbetar vidare i Landstinget.  
 
Det finns behov av stöd för kompetensplanering i verksamheten för att säkra att ambitioner, utveckling och 
insatser inriktas mot verksamhetens uppdrag och mål. Modeller för att enkelt registrera och beskriva 
kompetensbehovet som underlag för planering av verksamhetens utveckling efterfrågas allt oftare. En 
bredare satsning och investering i modell och anskaffning av IT-stöd måste emellertid föregås av en 
försöksverksamhet där behov identifieras och modell prövas under 2011.  
 
Det centrala anslaget för kompetensutveckling finansierar prioriterade vidareutbildningar av olika 
personalgrupper. Anslaget ska även fortsättningsvis ses som ett komplement till de insatser som respektive 
förvaltning alltid själv har ansvar för. Anslaget för 2011 planeras bland annat att användas för 

• genomförandekostnader av vissa vidareutbildningar för sjuksköterskor, bland annat till 
distriktssjuksköterskor och operationssjuksköterskor 

• masterprogram för chef- och ledarskap på Jönköping Academy for Improvement of Health 
• utbildning i svenska för utländska läkare  
• utbildning av handledare och utveckling av stödformer vid handledning 
• vissa utbildningar inom bland annat Yrkeshögskolan för undersköterskor och skötare 
• fortbildning för läkarsekreterare till vårdadministratörer 
• medverkan i mässor och rekryteringsaktiviteter för nyckelgrupper 
• studieförmåner för extern kompetensutveckling. 
 

Arbetsmiljö och hälsa 
En stabil personalsituation ger bra förutsättningar att erbjuda länets invånare tjänster. En viktig 
framgångsfaktor i sammanhanget är att medarbetarna är engagerade i verksamheten och dess utveckling 
samt delaktiga i de resultat som presteras. God arbetsmiljö med hög arbetstillfredsställelse ger en grund som 
bland annat säkras genom systematiskt arbetsmiljöarbete, dialog kring verksamheten och årliga 
medarbetarsamtal. Genom öppenhet och förtroendefull samverkan med de fackliga organisationerna främjas 
ett gott samarbetsklimat. Arbetsmiljöenheten, AME utgör en kvalificerad stödresurs som ska användas i 
arbetet med att främja hälsa, förebygga och åtgärda ohälsa. En kommande uppgift är att påvisa och lyfta 
fram de framgångsfaktorer och arbetsområden som verkar hälsofrämjande och som förebygger ohälsa. 
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Medarbetarsamtal är viktiga i syfte att grundligt föra en dialog mellan medarbetare och chef om det som är 
angeläget vad gäller exempelvis arbetsuppgifter, målsättning för arbetet, resultat, relationer, 
kompetensutveckling, löneutveckling och arbetsmiljö. Målet för 2010 är 90 procent och för 2011 är det 
viktigt att målet 90 procent befästs. 
Ett nytt mål angående individuell kompetensutvecklingsplan införs från 2011. Vikten av att varje 
medarbetare ska ha en egen kompetensutvecklingsplan tydliggörs därmed ytterligare. 
 
Dialogen, instrumentet för medarbetarundersökningar, är ett värdefullt verktyg som utvecklats ytterligare 
inför den nya mätning som genomförs hösten 2010. Mätningen syftar primärt till att ge kompletterande 
kunskap och underlag i det arbetsplatsnära utvecklingsarbetet men ger även kunskap till ett övergripande 
perspektiv. Bearbetningen av resultatet från Dialogen integreras i verksamheternas ordinarie utvecklings- 
och förbättringsarbete. I avvaktan på nästa gemensamma undersökning 2013 är det möjligt för alla enheter 
att vid behov kunna genomföra lokalt anpassade minidialoger. 
 
Arbetet med att minska sjukfrånvaron har varit framgångsrikt med stora resursinsatser. Det är viktigt att 
befästa den låga nivå på sjukfrånvaron som nu är. Genom att tidigt uppmärksamma signaler om ohälsa och 
aktivt arbeta med stöd och rehabilitering utifrån etablerade rehabiliteringsprocesser finns goda 
förutsättningar att fortsatt klara en låg frånvaro. Målet för 2010 är en sjukfrånvaro som inte överstiger 3,7 
procent och ambitionen är att sänka ytterligare 2011. 
 

Chef- och ledarskap 
Landstinget har drygt 500 chefer på olika nivåer i organisationen. Drygt tio procent av cheferna nyrekryteras 
årligen. Rekryteringen av nya chefer sker framför allt internt medan cirka en tredjedel rekryteras externt. 
Balansen intern respektive extern rekrytering bedöms vara bra. Internt rekryterade chefer har en gedigen 
kunskap om verksamheten, organisationen och kulturen. Det är också en möjlig karriärväg att bli chef. 
Samtidigt är det positivt att också rekrytera externt då kunskaper, nya synsätt och erfarenheter tillförs 
verksamheten. 
Rekrytering av nya chefer är en strategiskt viktig uppgift. Arbetet ska fortsätta med att identifiera 
medarbetare som kan utvecklas till bra chefer, främja deras utveckling, stödja dem att söka chefsuppdrag 
och introducera dem då de är nya som chefer. 
 
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Landstingets grundläggande värderingar. Som chef har man 
ett helhetsansvar för sin verksamhet och nå uppsatta mål med fokus på att tillgodose behov hos dem man är 
till för, att arbeta för medarbetares arbetstillfredssällelse, att åstadkomma ständiga förbättringar och att 
verksamheten genomförs inom givna ekonomiska ramar. 
 
Det är arbetsgivaren som skapar förutsättningarna för att chefer ska kunna fullgöra sina uppdrag. Chefer på 
alla nivåer ska ges möjlighet till utbildnings- och utvecklingsinsatser. Program och utbildningar kring chefs- 
och ledarskap anordnas kontinuerligt. Likaså stöd för verksamhetsutveckling med olika inriktningar som 
kunskaper om ekonomi, arbetsmiljö, arbetsrätt, mentorprogram och reflektionsgrupper samt ett brett 
spektrum av förbättringsprogram för den egna verksamheten. För erfarna chefer erbjuds även utbildningar 
på akademisk nivå, inspirationsmöten, chefsseminarier och nätverk med chefer från både offentlig och privat 
sektor. 
I och med att verksamheten utvecklas är också chefsrollen i ständig utveckling och det är en roll med höga 
krav. Det är viktigt att fortsätta med den stöd- och utbildningsverksamhet för chefer som byggts upp. Den 
behöver fortsatt utvecklas så att dagens och morgondagens chefer ges så goda förutsättningar som möjligt att 
vara framgångsrika i sina uppdrag. 

Delaktiga och engagerade medarbetare 
En viktig framgångsfaktor är att ha medarbetare som är engagerade i verksamheten och dess utveckling samt 
delaktiga i de resultat som presteras. För att kunna vara en medarbetare som känner arbetsglädje och tar ett 
fullödigt ansvar är det viktigt att förutsättningar skapas så att medarbetare håller sig välinformerade, har 
möjligheter till kontinuerligt lärande och att stödet från chefer är välfungerande. Ett öppet arbetsklimat där 
man har inflytande skapar motivation och trivsel. 
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Möjligheten till forskning kombinerat med arbete i vården ger medarbetare möjlighet att bejaka sin 
nyfikenhet och ökar Landstingets vitalitet och attraktionskraft. 
 
De fokusområden som ingår i handlingsplanen har som utgångspunkt vikten av delaktiga och engagerade 
medarbetare. 
 

Likabehandling och mångfald   
I den nya diskrimineringslagen har sju olika lagar samlats i ett och samma lagrum. Landstingets egna 
arbetsformer inom området för likabehandling och mångfald har framför allt varit inriktade på jämställdhet 
och måste därför anpassas till den nya lagen. Initiativ har tagits till en översyn av arbetsformerna som 
kommer att leda till att arbetet kring diskrimineringsgrunderna riktar sig till både 
patienter/kunder/studerande och till medarbetare. 
 
Kvinnors och mäns kunskaper, värderingar och erfarenhet ska värderas lika och med samma utvecklings- 
och befordringsmöjligheter. Jämställdhet i ett större perspektiv är också hur verksamheten utformas för 
medborgarna. Verksamheten gynnas av att kunskap och erfarenhet tillförs genom att personer med 
invandrarbakgrund anställs. På senare år har homo-, bisexuella och transpersoners (HBT) behov och 
rättigheter uppmärksammats. 
 
Personalgrupperna speglar en könssegregerad yrkesuppdelning. 60 procent av totalt 100 olika yrkesgrupper 
är kvinnodominerade medan 20 procent är mansdominerade. Några yrkesgrupper har dock förändrats snabbt 
över tid, exempelvis läkargruppen som idag nästan består till hälften av kvinnor, hälften av män. Strävan ska 
vara att nå en jämnare könsfördelning och genom olika aktiviteter på grundskola och gymnasier är 
ambitionen att väcka intresse bland skolungdomar för yrken utanför den gängse könstraditionen. Även 
fortsättningsvis ska vikt läggas på könsneutral utformning av annonser vid rekrytering. Både män och 
kvinnor inbjuds till intervju och arbetsgivaren representeras av både män och kvinnor vid 
anställningsintervjun. 
 
Gemensamma mål för jämställdhet utformas årligen och ingår i varje förvaltnings jämställdhetsplan 
tillsammans med de mål som anpassas efter förvaltningens förutsättningar. Några av de tidigare prioriterade 
målen har nåtts eller närmats. Exempelvis har andelen kvinnliga chefer på högre befattningar fortsatt att öka 
och förmodligen nås målet 45 procent under 2010. De åtgärder som genomförts i samband med 
lönekartläggningarna har undanröjt osakliga löneskillnader och skapat en bra plattform för den fortsatta 
lönebildningen. 
 
Inriktningen är att öka de deltidsanställdas tjänstgöringsgrader där så är möjligt. Antalet personer som 
önskar högre tjänstgöringsgrad har varit tämligen konstant över tid. Vid behov av arbetskraft och innan 
nyanställning sker ska alltid prövas om medarbetare som anmält intresse kan erbjudas höjd tjänstgöringsgrad 
så att antalet ofrivilliga deltidsanställningar minskar.  Det långsiktiga målet är att kombinera 
verksamheternas rekryteringsbehov med medarbetarnas önskemål om tjänstgöringsgrad så att heltid blir en 
rättighet och deltid en möjlighet utan att produktiviteten försämras. 
 
Landstingets förhållningssätt för att främja likabehandling och mångfald omfattar 

• tydlig policy vad gäller kränkande särbehandling 
• systematiskt arbete vid introduktion av utlandsrekryterade medarbetare 
• rekryteringsrutiner som säkrar att sökande inte väljs bort i urvalsförfarandet av osakliga skäl 
• fortsatta utbildnings- och informationssatsningar 
• uppmärksamhet kring normativa formuleringar vid utformning av policyer, riktlinjer och 

informationsmaterial 
• jämställdhetsplaner och lönekartläggningar med facklig samverkan. 
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Lön, villkor och stödsystem 
En lönepolitik med konkurrenskraftiga löner som kan hävda sig mot marknaden ska fortsatt föras. De 
osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor som påträffades i samband med arbetsvärderingen har 
justerats genom särskilda satsningar. Uppmärksamhet på eventuella osakligheter är ständigt påkallade och 
de åtgärder som ur jämställdhetssynpunkt kan bli aktuella, följs i fortsättningen upp inom ordinarie 
löneöversyn. 
 
En utvecklad dialog mellan chefer och medarbetare – kring mål, förväntningar, uppnådda resultat och lön – 
är av grundläggande betydelse i såväl verksamhetsutveckling som vid lönesättning. Den decentraliserade 
förhandlingsmodellen har varit framgångsrik och speglar den mognad som utvecklats inom Landstinget. 
Utbildning för att stödja chefer i lönebildningsfrågor fortsätter. 
 
Omställningsarbetet som inletts med anledning av vårdvalet och förändrad förvaltningsorganisation 
fortsätter. För att nå balans mellan bemanning och verksamhetens förutsättningar fodras ekonomiska 
resurser för olika åtgärder under omställningsarbetet. Bedömningen är att arbetet blir av mindre omfattning 
2011 än 2010. 
För att möta framtidens krav och behov är det nödvändigt att samarbeta över de traditionella gränserna. 
Avtal och anställningsvillkor som stimulerar att kunna arbeta över hela länet behöver därför stärkas. 
För att möta invånarnas behov krävs sannolikt en ökad flexibilitet när det gäller arbetstider och 
arbetstidsförläggning. 
 
En gemensam standard för lönehanteringsprocessen har skapats som klargör roller och ansvar för inblandade 
aktörer. Det är av vikt att under de kommande åren fortsätta att utveckla och förvalta det 
personaladministrativa IT-stödet till verksamheten. 
Utvecklingen av personalstatistik som underlag för analyser och beslutsunderlag pågår kontinuerligt. För att 
göra dessa uppgifter tillgängliga och användbara för den vardagsnära ledningen har rapporter utarbetats 
under 2010. Rapporterna ger chefer på olika nivåer tydlig information om personalsituationen ur olika 
aspekter. Fortsatt utveckling och spridning av kunskap av personalstatistik fortsätter under 2011. 
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6. Landstingsfullmäktiges direktiv till landstingsstyrelsen för budget 
2011 

Budgetens uppgift 
Ettårsbudgeten består av två delar. 
 
Den ena delen behandlas i denna budget och flerårsplan. Den anger Landstingets åtagande, det vill säga hur 
Landstingets skatteintäkter och bidraget för kommunalekonomisk utjämning med mera ska fördelas på olika 
verksamhetsområden. För varje verksamhetsområde beskrivs vilken omfattning verksamheten ska ha under 
budgetåret och vilka förändringar som kan väntas.  
 
Den andra delen omfattar den verksamhet som bedrivs i Landstingets egen regi och innebär fastställande av 
förvaltningsbudgetar med tydligt resultatansvar. I förvaltningsbudgetarna konkretiseras 
verksamhetsåtagandet och finansieringen för respektive förvaltning. Förvaltningsbudgetar fastställs av 
landstingsstyrelsen i december utifrån landstingsfullmäktiges beslut i november. 
 

Förvaltningsbudgetar 
Landstingsstyrelsen ska senast i december 2010 fastställa förvaltningsbudgetar för den verksamhet som 
Landstinget driver i egen regi. 
 
Landstingsstyrelsens beslut om förvaltningsbudgetar ska utgå från följande principer: 
 

Verksamhetsutveckling 
I förvaltningsbudget ska respektive förvaltnings uppdrag konkretiseras, utifrån i budgeten beskrivna mål och 
verksamhetsutveckling. 
 
För verksamhetsutveckling där inga särskilda resurser anvisas, ska finansiering ske genom att resurser 
frigörs genom rationaliseringar med stöd av förbättringsarbete. 
 

Driftram 
Förvaltningsramar ska beräknas och redovisas på det sätt som här anges: 
 
Indexering löner och priser 
För personalkostnader ska den ekonomiska ramen räknas upp utifrån ingångna löneavtal. För varor och 
tjänster ska en schablonmässig uppräkning göras med 0,5 procent.  
 
Rörlig ersättning 
Inför 2011 ska två procent av driftramen för den specialiserade vården vara villkorad. 
 
Patientavgifter i vården 
Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas på Landstingets intranät och i särskild bilaga. Om 
landstingsstyrelsen bedömer behov av förändring ska dessa föreläggas  landstingsfullmäktige för beslut. De 
vanligaste avgifterna och nivå på högkostnadsskydd framgår av följande tabell. Se tabell 18. 
 
Tandvårdspriser 
Om det finns behov av att ändra tandvårdspriserna, ska landstingsstyrelsen redovisa detta till fullmäktige. 
 
Kapitalkostnader – investeringar 
Förvaltningarnas driftram tillförs medel för ökade kapitalkostnader till följd av godkända investeringsramar. 
Reduktion görs för investeringar som är färdigavskrivna. 
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För Vårdcentralerna Bra Liv och Folktandvårdens allmäntandvård ska ökade kapitalkostnader finansieras 
genom vårdpeng respektive barntandvårdspeng/tandvårdsintäkt. 
 
I övrigt gäller följande regler för investeringsobjekt: 
 

Investeringsram 
Inventarier 
Utgifter för köp av inventarier, vars á-pris överstiger 21 400 kronor (ett halvt prisbasbelopp) och som har en 
ekonomisk livslängd på mer än tre år, ska aktiveras och redovisas som anläggningstillgång. Anläggning ska 
årligen skrivas av och avskrivningstiden anpassas till den ekonomiska livslängden. 
 
Inventarieobjekt vars anskaffningsvärde understiger 0,5 miljoner kronor finansieras ur respektive 
förvaltnings ram för inventarier utan specifikation. 
 
Landstingsfullmäktige har genom budgetbeslut specificerat vilka investeringsobjekt över 0,5 miljoner 
kronor som ska upphandlas. Om specificerat investeringsobjekt inte upphandlats inom två år, förfaller 
beslutet. Om behovet av investering finns kvar ska nytt beslut fattas. 
 
Landstingsstyrelsen har möjlighet att besluta om ändrad inriktning för investeringar. 
 
I budgeten har 5 miljoner kronor avsatts till landstingsstyrelsen förfogande för oförutsedda investeringar i 
inventarier/utrustning. Beslut om disposition för inventarieobjekt upp till 1 miljon kronor fattas av 
landstingsdirektören på delegation. För övriga objekt fattar landstingsstyrelsen beslut. 
 
Fastigheter 
Ny- och tillbyggnader ska redovisas som anläggningstillgång och bli föremål för avskrivning. Vid 
ombyggnad av befintliga anläggningar ska utgiften redovisas som anläggningstillgång enbart om tillgångens 
prestanda/servicepotential avsevärt förbättras, det vill säga förbättring av kvalitet hos producerad tjänst eller 
lägre produktionskostnad. Avskrivningstiden ska anpassas till den ekonomiska livslängden.  
 
Begränsade utgifter (lägre än 0,4 miljoner kronor) redovisas som driftkostnad, det vill säga blir föremål för 
direktavskrivning och finansieras inom respektive förvaltnings driftram. 
 
Ökade kapitalkostnader för fastighetsinvesteringar större än 0,4 miljoner kronor regleras i 
Landstingsfastigheters ram, där landstingsstyrelsen disponerar reserverade avskrivningsmedel.  
 
För beslut om fastighetsinvesteringar under 1 miljon kronor finns en ram på 7,5 miljoner kronor till 
landstingsstyrelsens förfogande. Beslut fattas av landstingsdirektören på delegation. 
 
Beslut om investeringar som överstiger 1 miljon kronor fattas av landstingsfullmäktige. Då 
landstingsfullmäktiges beslut om ram i regel fattas utifrån en bedömning om investeringsutgiftens storlek 
(löpande pris), ska landstingsstyrelsen fastställa den ram som ska gälla för att genomföra investeringen. Om 
utgiften vid upphandling väsentligt avviker från fullmäktiges beslut, ska objektet tas upp på nytt i 
landstingsfullmäktige. 
 

Förvaltningsbudget innehåll och utformning 
I förvaltningsbudgetarna ska landstingsstyrelsen fullfölja uppdelning av ram på verksamhetsområden som 
framgår av bilaga 4, sidan 79, Driftbudget per verksamhetsområde. 
  

Ram för oförutsett 
Landstingsfullmäktige har i budget anvisat två ramar som landstingsstyrelsen har att fatta beslut om. 
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• Ram för personalkostnadsökningar vid avtalsförändringar 75 miljoner kronor. Ramen 

disponeras för nya löneavtal och andra avtal som berör personalområdet.  
 
• Ram för oförutsett 24 miljoner kronor.  
 

Uppföljning 
För att säkerställa att verksamheten utvecklas mot de mål som beslutas i budget och flerårsplanen, ska 
landstingsstyrelsen återrapportera till fullmäktige. Detta sker i två delårsrapporter (tertial 1 och 2) samt i 
årsredovisningen. 
 
Landstingsstyrelsen ska efter slutförd investering upprätta en slutredovisning för specificerade 
fastighetsobjekt och specificerade inventarieobjekt. 
 
 
Tabell 18    Avgifter i vården 
 
Avgiftstyp      (kronor)           
 
Sjukvård/hälsovård  
Öppen vård  
Läkarbesök vårdcentral   150 
Läkarbesök sjukhus/specialist  300 
Läkarbesök jourcentral/hemmet  300 
Besök annan personalkategori  100 
Vaccination, gynekologisk hälsokontroll,  
mammografi och aortascreening     100 1) 
Sluten vård  
Dygnsavgift (vårddygn 1–10 per vårdtillfälle) 80 
Dygnsavgift (efter 10 vårddygn per vårdtillfälle)60 
    
Sjukresor – egenavgift (enkel resa)  
- privat bil   50 
- buss och tåg 2:a klass   20 
- taxi   50 
    
Högkostnadsskydd  
- sjukvård – maxbelopp under 12 månader 900 
- läkemedel         1 800 
- sjukresor, maxbelopp under 12 månader      1 200 
 

1) Exkl. barnvaccinationer, nya influensan  och influensavaccination till riskgrupper och 65 år äldre där vaccination är avgiftsfri. 
Högkostnadsskydd gäller inte. 
 
 
Bilagor 
1. Resultatbudget 
2. Finansieringsbudget 
3. Balansbudget 
4. Driftbudget per verksamhetsområde 
5. Investeringsbudget 
6. Styrprocessen 
7. Vårdavgifter  
8. Förändringar i regelbok för vårdval  
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Bilaga 1

RESULTATBUDGET, tkr År 2010*) År 2011

Verksamhetens intäkter 994 000 1 014 000
Verksamhetens kostnader -8 390 000 -8 550 000
Avskrivningar -291 000 -305 000

Verksamhetens nettokostnad -7 687 000 -7 841 000

Skatteintäkter 5 909 000 6 048 000
Generella statsbidrag och utjämning 2 038 000 2 068 000
Finansiella intäkter 190 000 130 000
Finansiella kostnader -290 000 -235 000

Summa skatteintäkter och finansnetto 7 847 000 8 011 000

Resultat före extraordinära poster 160 000 170 000

Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0

Årets resultat 160 000 170 000

*) Aktuell budget september
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Bilaga 2

FINANSIERINGSBUDGET, tkr År 2010*) År 2011

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 350 000 170 000
+ ej likviditetspåverkande avskrivningar 283 000 305 000
+ ej likviditetspåverkande avsättningar 352 000 378 000
- pensionsutbetalningar -236 000 -243 000
+/- justering för rörelsekapitalförändring 0 0
+/- övriga kortfristiga skulder -27 000 -188 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten 722 000 422 000

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Byggnad -310 000 -350 000
Inventarier/IT -175 000 -210 000
Investeringsnetto -485 000 -560 000

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Lämnade lån 0 0

Förändring likvida medel - Kassaflöde 237 000 -138 000

Likvida medel inkl finans.placering vid årets börj 4 025 000 4 262 000
Likvida medel inkl finans.placering vid årets slut 4 262 000 4 124 000

*) Prognos enligt delårsrapport 2
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Bilaga 3

BALANSBUDGET, tkr 2010-12-31*) 2011-12-31

TILLGÅNGAR

- Immateriella anläggningstillgångar 75 000 98 000
- Inventarier 536 000 567 000
- Fastigheter 2 382 000 2 583 000
- Finansiella anläggningstillgångar 98 000 98 000

Anläggningstillgångar 3 091 000 3 346 000

- Förråd 32 000 32 000
- Kortfristiga fordringar 498 000 498 000
- Kortfristiga placeringar 3 385 000 3 385 000
- Kassa och bank 877 000 739 000

Omsättningstillgångar 4 792 000 4 654 000

SUMMA TILLGÅNGAR 7 883 000 8 000 000

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

- Eget kapital vid årets början -990 000 -640 000
- Årets förändring av eget kapital 350 000 170 000

Eget kapital -640 000 -470 000

- Pensionsavsättningar 6 529 000 6 664 000
- Övrig avsättningar 228 000 228 000
Avsättningar 6 757 000 6 892 000

- Långfristiga skulder 0 0
- Kortfristiga skulder 1 766 000 1 578 000

Skulder 1 766 000 1 578 000

SUMMA EGET KAPITAL, 7 883 000 8 000 000
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

SOLIDITET -8,1% -5,9%

*) Prognos enligt delårsrapport 2
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Bilaga 4

 År 2010 2 År 2011
September

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Primärvård 1 733 180 1 726 510

Varav vårdval (2010 avser 7 månader) 935 970 1 585 840

Specialiserad somatisk vård 4 058 970 4 130 520

Specialiserad psykiatrisk vård 666 410 670 470

Medicinsk diagnostik 1 040 1 040

Övrig hälso- och sjukvård/Delområde

Ambulans- och sjuktransporter 116 590 118 430

Sjukresor (exkl vårdval) 69 670 70 060

Handikappverksamhet/hjälpmedelsverksamhet
Handikapp hjälpmedel (exkl vårdval) 86 960 88 180
Bidrag till handikapporganisationer med flera 4 090 4 160
Ortopedteknisk verksamhet 32 730 33 320

Summa handikappverksamhet/hjälpmedelsverksamhet 123 780 125 660
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Bilaga 4

 År 2010 2 År 2011
September

Social verksamhet
Råd och stöd -4 870 -3 400
Jönköpings sjukvårdsområde 1 900 1 910

Summa social verksamhet -2 980 -1 490

Folkhälsofrågor
Samhällsmedicin och folkhälsoarbete 4 010 4 080
Psykisk ohälsa 1 000 1 000
Bidrag inom folkhälsoområdet 12 790 13 020
Aktiv sjukskrivning 15 000 8 500
Finsam 0 1 500

Summa folkhälsofrågor 32 800 28 100

FoU avseende hälso- och sjukvård
Regional FoU-verksamhet 4 830 4 910

Summa FoU avseende hälso- och sjukvård 4 830 4 910

Övrigt
Katastrofberedskap 430 440
Riskhantering och krisberedskap 1 120 1 140
Transporter i terräng 230 240
Barnhabilitering rörelsehandikapp gymnasieelever 570 580
Smittskyddsverksamhet 16 870 17 180
Futurum 44 390 45 190
Kompetensutveckling 23 860 24 290
Patientförsäkring 35 350 43 300
Nationell patientenkät specialistvård 540 2 000

Summa övrigt 123 370 134 350

Summa övrig hälso- och sjukvård 468 050 480 010

Tandvård
Allmäntandvård vuxna 4 230 4 120
Tandvård för patienter med särskilda behov 25 910 31 270
Allmäntandvård barn och ungdomar 108 970 105 720
Specialisttandvård 101 360 101 880
Mervärdesskatt, tandvård -15 050 -22 680
Summa tandvård 225 410 220 310

Andel av övriga gemensamma kostnader -2 460 31 400
(inklusive avsatta medel för löneavtalseffekter)

Andel av politisk verksamhet och central administration 225 670 232 580

TOTALT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 7 376 260 7 492 830
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Bilaga 4

 År 2010 2 År 2011
September

REGIONAL UTVECKLING

Utbildning

Folkhögskoleverksamhet
Egna folkhögskolor 13 400 13 160
Övriga folkhögskolor 16 160 16 450

Summa folkhögskoleverksamhet 29 560 29 610

Högskoleverksamhet
Decentraliserad utbildning 1 000 1 000
Utveckling av forskning 750 0
Proj Partnerskap Lt/Högskolan i Jkpg 500 500

Summa högskoleverksamhet 2 250 1 500

Gymnasieverksamhet
Resurscentrum, naturbruk 600 600

Summa gymnasieverksamhet 600 600

Total utbildning 32 410 31 710

Kultur

Teater- och musikverksamhet
Smålands Musik och Teater 33 110 35 000

Summa teater- och musikverksamhet 33 110 35 000

Museiverksamhet
Länsmuseum 10 310 10 490

Summa museiverksamhet 10 310 10 490

Övrig kulturverksamhet
- Konst och kulturaktiviteter 2 150 2 160
- Kulturenheten 2 920 2 900
- Hemslöjdskonsulenterna 1 150 1 150
- Konstnärlig utsmyckning 1 110 1 110
- Bidrag kulturområdet studieförbund 22 070 22 460
- Bidrag kulturområdet folkrörelsearkivet 1 420 1 450
- Bidrag kulturområdet övriga organisationer 1 780 1 810
- Regional biblioteksverksamhet 4 200 4 220

Summa övrig kulturverksamhet 36 790 37 260

Total kultur 80 210 82 750
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Bilaga 4

 År 2010 2 År 2011
September

Trafik och infrastruktur

Trafik
Jönköpings Länstrafik AB 145 500 171 000

Summa trafik och infrastruktur 145 500 171 000

Allmän regional utveckling

Näringsliv och turism
Almi Företagspartner, Jönköping AB 9 400 9 530
Smålands Turism AB 4 000 4 500
Enterprise Europe Network i Jönköping AB (EEN) 510 300

Summa näringsliv och turism 13 910 14 330

Interregional och internationell samverkan
Internationell verksamhet 2 550 2 550

Summa interregional och internationell samverkan  2 550 2 550

Övrig allmän regional utveckling
Regionförbundet 13 050 13 150
Bidrag till ungdoms- och pensionärsorganisationer 6 830 6 950

Summa övrig allmän regional utveckling 19 880 20 100

Total allmän regional utveckling 36 340 36 980

Regional utveckling - kansli 4 540 11 830

Andel av övriga gemensamma kostnader -130 1 650
(inklusive avsatta medel för löneavtalseffekter)

Andel av politisk verksamhet och central administration 11 880 12 240

TOTALT  REGIONALPOLITISKA INSATSER 310 740 348 170
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Bilaga 4

 År 2010 2 År 2011
September

Landstingsgemensamma kostnader (fördelade)

Politisk verksamhet och central administration
Kansliverksamhet

Landstingets kansli 124 330 129 860
IT-verksamhet

IT-centrum 0 0
IT-anslag 63 150 64 290

Förtroendemannaorgan med mera
Förtroendemannaorgan 18 640 18 970
Landstingskommunalt partistöd 7 580 7 720
Anslag för partigrupper 3 250 3 310
Demokratihandläggare 100 0
Länspensionärsrådet 60 60
System för webbutsändning 250 260
Etiskt råd 180 180

Revision 6 000 6 110
Årsavgift till Landstingsförbundet 7 970 7 920
Metodutveckling för lärande/förnyelse 2 550 2 590
Självrisker 3 490 3 550

Total politisk verksamhet och central administration 237 550 244 820

Övriga gemensamma kostnader (fördelade)

Pensionskostnader 10 000 3 160
Pensioner regional utveckling 3 000 3 000
Adm kostnader 2 000 2 000
Löneavtal 2010 42 380 0
Landstingsstyrelsens ram för oförutsett utgifter priser 35 260 24 000
Löneavtal 2011 0 75 000
Tilläggsramar fastighetsinvesteringar 11 950 11 820
Rivning fastigheter 0 10 000
Tillgänglighetsanpassningar 0 10 000
Interna räntor -110 900 -125 890
Överhyra naturbruk -10 000 -10 000
Miljöplan          1 310 1 340
Landstingsfastigheter 12 410 28 630

Total övriga gemensamma kostnader -2 590 33 050

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 7 687 000 7 841 000
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5. INVESTERINGSBUDGET, miljoner kronor
Beslut för Beräknade utbetalningar

2011 2011 2012 2013

TOTAL INVESTERINGSBUDGET 352,1 560,0 410,0 410,0
varav Inventarier 166,1 165,0 155,0 155,0
varav IT 43,4 45,0 45,0 45,0
varav fastigheter 142,6 350,0 210,0 210,0

INVENTARIER 2011 2011 2012 2013

Inventarier utan specificering:
Landstingets Åtagande 0,4 0,4 0,4 0,4
Landstingets Kansli 0,7 0,7 0,7 0,7
Vårdcentralerna Bra Liv 1,1 1,1 1,1 1,1
Jönköping 10,4 10,4 10,4 10,4
Höglandet 7,1 7,1 7,1 7,1
Värnamo 6,1 6,1 6,1 6,1
Laboratoriemedicin 5,4 5,4 5,4 5,4
Folktandvården 8,0 8,0 8,0 8,0
Regional utveckling 3,0 3,0 3,0 3,0
Landstingsfastigheter 0,7 0,7 0,7 0,7
Summa 42,9 42,9 42,9 42,9

Inventarier med specificering:
Ambulanser (Ö0038), Landstingets åtagande 6,5 6,5 6,5 6,5
Övervakningsutrustning inklusive hjärtstartare (M0031), Landstingets åtagnade 8,5 8,5
Operationsbord (M0047), Jönköpings sjukvårdsområde 0,6 0,6
Ultraljudsapparat (M0056), Jönköpings sjukvårdsområde 1,3 1,3
Vattenreningsanläggning (M0049), Jönköpings sjukvårdsområde 1,5 1,5
Digitalt navigeringssystem (M0043), Jönköpings sjukvårdsområde 1,1 1,1
Utrustning för rationell posthantering (Ö0049), Jönköpings sjukvårdsområde 0,6 0,6
Lastbil (Ö0040), Jönköpings sjukvårdsområde 1,3 1,3
Laser fotokoagulator (M0051), Jönköpings sjukvårdsområde 0,9 0,9
Digitalt navigeringssystem (M0061), Jönköpings sjukvårdsområde 0,8 0,8
Hus 36 - Kök (Ö0048), Höglandets sjukvårdsområde 7,4 7,4
Utrustning hybridsal, trauma och kärlkirurgi (M0045),  Höglandets sjukvårdsområde 21,2 21,2
Hus 36 - Dialys (M0073), Höglandets sjukvårdsområde 7,3 7,3
Autoklaver (M0039), Höglandets sjukvårdsområde 3,6 3,6
Utrustning endoskopisk kirurgi (M0072), Värnamo sjukvårdsområde 0,8 0,8
Artroskopisk stapelutrustning (M0071), Värnamo sjukvårdsområde 1,5 1,5
Gammakamera med CT (M0055),  Medicinsk diagnostik 8,0 8,0
Maldi TOF MS (M0070),  Medicinsk diagnostik 1,5 1,5
Färg/monteringsmaskin (M0034),  Medicinsk diagnostik 1,0 1,0
MR Kamera labb 9 Eksjö (M0064),  Medicinsk diagnostik 5,5 5,5
1 (bärbar) digital detektor infektionslabb (M0044),  Medicinsk diagnostik 0,6 0,6
CT (M0048),  Medicinsk diagnostik 16,0 16,0
Skelettlabb (M0050),  Medicinsk diagnostik 5,0 5,0
Kombinerat skelett och lunglabb (M0063),  Medicinsk diagnostik 5,0 5,0
Blodbuss (Ö0039),  Medicinsk diagnostik 1,7 1,7
Dental laserutrustning (M0068), Folktandvården 0,6 0,6
Mobil tandvårdsenhet (M0069), Folktandvården 0,9 0,9
Skotare 8 ton (Ö0037), Regional utveckling 1,9 1,9
Skördare 1070 D (Ö0042), Regional utveckling 3,2 3,2
Lantbrukstraktor (Ö0044), Regional utveckling 0,8 0,8
Lantbrukstraktor (Ö0043), Regional utveckling 0,8 0,8
Konstnärlig utsmyckning, Regional utveckling 1,0 1,0 1,0 1,0

Ram till landstingsdirektörens förfogande för att täcka eventuella akuta behov 5,0 5,0 5,0 5,0

Summa 123,2 123,2 12,5 12,5

SUMMA INVENTARIER 166,1 166,1 55,4 55,4

Tillkommer beräknad utbetalning för kommande beslut - - 99,6 99,6

Beräknad utbetalning inventarier efter justering för årligt eftersläp - 165,0 155,0 155,0
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Beslut för Beräknade utbetalningar
IT 2011 2011 2012 2013

IT-infrastruktur, gemensamma tjänster 16,9 16,9 15,0 15,0
IT-infrastruktur, besittningsrätter 5,5 5,5 5,0 5,0
Övriga IT-investeringar 21,0 21,0 25,0 25,0

SUMMA IT 43,4 43,4 45,0 45,0

Tillkommer beräknad utbetalning efter justering för årligt eftersläp 1,6
Beräknad utbetalning IT - 45,0 45,0 45,0

Beslut för Beräknade utbetalningar
FASTIGHETER 2011 2011 2012 2013

Ram för fastighetsinvesteringar med en investeringskostnad mellan 0,4-1,0 
miljoner kronor 7,5 7,5 7,5 7,5
Ombyggnad neonatalvårdsenheten, Jönköpings sjukvårdsområde 30,3 10,0 20,3
Utökning ambulanshall, Höglandets sjukvårdsområde 2,0
Vårdavdelningar Hus 11 plan 5, Värnamo sjukvårdsområde 28,4 4,0 22,4 2,0
Samrehab 39,4 1,4 25,0 13,0
Energibesparingar 35,0 11,0 11,0 13,0

Summa 142,6 43,0

SUMMA FASTIGHETER 142,6 76,9 86,2 35,5

Tillkommer beräknad utbetalning efter justering för årligt eftersläp samt 
tidigare beslut - 273,1 123,8 174,5
Beräknad utbetalning efter justering för årligt eftersläp samt tidigare 
beslut - 350,0 210,0 210,0
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Patientavgifter i vården 
 
Länk - till handbok/web 

  
Länk - navigering i dokumentet

 

Öppenvården 
 

 
 

Patientavgifter och avgiftskoder 3

Patientavgiftskoder i Cosmic 8

Förtydliganden om patientavgifter 13

Intygsavgifter 20

Journal- och röntgenkopior 23

Vaccinationsavgifter 24

Tandvård som ingår i hälso- och sjukvård 27

Avgiftsfria besök och åtgärder 28

Avgiftsfria åtgärder enligt smittskyddslagen 31

Högkostnadsskydd för sjukvård 34

Vård av personer från andra länder 38

Remissregler, remissrätt och remisskrav 47

Avtal med andra landsting 50

   

Slutenvården 
 

 

Patientavgifter i slutenvården 52

Inskrivning, permission och anhörigförmåner 54

Högriskskydd för organdonatorer 57

Vård av personer från andra länder 58

Transport av avlidna 60

Sekretess (länk fungerar ej) 61
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Patientavgifter och avgiftskoder i 
öppenvården 

• Grundläggande bestämmelser 
• Sjukvård - läkare 
• Sjukvårdande behandling 
• Hälsovård - läkare 
• Hälsovård - övrig personal 
• Andra avgifter 

  

Grundläggande bestämmelser 
Grundprincipen för patientavgiften ska vara att patienten personligen träffar läkaren, i annat 
fall gäller avgift för sjukvårdande behandling. 

För att avgöra vilken patientavgift som är aktuell måste följande frågor besvaras: 

1. Omfattas personen av lagen om allmän försäkring? 
2. Är det fråga om öppen vård? 
3. Sker besöket på grund av sjukdom? 
4. Gäller det läkarvård eller sjukvårdande behandling? 

Om samtliga dessa frågor kan besvaras med JA ska patienten betala patientavgift. 

Vilka omfattas av AFL? (Lagen om allmän försäkring) 

Alla i Sverige folkbokförda - såväl vuxna som barn, vilka är inskrivna hos försäkringskassan. 

Förhöjd avgift (25 kronor vid räkning) 

Patientavgift ska betalas kontant eller med kort. Det gäller även vid akutverksamhet och 
jourverksamhet. 

Om patienten inte betalar vid besöket tas en avgift på 25 kronor ut. Avgift ska även tas ut för 
räkning på uteblivna besök. 

Vid hälsovård gäller endast kontant- eller kortbetalning. 

Avgiften på 25 kronor tas inte ut för besök på enheter där kontant kassa saknas eller vid 
hembesök och telefonrecept. 

Sjukvård - läkare 
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Kod   Kontant 

01 Allmänläkarvård, primärvård 150:- 

02 Länssjukvård 300:- 

02 Akutmottagning 300:- 

02 Jourcentral 300:- 

02 Allmänläkares mottagning efter kl 21.00, lör-, 
sön- och helgdag 

300:- 

03 Remissbesök, remiss från primärvård (ej akut) 150:- 

04 Hembesök, första patient 300:- 

05 Hembesök, tillkommande patienter 150:- 

06 Vård av utomlänspatient, primärvård 150:- 
  

06 Vård av utomlänspatient, länssjukvård 300:- 

07 Vård av personer från andra länder Taxa 

08 Asylsökande 50:- 

09 Dagsjukvård, läkare 300:- 

10 Frikort, mottagning, läkare 0:- 

11 Fri barnsjukvård 0:- 

12 Hembesök av läkare hos patient i palliativ vård 0:- 

13 Kontrollbesök för organdonatorer 0:- 

14 Konsultbesök 0:- 

15 Nedsatt avgift 0:- 

16 Akuta remissbesök 0:- 

17 Dagsjukvård, läkare, frikort 0:- 

18 Smittskydd 0:- 

19 Hembesök, frikort alternativt nedsatt avgift 0:- 

20 Läkarvård övrigt  Taxa 

Sjukvårdande behandling 

Kod   Kontant 

30 Sjukvårdande behandling 100:- 

30 Provtagning mellan läkarbesök 100:- 

31 Bentäthetsmätning 100:- 

34 Hembesök 0:- 

35 Dagsjukvård, annan än läkare 100:- 
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36 Vård av utomlänspatient 100:- 

37 Vård av personer från andra länder Taxa 

38 Asylsökande 25:- 

39 Dagsjukvård, annan än läkare, frikort 0:- 

40 Frikort, mottagning, annan än läkare 0:- 

41 Fri barnsjukvård 0:- 

42 Hembesök av annan än läkare hos patient i 
palliativ vård 

0:- 

44 Konsultbesök 0:- 

45 Nedsatt avgift 0:- 

48 Smittskydd 0:- 

49 Hembesök, frikort alternativt nedsatt avgift 0:- 

50 Sjukvårdande behandling övrigt  Taxa 

   

Hälsovård - läkare 
Kod   Kontant 

60 Vaccination, hälsovård, 150/300 + Vaccin 

61 Gynekologisk hälsokontroll 100:- 

62 Mammografi 100:- 

65 Avgiftsfri hälsovård  
(KHV, BHV m m) 

0:- 

Hälsovård – övrig personal 
Kod   Kontant 

70 Vaccinationer, hälsovård Se 
Vaccinationsavgifter 2008 

71 Gynekologisk hälsokontroll 100:- 

72 Mammografi, aortascreening 100:- 

73 Hälsovård, ex vis konsult 0:- 

74 Hälsovård 100:- 

75 Avgiftsfri hälsovård  
(KHV, BHV m.m.) 

0:- 

76 Graviditetstest 100:- 
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Andra avgifter 
Kod   Kontant 

80 Återbetalning vid väntetid, läkare 0:- 

81 Avgift vid inte meddelat återbud läkare, tolk Taxa 

82 Avgift vid inte meddelat återbud annan 
personal 

Taxa 

83 Recept 100:- 

83 Recept utfärdat av distriktssköterska, samma 
regler gäller som när läkare utfärdar receptet 

100:- 

83 Recept som hämtas på mottagning 100:- 

83 Recept som sänds hem, e-recept 100:- 

83 Telefon-EKG, Band-EKG 100:- 

83 Remiss utfärdad efter telefonsamtal 100:- 

83 Om både recept och sjukintyg utfärdas efter 
telefonsamtal, tas endast en avgift ut 

100:- 

83 Recept ApoDos 100:- 

83 Vid förnyelse ApoDos 100:- 

84 Recept vid frikort 0:- 

85 Recept, sjukintyg till tonåring 
Recept där avgift tas ut på apoteket 

0:- 

86 Momsfritt. Hjälpmedel (egenavg. ortoser, 
kompressionsstrumpor), journalkopior etc. 

Taxa 

87 Samlingsräkning, sjukvårdande behandling Taxa 

88 Återbetalning vid väntetid, sjukvårdande 
behandling 

0:- 

89 Akut inläggning 0:- 

90 Planerad inläggning 0:- 

91 Övrigt 0:- 

92 Sjukintyg utfärdat efter telefonsamtal 100:- 

93 Sjukintyg, frikort 0:- 

94 Recept, intyg utan moms, avgiftsfria intyg, taxa 
upp till frikort 

Taxa 

95 Övriga intyg med moms Taxa 

96 Avgift för inte meddelat återbud, avgiftsfritt 
barnbesök (100 kr) eller mödravårdsbesök hos 

100:-/150:- 
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läkare (150 kr) 

97 Avgift för inte meddelat återbud, avgiftsfritt 
barnbesök hos annan än läkare. Detta gäller 
även besök inom kvinnohälsovården 

100:- 

 98 Omskärelse av pojkar av icke medicinska skäl 6.515 kr* (DRG 343O)  

99 Gästdialys 0:- 
 
* Priset justeras i början på året enligt prislista ”Nord DRG” som beslutas i december av 
Regionsjukvårdsnämnden.

103



8   

 

Patientavgiftskoder i Cosmic 
I samband med att Landstinget i Jönköpings län inför Cosmic har landstingets 
patientavgiftskoder omarbetats. Patientavgiftskoderna i Cosmic består av nya avgiftskoder 
och namn för de olika patientavgifterna. Avgiftskoderna är framtagna av hälso- och 
sjukvårdsavdelningen i samarbete med förvaltningarnas ekonomiansvariga. 
Patientavgiftskoderna i Cosmic är framtagna med fokus på användarvänlighet bl.a. genom att 
ge en kortare vallista av patientavgifter i kassan. 

Flera av de tidigare patientavgiftskoderna har ersatts av nya i Cosmic. I tabellen nedan kan 
man utläsa hur de tidigare avgiftskoderna motsvaras av nya i Cosmic. 

Patientavgifterna i Cosmic är kopplade till vårdgivarkategori, vilket medför att de 
patientavgifter som kan vara aktuella visas upp i kassan. Även åldersintervall är kopplat till 
samtliga patientavgifter i Cosmic så att urvalet för patientavgifter hänger samman med 
patientens ålder. Härigenom visas en anpassad patientavgiftslista utifrån patientens ålder och 
den vårdgivarkategori som är aktuell vid besöksregistrering. 
  

Avgifts-
koder Produktnamn Avgift Tidigare

koder Beskrivning 

100 Läkarbesök, primärvård 150:- 

01 
 
06 
05 

Allmänläkarvård, primärvård. 
Inkl patient med EU-kort. 
Vård av utomlänspatient. 
Gäller vid hembesök, 
tillkommande patienter. 

110 Läkarbesök, specialistvård 300:- 

02 
 
 
04 
 
09 
06 

Länssjukvård, akutmottagning, 
jourcentral, allmänläkares 
mottagning efter kl 21.00, lör-, 
sön- och helgdag. 
Gäller även vid hembesök, 
första patienten. Inkl patient 
med EU-kort. 
Dagsjukvård läkare. 
Vård av utomlänspatient. 

120 Läkarbesök, remiss från 
primärvård 150:- 03 

Första remissbesök till 
specialistläkare remitterad från 
primärvården. Inkl patient med 
EU-kort. 

130 Läkarbesök, asylsökande 50:- 08 Asylsökande 

140 Läkarbesök, personer från andra 
länder 1.830:- 07 

Vård av personer från andra 
länder. Patienten betalar hela 
avgiften. Om annan avgift 
förekommer anges den aktuella 
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avgiften för medicinskt 
ansvariga enheten. Se fast 
prislista. 

150 Läkarbesök, utlandssvensk, 
planerad vård 480:- 07 Vård av personer från andra 

länder. 

160 Läkarbesök, korttidsboende, 
planerad mottagning 150:-   

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom 
vårdvalet - gäller from   
20100601 

170 Läkarbesök, korttidsboende, 
hembesök 300:-   

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom 
vårdvalet - gäller from   
20100601 

200 Sjukvårdande behandling 100:- 

30 
30 
31 
35 
   

 36 

Sjukvårdande behandling. 
Provtagning mellan läkarbesök.
Bentäthetsmätning. 
Dagsjukvård, annan än läkare. 
Inkl patient med EU-kort. 
 Vård av utomlänspatient. 

210 Sjukvårdande behandling, 
asylsökande 25:- 38 Asylsökande 

230 Sjukvårdande behandling, 
personer från andra länder 610:- 37 

Vård av personer från andra 
länder. Patienten betalar hela 
avgiften. Om annan avgift 
förekommer anges den aktuella 
avgiften för medicinskt 
ansvariga enheten. 

OBS! 

Frikort fångas genom val i 
kassan då besök registreras. När 
patienten har frikort ska aktuell 
patientavgift väljas i kassan, 
inte avgiftsfritt besök 

0:- 

10 
17 
40 
39 
84 
93 

Mottagning läkare, frikort. 
Dagsjukvård, läkare, frikort. 
Mottagning annan än läkare, 
frikort. 
Dagsjukvård annan än läkare, 
frikort. 
Recept, frikort. 
Sjukintyg, frikort. 

300 Läkarbesök, avgiftsfritt 0:- 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
19 

Fri barnsjukvård. 
Hembesök av läkare i palliativ 
vård. 
Kontrollbesök för 
organdonatorer. 
Konsultbesök. 
Nedsatt avgift. 
Akuta remissbesök. 
Hembesök, frikort alt. nedsatt 
avgift. 
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310 Sjukvårdande behandling, 
avgiftsfritt 0:- 

34 
41 
42 
 
44 
45 
49 
99 

Hembesök. 
Fri barnsjukvård. 
Hembesök av annan än läkare i 
palliativ vård. 
Konsultbesök. 
Nedsatt avgift. 
Hembesök frikort alt. nedsatt 
avgift. 
Sjukvårdande behandling 
övrigt. 
Gästdialys. 

320 Läkarbesök, avgiftsfritt, 
smittskydd 0:- 18 Smittskydd. 

330 Sjukvårdande behandling, 
avgiftsfritt, smittskydd 0:- 48 Smittskydd. 

340 Läkarbesök, team, ej första 
vårdgivaren 0:-   

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom 
vårdvalet - gäller from 
20100601 

350 Sjukvårdande behandling, team, 
ej första behandling 0:-   

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom 
vårdvalet - gäller from 
20100601 

360 Läkarbesök, korttidsboende, 
avgiftsfritt 0:-   

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom 
vårdvalet - gäller from 
20100601 

430 Hälsovård, 
avgiftsbelagd (varugrupp) 0:-   Denna kod kombineras med 

avgift bland varor i Cosmic. 

500 Hälsovård, avgiftsfri 
(varugrupp) 0:- 65, 75 Mödrahälsovård, barnhälsovård 

m.m. 

600 Återbetalning, väntetid 0:- 80, 88 Återbetalning, väntetid. 

610 Uteblivet besök, ej meddelat 
återbud 100:- 

81 
82 
96 
 
97 

Avgift vid ej meddelat återbud, 
läkare, tolk. 
Avgift vid ej meddelat återbud, 
annan personal. 
Avgift vid ej meddelat återbud, 
avgiftsfritt barnbesök eller 
mödrahälsovård hos läkare. 
Avgift för inte meddelat 
återbud, avgiftsfritt barnbesök 
hos annan än läkare. Gäller 
även besök inom 
kvinnohälsovården. 
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610 
Uteblivet besök, sjukvårdande 
behandling, asylsökande, ej 
meddelat återbud 

25:-   Se ovan. 

610 
Uteblivet besök, sjukvårdande 
behandling, asylsökande, ej 
meddelat återbud, tolk 

335:-   Se ovan 

610 
Uteblivet besök, sjukvårdande 
behandling, ej meddelat 
återbud, tolk 

410:-   Se ovan. 

610 
Uteblivet läkarbesök, 
asylsökande, ej meddelat 
återbud 

50:-   Se ovan. 

610 
Uteblivet läkarbesök, 
asylsökande, ej meddelat 
återbud, tolk 

360:-   Se ovan. 

610 Uteblivet läkarbesök, ej 
meddelat återbud 300:-   Se ovan. 

610 Uteblivet läkarbesök, ej 
meddelat återbud, tolk 610:-   Se ovan. 

610 Uteblivet läkarbesök, 
primärvård, ej meddelat återbud 150:-   Se ovan. 

610 Uteblivet läkarbesök, primär-
vård, ej meddelat återbud, tolk 460:-   Se ovan. 

620 Recept, remiss utfärdat efter 
telefonsamtal 100:- 

83 

  

  

  

  

  

  

  

  

84 

Recept   
Recept  utfärdat av 
distriktssköterska. Samma 
regler gäller som när läkare 
utfärdar recept. 
Recept  som hämtas på 
mottagning. 
Recept som sänds hem, e-
recept. 
Telefon-EKG, band-EKG. 
Remiss utfärdat efter 
telefonsamtal. 
Om både recept och sjukintyg 
utfärdas efter telefonsamtal, tas 
endast en avgift ut. 
Recept ApoDos och förnyelse 
ApoDos. 

Recept , frikort 

630 Recept, avgiftsfritt 0:- 85 
85 

Recept, sjukintyg till tonåring. 
Recept, där avgift tas ut på 
apoteket. 
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640 Sjukintyg utfärdat efter 
telefonsamtal 100:- 

92 

93 

Sjukintyg utfärdat efter 
telefonsamtal. 

Sjukintyg frikort 

650 Telefonrecept, asylsökande 25:-     

660 Sjukintyg, avgiftsfritt 0:-     

700 Övrigt 6.515:- 98 

Omskärelse av pojkar av icke 
medicinska skäl. 

DRG-baserad avgift enligt 
följande: DRG 343O, 6.515 
kr*. 
 

  Varugrupper   

86 
 
94 
 
95 

Hjälpmedel, momsfritt 
(egenavgift ortoser, 
kompressionsstrumpor, 
journalkopior etc.). 
Intyg utan moms, avgiftsfria 
intyg. 
Övriga intyg med moms (inkl 
körkortsintyg, provtagning). 

 
* Priset justeras i början på året enligt prislista ”Nord DRG” som beslutas i december av 
Regionsjukvårdsnämnden.
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Förtydliganden om patientavgifter 
• Abort och sterilisering 
• ApoDos recept 
• Arbetsplatsbesök 
• Förlängd mottagning utanför ordinarie arbetstid 
• Primärvårdsmottagning 
• Hembesök - flera personer i samma hushåll 
• Avgift hörselskydd och musikproppar 
• Körkortsintyg 
• Nyförlöst med förlossningsskada 
• Läkarbesök i samband med oplanerad inläggning 
• Läkarbesök i äldreboende 
• Läkarbesök när patienten är inskriven i sluten vård 
• Läkarbesök p g a sjukdom där samtidigt annan åtgärd vidtas 
• Flera besök/behandlingar samma dygn, samma sjukdom 
• Läkarbesök och sjukvårdande behandling 
• Momsbelagda tjänster 
• Provtagning utan läkarbesök 
• Provtagning på familjemedlemmar 
• Friskvård 
• Dagsjukvård 
• Gruppbehandling 
• Teambesök 
• Hälsokontroll 
• Faderskapsprov 
• DNA-test 
• Blodgruppering 
• Hälsoundersökningar där sjukdom konstateras 
• När patienten inte meddelar återbud 
• När patienten inte får vård 
• Förskrivning av hjälpmedel 
• Återbetalning vid väntetid 

Abort och sterilisering 
Abort och sterilisering ska betalas enligt gällande taxor för sjukvård.  

ApoDos recept 
Patientavgift (f.n. 100 kronor) tas ut när vårdtagare/patient får ApoDos recept utfärdat för 
första gången samt vid förnyelse av ApoDos recept. Med förnyelse avses förlängning av 
ApoDos recept. 
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Arbetsplatsbesök 
Om en arbetsgivare begär en insats av landstingets personal avseende råd och anpassning i 
arbetsmiljön debiteras 350 kronor per besök. 

Om arbetsplatsbesök initieras av vårdgivare debiteras 100 kronor som vid övrig sjukvårdande 
behandling. 

Förlängd mottagning utanför ordinarie arbetstid 
Vid besök på akutmottagning/jourcentral är patientavgiften 300 kronor (avgiftskod 02) 

Vid förlängd mottagning på vårdcentral vardagar fram till kl 21.00 är patientavgiften 150 
kronor (avgiftskod 01) 

Vid förlängd mottagning på vårdcentral vardagar efter kl 21.00 är patientavgiften 300 
kronor (avgiftskod 02) 

Vid mottagning på vårdcentral helgdagar är patientavgiften 300 kronor (avgiftskod 02) 

Primärvårdsmottagning 
Vid all distriktssköterskeverksamhet på mottagning ska taxa 100 kr 
gälla. Distriktssköterskeverksamhet i hemmet är avgiftsfri.  

Hembesök - flera personer i samma hushåll 
Patientavgiften är 300 kronor när läkaren besöker patienten i hemmet. Om besöket gäller flera 
patienter i samma hushåll betalar övriga familjemedlemmar 150 kronor. 

Avgift hörselskydd och musikproppar 
Kunden alternativt företaget betalar den faktiska kostnaden, 350 kronor per person, för 
avgjutning av hörselgången i syfte att göra hörselskydd och musikproppar. 

Körkortsintyg för vissa sjukdomsgrupper 
Intyg för vissa sjukdomsgrupper, t.ex. diabetiker, epileptiker, som rutinmässigt vanligtvis 
årligen begärs av länsstyrelsen för att få behålla körkort ska vara avgiftsfria. Gäller även intyg 
för C- och D-körkort för att få behålla sin behörighet. 

Nyförlöst med förlossningsskada  
Nyförlöst med förlossningsskada ska betala avgift för vård hos gynekolog fr.o.m. vecka 13 
efter förlossningen  
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Läkarbesök i samband med oplanerad inläggning 
Om patienten läggs in för sluten vård i samband med att han/hon har haft ett akut 
öppenvårdsbesök samma dag, debiteras både öppenvårds- och slutenvårdsavgift. 

Läkarbesök i äldreboende 
När primärvårdsläkare organiserar mottagningsverksamhet på äldreboende ska patienten 
betala samma avgift som vid besök på vårdcentral, 150 kronor. Om primärvårdsläkaren 
däremot kallas till äldreboendet på annan tid, ska patienten betala patientavgift som för 
hembesök 300 kronor.  

Läkarbesök när patienten är inskriven i sluten vård 
Planerade (tidsbeställda) besök som görs under tiden patienten är inskriven i sluten vård är 
avgiftsbelagda. Konsultbesök är avgiftsfria.  

Läkarbesök p g a sjukdom där samtidigt annan åtgärd 
vidtas 
När en patient vid ett läkarbesök samtidigt önskar någon behandling, undersökning eller 
annan åtgärd som inte bedöms nödvändig p g a sjukdom eller misstanke om sjukdom, ska 
förutom patientavgiften även patientavgift betalas för den undersökning eller dylikt som sker 
av annan orsak än sjukdom. 

Flera besök/behandlingar samma dygn, samma sjukdom 
Om patienten återkommer till läkare inom 24 timmar (ett dygn) för samma sjukdom betalas 
ingen ny patientavgift. Detta gäller endast för akuta besök. Behöver ej vara samma 
vårdgivare. 

Läkarbesök och sjukvårdande behandling 
Om läkarbesök och sjukvårdande behandlingar utförs samma dag betalas patientavgift 
för varje besök. Patientavgift ska betalas vid varje behandlingstillfälle, även när de av 
praktiska skäl samordnas samma dag. 

Momsbelagda tjänster 
Huvudregeln är att tjänster som görs för att tillhandahålla fakta som grund för tredje persons 
beslut ska påföras moms. Det gäller t.ex: 

• Rättsintyg 
• Intyg till försäkringsbolag 
• Intyg om hälsotillstånd 
• Körkortsintyg inkl drogintyg 
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• Intyg för arbetslivsinriktad rehabilitering 
• Medverkan i avstämningsmöte med försäkringskassan 
• Intyg för att styrka behov av särskilda hjälpmedel i arbetsliv eller skola, 

parkeringstillstånd 
• Alla typer av intyg för att styrka lämplighet; för att arbeta i utlandet, på natten, på 

höga höjder, med livsmedel, på sjön, för att flyga, dyka, hoppa fallskärm etc. 

Exempel på momsfria tjänster: 

• LVM-intyg, LVU-intyg 

Provtagning utan läkarbesök 
När provtagning görs utan samband med läkarbesök ska patienten betala 100 kronor och 
besöket registreras som sjukvårdande behandling. Remiss för sådan provtagning stämplas 
med "Patienten ska betala 100 kronor" av ordinerande klinik. 

När provtagning, röntgen eller besök hos sjuksköterska sker inför ett läkarbesök, ingår dessa i 
patientavgiften för läkarbesöket. 

Provtagning för alkoholtest ska faktureras polisen (ingår ej i högkostnadsskyddet).            

Provtagning på familjemedlemmar 
Vid vissa sjukdomar är det nödvändigt att samtliga familjemedlemmar lämnar prover, ex 
svalgodling vid streptococcinfektion. I dessa fall betalas 100 kr för varje prov. Eventuellt 
recept är avgiftsfritt. 

Friskvård 
Vid t.ex. bantningsrådgivning och hälsoprofil är patientavgiften 100 
kronor/behandlingstillfälle. Tobaksavvänjning är avgiftsfri 

(Ev avgift vid friskvård är ej  frikortsgrundande.). 

Dagsjukvård 
För dagsjukvård (dagmedicin, dagkirurgi) betalar patienten 300 kronor när vården i huvudsak 
ges av läkare. 

När dagsjukvården i huvudsak ges av annan vårdgivare (sjuksköterska, sjukgymnast, 
arbetsterapeut) betalar patienten 100 kronor. 

För dagsjukvård inom geriatrisk rehabilitering betalar patienten alltid 100 kronor. 

Patienter som får mat (lunch eller middag) betalar samma avgift som för personalkost. Barn 
får mat avgiftsfritt. 
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Enklare måltid, t.ex. dricka och smörgås kan tillhandahållas utan avgift. 

Anhöriga hänvisas till matsal alternativt betalar som för personalkost. 

Gruppbehandling 
Varje patient som behandlas p g a sjukdom betalar patientavgift, 100 kronor. 

Teambesök 
Vid s.k. teambesök, som består av olika vårdgivarkategorier under samma dag, ska taxa sättas 
efter dyraste vårdgivare, t.ex. om läkare deltar ska läkartaxa debiteras patienten. 

Detta gäller även i de fall som kräver kompletterande bedömning av arbetsförmåga vid 
sjukskrivning. 

Hälsokontroll 
Intygstaxa B, 640 kronor (exkl moms), tillämpas för hälsokontroller. Om intyg måste skrivas 
ska det momsbeläggas. (Gäller ej asylsökandes inledande hälsokontroll som är fri och betalas 
av migrationsverket.) 

Faderskapsprov 
Intygsaxa B, 640 kronor (exkl moms), tillämpas för faderskapsprov. Läkarinsats + 
provtagningar, laboratoriekostnader. Provsvar till beställare som får skriva utlåtande. 

Drogtest, DNA-test 
Intygstaxa B, 640 kronor (exkl moms), tillämpas vid t.ex drogtest begärt av arbetsgivare, 
DNA-test vid t.ex. arvstvister. Läkarinsats + provtagningar. Provsvar går till beställaren som 
även betalar analyskostnaden. 

Blodgruppering 
Blodgruppering av privatpersoner (ABO, RhD och antikroppsscreen) inklusive provtagning 
och utlåtande , 250 kronor inkl moms. 

Hälsoundersökningar där sjukdom konstateras 
Om sjukdom konstateras vid en hälsoundersökning gäller följande:  

• Om inga åtgärder vidtas p.g.a. den konstaterade sjukdomen betalas endast 
patientavgift för hälsoundersökningen alt ingen kostnad för t.ex. MVC. 

• Om den konstaterade sjukdomen leder till nytt besök betalas vanlig patientavgift. 
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• Om den konstaterade sjukdomen vid samma tillfälle föranleder åtgärder som normalt 
inte ingår i hälsoundersökningen betalas patientavgift både för hälsoundersökningen, 
om denna är avgiftsbelagd, och för läkarbesöket/sjukvårdande behandlingen. 

• Om oklarhet råder vid tolkning av undersökningsresultatet och hälsokontrollen därför 
måste göras om, tas ingen ny avgift ut av patienten. 

När patienten inte meddelar återbud 
Om en patient uteblir från ett tidsbeställt besök, utan att meddela återbud, debiteras besöket 
avgift (150, 300 eller 100 kronor) motsvarande den för läkarbesök alternativt sjukvårdande 
behandling plus förhöjd avgift 25 kronor. Detta gäller även patienter som har frikort samt vid 
besök som normalt är avgiftsfria. Gäller även distriktssköterskebesök samt besök inom 
kvinnohälsovården.  
Undantag: Gäller ej BHV-besök. 

Tidsbeställt avgiftsfritt barnbesök debiteras med 100 kronor för läkarbesök/sjukvårdande 
behandling, plus förhöjd avgift 25 kronor, om patienten uteblir utan att meddela återbud. 

När tolk beställts inför ett besök och patienten uteblir utan att meddela, debiteras patienten en 
schablonkostnad på 310 kronor för tolkarvode. Förutsättning för detta är att patienten 
informerats om dessa regler i kallelsen.  

Om återbud meddelas så sent att tolk ej kan avbeställas debiteras patienten även här med 
tolkkostnad på 310 kronor.  

Ovanstående avgifter är inte högkostnadsgrundande. 

När patienten inte får vård 
Om det är sjukvårdens fel att planerad åtgärd, t ex ett operativt ingrepp, inte utförs, ska 
patienten inte betala patientavgift. Även sjukreseersättning, inkl egenavgift, betalas av 
Landstinget. Andra kostnader, t ex förlorad arbetsinkomst eller kostnad för barnpassning, 
ersätts inte. 

Om det beror på patienten att åtgärden inte kan utföras, betalas patientavgift.  

För att reseersättning ska kunna utgå, krävs sjuktransportkvitto med förklaring eller skrivet 
intyg. 

Förskrivning av hjälpmedel  
Förskrivning av hjälpmedel är en process, där     behovsbedömning, information, ordination, 
ev anpassning, träning, uppföljning och dokumentation ingår.  

Förskrivning kostar 100 kronor per behandlingstillfälle (sjukvårdande behandling). Om 
ordinationsprocessen sker i hemmet är den kostnadsfri.  

Bedömning och uppföljning av bostadsanpassning, som sker i hemmet, är avgiftsfritt. Även 
intyget är avgiftsfritt. 
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När utprovning/tillverkning av ortoser är en del i behandling kostar det 100 kronor + kostnad 
för produkten  För enbart utlämnande av ordinerad ortos uttas ingen besöksavgift (patienten 
betalar endast för produkten). 

Återbetalning vid väntetid 
Om väntetiden överstiger 30 minuter vid planerat besök, återbetalas patientavgiften. Detta 
gäller inte vid akuta besök. Detta gäller inte heller vid planerade polikliniska ingrepp och 
mottagning som huvudsakligen har sådan verksamhet (KBC, operationscentral). Det åligger 
patienten att på plats begära återbetalning i samband med besöket. 
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Intygsavgifter 
• Enligt författning 
• Körkortsintyg 
• Avgiftsfria intyg 
• Avstämningsmöte med Försäkringskassan 

Patienten betalar inte patientavgift utan endast intygsavgift när enda syftet med besöket är att 
få ett intyg. 
Intygsavgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet. 

Moms på intyg 
Skattemyndigheten har utgivit riktlinjer som innebär att vissa av hälso- och sjukvårdens 
tjänster ska påföras moms. 

Det gäller i princip intyg m.m. som ligger till grund för tredje persons ställningstagande som 
inte primärt är till för att skydda den enskildes hälsa eller är ett led i vård och behandling. 

Avgiftskoder  94  resp 95 ska användas 

Se vidare under förtydliganden Momsbelagda tjänster 

Intygsavgifter A, B och C 
  Intyg Exkl moms Inkl moms 

A. Enkelt intyg grundat på patientkontakt eller 
journaluppgift. 

200:- 250:- 

B. Intyg som kräver undersökning och/eller enkla 
prover t ex dykarcertifikat inkl röntgen, AMF-
intyg, livsmedelsintyg inkl prover, LVM-intyg 

640:- 800:- 

  

C. Intyg av omfattande karaktär som kräver 
kvalificerade undersökningar t ex rättsintyg, 
handskadeintyg, invaliditetsintyg.  
Vid tidskrävande intyg kan timtaxa debiteras med 
800 kr/tim. 

1.000:- 1.250:- 

  Vid tidskrävande intyg kan timtaxa debiteras med 800:-/tim 1.000:-/tim 
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Enligt författning 
 

Intyg Avgift 
Intyg för rättspsykiatriska undersökningar i brottmål 
(SOSFS 1996:15). Rättsmedicinalverket beslutar om ersättning 

Taxa med moms 

Intyg till försäkringskassan är kostnadsfritt för 
försäkringskassan. Vanlig patientavgift får tas ut om särskild 
undersökning behövs för intygets utfärdande enligt AFL 
(SFS 1984:908) 

Patientavgift 

Intyg för föräldrapenning (SFS 1995:584) 0:- 

  

Körkortsintyg 
Intyg Exkl moms Inkl moms 

Rutinmässiga körkortsintyg begärda av Länsstyrelsen 
till t.ex. diabetiker och epileptiker samt vissa psykiska 
sjukdomar. 

Gäller ej obligatoriskt 45-årsintyg. 

0:-   

Intyg för behörighet till C- och D-körkort.  

Obligatoriskt 45 års intyg för C- och D-körkort 

640:- 800:- 

  

Provtagningar och läkarbesök för att återfå/behålla 
körkort p.g.a. missbruk efter beslut av 
körkortsmyndighet. Taxan innefattar fyra 
analyskostnader samt intyg och läkarbesök. 

Gäller även för att få körkortstillstånd. 

Beloppet kan delbetalas, men ska vara fullt betalt innan 
intyg erhålls. 

Taxa för analyskostnader utöver de fyra godkända som 
krävs. 

  

Provtagningstaxa  100 Kr gäller vid provtagning (ej 
frikorts- 

grundande). 

4.960:- 

  

  

  

  

  

  

760:- 

6.200:- 

  

  

  

  

  

  

950:- 

Kostnaden för ett läkarintyg i samband med 
länsstyrelsens beslut om alkolås är 1.500 kronor per 
intyg, inkl kostnaden för blodanalyser. 

1.500:- 1.875:- 

117



22   

Om någon analys visar sig vara positiv och därför 
måste verifieras av Rättsmedicinskt laboratorium, får 
den enskilde utöver grundavgiften, betala vad detta 
kostar. 

  
Avgiftsfria intyg 

• Mycket enkla schablonintyg för ex.vis. mönstring, inför utlandsresa eller intyg som 
bara bekräftar diagnosen är avgiftsfria. 

• Intyg, utredningar och analyser m.m. till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 
(LÖF) och Personskaderegleringen AB (PSR) ska tillhandahållas utan kostnad. 

• Adoptionsintyg 
• Färdtjänstintyg 

Detta gäller även för privata vårdgivare med vårdavtal med landstinget. 

  

Avstämningsmöte med Försäkringskassan 
 

Intyg Exkl moms Inkl moms 
När Försäkringskassan kallar till avstämningsmöte 
enligt RFFS 2003:10 gäller att vårdenheten debiterar 
Försäkringskassan för läkarmedverkan. Gäller även 
möte med AF. 

750:- /tim 938:- /tim 
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Journal- och röntgenkopior 
När en patient, myndighet, advokat, försäkringsbolag etc begär journal- eller röntgenkopia 
gäller att: 

• Sekretesslagen följs 
• Kopiorna kan lämnas till patienten personligen eller skickas med vanlig post (behöver 

inte rekommenderas)  

Kostnad 
1-9 kopior: 0:-  
10 kopior: 50:-  
Kopior där utöver (11 eller fler): 2:-/st  
Röntgenfilm på CD-skiva: 300:- 
Kopia av ljudband: 120:-/st 
Kopia av video/DVD: 600:-/st 
Ultraljudsbild: 50:-/st 

Exempel: 
Om en patient begär att få ut 15 kopior blir kostnaden 50 + 10 = 60:- 

Om fler än nio kopior eller CD-skiva skickas till patient eller annan beställare, sänds de mot 
postförskott, varvid gällande postförskottsavgift dessutom debiteras. 

När försäkringsbolag, företag etc begär journal- och röntgenkopior kan dessa skickas 
mot faktura. 

Uppgift om att journal finns, lämnas ut i samband med svar till personer som begärt utdrag 
enligt personuppgiftslagen. Journalutdrag lämnas enbart enligt ovan angivna regler i enlighet 
med patientjournallagen och sekretesslagen. 

Avgiftsfria journalkopior 
Patienten har rätt att utan kostnad läsa sin journal (gäller både pappersjournal och datajournal) 
på mottagningen. 

Journalkopior som utlämnas till statliga myndigheter, Försäkringskassan, 
Personskaderegleringen (PSR) och kommuner är avgiftsfria oavsett antal. 

Journalkopior som behövs i direkt anslutning till vården av en enskild patient hos vårdgivare 
med vårdavtal eller hos landstingsansluten vårdgivare ska tillhandahållas utan kostnad. Gäller 
även företagshälsovården i länet. 
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Vaccinationsavgifter 
• Incidenter med risk för blodsmitta 
• Vaccination mot influensa och pneumokocker 
• Gratis vaccination av barn med särskild risk 

Patienten betalar 150 kronor/person + vaccinpris hos distriktsläkare och 300 kronor/person + 
vaccinpris hos specialistläkare. Patientavgiften gäller alltid oavsett antal injektioner. Detta 
gäller även icke länsbor, ej folkbokförda utlänningar inkl. asylsökande. 

Om distriktssköterskan utför vaccination på patient som själv anskaffat vaccin ska patienten 
betala patientavgift 150 kronor. 

Vaccinationsavgifter är inte högkostnadsgrundande. 

Priset är grundat på aktuellt vaccinpris. 

Vaccinpriser 
Typ av vaccination Produktnamn Pris 

Bedövningskräm          Emla 35:- 

Difteri grundvaccination Difterivaccin SSI 25 
lf 

150:- 

Gammaglobulin Beriglobin 200:- 

Gula febern Stamaril 220:- 

Haemofilus ACT-Hib 200:- 

Hepatit A - barn Havrix 720 190:- 

Hepatit A - vuxen Havrix 1440 200:- 

Hepatit A + B - barn Twinrix paediatric  240:- 

Hepatit A + B - vuxen Twinrix vuxen 360:- 

Hepatit B - barn HBVAXPRO 
(barndos) 

150:- 

Hepatit B, ej riskbarn. Ges i samband med allmän 
barnvaccination 

Infanrix Hexa 160:- 

Hepatit B - vuxen HBVAXPRO 190:- 

Influensa Vaccin mot 
influensa SBL 

50:- 

Japansk enc - barn Vacc jap enceph 
GCVC 

590:- 

Japansk enc, IXIARO - vuxen   870:- 
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Kikhosta, difteri, tetanus Boostrix 180:- 

Kikhosta, polio, difteri, tetanus Boostrix polio 250:- 

Kolera, turistdiarré Dukoral,  
1 dos 

160:- 

MPR M-M-RVAXPRO 70:- 

Meningokocker A + C Meningovax A + C 220:- 

Meningokocker ACWY 156 Mencevac 220:- 

PPD Tuberculintest 2 TU 100:- 

Pneumokock Pneumovax 180:- 

Pneumokockvaccin Prevenar 510:- 

Polio Imovax-Polio, 
vaccin Polio SBL 

100:- 

Rabies Rabies-Imovax 560:- 

Rabies delad dos Rabies-Imovax 280:- 

Serologi för rubella   120:- 

Serologi för Hepatit A   250:- 

Serologi Varicellae   250:- 

Vaccin mot fästingburen enc 
  

Encepur 
vuxen 

240:- 

Vaccin mot fästingburen enc Encepur 
barn 

220:- 

Tetanus grundvaccination Tetanusvaccin SSI 120:- 

Tetanus difteri booster DiTeBooster 120:- 

Tuberkulos BCG 120:- 

Typhoid Typhim Vi, Vivotif 160:- 

Varicellae Varilrix 460:- 

  
Incidenter med risk för blodsmitta 
Vid incidenter där personal stuckit eller skurit sig på material där risk för blodsmitta 
föreligger, gäller att enheten, där incidenten inträffade, står för kostnaden för eventuell 
provtagning. Om det av infektionsläkaren bedöms nödvändigt med vaccin eller 
immunglobulin ställs fakturan för dessa till hälso- och sjukvårdsavdelningen på Landstingets 
kansli. Ansvarskod 900411. 
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Vaccination mot influensa och pneumococcer 
Landstinget i Jönköpings län erbjuder kostnadsfri vaccination mot influensa och 
pneumokockinfektioner till alla länsinvånare över 65 år samt riskgrupper (definieras av 
Socialstyrelsen) enligt SOSFS 1997:21. 
  
Vaccinet beställs hos SBL enligt gällande föreskrifter. Givna vaccinationer ska registreras i 
vaccinationsregistret. Ersättning för vaccinkostnaden utbetalas en gång per år. 

Gratis vaccination av barn med särskild risk 
Barn med Downs syndrom har rätt till gratis vaccination mot Hepatit B. 

Barn med svåra hjärtfel och svår lungsjukdom, t ex Cystisk fibros har rätt till gratis 
vaccination mot pneumococcer. 

Mer information om vaccinationer 
Finns oklarheter kring vaccinationer, ring infektionskliniken, tel: 036-32 21 04. 
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Tandvård som ingår i hälso- och sjukvård 
Barn och ungdomar har fri tandvård t.o.m. det kalenderår de fyller 19 år. 

Viss tandvård debiteras enligt sjukvårdstaxans regler och omfattas av högkostnadsskyddet för 
sjukvård. Detta gäller både offentlig och privat tandvård. Vissa  patienter som omfattas av 
dessa regler måste uppvisa speciellt intyg. 

Sjukvårdstaxans regler gäller: 

• Om behandlingen följer Bedömningsenheten Tandvårds regelverk.  
• Nödvändig tandvård till äldre som har behov av vård och omsorg minst tre 

gånger/dygn. 
• LSS-patienter med giltigt LSS-beslut. 
• Nödvändig tandvård till patienter med långvariga och allvarliga psykiska störningar 

som medfört funktionshinder. 
• Tandvård som krävs som ett led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid. 
• Viss oralkirurgisk behandling där sjukhusets resurser krävs. 
• För att ta ut patientavgift måste patienten vara fysiskt närvarande. 

Patientavgifter 
Vårdgivare Patientavgift 

Tandläkare inom allmäntandvård 150:- (vardagar) 
300:- (lörd, sönd) 

Tandläkare inom specialisttandvård 300:- 

Annan vårdgivare än tandläkare, ex tandhygienist 100:- 

Om patienten har giltigt frikort för sjukvård är besöket avgiftsfritt. 

Tandvårdsbesök som omfattas av avgiften för sjukvård är högkostnadsgrundande och 
stämplas i patientens högkostnadsskydd för sjukvård. 
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Avgiftsfria besök och åtgärder 
Besök/åtgärd Kommentar 

Adoptionsintyg Adoptionsföräldrar befrias från kostnad för sig och 
barnet vad gäller hälsoundersökning och ev 
lungröntgen. 

Anhållna, häktade eller intagna 
vid kriminalvårdsanstalt 

Öppenvårdsbesök (SFS 1976:371) 

Antabusbehandling   

Barn och ungdomar Barn och ungdomar under 20 år har  fri öppen sjukvård, 
inkl tobaksavvänjning. Från och med 20-
årsdagen gäller vanlig sjukvårdstaxa. Avgiftsfriheten 
omfattar allt som för andra ingår i högkostnadsskyddet. 
Avgiftsfriheten omfattar även barn och ungdomar från 
EES-land, konventionsland samt asylsökande. 

Besök inom barn- och ungdomspsykiatri. 

Barnhälsovård Hälsosamtal inom ramen för barnhälsovård ska vara 
avgiftsfritt. 

Barnmisshandel Undersökning av barn som leder till anmälan om 
misshandel Soc tjänstlag, § 71, (SFS 1980:620) 

BB hemvård Besök i BB hemvård och vid tidig hemgång är 
avgiftsfritt. 

Dialysbehandling   

Kontrollbesök för organdonatorer   

Hembesök av annan vårdgivare 
än läkare 

Åtgärder av annan vårdgivare i hemsjukvård. 

Åtgärd som kräver hembesök av annan vårdgivare än 
läkare. 

Gäller även provtagningar i hemmet 

Dödsbevis Konstaterande av dödsfall 

Färdtjänstintyg   

Förlossningsskada Nyförlöst med förlossningsskada har rätt till avgiftsfri 
vård  t.o.m vecka 12 efter  förlossningen enligt beslut 
av behandlande gynekolog. 

  

HIV-smittade som fått infektion 
genom blod eller blodprodukter 

(SFS 1993:332) 
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Klinisk läkemedelsprövning   

Konsultbesök Besök för att belysa en viss fråga och där vårdansvaret 
kvarstår hos den remitterande vårdgivaren. 

Medicinhämtare/- 
Depotinjektioner 

Patienter inom psykiatrin, som får doserade läkemedel. 

Mödrahälsovård Ska även gälla MVC-åtgärder som utförs hos 
vårdgivare utanför MVC 

Hemsjukvårdsbesök av läkare 
eller annan vårdpersonal  för 

patienter i palliativ vård. 

  

Med palliativ vård menas vård åt patient med 
symptomgivande sjukdom med en begränsad förväntad 
överlevnad, oftast upp till sex månader och där kurativ 
vård inte längre är möjlig. 

Preventivmedels- och 
abortrådgivning  

Insättning av spiral 
P-spruta Depo Provera 

(SFS 1974:525) 
 
OBS! Patienten betalar själv spiralen eller sprutan. 

Tobaksavvänjning Patienten betalar själv för nikotinersättningsmedel. 

Vissa öppenvårdsbesök inom 
psykiatrin 

Verksamhetschef kan i vissa enstaka tidsbegränsade fall 
(6 mån) medge avgiftsbefrielse när detta krävs för att 
genomföra en meningsfull behandling. 

Vård enligt smittskyddslag (SFS 1988:1472) 

Vårdintyg för sluten psykiatrisk 
vård 

Vårdintygsbedömning - patienter som hämtas in till 
psykiatrin för läkarbedömningg angående vårdbehovet 
enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). 

Värnpliktiga Öppenvårdsbesök för personer som fullgör 
värnpliktstjänstgöring samt öppenvårdsbesök för intyg 
om förhinder till mönstring (SFS 1976:371). För 
värnpliktiga från annat landsting ska hemlandstinget 
debiteras för besöket. 

Övre luftvägsinfektion Om patienten söker för övre luftvägsinfektion och inte 
får antibiotika har han vid behov rätt till ett avgiftsfritt 
återbesök inom fem dagar. 
Patienten behöver endast uppvisa kvittot från första 
besöket och upplysa kassapersonalen om orsak till 
besöket. Vid tveksamhet kan diktat eller journal styrka 
rätten till avgiftsfrihet. 

  

Avgiftsfri öppen sjukvård för landstingsanställda 
Personal anställda i Landstinget i Jönköpings län betalar patientavgift för öppen sjukvård. 
Patientavgiften omfattas av högkostnadsskyddet. Kvittot insänds till lönekontoret för 
utbetalning med lön. Detta innebär att förmånen blir skattepliktig. 

125



30   

Förmånen omfattar besök för sjukvård (inte hälsokontroll, vaccinationer eller läkemedel). 

Förmånen gäller vid besök på landstingets mottagningar samt hos de privata vårdgivare som 
har vårdavtal med Landstinget. 

För de anställda som är berättigade till förmånen och som bor i annat län, betalar landstinget 
patientavgiften även vid besök på hemlandstingets vårdinrättningar. 

Vid t.ex. arbetsskada eller liknande, där försäkringsbolag eller annan utomstående har 
betalningsansvar, betalar inte landstinget patientavgiften. 
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Avgiftsfria åtgärder enligt smittskyddslagen 
(SML) 

• Allmänfarliga sjukdomar 
• Andra anmälningspliktiga sjukdomar än allmänfarliga 

Behandling av allmänfarlig sjukdom är avgiftsfri för patienten för att förebygga att ingen 
avbryter behandlingen för tidigt. 

All undersökning, vård eller behandling ur smittskyddssynpunkt vid en allmänfarlig sjukdom 
(förtecknade under punkt 1) ska vara gratis för patient, som är inskriven i försäkringskassan 
(för svininfluensa, H1N1, gäller konstaterad smitta). Detta gäller även egenavgift för 
läkemedel och sjukresor. 

För andra anmälningspliktiga sjukdomar än allmänfarliga (förtecknade nedan) erläggs vanlig 
patientavgift. 

För behandling av komplikationer erläggs vanlig patientavgift. 

Kostnadsfrihet för läkemedel gäller de mediciner som bedöms ha en biologisk effekt på 
smittspridningen. Även undersökning, vård och övrig behandling som läkaren bedömer 
minska risken för smittspridning är kostnadsfri. 
  

Förteckning över sjukdomar som omfattas av 
smittskyddslagen 

  

1. Allmänfarliga sjukdomar 

1.1 

• Difteri 
• Fläckfeber 
• Gula febern 
• Hepatit B 
• Hepatit C 
• Hepatit D 
• Hepatit non A non B non C non D non E 
• Influensa A (H1N1) 
• Meningokockinfektion 
• Polio 
• Tuberkulos 
• Virala hemorragiska febrar exkl återfallsfeber 
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1.2 

• Hepatit A 
• Hepatit E 
• Kolera 
• Mjältbrand 
• Paratyfoidfeber 
• Pest 
• Rabies 
• Salmonellainfektion 
• Shigellainfektioner 
• Tyfoidfeber 

1.3 

• Gonorré 
• HIV 
• Klamydiainfektion 
• Syfilis 
• Ulcus molle 

2. Andra anmälningspliktiga sjukdomar än allmänfarliga 

  

2.1 

• Amöbainfektion 
• Infektioner av HTLV I 
• Infektioner av HTLV II 
• Invasiva infektioner av haem, influensae typ B 
• Infektioner av atypiska mykobakterier 
• MRSA 
• Malaria 
• Mässling 
• Nefropathia epidemica 
• Pneumokocker med nedsatt PC-reistens 
• Påssjuka 
• Röda Hund 
• Stelkramp 
• VRE 
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 2.2 

• Botulism 
• Campylobacterinfektion 
• Giardiainfektion 
• EHEC (Enterohaemorragiska E, coli 0157) 
• Legionärssjuka 
• Listerios 
• Papegojsjuka 
• Toxoplasmoinfektion 
• Trikinos 
• Tularemi 
• Versiniainfektioner 
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Högkostnadsskydd för sjukvård 
• Grundläggande regler 
• Vid "första" besöket 
• Vid "mellanliggande" besöket 
• Vid "sista" besöket 
• Frikortsbesök 
• Förlorat frikort 
• Hembesök och räkningsbesök 
• Frikort som anställningsförmån 
• Telefonrecept 
• Rekvisition av material 

Allmänt 
Högkostnadsskyddet är nationellt och gäller även för patienter från andra landsting. Frikort 
ska utfärdas för dessa patienter med tillämpning av de regler som gäller i patientens 
hemlandsting. Även en EU/EES-patient, som är berättigad till vårdförmån, betalar till 
landstinget samma vårdavgifter som personer som är bosatta i Sverige och omfattas därmed 
också av högkostnadsskyddet i hälso- och sjukvårdslagen.   

För patienter som är bosatta i länet är högsta belopp för att erhålla frikort för sjukvård 900 
kronor. 

Patienten ska själv bevaka sin rätt till högkostnadsskydd. 

Ett erhållet frikort berättigar till fri sjukvård enligt lag om allmän försäkring (AFL) hos 
Landstingets vårdgivare, vårdgivare med vårdavtal samt hos vårdgivare med ersättning från 
Landstinget enligt särskild lag. 

De grundläggande reglerna för högkostnadsskyddet finns i 26 § i Hälso- och sjukvårdslagen. 

Grundläggande regler 
Landstingets högkostnadsskydd för sjukvård gäller enligt följande regler: 

Frikortet gäller endast öppenvård 

Kvalificerande belopp: 

• 900 kronor 

Kvalificerande avgifter: 

• Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare i landsting. OBS! Förhöjd avgift vid räkning 
är högkostnadsgrundande. 
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• Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare med ersättning från Landsting enligt lag eller 
avtal 

• Avgift för inkontinensartiklar för vilka Landsting tar ut avgift 
• Patientavgift för viss nödvändig tandvård som omfattas av sjukvårdens patientavgifter. 

Inte kvalificerande avgifter: 

• Patientavgift inom företagshälsovården får inte inräknas i högkostnadsskyddet. 
• Patientavgift hos helt privata vårdgivare. 
• Patientavgift som betalas av asylsökande  får inte inräknas i högskostnadsskyddet. 
• Besök som är hälsovård t ex vaccinationer, mammografi, rökavvänjning, hälsokurva. 

Frikort gäller : 

• Vid besök för sjukvård hos Landstingets vårdgivare 
• Vid besök för sjukvård hos vårdgivare med ersättning från Landstinget enligt lag eller 

avtal 
• För inkontinensartiklar för vilka Landstinget tar ut avgift. Dessa är avgiftsfria i 

Landstinget i Jönköpings län 
• Vid besök för viss nödvändig tandvård som omfattas av sjukvårdens patientavgifter. 

Giltighetstid: 

• Tolv månader räknat från och med första kvalificerande avgiftstillfälle. 

Vid "första" besöket 
1. Högkostnadskortet erbjuds till patienten. 
2. På högkostnadskortets framsida antecknas patientens personnummer, namn och 

adress. Använd gärna patientbricka. 
3. På högkostnadskortets insida registreras besöket. Registreringen görs i löpande följd 

oavsett om besöket görs hos läkare eller hos annan vårdgivare (sjukvårdande 
behandling). 

4. Tidpunkt för besöket noteras med datumstämpel. Landstingets symbol i stämpeln visar 
att besöket ägt rum hos någon av Landstingets mottagningar. Vid sidan om stämpeln 
skriver Du Din signatur. Du ska även stämpla besökskvittot. (Denna stämpel talar om 
att besöket noterats i högkostnadskortet.) Om Du skulle sakna datumstämpeln, 
anteckna då mottagningens namn, länsbokstaven F, besöksdatum och signatur. 

5. Den vid vårdtillfället erlagda avgiften antecknas på avsedd plats. Summera även 
hittills betalda avgifter. 

För patient som redan har högkostnadskort görs notering enligt ovan på kortet.  

Har patienten glömt sitt högkostnadskort kan ett nytt kort utfärdas. 

Vid "sista" besöket 
Enligt reglerna för högkostnadsskyddet får de sammanlagda avgifterna inte överstiga 900 
kronor. Avgiften för det sista besöket kan därför understiga den för besöket fastställda 
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avgiften. För det sista besöket innan frikortet ska utfärdas ska avgiften således inte vara högre 
än att den sammanlagda summan på högkostnadskortet blir exakt 900 kronor. Avgiftskod 20 
alt 50. 

När registrerade belopp uppgår till sammanlagt 900 kronor, inklusive det sista beloppet 
utfärdas ett frikort. Glöm inte att notera det sista besöket i högkostnadskortet. 

Observera att patienten  själv får bestämma när frikort ska utfärdas och kan därför avstå 
från att räkna med de äldsta besöken. Om en patient inte accepterar att stryka första stämpeln i 
högkostnadskortet utan kräver att få tillbaka betalda patientavgifter (beloppet som överstiger 
900 kronor),  används utbetalningsblanketten som finns på intranätet. Ange orsak till 
återbetalningen, attestera och skicka till öppenvårdsredovisningen för utbetalning. 

Patienten kan samla kvitton för sjukvård istället för att använda sig av högkostnadskortet. 
Kvittona gäller då istället för högkostnadskortet, men bör för kontroll föras in i ett 
högkostnadskort i samband med att frikort utfärdas. Om patienten har både högkostnadskort 
och kvitton ska det kontrolleras att samma besök inte räknas mer än en gång. För säkerhets 
skull ska samtliga kvitton föras in på högkostnadskortet. 

Summera alla noterade avgifter på högkostnadskortet samt dra ifrån och stryk noteringar på 
de avgifter som är äldre än 12 månader. Frikort utfärdas om summan är 900 kronor. 
Observera att avgiften för det sista besöket ska anpassas så att summan blir exakt 900 kronor. 
Stryk över de rutor i högkostnadskortet som inte använts för noteringar och fyll i datum för 
utfärdande av frikortet. 

På frikortet antecknas: 

• patientens personnummer och namn 
• datum då frikortet utfärdas 
• var kortet utfärdats (stämpel) samt utfärdarens signatur 
• slutdatum för giltighet (ett år från och med datum för första registrering, månad 

skrivs med bokstäver) 

Om Du skriver fel på frikortet makulera detta och skriv ut ett nytt! 

Högkostnadskortet och/eller kvitton på erlagda avgifter, ska markeras (med stämpel eller 
påskrift) så att det tydligt framgår att ett frikort utfärdats. Allt material lämnas sedan åter till 
patienten. 

För privatläkare gäller : Kopian av frikortet insändes till 
ekonomiavdelningen/öppenvårdsredovisningen. 

Frikortsbesök 
Vid besök med frikort utfärdas sjukvårdskvitto på 0 kronor och frikortets nummer antecknas i 
avsedd ruta. 

Har patienten glömt frikortet ska patientavgift betalas. Patienten ska samtidigt upplysas om att 
återbetalning av patientavgiften kan ske mot uppvisande av frikort och patientkvitto. 
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Förlorat frikort 
Patient som förlorat sitt frikort ska kunna få ett nytt om högkostnadskortet och/eller kvitton på 
erlagda avgifter för det gamla frikortet uppvisas. Samma giltighetstid ska gälla på detta som 
på det förlorade kortet. Sådant ersättningskort (dubblett) ska kunna lämnas ut på alla ställen 
som utfärdar frikort.  

Hembesök och räkningsbesök 
Vid besök då patienten fått räkning och därefter betalat avgiften per postgiro/motsvarande kan 
besöksavgiften registreras på högkostnadskortet vid nästa besök. Patienten ska kunna visa att 
betalning skett. Detta kan ske med postens kvitto eller motsvarande. Om patienten inte har 
kvitto, t.ex. betalat via Internet, kontakta öppenvårdsredovisningen, som kan kontrollera när 
räkningen är betald. 

Frikort utfärdas inte i samband med hembesök eller "räkningsbesök, utan först när 
betalning skett. 

Frikort som anställningsförmån 
Patient med anställning där arbetsgivaren betalar sjukvårdskostnaderna, t.ex. statligt anställda, 
landstingsanställda m.fl. har rätt till registrering i högkostnadskortet. 

Telefonrecept 
När läkare ringer in ett recept till apoteket debiteras patienten en patientavgift på 100 kronor 
plus kostnaden för läkemedlet. Patienten betalar via en räkning som skickas hem per post. 

Patienten erhåller, vid betalning, ett klisterkvitto där det finns angivet 100 kronor Arvode. 
Dessa 100 kronor är högkostnadsgrundande för sjukvård och kvittot klistras in i 
högkostnadskortet för sjukvård. 

Rekvisition av material 
Rekvisition av högkostnadskort, frikort och plastfickor görs från centraldepån vid 
Länssjukhuset Ryhov. 

Vid "mellanliggande" besök 
Patient med anställning där arbetsgivaren betalar sjukvårdskostnaderna, t.ex. statligt anställda, 
landstingsanställda m.fl. har rätt till registrering i högkostnadskortet. 
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Vård av personer från andra länder 
• Asylsökande 
• EU/EES-länder 
• Hälso- och sjukvård till barn från andra länder 
• Konventionsländer 
• Patientavgifter för akut sjukvård för utländska medborgare 
• Reservnummer 
• Studerande från EU/EES-land 
• Studerande från icke EU/EES-land 
• Arbetande i Sverige från annan EU/EES-stat 
• Utlandssvenskar 
• Övriga flyktinggrupper 

Asylsökande 
Landstinget har ansvar för hälso- och sjukvård åt asylsökande. 

Samtliga asylsökande har rätt till: 
En hälsoundersökning, tolk, ev hjälpmedel samt sjukresor. 

Den inledande hälsoundersökningen är avgiftsfri och betalas av Migrationsverket. 

Asylsökande barn och ungdomar under 20 år får hälso- och sjukvård utan kostnad. Från och 
med 20-årsdagen gäller vanlig sjukvårdstaxa. 

Asylsökande har från och med 20-årsdagen rätt till: 
Akut sjukvård, vård som inte kan anstå och tandvård, mödrahälsovård, förlossningsvård, 
preventivmedelsrådgivning, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt smittskyddslagen. 

I verksamhet som är avgiftsfri, betalar inte heller asylsökande någon egenavgift. 

Vem är asylsökande? 

Asylsökande och vissa andra utlänningar har rätt att få ersättning enligt lagen om mottagande 
av asylsökande (LMA) genom att uppvisa ett tillfälligt LMA-kort. 

Kortets nummer anges på kvitton och annat debiteringsunderlag till ekonomiavdelningen. 

Om patienten inte har LMA-kort kan Migrationsverket kontaktas för besked (tel  
0771/235235). 

LMA-kort - lagen om mottagande av asylsökande (pdf)   
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Patientavgifter för asylsökande inom primärvård 
Frikortsförmån gäller inte.  

Läkarbesök 50:- 

Sjukvårdande behandling 25:- 

Telefonrecept 25:- 

  
Patientavgifter för asylsökande inom länssjukvård 

Vid första besök med remiss från primärvården eller ansvarig läkare för 
flyktingförläggningen. 

Läkarbesök 50:- 

Akuta remissbesök 0:- 

Sjukvårdande behandling 25:- 

Telefonrecept 25:- 

Tolk Sjukvården är skyldig att vid behov 
svara för att tolktjänst tillhandahålls. 
Kostnaden för detta är sjukvårdens 
ansvar. 

Uteblir patienten från tidsbeställt besök 
utan att meddela detta ska emellertid 
patienten debiteras en schablonmässig 
kostnad på 310 kronor per planerat 
tolktillfälle + patientavgiften. 

Vid återbesök efter att ha haft remiss från primärvården eller ansvarig läkare 
Läkarbesök 50:- 

Sjukvårdande behandling 25:- 

Vid besök utan remiss inom specialistsjukvården, t.ex. akutmottagningen 
Läkarbesök 300:- 

Sjukvårdande behandling 100:- 

  
Sjukhusvård 

Asylsökande med LMA-kort betalar ingen avgift vid vård på sjukhus.   

Debiteringsrutiner 

Kostnader för vård åt asylsökande debiteras ekonomiavdelningen, Landstingets kansli. 
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Ersättningens storlek baseras på öppenvårdsprislistan för utomlänsvård. Betald patientavgift 
räknas bort. 

Om kostnaden för sjukvård för en vårdkontakt överstiger 100.000 kronor ersätts denna särskilt 
av Migrationsverket. 

Läkarbesök i primärvård och 
länssjukvård 

1.830 kr* - 50 kr = 1.780 kr 

Besök hos annan vårdgivare 610 kr* - 25 kr = 585 kr               

Medicinsk service utan samband 
med läkarbesök, t ex provtagning 

Hela kostnaden för provet eller undersökningen 
debiteras Landstinget 

Smittskyddsfall, MHV, BHV och 
preventivmedelsrådgivning och 

abortrådgivning 

Hela kostnaden debiteras Landstinget 

Ambulanstransport 68 kr/km 

Hjälpmedel Kostnaden för inköp och anpassning för hjälpmedlet 
debiteras Landstinget 

Tolk 415 kronor per tillfälle 

Hälsoundersökningar 1.970 kronor för rutinhälsoundersökning (inkl tolk) 

* Priset justerat i början på året enligt prislista ”Utomlänsdebiteringar” som beslutas i 
december av Regionssjukvårdsnämnden. 

Övriga flyktinggrupper 

I avvaktan på ett lagförslag "lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl. (2008:344)" som 
träder i kraft den 1 juli 2008, införde Landstinget från den 15 april 2008 regler som syftar till 
att erbjuda gömda/papperslösa personer rätt till akut och annan omedelbar nödvändig 
vård inom Landstinget i Jönköpings län. 

Regeringen fortsätter att arbeta med frågan om en eventuell utvidgning av vården för 
asylsökande/papperslösa och i höst avger man svar. I avvaktan på slutgiltigt besked i denna 
fråga kvarstår fullmäktiges beslut från april 2008 om policy till gömda/papperslösa personer. 

Berättigad vård ska ges även om patienten inte har möjlighet att betala vid tidpunkten när de 
får vård. 

För gömda/papperslösa barn gäller samma regler för hälso- och sjukvård som för svenska 
barn. 

Flyktingar (kvotflyktingar och anknytningsflyktingar) som redan vid ankomsten till Sverige 
har fått sitt uppehållstillstånd och sina sista siffror i personnumret och som behöver 
hälsoundersökning, som är avgiftsfri, ska faktureras Migrationsverket , tel nr 0771/235235. 
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För flyktingar som fått uppehållstillstånd, men som  ännu ej blivit kommunplacerade, gäller 
LMA-kortet. Först när man blivit kommunplacerad med ett eget boende gäller samma villkor 
som för övriga länsbor. 

För kommunplacerade flyktingar, kvotflyktingar och flyktingar som fått permanent 
uppehållstillstånd (har de sista fyra siffrorna i personnumret) gäller samma regler som för 
svenskar. 

Patientavgifter för s.k. papperslösa personer är desamma som för asylsökande.  

EU/EES-länder 
EU/EES-länderna är Belgien, Cypern, Estland,  Frankrike, Grekland, Irland, Italien, 
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, 
Slovakien, Slovenien, Schweiz (EES-avtal gäller), Spanien, Storbritannien, Tjeckien, 
Tyskland, Ungern, Österrike, Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige. Nya länder: 
Bulgarien och Rumänien. 

För att styrka sin rätt till medicinskt nödvändig vård i Sverige, ska patienter från EU-länderna 
kunna uppvisa det europeiska sjukförsäkringskortet i plast. Gäller ej nordiska länder. 

Blanketterna E110, E111, E119 och E128  accepteras ej av Försäkringskassan. 

• Det europeiska sjukförsäkringskortet i plast (pdf) 
• EU-kort i olika länder (information på EU-kommissionens webbplats, nytt fönster) 

Hälso- och sjukvård till barn från andra länder 
Artikel 2 i FN:s barnkonvention säger att alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen 
får diskrimineras. I artikel 24 står det att alla barn har rätt till hälso- och sjukvård. 

Barn och ungdomar som kommer till Sverige för att stanna permanent eller för en längre tid, 
har behov av en hälsoundersökning så snart som möjligt efter ankomst. 

Barn under 18 år omfattas nationellt av samma rättigheter som svenska barn och följer 
barnhälsovårdens, skolhälsovårdens och folktandvårdens basprogram. "Gömda barn" som 
uppehåller sig i landet utan att vara varken asylsökande eller folkbokförda i landet har rätt till 
samma sjukvård som gäller för asylsökande barn.  

Landstinget i Jönköpings län har avgiftsfri hälso- och sjukvård för barn.  Det gäller barn och 
ungdomar under 20 år. Tandvård är också avgiftsfri för barn. Tandvård för asylsökande barn 
som fyllt 18 år debiteras enligt gällande tandvårdstaxa. 

Undantaget från denna huvudregel gäller utländska medborgare, t.ex. turister och planerad 
vård för utlandssvenskar samt vaccinationer som tas inför en utlandssemester. 

Målgrupper med rätt till kostnadsfri hälsoundersökning inom landstinget 

• Flyktingbarn/asylsökande med eller utan förälder. 
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• Anknytningsbarn som kommer till förälder som redan finns i Sverige 
• Barn som immigrerar till Sverige med en eller två föräldrar 
• Adoptivbarn 
• Barn och ungdomar från östra och sydöstra Europa 

Behovet och omfattningen av hälsoundersökning varierar beroende på vilket land barnet 
kommer från. Barn från Skandinavien, Centraleuropa, USA, Canada, Australien och Nya 
Zeeland behöver normalt ingen hälsoundersökning. 

Utländska barn och ungdomar under 20 år,  som omfattas av sjukvårdskonvention eller EES-
avtalet, betalar ingen patientavgift. Från och med 20-årsdagen gäller vanlig sjukvårdstaxa. 

Försäkringskassan debiteras (enligt öppenvårdsprislista för utomlänsvård) för vård av barn 
som omfattas av sjukvårdskonvention eller EES-avtal. Kopia av EU-kortet bifogas för EES-
patienter och ID-handling för konventionspatienter. 

Om patienten saknar EU-kort eller ej omfattas av sjukvårdskonvention ska avgift enligt 
öppenvårdsprislista för utomlänsvård erläggas.  

Konventionsländer 
Konventionsländerna är Algeriet, Australien, Québec och Israel.  

Danmark, Norge, Island, Finland och Sverige tillhör den Nordiska konventionen (behöver ej 
uppvisa EU-kort). 

Patientavgifter för akut sjukvård för 
utländska medborgare 

  
OBS!  Kopia tas på patientens id-handling/pass om patienten ej kan betala vid 
vårdtillfället. 

  

Algeriet Patienten ska kunna styrka sin algeriska identitet med försäkringsintyg 
eller pass. Betalar 300 kronor för ett akut öppenvårdsbesök i 
specialistsjukvården och 150 kronor i primärvården. Patienten betalar 80 
kronor/vårddygn för akut slutenvård. Resten enligt DRG-poäng faktureras 
försäkringskassan. Kopia på patientens id-handling medsändes till FK. 

Australien Patienten ska kunna styrka sin nationalitet med pass eller försäkringsintyg. 
Betalar 300 kronor för ett akut öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och 
150 kronor i primärvården. Patienten betalar 80 kronor/vårddygn för akut 
slutenvård. Resten enligt DRG-poäng faktureras försäkringskassan. Kopia 
av patientens id-handling medsändes till FK 

Belgien Sorterar under EES-avtalet och gäller anställd, egenföretagare eller 
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familjemedlem till sådan och bosatt medborgare i Belgien. Reglerna gäller 
vid tillfälligt besök i Sverige, samt när vårdbehovet har uppstått under 
vistelsen här. Patienten ska kunna styrka sin försäkringstillhörighet 
med det nya europeiska sjukförsäkringskortert i plast. 

Patienten betalar 300 kronor för ett akut öppenvårdsbesök i 
specialistsjukvården och 150 kronor i primärvården. Resten enligt 
regionavtalets taxa faktureras försäkringskassan. Kopia av patientens EU-
kort medsändes. Saknar patienten EU-kortet, ska han betala 1.830 kr* för 
ett läkarbesök inom primärvård och specialiserad vård och 610 kr* för 
sjukvårdande behandling.  Vid akut slutenvård betalar patienten 80 
kronor/vårddygn om han innehar EU-kortet. Resten enligt DRG-poäng 
faktureras FK. 

Bulgarien Se regler för Belgien 
Danmark Patienten ska kunna styrka sin danska nationalitet. Patienten betalar 300 

kronor för ett öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och 150 kronor i 
primärvården. Resten upp till regionavtalet faktureras FK.  För akut 
slutenvård betalar patienten 80 kronor/vårddygn. Resten enligt DRG-
poäng faktureras FK. Uppgifter om patientens namn och fullständiga 
adress medsändes till FK.  

Estland Se regler för Belgien 
Finland Se regler för Danmark 

Frankrike Se regler för Belgien 
Grekland Se regler för Belgien 

Irland Se regler för Belgien 
Island Se regler för Danmark 
Israel Konventionen gäller endast vid förlossningsvård. Patienten ska kunna 

uppvisa intyg från behörig institution ( försäkringskassa ). För akut 
slutenvård betalar patienten 80 kronor/vårddygn. Resten enligt DRG-
poäng faktureras FK. 

Italien Se regler för Belgien 
Lettland Se regler för Belgien 

Lichtenstein Se regler för Belgien 
Litauen Se regler för Belgien 

Luxemburg Se regler för Belgien 
Nederländerna Se regler för Belgien 

Norge Se regler För Danmark 
Polen Se regler för Belgien  

Portugal Se regler för Belgien 
Québec Personer från staten Quebec som arbetar eller studerar i Sverige samt 

medföljande familjemedlemmar till sådana betalar som svenskar för 
sjukvård. ( Vistelsetid max ett år). Resten enligt regionavtalet (öppen vård) 
och DRG-poäng (sluten vård) debiteras försäkringskassan. Patienten ska 
förete dels ett försäkringsintyg från Quebec och dels ett intyg om 
arbetstillstånd eller om inskrivning vid läroanstalt i Sverige och omfattas 
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av den svenska lagstiftningen om studiestöd. 
Rumänien Se regler för Belgien 
Schweiz Se regler för Belgien 
Spanien Se regler för Belgien 

Storbritannien Se regler för Belgien. 
Tyskland Se regler för Belgien 
Ungern Se regler för Belgien 

Österrike Se regler för Belgien 
Övriga länder Patienter från övriga länder betalar full avgift enligt regionavtalet, 1.830 

kr* för läkarbesök och 610 kr* för sjukvårdande behandling. För akut 
slutenvård betalar patienten enligt DRG-prislista. 

* Priset justerat i början på året enligt prislista ”Utomlänsdebiteringar” som beslutas i 
december av Regionssjukvårdsnämnden. 

Reservnummer 
Patienter från andra länder, t ex asylsökande har bara sex siffror i sitt personnummer. Våra 
datasystem behöver tio siffror för att kunna registrera patienten. För detta ska Tidboks 
reservnummerrutin användas. För Medidoc och Tanders användare gäller: Under dagtid 
erhålls reservnummer hos Kundservice på IT-centrum, telefon 036-32 42 95. På kvällar och 
helger hos receptionen vid länets akutmottagningar.  

Utlandssvenskar  

Definition av utlandssvensk 

Svensk medborgare utflyttad från Sverige. För planerad vård gäller att den ges i det landsting 
man flyttade ut från för att den ska gälla som subventionerad. 

Barn födda utomlands av svenska föräldrar eller ena parten är svensk, gäller att barnet har ett 
svenskt medborgarskap, helt eller dubbbelt, för att få subventionerad vård. Som hemlandsting 
gäller det som föräldrarna/föräldern flyttade ut från. 

Utlandssvenskar skall kunna uppvisa ett giltigt svenskt pass. 

Utlandssvenskar som bor i ett EU/EES-land 

Patienten betalar samma patientavgift som hemmasvenskar för akut sjukvård. De måste styrka 
sin rätt till akut sjukvård i Sverige genom EU-kortet. Försäkringskassan faktureras sedan 
resterande kostnad. EU-kortet bifogas. Om patienten inte har detta kort måste han betala full 
avgift enligt öppenvårdsprislistan för utomlänsvård. 

För att få planerad vård i Sverige ska patienten styrka denna rätt med med intyg E112 från sitt 
bosättningsland. Försäkringskassan faktureras sedan resterande kostnad. Om patienten inte 
har detta intyg måste han betala fullt pris enligt regionprislistan. 
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Utlandssvenskar som bor i ett konventionsland 

Patienten betalar samma avgift som hemmasvenskar för akut sjukvård. Resten faktureras 
Försäkringskassan. Kopia på patientens ID-handling bifogas. 

Patienten betalar 480 kronor för ett öppenvårdsbesök när det handlar om planerad vård. 
Vårdlandstinget svarar för den resterande kostnaden. Denna rättighet gäller bara i det 
landsting där patienten var folkbokförd när han flyttade från Sverige. 

Utlandssvenskar som är bosatta i Kanada, Nya Zeeland, USA, Monaco eller 
Andorra 

Patienten betalar samma patientavgift som hemmasvenskar för akut sjukvård. Vårdlandstinget 
svarar för den resterande kostnaden. Denna rättighet gäller bara i det landsting där patienten 
var folkbokförd när han flyttade från Sverige. 

För planerad sjukvård betalar patienten hela vårdkostnaden själv. 

Utlandssvenskar som är bosatta i övriga länder utan konventioner eller 
utanför EU/EES 

Patienten betalar som hemmasvenskar för akut sjukvård. Vårdlandstinget svarar för den 
resterande kostnaden. 

För planerad sjukvård betalar patienten 480 kronor/besök. För slutenvård är kostnaden 
800/vårddygn. 

Denna rättighet gäller bara i det landsting där patienten var folkbokförd när han flyttade från 
Sverige. Vårdlandstinget svarar för den resterande kostnaden. 

Vissa utlandssvenskar i utvecklingsländer 

Missionärer, präster och volontärer i utvecklingsländer bör få öppen vård till samma kostnad 
som hemmasvenskar. Dessa personer bör få sluten vård (akut och planerad) till den högsta 
slutenvårdsavgiften för hemmasvenskar, 80 kronor.  

Studerande från EU/EES-land 
Studerande från EU/EES-land har rätt till nödvändig vård, förebyggande mödra- och 
barnhälsovård, förlossningsvård samt kontrollundersökningar. Detta under förutsättning att 
studenten kan uppvisa EU-kortet från behörig institution i sitt hemland.  

Under förutsättning att studenten kan styrka sin rätt till vårdförmån genom att uppvisa EU-
kortet, betalar personen i fråga samma vårdavgift som bosatta inom landstinget. Därefter 
faktureras försäkringskassan den resterande vårdkostnaden. 
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Studerande från icke EU/EES-land 
Utländsk student (ej EU/EES), som ska studera i Sverige i mer än ett år, måste ha 
uppehållstillstånd. I och med han/hon får uppehållstillstånd blir man också folkbokförd på den 
adress där man är bosatt och får de fyra sista siffrorna i personnumret. Landstinget har 
vårdansvaret och man är att jämställa med övriga länsbor. 

Om patienten inte betalar kontant är patientavgiften 25 kronor högre. Vid akuta besök, samma 
regler för förhöjd avgift som för länsbor. 

Arbetande i Sverige från annan EU/EES-stat 
Personer som arbetar i Sverige under högst 12 månader, som kommer från andra EU/EES-
stater, är i regel registrerade i den svenska Försäkringskassan. Försäkringskassan betalar 
ersättning till landstinget för både nödvändig och planerad vård för denna kategori patienter 
som inte är bosatta i Sverige. Patienten ska ha ett giltigt svenskt arbetsgivarintyg som utfärdas 
av arbetsgivaren. Detta gäller även familjemedlemmar. 

Om anställningstiden överskrider 12 månader bör personen ifråga folkbokföra sig i Sverige 
och har då tillgång till hälso- och sjukvården som övriga bosatta i landstinget. 

För person som är inskriven i svensk Försäkringskassa gäller fortfarande ovannämnda 
sjukvårdsförmåner och villkor. 
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Remissregler, remissrätt och remisskrav 
• Remissrätt 
• Remisskrav till specialistläkare inom länssjukvård 

Remissregler 
Landstinget i Jönköpings län har inte remisskrav till vare sig specialistsjukvård eller 
sjukgymnast i öppen vård. 

• Vid remissbesök från primärvård till länssjukvård och till privat specialist erläggs 
patientavgift med 150 kronor vid första remissbesöket. 

• Vid remissbesök inom länssjukvården betalas 300 kronor för alla remissbesök. 
Konsultbesök är däremot avgiftsfria. 

• Vid akuta remissbesök för samma sjukdom inom samma dygn tas ingen patientavgift 
ut. 

• Vid remissbesök för röntgen- och laboratorieundersökningar, som sker till följd av 
läkarbesöket, tas ingen patientavgift ut. För provtagning som sker utan samband med 
läkarbesök tas ut en patientavgift på 100 kronor. 

Remiss från privatläkare verksamma enligt lag om 
läkarvårdsersättning eller vårdavtal med Landstinget 

• För läkarbesök inom länssjukvården efter remiss från privat allmänläkare betalar 
patienten 150 kronor. 

• För läkarbesök inom länssjukvården efter remiss från privat specialist betalar 
patienten 300 kronor. 

• Patienten betalar ingen patientavgift för laboratorie- och röntgenundersökning efter 
remiss från privatläkare. 

Remiss från skolläkare 
Skolläkare har rätt att remittera elev eller studerande till primärvård och specialistsjukvård. 
Oftast omfattas dessa patienter av regeln för fri barnsjukvård. Om så inte är fallet betalar 
patienten 150 kronor resp 300 kronor för ett läkarbesök. Skolläkare får remittera för lab och 
röntgen för sjukvård på landstingets bekostnad. 

Remiss från helt privata läkare 
För undersökning eller behandling av läkare som sker efter remiss från läkare utan avtal med 
landstinget betalas patientavgift. Helt privata läkare betalar själva för lab och röntgen. 
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Remiss från företagshälsovård 
Vid läkarbesök efter remiss från företagshälsovård betalar patienten 150 kronor i primärvård 
och 300 kronor vid specialistmottagning. Företagsläkare får remittera för lab och röntgen för 
sjukvård på landstingets bekostnad.   

Remissrätt 

Allmänläkares remissrätt 

Allmänläkare i primärvården har rätt att remittera patient för öppen vård och tjänster inom 
medicinsk service vid annan vårdenhet i vårdlandstinget eller patientens hemlandsting. 
Remiss för specialistsjukvård och för valfri vård inom Sverige ska däremot utfärdas av 
remissansvarig specialistläkare vid aktuell klinik på sjukhuset. 

Remissrätt för privatläkare verksamma enligt lag om läkarvårdsersättning 

Privatläkare kan remittera utomlänspatient till annan vårdenhet inom Landstinget om 
patienten behöver specialistsjukvård. Om patienten behöver kostsam vård t.ex. dagkirurgi 
eller sluten vård, ska remissen godkännas av patientens hemlandsting. 

Tjänster inom medicinsk service får beställas alternativt inom vårdgivande landsting eller 
patientens hemlandsting. 

Remiss för högspecialiserad vård 
Remiss för högspecialiserad vård och valfri vård inom Sverige för patienter från Landstinget i 
Jönköpings län ska godkännas av verksamhetschef inom aktuell specialitet/klinik med 
budgetansvar.  Remiss för käkkirurgi skall godkännas av verksamhetschef vid käkkirurgen. 

  

Remisskrav till specialistläkare inom länssjukvård samt 
till sjukgymnast 
För att en patients hemlandsting ska ersätta ett vårdlandsting förutsätts att hemlandstingets 
remisskrav följs. Se tabell. 

Sjukvårds-huvudman  Läkare  Sjukgymn Undantag 
Stockholms läns landsting Nej Nej   
Landstinget i Uppsala län Nej Nej   
Landstinget Sörmland Nej  Nej   
Landstinget i Östergötland Nej Nej   
Landstinget i Nej Nej   
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Jönköpings län 

Landstinget Kronoberg Nej Nej   
Landstinget i 
Kalmar län 

Nej Nej   

Landstinget Blekinge Nej Nej   
Region Skåne Nej Nej   
Landstinget Halland Nej Nej   
Västra Götalands-regionen Nej Nej   
Landstinget i Värmland  Ja  Nej Psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, 

gynekologi, barn- och ungd medicin samt 
STD-mottagning. 

Örebro läns landsting  Ja Nej Psykiatri, gynekologi, barnmedicin och 
STD-mottagning 

Landstinget Västmanland Ja  Nej   
Landstinget Dalarna Ja  Nej  Barnmedicin, gynekologi och psykiatri. 

Även klinisk mammografi och smittskydd 

Landstinget Gävleborg Nej  Nej Läkare i gynekologi samt läkare i barn- 
och ungdomspsykiatri 

Landstinget Västernorrland Nej Nej   
Jämtlands läns landsting  Ja Nej Barn- och ungdomspsyk, infektion, delar 

av hudkliniken (STD-verksamhet), 
gynekologi, psykiatri och barnmedicin 

Västerbottens läns landsting  Ja Nej • Patient vars sjukdomar 
faller under smitt-
skyddslagen 

• Patient som söker 
psykiatrisk vård 

• Kvinnor med 
gynekologiska besvär 

• Barn under ett år 
• Patient som söker för STD 

Norrbottens läns landsting Ja Nej   
Gotlands kommun Nej Nej Remisstvång till barnmedicin för barn 

över 2 år. 
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Avtal med andra landsting 
• Avtal inom Sydöstra sjukvårdsregionen 
• Avtal med Halland 
• Avtal med Kronoberg 
• Avtal med Västra Götaland 

  

Avtal med Sydöstra sjukvårdsregionen 
(Jönköping, Kalmar och Östergötland) 

Patient bosatt inom Sydöstra sjukvårdsregionen kan fritt, utan remiss, söka primärvård, 
länssjukvård eller privat vårdgivare som har vårdavtal med något av landstingen. 

När det gäller hörapparatutprovning finns avtal mellan Landstinget i Östergötland och en 
privat vårdgivare i Linköping. 

För högspecialiserad vård vid Universitetssjukhuset i Linköping gäller att remiss skall 
utfärdas av remissansvarig läkare i patientens hemlandsting. 

• Patienten betalar de patientavgifter som gäller inom vårdlandstinget 
• För högkostnadsskydd gäller hemlandstingets regler 
• Hemlandstinget debiteras enligt utomlänsprislista 

Avtal med Halland 
Avtalet ger rätt för invånare i kommunerna kring länsgränsen att söka vård i varandras 
landsting. 

I mån av tillgänglighet ger avtalet också övriga länsinvånare i Hallands läns landsting rätt att 
söka vård inom Landstinget i Jönköpings län på samma grunder som länsbor och vise versa. 

• Vård hos distriktssköterska ska normalt ske i hemlandstinget 
• Hemlandstingets remissregler gäller. (Remisskrav till sjukgymnast) 
• Behöver patient från Halland regionsjukvård ska remiss undertecknas av 

remissansvarig läkare i hemlandstinget. Detta gäller även vid vård på onkologiska och 
neuroortopediska kliniken på Länssjukhuset Ryhov 

• Avtalet inkluderar även specialisttandvård som ingår i hälso- och sjukvård 
• Patientavgift erläggs enligt vårdlandstingets regler 
• Högkostnadsskydd tillämpas enligt hemlandstingets regler 
• Regler för sjuk- och behandlingsresor tillämpas enligt hemlandstingets regler 
• Hemlandstinget debiteras enligt utomlänsprislista 
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Avtal med Kronoberg 
Avtalet innebär att patienter från de båda landstingen fritt och utan remiss kan söka 
primärvård, öppen- och sluten specialistsjukvård inkl psykiatri inom såväl Jönköpings som 
Kronobergs landsting. Avtalet omfattar också vård hos privata vårdgivare med avtal och 
verksamma enligt lag. 

• Remiss till högspecialiserad vård måste godkännas och undertecknas av behörig läkare 
i hemlandstinget 

• Patienten betalar patientavgift enligt vårdlandstingets regler 
• Högkostnadsskyddet tillämpas enligt vårdlandstingets regler 
• Patienter erhåller ersättning för sjukresor enligt hemlandstingets regler 
• Patientens behov av hjälpmedel ska tillgodoses inom hemlandstinget. Dock kan 

hjälpmedel som behövs akut lånas ut kortare tid 
• Hemlandstinget debiteras enligt utomlänsprislista 

Avtal med Västra Götaland 
Det tidigare vårdavtalet med Västra Götaland upphörde att gälla den 1 januari 2003. 

Från och med den 1 april 2003 gäller att patienter folkbokförda i Västra Götalandsregionen 
fortfarande utan remiss kan göra vanliga enkla öppenvårdsbesök i Landstinget i Jönköpings 
län. 

För mer kostsam vård t.ex. dagkirurgi, operationer och slutenvård krävs alltid en 
betalningsförbindelse för att hemlandstinget ska betala för vården. Denna 
betalningsförbindelse utfärdas av Vårdslussen i Göteborg, telefon 020-44 55 55, fax 031-63 
06 50. 

Patienter som är folkbokförda inom Landstinget i Jönköpings län kan också fritt utan remiss 
göra vanliga enkla öppenvårdsbesök inom landstingsfinansierade sjukvårdsinrättningar i 
Västra Götaland. För mer kostsam vård t.ex. dagkirurgi, operationer och slutenvård krävs 
alltid en valfrihetsremiss från remissansvarig specialistläkare i hemlandstinget. 
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Patientavgifter i slutenvården 
• Avgifter i slutenvård 
• Barn 
• För vilka dagar betalar patienten? 
• Högkostnadsskydd och sluten vård 
• Patientgrupper med avgiftsfrihet 

Avgifter i slutenvård 
För dag 1-10, inom samma vårdtillfälle, uttages 80 kr per betalad vårddag. Därefter uttages 60 
kr per vårddag. 

Med samma vårdtillfälle menas vård på samma klinik. Vid överflyttning till annan klinik eller 
annat sjukhus påbörjas nytt vårdtillfälle.   

Barn 
Barn och ungdomar under 20 år har avgiftsfri sluten vård. Från och med 20-årsdagen gäller 
vanlig sjukvårdstaxa. 

För vilka dagar betalar patienten? 
Patienten betalar för samtliga vårddagar utom för permissionsdagar. Patienten betalar för 
inskrivningsdag, men inte för utskrivningsdag. Detta gäller även om patienten flyttas till 
annan avdelning, klinik eller annat sjukhus under pågående vårdtid. 

Om patienten skrivs in och ut samma dag tas en slutenvårdsavgift ut. 

Högkostnadsskydd och sluten vård 
Patientavgiften för sluten vård är inte högkostnadsgrundande. 

Patientgrupper med avgiftsfrihet 

Värnpliktiga 

Patient som fullgör värnpliktstjänstgöring inklusive vapenfri tjänst betalar ingen patientavgift 
för sluten vård. Patientens hemlandsting står för patientavgiften till dessa patienter. 
Hemlandstinget faktureras den totala kostnaden enligt NordDRG-prislista. 
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Anhållna och intagna på kriminalvårdsanstallt  

Patient som är anhållen, häktad eller intagen på kriminalvårdsanstallt betalar ingen 
patientavgift för sluten vård. Hemlandstinget står för patientavgiften till dessa patienter. 
Hemlandstinget faktureras den totala kostnaden enligt NordDRG-prislista.   

Rättspsykiatrisk vård 

Kriminalvården står för kostnaderna för rättspsykiatrisk utredning av häktade och intagna på 
kriminalvårdsanstallt. Dessa patienter betalar ingen patientavgift.   

Den som ges rättspsykiatrisk vård som brottspåföljd efter beslut av domstol 
står hemlandstinget för vården till dessa patienter och debiteras vårdavgift. Dessa patienter 
debiteras patientavgift. 

Smittskyddslagen (2004:168)  

Sluten vård, öppen vård och läkemedel är kostnadsfri för patienter som behandlas 
för samhällsfarlig sjukdom. Du hittar mer information i Smittskyddsförordningen 2004:255 
(öppnas i nytt fönster).Detta gäller alla svenska medborgare som är inskrivna hos 
Försäkringskassan.   

Asylsökande 

Asylsökande med LMA-kort betalar ingen avgift vid sjukhusvård. 
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Inskrivning, permission och 
anhörigförmåner 

• Inskrivningsregler 
• Permissionsregler 
• Anhörigförmåner 

Inskrivningsregler 
Gränsdragning - öppen eller sluten vård? 

Det är alltid behandlande läkare som avgör om patienten ska skrivas in för sluten vård. Från 
och med den tidpunkt patienten är inskriven är vården att beteckna som sluten vård. 

Identitet 

Försäkra dig alltid om att patienten har uppgivit rätt identitet. 

Rätt folkbokföringsadress 

Tänk på att dokumentera samtliga uppgifter som efterfrågas på inskrivningssedeln alternativt i 
SPAS eller EBBA. Det är viktigt att kontrollera att den adress som patienten uppger 
överensstämmer med folkbokföringsadressen. Detta för att kunna debitera rätt landsting efter 
avslutad vårdtid. Det är alltid patientens hemlandsting som har betalningsansvar för vården. 
Hemlandstinget är det landsting där patienten är folkbokförd.  

Permissionsregler 

Betalning vid permissioner 

För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar patienten 
ingen patientavgift. 

Resdag 

Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att gå på permission. Som 
resdag räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad permission.  

Permissionsdag 

Som permissionsdag räknas den dag då patienten vistas utanför sjukhuset i minst 12 timmar 
mellan kl 00.00 och kl 24.00.  Detta gäller även de dagar när man reser till och 
från  sjukhuset.  
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Omfattning av permissionen 

Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar. 
Undantag: Avsteg från denna regel får i undantagsfall göras för patienter som vårdas på 
psykiatriska kliniken och där permissionen ingår som ett led i behandlingen.  

Anhörigförmåner 
När en patient får specialistvård långt från den egna bostadsorten kan ekonomisk ersättning 
ges till anhöriga för patienthotell i samband med vistelse hos patienten. Specialistvården ska 
ha initierats av landstinget. 

Ersättning vid vård av vuxna 

Ersättning för patienthotell till anhöriga vid vård av vuxna kan ges undantagsvis. Det ska 
handla om avancerad medicinsk behandling eller om behov av närvaro finns av anhörig för 
stöd/kommunikation mellan vården och patienten. Det krävs ett särskilt läkarintyg 
från remitterande enhet för att ersättning ska kunna betalas ut. Det som ska framgå av intyget 
är patientens diagnos och behandling, när och var behandlingen är planerad samt behovet 
patienten har av att anhörig medföljer. Vården ska pågå i mer än en dag antingen som sluten 
eller öppen vård med boende på patienthotell eller motsvarande.  

Ersättning ges till 

• Patientens make/maka/motsvarande eller barn. 
• Annan närstående person till patienten. 

Ersättning ges normalt endast till en anhörig/närstående åt gången. Undantag från detta kan 
gälla minderåriga barn/syskon. 

Ersättning ges inte för normala besökstillfällen hos anhörig. 

Ersättning lämnas för övernattning på patienthotell eller motsvarande.  

Ersättning vid vård av barn 

Ersättning kan betalas ut till anhörig till barn fram till dagen innan barnet fyller 20 år och som 
på hemlandstingets initiativ vårdas för specialistvård. Vården ska pågå i mer än en dag 
antingen som sluten vård eller öppen vård med boende på patienthotell eller motsvarande. 

Ersättning ges till patientens föräldrar eller motsvarande och eventuellt syskon som inte är 
äldre än 12 år. 

Ersättning ges i samband med hela vårdtillfället. 
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Ersättning lämnas för 

• Resor 
• Resekostnader för föräldrar till barn regleras i sjukresereglementet. 
• Övernattning på patienthotell eller motsvarande. 

Övernattning på BB 

Make/partner som övernattar på BB betalar 80:- inkl frukost, enbart frukost 40:-. 
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Högriskskydd för organdonatorer 
Särskilt högriskskydd för levande donatorer 
Det finns ett särskilt högriskskydd för levande donatorer av organ och vävnader. Skyddet 
omfattar utredningar och operation i samband med donation. Skyddet innebär att donatorns 
arbetsgivare har rätt till ersättning från sjukförsäkringen för sina kostnader för sjuklön. Den 
enskilde får ersättning från den första dagen i en sjukperiod (karensdagen). 

Informera patienten om att begära läkarintyg, där det framgår att den försäkrade är donator 
och vilket organ/vävnad som eventuellt ska doneras. 

Donatorn har också rätt att i samband med donationsingrepp få full ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst och andra kostnader som är relaterade till donationsingreppet. Dessa kostnader 
ersätts av landstinget. 
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Vård av personer i andra länder 
• Asylsökande 
• Turist från EU/EES-land 
• Definition av utlandssvenskar  
• Utlandssvenskar 

  

Asylsökande 
Landstinget har ansvar för hälso- och sjukvård åt asylsökande. Samtliga asylsökande har rätt 
till: En hälsoundersökning, tolk, eventuella hjälpmedel samt sjukresor.   

Asylsökande under 18 år har rätt till: 
Dessa barn har samma rätt till hälso-,  sjuk- och tandvård som svenska barn. 

Asylsökande över 18 år har rätt till: 
Akut sjukvård och tandvård, mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning, 
vård vid abort samt vård och åtgärder enligt Smittskyddslagen. 

Vem är asylsökande? 

Asylsökande ska kunna visa upp ett tillfälligt LMA-kort. Kortets nummer anges på 
debiteringsunderlag till Ekonomiavdelningen. Om patienten inte har LMA-kort kan 
Migrationsverket kontaktas för besked, telefon 036 - 34 57 00. 

Asylsökande debiteras ingen patientavgift för sluten vård. 

OBS! Kopia tas på patientens id-handling/pass om patienten ej kan betala vid 
vårdtillfället. 

En patient som är turist från EU/EES-land - krav på EU-
kort 
För att styrka sin rätt till subventionerad akut vård i Sverige ska en patient från ett annat 
EU/EES-land kunna uppvisa EU-kort. En EU/EES-patient som har EU-kort betalar vanlig 
patientavgift. Saknas EU-kort får patienten själv betala hela vårdkostnaden kontant. Patienter 
från konventionsländer har rätt till akut sjukvård vid tillfällig vistelse i Sverige på samma 
avgiftsvillkor som Svenskar. Patienter från konventionsländer ska kunna legitimera sig med 
pass eller annat personintyg. 

Definition av utlandssvenskar 
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Svensk medborgare utflyttad från Sverige. För planerad vård gäller att den ges i det landsting 
man flyttade ut från för att den ska gälla som subventionerad. 

Barn födda utomlands av svenska föräldrar eller ena parten är svensk, gäller att barnet har ett 
svenskt medborgarskap, helt eller dubbelt, för att få subventionerad vård. Som hemlandsting 
gäller det som föräldrarna/föräldern flyttade ut från. 

Utlandssvenskar 
Utlandssvenskar som bor inom EU/EES och vistas tillfälligt i Sverige ska kunna uppvisa EU-
kort för att få rätt till subventionerad patientavgift vid akut sjukvård. Om patienten söker för 
planerad sjukvård måste han betala hela vårdkostnaden själv. Svenska medborgare som bor i 
länder som Sverige har konvention med betalar samma patientavgift som patienter boende i 
Sverige. För planerad vård betalar utlandssvensk från konventionsland hela vårdkostnaden 
själv. 

Du hittar mer information om Vård av personer från andra länder - sammanställning av 
bestämmelser från Sveriges Kommuner och Landsting (pdf) 

Mer information finns också under rubriken Vård av personer från andra länder i öppenvård. 

155



60   

 

Transport av avlidna 
Allmänt 
Landstinget har ett yttersta ansvar för att den som avlider på allmän plats eller i en 
privatbostad införs till bårhus. Kommunen har motsvarande ansvar för särskilda boenden. 
Polisen ansvarar vid transport för rättsmedicin. Sjukvårdshuvudmannens ansvar upphör när 
kroppen utlämnas för bisättning/kistläggning. 

Kostnadsansvar 
Landstinget utför eller betalar transport 

• till sjukhus för obduktion som initierats av läkare 
• vid tillkommande transportkostnader för borttagning av implantat 
• vid hemtransport av avlidna utanför landstingsområdet vid vård enligt 

specialistremiss. Dödsboet betalar egenavgift om 300 kronor (Lf 1986, § 17). 
Dödsboet betalar övriga transporter. I de fall entreprenör ej direktfakturerar 
transportkostnad för avliden är dödsboets kostnad lika med landstingets självkostnad 
samt ett påslag för administration om 300 kronor (Ls 1997, § 127). 

Faktureringsadress: Landstingets kansli, Fakturaenheten, Box 1024, 551 11 Jönköping. Märk 
fakturan med ansvarsnr 900008. 
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Sekretess 
Regler för sekretess och tystnadsplikt 

Regler för kvarskrivna patienter 

En kvarskriven patient, som är bosatt här i vårt landsting, är av sekretesskäl fortfarande folkbokförd i sitt gamla 

hemlandsting. Enligt en överenskommelse ska dessa patienter behandlas som om de vore skrivna här, dvs. har 

rätt till planerad vård, som normalt vi måste ha en betalningsförbindelse  för. 

Landstinget, där patienten fortfarande är formellt folkbokförd, ska ej debiteras vårdkostnaden. 

 

*** 

(länkar i texten fungerar ej) 

 

 

 

157



BILAGA 8 

 LK10-0037

 

 

       
 
 

      

 

Revidering av "Regelbok för vårdval i Jönköpings län"  
Kursiv stil= ändring/tillägg 

3 Uppdrag 
Vårdenhetens uppdrag omfattar planerad och oplanerad vård i form av rådgivning, 
utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning. 
Uppdragets bredd förutsätter multiprofessionell teamsamverkan. Uppdraget ska 
genomföras vid vårdenheten eller i dess närhet. Del av uppdraget kan utföras av 
underleverantörer eller via filialer. 

3.5 Jour och beredskap 
 
Jourmottagning 
 
Verksamhetsansvarig Samordningsansvarig 
Jourmottagningen har en samordningsansvarig  verksamhetsansvarig som 
planerar verksamheten och fördelar arbetspass mellan vårdenheterna.  
 
Den ansvariges uppdrag är att samordna produktion och bemanningsschema 
samt beställa läkemedel och förbrukningsmaterial till jourmottagningen. 
 

3.7 Hemsjukvård och palliativ vård 
Med hemsjukvård avses hälso- och sjukvård som genom huvudmannens åtagande 
och ansvar ges i patientens bostad och där vårdbehovet är sammanhängande i mer 
än två veckor. Patienten registreras som mottagare av hemsjukvård och får en 
individuell vårdplan. 
 
Hemsjukvård är en dygnet-runt-verksamhet som ska tillgodose behovet av både 
planerade och akuta hembesök. 
 
Vårdenheten ansvarar för hemsjukvård och basal palliativ vård till de patienter 
som valt vårdenheten och kan vid behov remittera till enheten för specialiserad 
palliativ vård enligt gällande Faktadokument. Ansvaret omfattar medicinska 
insatser, omvårdnadsinsatser och rehabilitering. För att rehabiliteringen ska ha 
kvarstående effekter krävs att all personal har ett rehabiliterande förhållningssätt 
som stödjer och stimulerar patientens egen förmåga. Vårdenheten ska arbeta 

158



BILAGA 8 
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enligt överenskommelsen ”Vård under eget ansvar” som träffats mellan 
Landstinget och länets kommuner. 
 
Vårdenheten ansvarar även för vård som inte kan anstå hos hemsjukvårdspatienter 
som har valt en annan vårdenhet men bor eller vistas i vårdenhetens geografiska 
närområde. 
 
För avancerad hemsjukvård finns resursteam med särskild kompetens inom 
symtomlindring och medicintekniska produkter. Teamen erbjuder rådgivning och 
utbildning. De arbetar med specialiserad palliativ vård som ofta handlar om 
snabbt förlöpande sjukdomstillstånd med svårkontrollerad symtombild. 
Vårdenheten kan remittera patienter till resursteamen.   
 
Avgränsningen mellan den basala hemsjukvård som utförs vid vårdenheterna och 
den avancerade och palliativa hemsjukvården regleras i Landstingets Fakta-
dokument 
 

3.17 Utbildningsuppdrag 
 
Specialiseringstjänstgöring (ST) för läkare i allmänmedicin 
 
Anställning 
Vårdenheten anställer och har arbetsgivaransvar för ST-läkare. Anställningen ska 
vara tillsvidare och vårdenheten avlönar ST-läkaren under hela 
specialisttjänstgöringen.  
 
Vid tjänstgöring utanför vårdenheten med placering inom sluten sjukvård ska 
eventuella jourer avlönas av den organisation där ST-läkaren tjänstgör. 
 
Vårdenheten står för alla kostnader som är förenade med ansvaret för en ST-
läkare (se avsnitt 6.2 Rörlig ersättning). 
 
Om vårdenheten inte har anställt en ST-läkare inom tre månader efter att avtalet 
träffades kan Landstinget ompröva avtalet.  
 
Studierektor för ST-läkare 
 
Anställning och ersättning 
Studierektor utses av Landstinget och funktionen är placerad på Qulturum. Om 
studierektorn är placerad på en vårdenhet avlönas denne av vårdenheten som 
ersätts av Landstinget.   
(se avsnitt 6.3 Ersättning för tilläggsuppdrag).  
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4.5 Patientjournal 
Vårdenheten ska upprätta, hantera och bevara patientjournaler enligt gällande 
lagar och förordningar och Landstingets riktlinjer. Vårdgivaren ska registrera 
diagnoser och vårdkontakter i patientjournalen enligt Landstingets terminologi. 
Vårdenheten ska lämna ut kopior av patientjournalen enligt Landstingets regler. 
Vårdenheten ska följa Landstingets anvisningar avseende samordnad 
patientjournal.  
 
Vårdenheten ska upprätta, hantera och arkivera patientjournaler enligt gällande 
lagar,  förordningar och Landstingets riktlinjer. 

Vårdgivaren ska i samverkan med landstinget och andra vårdgivare delta i 
arbetet som syftar till en god gemensam informationsförsörjning.  

Behandlingen av personuppgifter ska uppfylla de krav som ställs i 
Patientdatalagen (2008:355), Personuppgiftslagen (1998:204), Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) och Tryckfrihetsförordningen (1949:105). 
 
Vårdenheten ansvarar för att inom det gemensamma journalsystemet Cosmic, 
följa Patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 
2008:14), som reglerar kraven på informationssäkerhet och hur/när spärrar och 
samtycken skall hanteras i samband med sammanhållen patientjournalföring. 
Landstinget tecknar särskilt avtal avseende sammanhållen journalföring med 
privata vårdgivare.  
 
Vårdenheten ska beakta de lagar och regler som reglerar samtycke mellan 
vårdgivare och patient vid överföring av personuppgifter till annan vårdgivare. 
Vårdenheten ska lämna ut kopior av patientjournal enligt Landstingets regler. 
 
Vårdgivaren ska registrera diagnoser och vårdkontakter i patientjournalen enligt 
Landstingets terminologi. Vårdenheten ska följa Landstingets anvisningar och 
bestämmelser avseende sammanhållen patientjournal (tillägg). 

4.6 Lokaler och fysisk tillgänglighet 
Vårdenhetens väntrum reception ska ha hörslinga, handikapptoalett och utrymme 
för rullstol. Information i lokalerna ska vara tillgänglig och tydlig med hänsyn till 
besökare med funktionsnedsättningar. 
 

| 4.9 Sjukresor 
Vårdenheten har kostnadsansvar för sjuk- och behandlingsresor enligt landstingets 
regler. Ersättning utgår för sjukresa enbart till närmaste vårdenhet eller 
motsvarande sträcka.  
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4.20 Underleverantörer 
Underleverantörer som inte har etablering enligt Lag om läkarvårdsersättning eller 
Lag om sjukgymnastersättning har bara rätt till ersättning för vård av patienter 
som valt vårdenheten man har avtal med. 
Vårdenheten äger inte rätt att anlita underleverantör som erhåller ersättning 
enligt lagen om läkarvårdsersättning eller lagen om sjukgymnastersättning.  

5.2 IT-stöd, IT-tjänster och andra IT-relaterade krav 
 
Obligatoriska IT-stöd eller system som är kompatibla med dessa 
• Cosmic – vårdadministration, vårddokumentation och läkemedelshantering. I 

Cosmic ingår LabRoS för elektroniska beställningar, remiss och svar från 
Laboratoriemedicin samt på sikt XROS för elektroniska beställningar, remisser 
och svar från radiologi och klinisk fysiologi. För utdata i Cosmic krävs tillgång 
till NetDiver.  Statistik, utdata etc. från Cosmic för respektive vårdenhet ska 
tillhandahållas. 

6. Ersättning 2011 (detta avsnitt ersätter i sin helhet kapitel 6 i Regelboken 2010) 
Vårdenheten har kostnadsansvar för alla insatser enligt uppdraget om inte annat 
anges. 
 
Vårdenhetens ersättning består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen, 
vårdpengen, utgör 86 procent av ersättningen. Den rörliga delen varierar med 
vårdenhetens produktion och resultat. 
 
Landstingets avsätter 2011 totalt 1,6 miljarder kronor för vård inom vårdvalet. 
Vårdpengen och vårdenhetens ersättning indexeras årligen utifrån Landstingets 
beräknade löne- och prisförändringar. I indexeringen ingår även justering för 
prisutvecklingen på basläkemedel i riket. Vårdpengen justeras med ett års 
eftersläpning om den faktiska prisutvecklingen i riket avviker mot den beräknade. 
Ersättningen fördelas enligt tabellen. 
 
Ersättningsmodell 2011 
 Totalbelopp  

 
Procentuell 
fördelning

Vårdpeng (ålder+CNI) 1 361 370 tkr 86%
Täckningsgrad 63 479 tkr 4%
Resultatrelaterad ersättning 50 620 tkr 3%
Patientavgifter frikortsersättning 47 500 tkr 3%
ST-läkare 34 606 tkr 2%
Läkaransvar i särskilda boenden 10 788 tkr 1%
Ersättning för vård i glesbygd 8 000 tkr 1%
Deltagande i utvecklings- och 
kvalitetsarbeten 

6 170 tkr 0%

Tolk 3 303 tkr 0%
SUMMA 1 585 836 tkr 100%
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6.1 Vårdpeng 
Vårdpengens storlek varierar med invånarnas ålder och vårdbehov. 
 
År 2010 och 2011 baseras 85 procent av vårdpengen på ålder och 15 procent på 
invånarnas vårdbehov utifrån socioekonomiska faktorer enligt Care Need Index 
(CNI). Från 2012 minskas ålderns betydelse för vårdpengens storlek till förmån 
för invånarens vårdbehov enligt Adjusted Clinical Groups (ACG). 
 
Ålder 
Vårdpengen beräknas genom en jämförelse av invånarens födelseår och aktuellt 
kalenderår. Olika åldersintervall ger olika poäng och därmed en differentierad 
vårdpeng per invånare enligt nedan. 
 
År 2011 är ersättningen per ålderspoäng 3 123 kronor. 
 
Vårdpeng 2010 

Ålder Ålderspoäng
Ersättning 

per individ och år
0–24 0,3  937 kr 
25–44 0,5  1 561 kr 
45–64 1,0  3 123 kr 
65–79 2,3  7 182 kr 
80– 6,2  19 361 kr 
 
Socioekonomiska faktorer 
Invånare med socioekonomisk belastning har ofta större vårdbehov än andra. 
Vårdpengens storlek varierar beroende på socioekonomisk belastning enligt 
variabler i Care Need Index (CNI). 
 
Care Need Index 
Variabler CNI-poäng
ensamboende äldre än 65 år 6,15
utlandsfödd  5,72
arbetslös 5,13
ensamstående förälder 4,19
flyttningar senaste året 4,19
lågutbildad 3,97
barn yngre än fem år 3,23
 
CNI-poäng räknas fram av Statistiska centralbyrån (SCB). Invånarnas 
sammansättning ger ett antal CNI-poäng. Vårdenhetens genomsnittliga CNI-
poäng per invånare beräknas och används vid alla omval fram till nästa beräkning 
av CNI. 
 
År 2011 är ersättningen för 1,0 CNI-poäng 315 kronor. 
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Vårdbehov enligt Adjusted Clinical Groups (ACG) 
ACG är en metod för att kategorisera patienters sjukdomar genom att gruppera 
diagnoser i öppen vård. Uppgifterna hämtas från patientens journal. ACG- 
grupperna representerar hälsotillstånd och är definierade utifrån sjukdomsbörda, 
ålder och kön. ACG- grupperna tilldelas olika vikter beroende på resursåtgång. En 
förutsättning för att ACG ska spegla vårdbehov är att diagnos sätts vid samtliga 
besök. Så är inte fallet i Jönköpings län idag, varför tillämpning av ACG föreslås 
börja 2012. 
Vårdenheten ska diagnosregistrera samtliga läkarbesök enligt ICD10. 
 
Ersättning för jour 
Vårdenheterna ersätts med 9,40 kronor per invånare som valt vårdenheten. 
Vårdenheten har kostnadsansvar för laboratorieprover och radiologi som 
ordinerats av vårdenhetens personal. Vårdenheten ansvarar för samtliga sina 
personalkostnader, inklusive resor och logi, när personalen tjänstgör på 
jourmottagningen. 
 
Vårdvalsenheten ansvarar för lokalhyra, städning, vaktmästeri, telefoni, 
läkemedelsförråd, förbrukningsmaterial och investeringar av nödvändig utrustning 
samt sjukresor. Patientavgifter på jourmottagningar bokförs på vårdvalsenheten. 

6.2 Rörlig ersättning 
Täckningsgrad 
Ersättning i förhållande till vårdenheternas täckningsgrad ska stimulera 
vårdenheten att ta så stort ansvar som möjligt för de invånare som valt enheten. 
Målet är att 80 procent av invånarnas konsumtion av öppen hälso- och sjukvård 
sker hos den valda vårdenheten och dess samverkande aktörer. 
 
För närvarande har Landstinget inget IT-system för att beräkna täckningsgrad på 
ett säkert och korrekt sätt, varför inte några fasta mål bestäms. De besök som 
räknas in är de som går att fånga via Cosmic, Tidbok eller annan elektronisk 
datakälla. Täckningsgrad beräknas för samtliga vårdenheter och jämförs med 
genomsnittet. 
 
Ersättning för täckningsgrad 2011 

 
Täckningsgraden beräknas enligt följande definition: 
Täljaren = alla besök (hos alla yrkeskategorier) som invånarna som valt 
vårdenheten gör och som vårdenheten har kostnadsansvar för enligt vårdvalet, det 
vill säga: 
• vårdenheter inom vårdval i Jönköpings län inklusive jourmottagningar 
• underleverantörer till vårdenheter 

Täckningsgrad Ersättning per invånare och år
>genomsnitt+5% 206 kr
=genomsnitt +/-5% 188 kr
<genomsnitt-5% 170 kr
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• privata vårdgivare (specialister i allmänmedicin samt sjukgymnaster) med 
vårdavtal 

• specialister i allmänmedicin ersatta enligt Lagen om läkarvårdsersättning 
• sjukgymnaster ersatta enligt Lagen om ersättning för sjukgymnastik 
• besök i andra landsting och regioner som motsvarar åtagandet inom vårdval i 

Jönköpings län 
 
Nämnaren = alla besök (hos alla yrkeskategorier) hos samtliga offentligt 
finansierade vårdgivare, det vill säga: 
• alla i täljaren 
• alla övriga offentliga och privata vårdgivare (öppen vård) inom Jönköpings län 
• all öppen sjukvård i andra län 
 
Besök inom barnhälsovård, kvinnohälsovård, ungdomsmottagning och 
socialmedicinsk mottagning ingår varken i täljare eller nämnare. 
 
Täckningsgrad mäts tre gånger per år. Senaste mätning används i kommande fyra 
månaders utbetalningar. 
 
Hemsjukvårdspatienter med extraordinära behov 
Vårdenheten kan ansöka om ersättning för vård av hemsjukvårdspatienter med 
extraordinära behov. Detta avser patienter med behov av egen sjukvårdspersonal 
under större delen av dygnet med tidsomfattning som beräknas till minst ett år och 
där insatserna inte går att delegera till kommunen.  
 
Läkaransvar i särskilda boenden 
Vårdenheten får ersättning enligt en tids beräknad schablon per boendeplats. Detta 
gäller de boenden där vårdenheten har läkaransvar enligt avsnitt 3.8. Insatserna 
beräknas till 3 minuter per permanentboende och vecka och 20 minuter per 
korttidsplatser och vecka. Ersättningen för permanentboende är 1 500 kronor och 
för korttidsplatser 10 000 kronor per år. 
 
Vårdenheten ansvarar för kostnader och innehåll i det basförråd av läkemedel som 
finns på det särskilda boendet.  
 
Avdrag för särskilda boenden 
Vårdpengen minskas med 16 500 kronor (på årsbasis) för de invånare som valt 
vårdenheten och som bor i kommunala särskilda boendeformer. Avdraget görs 
eftersom Landstingets primärvårdsåtagande för denna grupp är begränsat till 
läkarinsatsen. Kommunerna ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser till och med 
sjuksköterskenivå. 
 
Tolk 
Vårdenheten får ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden. 
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Ersättning för vård i glesbygd 
Ersättningen för vård i glesbygd baseras på avståndet till vårdcentralen per 
invånare inom det geografiska närområdet. 
 
De parametrar som vägs in för ersättning är: 
• Ålder: 65–79 år med vikt 2,3 och 80 år och äldre med vikt 6,2. 
• Avstånd: 25–44 km med vikt 1,0 och 45 km och längre med vikt 1,5. 
Pris per vikt är 1 425 kronor. 
 
ST- läkare 
Vårdenheten kan få ersättning under den tid läkaren fullgör sin ST-tjänstgöring, 
vilket normalt innebär minst fem år. Detta gäller om en överenskommelse om ST-
anställning träffats mellan vårdenheten och Landstinget. 
 
Vårdenheten får ersättning med 46 022 kronor per månad för ST- läkare med 
heltidstjänstgöring. När ST- läkare är placerade utanför vårdenhetens 
organisation, exempelvis på sjukhusklinik, är ersättningen 61 362 kronor per 
månad och heltidstjänst.  
 
Ersättningen inkluderar samtliga kostnader förenade med ansvaret för en ST- 
läkare. 
 
Vid tjänstgöring utanför vårdenheten ska eventuella jourer avlönas av den 
organisation där ST- läkaren tjänstgör. 
 
Verksamhetsförlagd utbildning 
Vårdenheten får ersättning för vissa verksamhetsförlagda utbildningar i samband 
med placering (om sådan överenskommelse finns med skolan). 
 
Utvecklings- och kvalitetsarbete 
Landstinget ersätter visst i förväg definierat utvecklings- och kvalitetsarbete 
(exemplevis arbete med Fakta-dokument) efter överenskommelse med 
vårdenheten. Ersättningen baseras på en schablonberäknad lön per yrkesgrupp.  
 
Resultatrelaterad ersättning 
Landstinget vill stimulera värde- och kvalitetsutveckling enligt följande 
definition: 
Värde = teknisk kvalitet + servicekvalitet 
                                    resurs 
 
Den resultatrelaterade ersättningen för att stimulera kvalitetsutveckling och ett 
systematiskt förbättringsarbete kopplas till kvalitetsindikatorerna för god vård 
enligt Socialstyrelsens föreskrifter ”Ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården” (SOSFS 2005:12). 
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Den resultatrelaterade ersättningen är maximalt 150 kronor per invånare och år. 
Ersättningen betalas ut till de vårdenheter som deltar i den medicinska revisionen 
och uppnår uppsatta mål.  
 
Landstingets ambition är att vårdenheten ska kunna få resultatrelaterad ersättning 
med en rimlig arbetsinsats. Vårdenheten ska även kunna få stöd i sitt utvecklings- 
och förbättringsarbete från primärvårdens FoU-enhet och Qulturum. 
 
Den resultatrelaterade ersättningen utgörs av två delar: 
• Ersättning för systematiskt förbättringsarbete 
• Ersättning för uppfyllda resultat enligt kvalitetsindikatorer 
 
Ersättning för systematiskt förbättringsarbete 
Representanter för medicinsk programgrupp primärvård, primärvårdens FoU-
enhet, Qulturum och vårdvalsenheten gör en årlig revision för att därefter i dialog 
med vårdenheten definiera förbättringsområden och upprätta förbättringsplaner. 
Det kan vara olika områden för olika vårdenheter, men fokus sätts på att förbättra 
vårdenhetens medicinska kvalitet och följsamhet till nationella och lokala 
riktlinjer. 
 
För att få del av ersättningen ska vårdenheten visa att man har skapat en struktur 
för att mäta, rapportera och utveckla sin verksamhet. Vårdenheten ska också tagit 
fram en plan för områden som man behöver förbättra. För första halvåret 2011 
erhåller samtliga vårdenheter ersättning, för andra halvåret betalas ersättning ut 
efter genomförd uppföljning. 
 
Ersättningen är maximalt 50 kronor per invånare och år.  
 
Ersättning för uppfyllda resultat enligt kvalitetsindikatorer 
Landstinget tar, med hjälp av medicinsk programgrupp primärvård, primärvårdens 
FoU-enhet, Qulturum och representanter för vårdenheterna, fram förslag till ett 
antal kvalitetsindikatorer för nästkommande verksamhetsår utifrån ett patient- och 
producentperspektiv. Landstinget beskriver hur indikatorerna ska mätas, 
redovisas, följas upp och påverka ersättningen. 
 
Ersättningen är maximalt 100 kronor per invånare och år. Resultatmåtten kan vara 
olika viktade i förhållande till varandra. Olika sätt att ersätta måtten kan 
förekomma exempelvis uppfyllt eller ej, eller efter grad av resultat i några steg. 
 
Kvalitetsindikatorerna för nästkommande verksamhetsår ska vara klara senast tre 
månader före nästa verksamhetsår för att vårdenheten ska kunna göra nödvändiga 
åtgärder för att kunna starta mätningar vid årets början. 
 
Samtliga vårdenheter ska kunna medverka i arbetet att ta fram och följa upp 
kvalitetsindikatorer för resultatrelaterad ersättning.  
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Förslag till kvalitetsindikatorer för 2011: 
• Tillgänglighet 

o Telefontillgänglighet, kontakt samma dag 10 kronor/invånare 
o Besök hos läkare inom 7 dagar, 10 kronor/invånare  

• Läkarkontinuitet 
o Andel patienter >50 år som sökt vård mer än 3 gånger över en 12 

månadsperiod som haft samma läkarkontakt, 20 kronor/invånare 
• Läkemedelsförskrivning 

o  20 kronor/invånare 
• Diagnossatta läkarbesök  

o Andel diagnossatta läkarbesök på vårdenheten, 20 kronor/invånare 
• Prevention 

o Patienter som deltagit i rökavvänjningsinsats vid minst tre tillfällen 
(individuellt eller i grupp) och är rökfri vid avslutad 
rökavvänjningsinsats, 20 kronor/invånare. 

6.3 Ersättning till samordningsansvarig för jourmottagning 
Landstinget ersätter den vårdenheten som ansvarar för samordningen av 
jourmottagningen inom respektive jourområde. Den ansvariges uppgift är att 
samordna produktion och bemanningsschema samt beställa läkemedel och 
förbrukningsmaterial till jourmottagningen 
 
Jourområde Ersättning/år
Jönköping 57 000 kr
Höglandet 46 000 kr
Värnamo 39 000 kr

6.4 Momskompensation 
Privata vårdenheter får momskompensation genom att vårdpengen räknas upp 
med 6 procent på nettoutbetalningen. 
 
Enligt nuvarande momslagstiftning har landstingskommunala vårdenheter 
avdragsrätt för ingående moms. Motsvarande gäller inte de privata vårdenheterna 
som i stället måste kostnadsföra ingående moms. För att privata och 
landstingskommunala vårdenheter ska kunna konkurrera på lika villkor får de 
privata vårdenheterna därför kompensation för sina merkostnader för moms. 

6.5 Patientavgifter 
Vårdenheten är skyldig att ta ut de patientavgifter som fastställts av Landstinget. 
Patientavgifterna tillfaller vårdenheten. Mer information: ”Patientavgifter i 
vården” och ”Vård av patienter från andra landsting”, ”Vård av patienter från 
andra länder” samt ”Ersättning för vård av asylsökande” på Landstingets 
webbplats, www.lj.se/vardgivare. 
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Kompensation för utebliven patientavgift 
När patienten har uppnått högkostnadsskydd ersätter Landstinget vårdenheten för 
uteblivna patientavgifter vid avgiftsbelagda besök. Detsamma gäller besök som 
barn och ungdomar under 20 år gör.  
 
Vårdenheten får inte ersättning för avgiftsfria besök eller om patienten låter bli att 
betala patientavgiften. 
 
Vårdenheten får inte heller ersättning för återbetald patientavgift som en patient 
som vid planerat besök får vänta mer än 30 minuter har rätt till. 

6.6 Ersättning för vård av patienter som inte valt vårdenheten 
Landstinget ersätter vårdenheten för vård av patienter som är folkbokförda i 
Jönköpings län som valt en annan vårdenhet.  
 
Ersättning för vård av patienter från andra landsting 
Den behandlande vårdenheten har fullmakt att fakturera patientens hemlandsting 
enligt gällande prislista. Privata vårdenheter ska bifoga en kopia av fullmakten när 
de fakturerar ett annat landsting för första gången. 
 
Beloppet varierar beroende på besökstyp och i vilket landsting patienten är 
folkbokförd. De regler och priser som gäller mellan Landstinget i Jönköpings län 
och patientens hemlandsting tillämpas. 
 
Ersättning för vård av utländska medborgare och utlandssvenskar 
Vårdenheten får ersättning för vård av personer bosatta i EU- eller EES-land. 
Privata vårdenheter skickar in utbetalningsunderlag till Landstinget. Kopia på 
giltigt EU-kort eller giltigt provisoriskt intyg ska bifogas. Saknas detta betalas inte 
någon ersättning ut. 
 
För vård av utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i länder utanför 
EU och EES gäller särskilda regler. I flera fall betalar patienten själv sin vård.  
 
Ersättning för vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m. 
Vårdenheten får ersättning för vård av asylsökande. 
 
Privata vårdenheter skickar in utbetalningsunderlag till Landstinget. Uppgift om 
LMA-kortets ID-nummer ska framgå på underlaget eller bifogas separat. Saknas 
detta betalas ingen ersättning ut. 
 
Kvotflyktingar och anknytningsflyktingar har i vissa fall rätt till en kostnadsfri 
hälsoundersökning inom en tolvmånadersperiod efter ankomst till Sverige. 
Vårdenheten skickar underlag för ersättning till Landstinget. 
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6.7 Avdrag för köpt vård 
Avdrag för besök på annan vårdenhet 
Vårdenheten betalar besök som de som valt vårdenheten gör hos andra 
vårdenheter i Jönköpings län. Besöken debiteras i samband med den månatliga 
utbetalningen av ersättning. Priserna fastställs årligen av Landstinget. Priserna 
inkluderar kostnader för medicinsk service.  
  
I de fall vårdenheten har tecknat avtal om att köpa vård från en annan vårdenhet, 
där avtalet även reglerar ersättning och denna avviker från prislistan, ska 
vårdenheten betala ersättning till den vårdenhet som har tillhandahållit vården. 
Avtalsparterna administrerar och ansvarar själva för de ekonomiska 
mellanhavandena. 
 
Avdrag för besök på jour- och akutmottagning 
Vårdenheten betalar för besök som de som valt vårdenheten gör på jour- och 
akutmottagningar för vård på primärvårdsnivå.  
 
Avdrag för besök i andra landsting 
Vårdenheten betalar besök som de som valt vårdenheten för vård på 
primärvårdsnivå i andra landsting. 
 
Avdrag för besök utanför länet sker i samband med att det besökta landstinget 
fakturerar Landstinget i Jönköpings län. Debitering sker enligt respektive 
landstings fastställda prislista. Det besökta landstinget ska fakturera patientens 
hemlandsting senast sex månader efter besöket. 
 
Avdrag för besök hos läkare inom allmänmedicin enligt lagen om 
läkarvårdsersättning 
Vårdenheten betalar besök som de som valt vårdenheten gör hos privata läkare 
inom allmänmedicin. Priset utgörs av ett schablonbelopp för läkarbesök inklusive 
medicinsk service. 
 
Avdrag för besök hos sjukgymnaster enligt lagen om ersättning för 
sjukgymnastik 
Vårdenheten betalar besök som de som valt vårdenheten gör hos privata 
sjukgymnaster. Priset utgörs av ett schablonbelopp för besök hos sjukgymnast. 
 
Avdrag för besök hos privata aktörer med vårdavtal på primärvårdsnivå 
Vårdenheten betalar besök på primärvårdsnivå som de som valt vårdenheten gör 
hos privata aktörer med vårdavtal. Priset utgörs av ett schablonbelopp inklusive 
medicinsk service.  
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Prislista för enstaka besök 2011 
Besök på annan vårdenhet Pris
Läkarbesök 300 kr
Sjukvårdande behandling 200 kr
Läkarbesök jourmottagning 1 000 kr
Läkarbesök akutmottagning (för vård på primärvårdsnivå) 1 000 kr
Besök hos läkare och sjukgymnaster enligt nationella taxan 
Läkarbesök 900 kr
Sjukgymnastbesök 300 kr
Besök hos privata aktörer med vårdavtal (primärvårdsnivå) 
Läkarbesök 900 kr
Sjukvårdande behandling 300 kr
Sjukgymnastbesök 300 kr

6.9 Underlag för utbetalning 
Landstinget hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för utbetalning av 
ersättning från Master och Cosmic. 
 
I de fall då vårdenheterna ska lämna in underlag för ersättning till vårdvalsenheten 
måste det ske senast den femte i varje månad för att komma med i nästa 
utbetalning. 
 
Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en 
helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag. 
 
Ersättning som uteblir på grund av felaktig registrering i Cosmic kompenseras 
inte i efterhand. Vårdvalsenheten korrigerar inte heller tillägg och avdrag för 
besök på annan vårdenhet som skett på grund av utebliven eller felaktig 
inrapportering av underleverantörsavtal. 
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Socialdemokraternas förslag till budget 2011 
 
 
 

 
 
Socialdemokraternas budgetförslag strävar mot en bättre mer jämlik och 
jämställd hälsa för hela befolkningen på lika villkor.  
 
Målet för socialdemokratisk politik är alla människors frihet att kunna leva ett gott och 
rikt liv. En grundläggande förutsättning är en god hälsa. Därför utgör också en jämlik 
hälso- och sjukvård fundamentet i socialdemokratisk välfärdspolitik. Män och kvinnors 
sociala och ekonomiska villkor är avgörande för en jämlik hälsa. Därför måste hälso- och 
sjukvårdspolitik alltid vara en integrerad del av en samlad välfärdspolitik för att minska 
klyftor mellan människor.  
 
Det handlar om en politik för arbete och för ändrad arbetsorganisation, väl fungerande 
omställningsförsäkringar som ger trygghet för förändring och minskar utslagningen på 
arbetsmarknaden, en politik för skola och förskola som kan ge alla barn och unga 
chansen till trygga och utvecklande uppväxtvillkor, en politik för bra bostäder och en god 
miljö, en politik för omsorg och rehabilitering och inte minst en äldreomsorg som ger 
trygghet och gemenskap. Allt detta och mycket mer måste fungera tillsammans med 
hälso- och sjukvården. Utgångspunkten måste alltid vara den enskilde människans 
samlade behov. Först då kan vi nå en bättre och mer jämlik hälsa. 
 
Mötas med respekt 
Hälso- och sjukvården ska vara tillgänglig för alla, hålla hög kvalitet och ge god service 
för att bota och lindra sjukdomar samt skapa förutsättningar för god hälsa och 
välbefinnande. Hälso- och sjukvården ska fördelas efter behov, vara demokratiskt styrd 
och finansieras solidariskt via skatten. Alla ska, oavsett bakgrund och hälsotillstånd, få 
sina problem tagna på allvar och få god och snabb service från första kontakt till färdig 
behandling. Ett gott bemötande ger trygghet. Målet ska vara en sjukvård utan köer där 
man möts med ömsesidig respekt. Det handlar om förtroende och goda relationer mellan 
vårdpersonal, patienter och anhöriga. Patientens delaktighet ska ses som en resurs i 
vården. 
 
Kvalitetsarbetet 
Landstinget i Jönköpings län är känt, i Sverige och internationellt, för sitt långvariga 
kvalitets- och utvecklingsarbete. Ett vardagsnära, lärandestyrt arbetssätt som syftar till 
bästa möjliga vård för den enskilda patienten. 
Hälso- och sjukvård är ett komplext system där många delar måste samverka för att 
uppnå högsta patientsäkerhet och kvalitet och tillgänglighet. 
Vad patienten uppfattar som god kvalitet på vården handlar därför om flera saker; en 
hälso- och sjukvård som är tillgänglig geografiskt, ekonomiskt och med generösa 
öppettider. Vården ska ges med gott bemötande och kontinuitet. Det ska vara snabba 
svar på remisser, provsvar m.m. för att undvika onödig oro. Därtill är insyn, delaktighet 
och inflytande viktiga kvalitetsfrågor. 
 
Folkhälsa 
Vi vill se en tydligare profil på folkhälsofrågorna. Ett hälsofrämjande samhälle handlar 
ytterst om att minska klassklyftor och orättvisor och skapa förutsättningar för alla att 
förverkliga sina livsdrömmar. Vi får inte hemfalla åt ett förenklat synsätt där folkhälsa 
enbart handlar om våra levnadsvanor. Ensamhet, låg inkomst och arbetslöshet påverkar 
hälsan negativt. Det är därför viktigt att sätta folkhälsofrågorna i ett större 
samhällsperspektiv. Vi vill därför skapa en bred dialog mellan landstinget och övriga i 
samhällslivet om hur vi kan öka folkhälsan för alla. Dialogen ska ge konkreta förslag på 
insatser för att öka jämlikheten och minska sociala skillnader i hälsan hos befolkningen. 
 



 

 

2

Patientavgifter 
För att säkerställa länsinvånarnas rätt till hälso- och sjukvård är låga avgifter en viktig 
del, på sikt vill vi se en avgiftsfri öppenvård. Ett första steg är att ta bort patientavgiften 
till sjuksköterske- och distriktssköterskemottagningar. För dialys patienter ska 
måltidsavgiften tas bort. Maten ska ses som en del av behandlingen för denna 
patientgrupp. 
 
Psykiatri 
Det behöver skapas bättre förutsättningar för att möta den psykiska ohälsan.  Det 
handlar om att utveckla vården, stärka rehabiliteringen och arbeta mer förebyggande. En 
handlingsplan för vuxenpsykiatrin har tagits fram. De kommande två åren fortsätter 
arbetet med att genomföra förslag i handlingsplanen. Det här arbetet måste ges hög 
prioritet. Samverkan mellan landstinget och kommunerna när det gäller den psykiska 
ohälsan behöver utvecklas. Vi måste säkerställa den långsiktiga rekryteringen av 
psykologer genom bland annat fler utbildningstjänster. Barn med diagnosen autism ska 
erbjudas intensivbehandling. 
 
Tänderna 
Tänderna är en del av kroppen och därför har alla människor en självklar rätt till en god 
tandhälsa. Ska Folktandvården vara till för alla så måste en bättre tillgänglighet skapas 
för nya patienter. Därför ska alla som önskar tandvård inom Folktandvården kunna 
erbjudas detta. 
 
Miljö 
Vi vill bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där människors 
livskvalitet kan öka utan att det skadar vår gemensamma miljö. Vi vill stimulera en 
dynamisk tillväxt som samtidigt är hållbar. Dagens tillväxt skall inte ske på bekostnad av 
framtida generationers möjligheter att leva ett gott liv. Välfärd och möjligheter skall 
komma alla till del. Det kräver solidaritet mellan människor, kommuner, regioner, länder 
och mellan generationer.  
Ett sådant område är lokala klimatinvesteringar som beräknas minska utsläppen av 
växthusgaser med närmare två miljoner ton om året i Sverige. Det motsvarar cirka två 
tredjedelar av det svenska klimatmålet. Ett område där landstinget som offentlig aktör 
kan påverka relativt enkelt är genom att upphandla grön el. Om landstinget tillsammans 
med andra offentliga aktörer ställer krav på förnyelsebar el vid upphandlingar stimuleras 
utbyggnaden av de förnybara alternativen. 
 
Kollektivtrafiken  
Ett Socialdemokratiskt mål är att vi 2040 ska ha ett län som är helt fritt från 
fossilbränsle. För att uppnå detta behöver vi investera i utökad och prisvärd 
kollektivtrafik. Med bättre och smidigare förbindelser samt låga avgifter kommer fler att 
välja det miljövänliga alternativet. Kollektivtrafiken ska vara ett realistiskt alternativ till 
bilen som stärker regionens konkurrens- och attraktionskraft och bidrar till en ökad 
sysselsättning. För att uppnå det här vill vi att Länstrafikbolaget startar ett utvecklings- 
och forskningsprogram för en ökad kollektivtrafik. 
 
Mönsterarbetsplats 
Personalen är Landstingets viktiga resurs. Landstinget ska utvecklas till att bli en ännu 
bättre arbetsplats med en arbetsmiljö präglad av delaktighet och engagemang där de 
anställda trivs och har möjlighet att påverka utvecklingen. Skall vi bli trovärdiga som 
arbetsgivare vill vi se ett långsiktigt hållbart arbete för att fler som vill arbeta heltid ska 
ges den möjligheten. Landstinget är en kunskapsorienterad verksamhet 
kompetensutveckling för våra medarbetare en avgörande fråga för vårdens kvalitet för 
patienten. Vi vill därför säkerställa att alla våra medarbetare får del av 
kompetensutveckling. 
 
Sammanhållen vård 
En modern hälso- och sjukvård utgår från patientens behov, därför måste verksamhetens 
mål vara att skapa förtroende och delaktighet samt att ständigt fokusera på ett 
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systematiskt  förbättringsarbete. Vi bejakar valfrihet för patienten men inte företagens 
rätt att välja bort patienter. Hälso- och sjukvården utvecklas därför bäst i ett 
sammanhållet system med obrutna vårdkedjor och stödprocesser. 
Vi säger därför nej till de som vill se ett ökat inslag av privata aktörer på våra 
gemensamt ägda och solidariskt finansierade sjukhus. Våra sjukhus ska inte bli 
vårdgallerior där privata vårdförsäkringar ger en gräddfil för några få.  
 
 
YRKANDEN TILL BUDGET 2011 OCH FLERÅRSPLAN 
 
Primärvården  
Yrkanden på olika sidor 
  
Sidan 82 
- Vårdavgifter till sjuksköterskor och distriktssköterskor tas bort. För att finansiera detta 
tillförs 8,5 miljoner kronor till verksamheterna 
 
Sidan 24 övergripande uppdrag nytt: 
- Alla vårdenheter ska inom planperioden arbeta för utökade öppettider för sina 
patienter. 
 
- För att säkerställa att primärvården som ges länets invånare är jämlik ska insynen i all 
verksamhet som finansieras av landstinget omfattas av samma insyn. 
 
- Fler vårdenheter inom primärvården ska HBT-certifieras. 
 
Sidan 25. Ändring av mening högst upp   
vården ges med kontinuitet och i teamsamverkan 
 
Sidan 30. Tillägg utvidgad vårdgaranti. Ny mening i slutet första stycket.  
- Mål ska formuleras för snabba svar efter provtagning. Målet införs från 
verksamhetsåret 2012 
 
 
Psykiatri 
Sidan 32. Nytt stycke, efter stycket som inleds (Nu startar..) 
 
- De 5 miljoner kronor som tidigare avsatts för upphandling av privata allmänpsykiatriker 
men som inte kunnat genomföras omprioriteras till arbetet i enlighet med 
utvecklingsplanen för vuxenpsykiatrin. 
 
 
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) 
Sidan 33. Ny punktsats i första stycket 
 
- Intensivbehandling för barn med autism 

• 1,7 miljoner kronor avsätts för att erbjuda  intensivbehandling för barn i 
förskoleåldern med diagnosen autism. 

 
 
Kompetensförsörjning 
Sidan 78. Ny mening under stycket som börjar: Personalomsättningen för psykologer..... 
 
- För att långsiktigt stärka rekryteringsmöjligheterna av psykologer avsätts 2,3 mkr för 
att inom ramen för PTP-programmet tillskapa 5 st PTP-tjänster.   
 
 
 
 



 

 

4

Dialys 
Sidan 32. Nytt stycke under Somatisk vård. 
 
- Måltidsavgiften för dialyspatienter tas bort. Maten ses som en del av behandlingen. Den 
tidigare besparingen ersätts till sjukvårdsområden med 1 miljon kronor. 
 
 
Vägledning 
Sidan 9  Under Befolkningens hälsa. Omformulerad tredje mening. 
 
- För att stärka patientens roll är det viktigt att vården ger vägledning, har god 
tillgänglighet, erbjuds på nära håll och med valmöjlighet. 
 
 
Logopeder 
Sidan 38 utökad sista mening efter ”utökningar” och innan ”behövs” under Nationella 
riktlinjer 
 
- inom såväl primärvård som slutenvård 
 
 
Demokrati och folkhälsa 
Sidan 24 ändring, andra meningen i andra stycket 
 
- Landstinget som politisk organisation med verksamhet inom såväl hälso- och sjukvård 
som regional utveckling gör att vi ska arbeta med alla elva målen. 
 
Sidan 24 nytt stycke  efter andra stycket som slutar …. alla 
  
- I en bred dialog tillsammans med studieförbund, fackliga organisationer, samfund, 
idrottsrörelsen och övriga föreningslivet starta en dialog om hur vi kan öka folkhälsan för 
alla invånare. Dialogen ska utgå från målen om delaktighet och inflytande, ekonomiska 
och sociala förutsättningar, barns och ungas uppväxtvillkor och en hälsofrämjande hälso- 
och sjukvård. Dialogen ska ge konkreta förslag på insatser som syftar till att minska den 
ojämlika fördelningen av hälsa i samhället samt att stärka det hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbetet på samhällsnivån. 
 
 
Kvalitet 
Sidan 11 inriktning år 2011 nytt stycke 
 
- En förutsättning för en framgångsrik organisation bygger på att medarbetarna känner 
ansvar och delaktighet i sina arbetsuppgifter och därmed kan utvecklas och uppnå 
fastställda mål. Det här gäller all verksamhet som Landstinget ansvarar för. Därför 
kollektivavtal eller kollektivavtals liknade former inom all verksamhet som finansieras av 
Landstinget. 
 
 
Energi  
Sidan 14 Nya meningar under Strategiskt mål 2:a stycket efter 1:a meningen 
 
- Ett område där landstinget som offentlig aktör kan påverka relativt enkelt är genom att 
upphandla grön el. Om landstinget tillsammans med andra offentliga aktörer ställer krav 
på förnyelsebar el vid upphandlingar stimuleras utbyggnaden av de förnybara 
alternativen. 
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Sidan 14 Ny mening Strategiska mål 2:a stycket efter energikällor… 
 
- Målet för 2013 är att landstingets totala energianvändning när det gäller förnyelsebara 
energikällor ”Grön energi” utgår ifrån att minst hälften av den energi som vi använder 
kommer ifrån förnyelsebara energikällor.  
 
 
Stödprocesser/Stödverksamhet            
Sidan 11 Ändring sista stycket före inriktning 2011 
 
- Landstingets serviceverksamhet är en värdeskapande del i hälso- och sjukvården som 
helhet och ska vara kostnadseffektiv 
 
 
Medarbetare  
Sidan 80  nytt stycke under Likabehandling och mångfald 
 
- Landstingets medarbetare är vårdens viktigaste resurs. Skall vi bli trovärdiga som 
arbetsgivare vill vi se ett långsiktigt hållbart arbete för att fler som vill arbeta heltid ska 
ges den möjligheten. Idag är det många kvinnor som arbetar deltid. Många av dem har 
inte valt detta medvetet, det är vad som erbjudits. Det finns cirka 500 
landstingsanställda som önskar en högre tjänstgöringsgrad. Till landstingsstyrelsens 
förfogande avsätts 2 mkr. 
 
 
Kompetensförsörjning  
sid. 78 Inledning på stycke 4 
 
- Landstinget är en kunskapsorienterad verksamhet. Kompetensutveckling för alla våra 
medarbetare en avgörande fråga för vårdens kvalitet för patienten. Därför ska det 
säkerställas att alla våra medarbetare får del av kompetensutveckling. 
 
 
Hyrläkare  
sid. 11 Under inriktning år 2011 
 
- Hyrläkarkostnaderna beräknas till 60 miljoner kronor för 2010 och tar en allt större del 
av verksamhetsresurserna. En åtgärdsplan tas fram under 2011 för att minska 
kostnadsutvecklingen. Detta arbete ska genomföras på såväl regional som nationell nivå. 
 
 
Folktandvård  
sid. 53 medborgare/kund ny mening 
 
- Patienter som önskar tandvård inom Folktandvården ska få detta tillgodosett. 
 
 
Länstrafiken 
Sidan 68, under handlingsplan tredje stycket, ny andra mening.  
 
- Priset för att resa kollektivt ska hållas på en låg nivå för att stimulera ökat kollektivt 
resande som bidrar till en bättre miljö. 
 
Sidan 68, tillägg till andra stycket 
 
- Ägarberedningen ska till stämman lägga förslag på hur Länstrafiken ska arbeta med 
forskning och utveckling för ökad kollektivtrafik som stärker regionens konkurrens- och 
attraktionskraft och sysselsättning. Det här bör bland annat kunna omfattas av 
strukturfondsmedel inom Mål 2 och sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling. 
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 Inriktning år 2011 
Sidan 11 Ändringsyrkande andra stycket 
 
- Landstingets sjuktransportverksamhet ska ses över i samband med att avtalsperioden 
löper ut 2012 med Jönköpings Länstrafik AB. 
 
 
God hälso- och sjukvård          
sidan 25 
 
- Sista meningen som börjar: ”Alternativa driftsformer….” strykes 
 
 
Rörlig ersättning 
Sidan 28  
 
- Sista stycket som börjar: För att understryka detta……..  strykes 
 
Sidan 82 Under rubrik Driftram: 
 
- Stycket med rubrik: Rörlig ersättning strykes 
 
 
 
2010-10-28 
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Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  
            

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över 
flerårsplan 2012-2013  
 
  
Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping lämnar underlag för landstingstyrelsens 
beredning av flerårsplan 2012-2013 efter beslut vid sammanträdet 2010-03-16. 
 
Utskottet är medvetet om den rådande ekonomiska situationen och har i stor 
utsträckning valt att lämna förslag på förbättringar som kan genomföras utan 
större kostnadsökningar.  

A) Förslag efter överläggningar med patientföreningarna 
 
Individuella rehabiliteringsplaner 
Som utskottet tidigare påpekat bör långsiktiga individuella rehabiliteringsplaner 
upprättas för personer med kroniska sjukdomar. Rehabiliteringsplanerna bör 
uppdateras och utvärderas kontinuerligt i samverkan med patient och närstående.  
 
Översyn av regler för utlandsvård  
Budgeten för utlandsvård  är indexerad på ett belopp som på sin tid avsattes av 
vissa kliniker för att kunna erbjuda patienter utlandsvård.  De patientgrupper som 
nu har möjlighet att söka utlandsvård är reumapatienter, neurologiskt sjuka, 
psoriasispatienter och astmapatienter. Behovet av utlandsvård kommer alltid att 
vara större än utbudet. Det finns dessutom andra patientgrupper som skulle 
gynnas av utlandsvård vars behov bör beaktas. Utskottet anser därför att 
regelverket för utlandsvård och fördelningen av patientplatser bör ses över i 
enlighet med bland annat nya behandlingsmetoder och förändrade behov hos 
patienterna. Behovet av utlandsvård bör styra utbudet snarare än historiska 
överenskommelser på kliniknivå.  
 
Policy för personalens deltagande vid samverkan med patientföreningar, 
patientutbildningar och Lärcafé 
Landstinget bör upprätta en policy med positiv syn på personals deltagande i 
patientutbildningar och  lärcaféer på och utanför ordinarie arbetstid. Detta bör ses 
som en ordinarie verksamhet i vården och är ett verktyg för att öka patienters och 
närståendes delaktighet samtidigt som det bidrar till bevarad livskvalité vid 
långvarig sjukdom. Utskottet ser mycket positivt på de försök som påbörjats i 
Jönköpings sjukvårdsområde. Verksamheten bör erbjudas fler patientgrupper i 
hela länet.  
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Inventering av tillgång till bassänger  
Utskottet har kunnat konstatera att det finns ett stort behov av bassängträning för 
många patientgrupper med kroniska sjukdomar. Utskottet föreslår att en 
heltäckande inventering om tillgång till bassängträning i länet innehållande, 
inventeringen bör även  förslag till effektivare användning.  
 
Ansvarsfördelning Landsting och kommuner 
Utskottet har i överläggningarna med patientföreningarna konstaterat att det finns 
luckor i ansvar och samverkan mellan kommuner och landsting i vård, 
rehabilitering och omsorg av psykisk funktionshindrade och för äldre.  
 
Av denna anledning bör underlaget för den skatteväxling som gjordes mellan 
landsting och kommuner på 1990-talet som följd av ”ädel-” respektive  ”psykädel-
reformen” ses över och följas upp. Analysen får visa om skatteväxlingen 
eventuellt bör korrigeras.  
 

B) Övriga förslag från HSUJ 
 
Vårdgaranti 
För att stärka patientens och anhörigas ställning skall det i Budget 2010 beslutade 
skriftliga Vårdgarantibeviset nu upprättas och införas i samband med den 
utvidgade vårdgarantin. Vårdgarantibevis ska erbjudas alla berörda patienter och 
utan begäran skrivas under av behandlande läkare. 
 
Ekonomistyrningssystem 
Med tanke på de ekonomiska utsikterna för 2011-2012 bör en översyn snarast 
göras av hälso- och sjukvårdens organisation  samt resursfördelningen mellan 
landstingets olika verksamheter för att säkerställa ett bättre engagemang i 
budgetprocessen och för att uppnå ett bättre resursutnyttjande.  
 
Magnetstimulering 
Transkraniell magnetstimulering för behandling av depressioner, erbjuds i nuläget 
enbart patienter på Höglandet. Då evidensen för dess positiva effekt har ökat, bör 
denna behandling på Höglandssjukhuset därför snarast göras tillänglig för 
patienter från andra delar av länet. 
 
 
Kundval för utprovning och service  av hörapparater 
Kundval  bör införas för att ge hörselskadade möjlighet att fritt välja en 
auktoriserad audionommottagning för utprovning och service av hörapparat. Detta 
skulle öka tillgängligheten och minska köerna till utprovning och service.   
 
Intensifiera medborgardialogen 
Landstinget har startat upp en medborgarpanel 2008. Fem  olika teman från 
landstingets verksamhet har tagits upp. Det finns deltagare från samtliga 
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kommuner och även utrikes födda, deltagarna har själva anmält sig och 
deltagandet ökar kontinuerligt. 
 
Utskottet anser att Landstinget bör intensifiera arbetet med medborgardialog 
framförallt med inriktning på det personliga mötet mellan politiker, tjänstemän 
och medborgare. Flera Landsting och regioner har utvecklat detta arbete. Exempel 
på områden som varit föremål för dialog är sjukvårdsfrågor, hjälpmedel och 
prioriteringar. Utskottet är medvetet om att sådana dialoger kräver ett ordentligt 
förarbete för att lyckas. E-petitioner är ett annat exempel som kan användas för att 
engagera medborgarna.  
 
AT-tjänstgöring på geriatriken 
Behovet av kunskaper om åldrande och äldres sjukdomar är viktigt inom all 
sjukvård. Landstinget bör därför verka för att AT-tjänsterna även innefattar 
tjänstgöring på geriatriken.  
 
Akutsjukvård 
Akutsjukvården är på väg att bli ett av våra stora patientsäkerhetsproblem. 
Inflödet till våra akutmottagningar har både ökat och ändrat karaktär. En allt äldre 
befolkning som är friskare längre genererar omhändertagandebehov i slutet av 
livet. Ingången till sluten vård sker i mycket hög utsträckning via våra 
akutmottagningar. Flödet från "akuten" till avdelningarna, akutmottagningens 
lokalutseende, arbetets organisation och samarbetsformer samt verksamhetens 
attityder är alla viktiga faktorer i akutsjukvårdens kris. Utskottet utgår från att 
dessa frågor beaktas i den pågående utredningen av akutsjukvården.  
 
Prioriteringar inom hälso- och sjukvården 
Vårt landsting bör starta en diskussion om prioriteringar inom hälso- och 
sjukvården med sikte på behov, behandlingsmöjligheter och finansiering. Det är 
angeläget att även vårt landsting startar dessa diskussioner.  
 
Alternativa behandlingsformer 
Landstinget bör ur patientsynpunkt på sikt verka för ökad öppenhet för, och 
samverkan med, alternativa behandlingsmetoder, det som kallas integrativ 
medicin. Ökad användning av alternativa behandlingsformer kräver att 
skolmedicinen skaffar sig ökad kunskap om den alternativa medicinen. Strävan 
efter ökad evidens bör fortsatt vara målsättningen för användningen av alternativa 
behandlingsformer.  
 
 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET JÖNKÖPING 
 
 
Urban Blomberg      Charlotte Jerkelund 
Ordförande       Utskottssekreterare  
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27 Flerårsplaneyttrande  
Två förslag till Yttrande över Flerårsplan 2012-2013 finns 
för diskussion, ett från allianspartierna (M, KD, C och FP), 
ett från socialdemokraterna och vänsterpartiet. Båda 
förslagen har behandlats vid morgonens gruppmöten. 
Allianspartiernas förslag har reviderats i samband med 
gruppmötet och avsnittet om Hälsofrämjande sjukhus 
utgår.  
 
Eva Lundemo (C) yrkar bifall till allianspartiernas förslag.  
 
Annika Nordin(S) yrkar bifall till socialdemokraternas och 
vänsterpartiets förslag.  
 
Per-Olof Bladh (V) yrkar bifall till socialdemokraterna och 
vänsterpartiets förslag.  
 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet bifaller allianspartiernas yrkande.  
 
Omröstning begärs, med följande propositionsordning.  
 
De som bifaller allianspartiernas förslag röstar JA. 
De som bifaller socialdemokraternas och vänsterpartiets 
förslag röstar NEJ.  
 
JA röstar följande sju (7) ledamöter: Eva Lundemo (C), 
Ragnwald Ahlnér (KD), Erik Elmlid (M), Inga-Maj 
Filipsson (FP), Dahn Åstrand (C), Urban Blomberg (M), 
Folke Solheim (M). 
 
NEJ röstar följande fyra (4) ledamöter: Annika Nordin (S), 
Per-Olof Bladh (V),  Maria Hörnsten (S), Britta Klerk (S).  
 
Ordföranden finner att utskottet bestämt sig för att avge 
yttrande i enlighet med allianspartiernas förslag.  
 
Utskottet beslutar:  
- att yttra sig i enlighet med allianspartiernas förslag.  
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot 
beslutet, och begär att även deras förslag till yttrande 
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biläggs till protokollet vilket bifalles.  
 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

Urban Blomberg  Britta Klerk 

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Charlotte Jerkelund 



Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag avseende 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över 
budget/flerårsplan 2011-2013 
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping lämnar underlag för landstingstyrelsens beredning av 
budget/flerårsplan 2011-2013 
 
God vård för alla  
Den svenska modellen för välfärd i allmänhet och hälso- och sjukvård i synnerhet har varit 
mycket framgångsrik genom åren. Vi vill därför även fortsättningsvis värna om och utveckla 
den solidariskt finansierade och demokratiskt styrda hälso- och sjukvården med ett 
sammanhållet system och obrutna vårdkedjor. Sjukvården skall styras av medicinska 
prioriteringar och av patientens behov.  
 
Skattemedel ska gå till vård - inte till aktieägare. De resurser som vi har till vårt förfogande 
ska investeras i ett förbättringsarbete för att höja kvalitén inom vården när det gäller att öka 
tillgänglighet och korta köerna.  
 
Målet för Jönköpings läns landsting ska vara en jämlik och jämställd sjukvård, tillgänglig för 
alla, med hög kvalitet och god service i syfte att skapa förutsättningar för god hälsa och 
välbefinnande för alla. 
 
Tillgänglighet/ Vård på lika villkor  

• Varje människa oavsett betalningsförmåga, kön, etnisk tillhörighet eller ålder ska ha 
tillgång till en bra vård och omsorg. Det uppnås om alla är med och betalar gemensamt 
för välfärden. Vården ska vara solidariskt finansierad och prioriterad efter behov – ingen 
ska behöva skaffa sig en privat sjukförsäkring för att få den bästa vården.  
Vi vill därför göra en översyn av vad ett avgiftsfritt system skulle innebära inom 
sjukvården. 

• Landstinget ska säkerställa vård på lika villkor. Därför ska landstinget inte sälja ut 
sjukhus till privata företag.  

Vårdsökande som så önskar ska få komma till vårdcentralen samma dag. 
Vårdsökande ska alltid nå en vårdcentral per telefon för råd och vägledning angående hälsan. 
 
Primärvården 

• Vårdcentralen ska vara förstahandsvalet när medborgaren har behov av hälso och 
sjukvård 

• Kännetecknande för primärvården är att arbeta team och områdesbaserat och med en 
helhetssyn där patienten medverkar aktivt. 

• Patienten ska få välja vårdenhet 
• Vinster ska gå tillbaka till vården 
• Demokratiska beslut ska fatts om var nya vårdenheter ska etableras. 

 
Geriatrik 
Behovet av kunskap om åldrandet och äldres sjukdomar, såväl psykiska som somatiska är 
viktig inom all sjukvård. Att höja den geriatriska kompetensen ska därför vara ett prioriterat 
utvecklingsområde inom såväl vårdavdelningar som akut mottagningar. 
Landstinget bör därför verka för att AT-tjänsterna även innefattar tjänstgöring på geriatriken.  
 
 



. 
 

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvården når praktiskt taget hela befolkningen. Hälsofrämjande arbete i det 
vardagliga mötet med patienter ger möjlighet att skapa de förutsättningar som krävs för att 
människors levnadsvanor ska främja hälsa.  

• Samtliga vårdinrättningar ska kunna erbjuda råd och stöd till livsstilsförändring när 
det gäller kost, rökning eller alkoholvanor. Fysisk aktivitet bör i ökad utsträckning  
vara förstahandsval vid förskrivning i såväl behandlande som förebyggande syfte.  
 

• Hälso- och sjukvården ska i patientarbetet bidra till mindre sjukdom, mindre 
handikapp och mindre smärta men också underlätta för den kroniskt sjuke att leva ett 
bra liv med sin sjukdom.  Hälso- och sjukvården ska också förebygga sjukdom.  

 
• Nationella riktlinjer för bl.a. hjärtsjukdomar, strokevården och astma/kol visar på 

betydelsen av rehabilitering och en hälsofrämjande sjukvård.  
 
• Rehabiliteringen med bl.a. sjukgymnaster, arbetsterapeuter och logopeder är en viktig 

del i den hälsofrämjande vården för de kroniskt och långvarigt sjuka.  
 
• Landstingets rehabiliteringsinsatser och kvalitetsarbete bör samordnas och säkerställas 

så att länsinvånarna får likvärdig rehabilitering oavsett bostadsort. 
 
• Långsiktiga individuella rehabiliteringsplaner upprättas för personer som är 

långtidssjuka och de med kroniska sjukdomar. Rehabiliteringsplanerna bör uppdateras 
och utvärderas kontinuerligt i samverkan med patient och närstående.  

 
• Översyn av regler för utlands- och utomlänsvård. Fördelningen av patientplatser bör 

ses över i enlighet med nya behandlingsmetoder och förändrade behov hos 
patienterna. 

 
• En satsning på stärkande kultur i vården, då det nu finns evidensbaserad forskning 

kring detta.  
 
• En satsning på patient och närståendeutbildning genom ex ”Lärcafé” är angeläget. 
      
• Fontänhus bör prövas som en viktig verksamhet i det hälsofrämjande arbetet för 

personer med psykisk ohälsa. 
 

• Jämställd vård ger folkhälsa. Att ha ett könsperspektiv på hälsan är viktigt. 
 
Därför ska Landstinget ha en tydlig målsättning hur man ska arbeta mot en mer 
hälsofrämjande hälso och sjukvård enligt folkhälsomål 6.  

 
En strategi för hur Landstinget ska arbeta för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

  tas fram(enligt tidigare beslut i landstingsfullmäktige) och därefter utarbetas 
handlingsplaner inom såväl sjukhusvården som primärvården.  

 
 
 
 



 

Revidering av det Folkhälsopolitiska programmet och det 
Handikappolitiska programmet       
Det nuvarande hälsopolitiska programmet från 1998 bör revideras snarast för att omfatta de 
nationella folkhälsomålen som fastställdes senast 2007. Målområdena har valts för att det 
inom dessa områden finns vetenskapligt underlag som visar att insatser från samhällets sida 
påverkar folkhälsan. Landstinget har möjlighet att samverka med såväl kommuner som den 
frivilliga sektorn inom dessa målområden, för att uppnå det övergripande målet om en god 
hälsa i befolkningen. Det är viktigt att ett sådant program även tar hänsyn till skillnader i 
hälsa mellan olika grupper, till exempel personer med funktionsnedsättningar.  
Därför bör även det handikappolitiska programmet utvärderas, revideras och ingå som en del 
av det folkhälsopolitiska programmet. 

Kvalitetssäkring av ungdomsmottagningar    
Ungdomsmottagningarna har en stor betydelse för att förebygga såväl psykisk ohälsa som 
oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar. Ett definierat uppdrag och 
samverkansavtal som slår fast verksamhetens struktur och behov av resurser har betydelse för 
ungdomsmottagningarnas förebyggande arbete. Att skapa en gemensam struktur för 
ungdomsmottagningarna i länet bör prioriteras i arbetet med att genomföra handlingsplanen 
för sexuell hälsa. Landstinget bör verka för att alla ungdomar upp till 25 år har tillgång till en 
ungdomsmottagning. 
 
Familjecentraler 
Landstinget ska, tillsammans med länets kommuner, erbjuda familjecentraler i varje kommun. 
 
Administrativa rutiner för sjukresor    
På Höglandssjukhuset finns en central administration av sjukresor som tar emot beställningar 
från både sjukhusets mottagningar och vårdavdelningar och från patienter. Beställningarna 
ordnas i grupper och sjukresevärdarna hämtar patienterna på avdelningarna när det är dags för 
avgång. Detta system bidrar till bättre resursanvändning genom samåkning samtidigt som det 
förbättrat service och omhändertagande av patienter. Detta system för sjukresor bör finnas på 
samtliga sjukhus i länet.  

Alternativa behandlingsformer 
Landstinget bör ur patientsynpunkt på sikt verka för ökad öppenhet för, och samverkan med, 
alternativa behandlingsmetoder, det som kallas integrativ medicin. 
All verksamhet i Landstinget ska vara evidensbaserad och utgå från vetenskap och beprövad 
erfarenhet. 
 
Tandvård 
Tänderna tillhör kroppen och är en viktig del av kroppens medicinska välbefinnande. En god 
förebyggande tandvård för alla till rimliga kostnader är hälsofrämjande. Folktandvårdens 
Frisktandvård är en del av möjligheten för den enskilde att hålla nere tandvårdskostnaden. På 
sikt ska arbetas för ett införande av högkostnadsskydd som för övrig sjukvård, som ett första 
steg bör fri tandvård upp till 25 år införas. 
För en god tandhälsa för barnen är folktandvårdens förebyggande arbete liksom 
närhetsprincipen av stor betydelse. 
Invånare som önskar tandvård inom folktandvården ska beredas möjlighet att få det inom 
rimlig tid. 
 
 



 
Läkemedel  
Landstinget ska införa ett register över läkemedelsförskrivningen.  
Verksamheten med farmaceuter i primärvården skall utvecklas.     
 
Personalfrågor 
För de anställda, som så önskar skall landstinget som arbetsgivare erbjuda heltid.  
Samtliga anställda vilka arbetar/utför uppdrag åt landstinget skall omfattas av kollektivavtal 
eller kollektivavtalsliknande avtal.  
Som offentlig arbetsgivare har Landstinget såväl ett ansvar som en möjlighet att vara 
föregångare och ge goda exempel när det gäller att erbjuda personer med 
funktionsnedsättning möjlighet till anställningar. 
 
Samarbete med länets kommuner gällande våra äldre  
Samverkan med kommunerna måste stärkas. 
• Landstinget ska tillsammans med länets kommuner upprätta ett handlingsprogram 
som syftar till en gemensam värdegrund avseende vård av länets äldre innevånare. 
 
 
 



 YTTRANDE 

2010-03-18 

 

 

Landstinget i Jönköpings län Telefon: 036-32 40 01 Postgiro: 10 50 00 - 4 
Husargatan 4 Fax: 036-16 65 99 Bankgiro: 5216-2849 
Box 1024 E-post: landstinget@lj.se Orgnr: 232100-0057 
551 11 Jönköping 
 
   

       
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet       

      
Landstingsstyrelsen 
      
      
      

Flerårsplan 2011-2013 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet överlämnar härmed underlag för  
landstingsstyrelsens beredning av flerårsplan 2011-2013.  
 
Följande punkter är särskilt viktiga att utveckla. En del berör hela 
landstinget och en del är specifika för Höglandets sjukvårdsområde.  
 
Etik, kvalitet och bemötande 
Sjukvården har blivit allt mer teknisk och specialiserad men det  
personliga mötet mellan personal och patient är oerhört betydelsefullt. Det 
är angeläget att den etiska diskussionen alltid hålls levande för ett bra 
bemötande.  
Det är viktigt att landstingets framgångsrika kvalitetsarbete fortsätter i hela 
vårdkedjan för att göra vården säker och jämställd för alla. 
 
 
Primärvården 
- Primärvården ska vara det självklara förstahandsvalet när man söker 
sjukvård. 
- Det är viktigt med rekrytering och utbildning av personal  inför kommande 
pensionsavgångar till exempel planerade ST-block för läkare inom 
primärvård samt uppmuntra till specialistutbildningar.  
 
 
Tillgänglighet och kontinuitet 
- Tillgängligheten till vården skall vara god, både när det gäller 
telefonkontakt och besök. Det är viktigt att tekniken fungerar, men även 
patienter som har svårt att hantera tekniken skall ha lätt att få personlig 
kontakt. 
- Internettjänster skall fortsätta att utvecklas. 
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- Kontinuitet, om möjligt skall patienten får träffa samma personal vid 
återbesök. 
- Patienten ska även fortsättningsvis få välja vårdcentral. 

 
 
Arbetssätt 
Personalen bör uppmuntras att arbeta med hälsofrämjande sjukvård och 
stimulera till egenvård. 
- Det är viktigt att medborgarna får kunskap om i vilken grad den egna 
livsstilen påverkar välbefinnandet och minskar risken för sjukdom. 
- Alla vårdcentraler bör utvecklas till att också bli hälsocentraler. 
- Personer över 75 år bör erbjudas hälsosamtal. 
- Personalen bör få utbildning i motiverande samtalsteknik (MI).  
- Fysisk Aktivitet på Recept (FAR) med tips och hjälp om lämplig aktivitet 
ska användas då det är lämpligt.  
- Stöd i förändringsarbete och uppmuntran till deltagande i forskningsarbete. 
- Möjlighet att erbjuda stöd till dem som är 
läkemedelsberoende/missbrukare samt arbeta för minskad förskrivning av 
lugnande medel.  
 
 
 
Hemsjukvård/palliativ vård 
Hemsjukvården på Höglandet är omfattande då andelen äldre invånare är 
större än i övriga delar av länet. 
- Patienter som önskar ska kunna få vård i det egna hemmet till livets slut, 
av utbildad personal, oberoende av bostadsort. 
- Det bör finnas tillgång till tekniska hjälpmedel. 
- Vid behov ska hembesök av läkare kunna genomföras. 
- Distriktssköterskor som arbetar med palliativ vård bör kunna nå en 
specialistläkare dygnet runt för till exempel smärtlindrande ordinationer. 
- Palliativt team skall finnas i varje sjukvårdsområde med 
specialistkompetens för konsultation och personalutbildning. 
- När patienter som vårdas i palliativ vård av någon anledning behöver 
slutenvård, bör de få komma direkt till vårdavdelningen.  
 
 
Barn och Ungdomar 
- En gemensam organisation för Barn och ungdomsmedicin ger ökad 
möjlighet för ST-tjänst och psykologresurs, för att göra medicinska 
bedömningar och ge stöd vid psykosociala problem.  
- Barnläkarna ska fungera som stöd och konsulter till primärvårdsläkare och 
mottagningarna bör finnas ute i de olika kommunerna. 
- Ett bra samarbete mellan kommun och landsting med utbildning och 
information till personal inom primärvården och skolan är viktigt, för att 
kunna ge ungdomar med psykosociala problem hjälp i tidigt skede. 
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- Ungdomar på Höglandet ska ha tillgång till en ungdomsmottagning med 
bred kompetens. 
- Familjecentraler med förebyggande hälsovård för blivande mödrar, barn 
och ungdomar ska finnas i varje kommun för bättre samverkan och stöd 
både hälsomässigt och socialt.  
 
 
Psykiatri 
På Höglandet finns tillgång till en väl fungerande psykiatrisk vård med bra 
lokaler för slutenvård och med låg personalomsättning. Andelen para-
medicinsk personal bör öka då till exempel psykologer och socionomer är få 
i jämförelse med övriga delar av länet, i relation till invånarantalet. 
- Det finns behov av sjukgymnastresurs inom verksamheten. 
- Länsövergripande resurser som finns på länssjukhuset Ryhov ska vara 
likvärdigt tillgängliga för sjukvårdsområdenas behov.  
- Resurserna till neuropsykiatrin bör ökas. 
- Väntetiderna till Barn- och ungdomspsykiatrin har kortats, men fortsatt 
rekrytering till tjänster behövs för att få kontinuitet. 
- Fortsatt satsning på Kognitiv Beteende Terapi (KBT) som arbetsmetod. 
- Ökade insatser för suicidprevention.  
- Ökad samverkan och klara riktlinjer för att undvika att barn och ungdomar 
hamnar mellan verksamheterna. 
- Fontänhus och liknande verksamheter bör stödjas i hälsobefrämjande och 
rehabiliterande arbete för personer med psykisk ohälsa. 
 
 
Höglandssjukhuset Eksjö-Nässjöklinikerna 
- Planerna på om/tillbyggnad ska följas.  
- Vid ombyggnad av medicinkliniken skall det finnas en samlad strokeenhet 
då god omvårdnad och en tidig rehabilitering är viktig för patienterna. 
- För att även fortsättningsvis vara länsresurs bland annat inom kärlkirurgi, 
bör behovet av större operationssalar med teknisk utrustning prioriteras.  
- Lokalerna i Nässjö bör nyttjas till specialistverksamhet som inte direkt 
behöver vara ansluten till akutvård. 
- Parkeringsmöjligheterna vid Eksjöklinikerna bör ses över. 
- Sjukhusbibliotek för forskningssamordning skall finnas.  
- En startegi för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård ska tas fram på 
Höglandssjukhuset. 
 
 
Rehabilitering 
Rehabilitering och habilitering är för många en förutsättning för att 
upprätthålla möjlig kroppsfunktion och för att kunna leva ett så självständigt 
liv som möjligt. 
- Aktiv rehabilitering i samband med insjuknande är viktig, men för många 
med kroniska sjukdomar är även återkommande rehabilitering viktigt.  
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- Erbjuda möjlighet till ökad kunskap om sin sjukdom och träning i grupp, i 
samverkan med patientföreningar eller studieorganisationer. 
- Ha ett helhetsperspektiv på individens situation och dennes närstående. 
- Kognitiva hjälpmedel bör finnas och erbjudas till dem som har fysiska 
eller psykiska funktionshinder.  
- Möjlighet till bassängträning bör finnas. 
- En förstärkning av logopedresurserna bör snarast prövas efter den översyn 
som gjorts tillsammans med länets kommuner.  
 
 
Samverkan 
Arbetet i nätverket Ester med att få en fungerande vårdkedja, har skapat 
större trygghet för äldre vårdtagare. Det har också lett till ökade kunskaper 
och förbättrat samarbete mellan personal i sluten/öppenvård och 
landsting/kommun. Det är viktigt att arbetet fortsätter när antalet vårdgivare 
inom primärvården ökar. 
- Arbeta för en samlad vårdplanering mellan sluten- och öppenvård. 
- De pågående projekten med apotekare i vården ska fortsätta för att 
minimera fel- och övermedicinering. 
- Landstinget ska verka för att det införs ett nationellt register över 
läkemedelsförskrivningen. 
 
 
Folktandvården 
Det är angeläget att alla länsinvånare har tillgång till en fungerande tandvård 
inom rimligt reseavstånd och som alternativ bör mobila enheter användas 
för skolor och äldreboenden. 
- Patienter som önskar tandvård inom folktandvården ska få detta 
tillgodosett. 
 
 
Alternativa behandlingsformer 
- Ökad öppenhet för användande av komplementära behandlingsformer för 
att ge bättre livskvalitet när den traditionella medicinska behandlingen 
upplevs otillräcklig till exempel gällande smärtlindring och oro. 
- Uppmuntra till forskning gällande alternativa behandlingsformer. 
 
 
Utskottets behandling av underlaget framgår av bifogat protokollsutdrag. 
 
 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET HÖGLANDET 
 
 
Boel Lago    Lena Lindgren 
Ordförande    Utskottssekreterare 
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Plats: Konferensrummet plan 4, Tranås Vårdcentrum   

§ 32 
 
Flerårsplan 
Vid två tidigare utskottssammanträden och vid gruppmöten 
inför utskottets sammanträden har flerårsplanen 
diskuterats. Inför dagens sammanträde har en 
sammanställning av allianspartiernas (M, KD, C och FP) 
och Socialdemokraternas (S) förslag skickats ut till 
samtliga ledamöter och ersättare. Eftersom Vänsterpartiet 
(V) inte hade lämnat något förslag finns inget från dem 
med i sammanställningen.  
 
Under morgonens gruppmöten har det sammanställda  
förslaget samt yrkanden från Vänsterpartiet diskuterats. 
 
Som huvudrubrik för yttrandet enas nu utskottet om: 
Flerårsplan för 2011- 2013. 
 
Utskottet väljer att gå igenom förslagen avsnitt för avsnitt. 
 
Etik, kvalitet och bemötande 
Socialdemokraterna yrkar följande tillägg:  
- Alla sjukvårdsenheter ska HBT-certifieras. 
 
Allianspartierna yrkar avslag till tilläggsyrkandet. 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar bifall. 
 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet beslutar enligt allianspartiernas 
yrkande.  
 
Vänsterpartiet yrkar följande tillägg:  
- En välfungerande städverksamhet är en viktig del i arbetet 
för ökad patientsäkerhet och skall drivas i egen regi. 
 
Allianspartierna yrkar avslag till tilläggsyrkandet. 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar bifall. 
  
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet beslutar enligt allianspartiernas 
yrkande. 
 
Votering begärs med följande voteringsproposition: 
Den som bifaller allianspartiernas yrkande röstar JA. Den 
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som bifaller Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande röstar NEJ. 
 
JA- röstar följande sju (7) ledamöter: Boel Lago, Jimmy 
Henriksson, Bo Arencrantz, Kerstin Robertsson, Urban 
Persson, Marie Johansson och Maria Lundblom-
Bäckström. 
 
NEJ-röstar följande sex (6) ledamöter: Bo Fahlström,  
Ann-Katrin Stark, Birgitta Dovskog, Hans Toll, Lena 
Persson och Suzanne Schöblom. 
 
Utskottet avslår således Socialdemokraternas och 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande.  
 
Tillgänglighet och kontinuitet 
Socialdemokraterna yrkar följande tillägg:  
- Patienten ska få välja vårdcentral. 
 
Efter en diskussion enas utskottet om att bifalla 
Socialdemokraternas tilläggsyrkande med följande 
formulering: 
- Patienten ska även fortsättningsvis få välja vårdcentral.  
 
Arbetssätt 
Socialdemokraterna yrkar följande tillägg:  
- Alla vårdcentraler bör utvecklas till att också bli 
hälsocentraler. 
- Personer över 75 år ska erbjudas hälsosamtal. 
Samt ett tillägg till avsnittets sista mening: 
…samt arbeta för att minska förskrivning av lugnande 
medel. 
 
Efter en diskussion enas utskottet om att bifalla 
Socialdemokraternas samtliga tilläggsyrkanden med 
justeringar. Formuleringen i det andra tilläggsyrkandet ska 
vara: 
- Personer över 75 år bör erbjudas hälsosamtal. 
Sista meningen i avsnittet ska vara formulerad: 
- Möjlighet att erbjuda stöd till dem som är 
läkemedelsberoende/missbrukare samt arbeta för minskad 
förskrivning av lugnande medel.  
 
Vänsterpartiet yrkar följande tillägg:  
- Jämställd vård ger folkhälsa. Att ha ett könsperspektiv på 
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hälsan är viktig. 
- Ökade satsningar på kultur i vården måste göras. 
 
Allianspartierna yrkar avslag till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden. 
 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet beslutar enligt allianspartiernas 
yrkande. 
 
Psykiatri 
En diskussion förs om Fontänhus i avsnittets sista mening. 
Utskottet enas om att meningen ska ha följande lydelse: 
- Fontänhus och liknande verksamheter bör stödjas i 
hälsobefrämjande och rehabiliterande arbete för personer 
med psykisk ohälsa. 
 
Vänsterpartiet yrkar följande tillägg:  
- Mellanvårdsformer i gränslandet mellan sluten- och 
öppenvård skall utvecklas inom psykiatrin. 
 
Allianspartierna yrkar avslag till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet beslutar enligt allianspartiernas 
yrkande. 
 
Höglandssjukhuset Eksjö-Nässjöklinikerna 
Vänsterpartiet yrkar följande tillägg:  
- En strategi för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård skall 
tas fram på Höglandssjukhuset. 
 
Efter en diskussion enas utskottet om att bifalla 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande. 
 
Rehabilitering 
Vänsterpartiet yrkar följande tillägg:  
- Den av fullmäktige beslutade rehab/habiliterings-
inventeringen skall snarast genomföras. 
En annan skrivning, logopeder 
- Rehabiliteringsverksamheten bör snarast förstärkas med 
logopeder.  
  
Suzanne Schöblom meddelar att det första tilläggsyrkandet 
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tas tillbaka. 
 
I avsnittets sista mening i allianspartiernas och 
Socialdemokraternas förslag står det:  
- Översyn tillsammans med kommunerna skall göras om 
behov finns av utökade logopedresurser.  
 
Efter en diskussion enas utskottet om att byta ut denna 
skrivning till: 
- En förstärkning av logopedresurserna bör snarast prövas 
efter den översyn som gjorts tillsammans med länets 
kommuner. 
 
Socialdemokraterna yrkar följande tillägg: 
Ny rubrik: Avgifter 
- Avgifter inom vården ska hållas låga. Ingen ska av 
ekonomiska skäl behöva avstå från vård. På sikt ska en 
avgiftsfri primärvård prövas. 
 
Allianspartierna yrkar avslag till socialdemokraternas 
tilläggsyrkande. 
  
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet beslutar enligt allianspartiernas 
yrkande. 
 
Votering begärs med följande voteringsproposition: 
Den som bifaller allianspartiernas yrkande röstar JA. Den 
som bifaller Socialdemokraternas yrkande röstar NEJ. 
 
JA- röstar följande sju (7) ledamöter: Boel Lago, Jimmy 
Henriksson, Bo Arencrantz, Kerstin Robertsson, Urban 
Persson, Marie Johansson och Maria Lundblom-
Bäckström. 
 
NEJ-röstar följande sex (6) ledamöter: Bo Fahlström,  
Ann-Katrin Stark, Birgitta Dovskog, Hans Toll, Lena 
Persson och Suzanne Schöblom. 
 
Utskottet avslår således Socialdemokraternas 
tilläggsyrkande.  
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar för tillägg: 
Ny rubrik: Personal 
Socialdemokraterna yrkar på följande tillägg: 
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- Landstinget ska utvecklas till en mönsterarbetsplats. 
- För personalen ska heltid vara en rättighet och deltid en 
möjlighet. 
 
Allianspartierna yrkar avslag för socialdemokraternas 
tilläggsyrkanden. 
 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet beslutar enligt allianspartiernas 
yrkande. 
 
Vänsterpartiet yrkar på följande tillägg: 
- Landstinget skall säkra en god arbetsmiljö för sina 
medarbetare. Friskvård och förebyggande arbete är oerhört 
viktigt och träning på arbetstid är en del i detta. 
- Försök med förkortad arbetstid inom yrkesområden som 
är särskilt utsatta för arbetsrelaterad ohälsa. 
- Fler personer med funktionsnedsättning skall ges 
möjlighet till anställning inom Landstingets verksamheter. 
 
Allianspartierna yrkar avslag på samtliga tilläggsyrkanden 
från Vänsterpartiet. 
 
Socialdemokraterna yrkar avslag för de två första 
tilläggsyrkandena och bifall till det tredje tilläggsyrkandet. 
 
Utskottet beslutar att avslå Vänsterpartiets två första 
tilläggsyrkanden. 
 
På ordförandes fråga om bifall eller avslag på 
Vänsterpartiets tredje tilläggsyrkande så beslutar utskottet 
att avslå detta.  
 
Votering begärs med följande voteringsproposition: 
Den som bifaller allianspartiernas yrkande röstar JA. Den 
som bifaller Vänsterpartiets och Socialdemokraternas 
yrkande röstar NEJ. 
 
JA- röstar följande sju (7) ledamöter: Boel Lago, Jimmy 
Henriksson, Bo Arencrantz, Kerstin Robertsson, Urban 
Persson, Marie Johansson och Maria Lundblom-
Bäckström. 
 
NEJ-röstar följande sex (6) ledamöter: Bo Fahlström,  
Ann-Katrin Stark, Birgitta Dovskog, Hans Toll, Lena 
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Persson och Suzanne Schöblom. 
 
Utskottet avslår således Vänsterpartiets tredje yrkande.  
  
I övrigt görs mindre redaktionella justeringar som utskottet 
är överens om. 
 
Reservationer 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig för 
egna avslagna yrkanden och de man instämt i. 
 
Till protokollet biläggs sammanställning av 
allianspartiernas (M, KD, C och FP) och 
Socialdemokraternas (S) förslag samt Vänsterpartiets (V) 
yrkanden.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

Boel Lago Bo Fahlström 

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Lindgren 
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OBS!!!! 
 
Allianspartiernas förslag inkl S-förslag 
S-förslag är skrivna med fetkursiv stil 
      
      

Ändringsförslag Allians  100308 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet överlämnar härmed underlag för  
landstingsstyrelsens beredning av budget/flerårsplan 2011-2012.  
 
Följande punkter är särskilt viktiga att utveckla. En del berör hela 
landstinget och en del är specifika för Höglandets sjukvårdsområde.  
 
Etik, kvalitet och bemötande 
Sjukvården har blivit allt mer teknisk och specialiserad men det  
personliga mötet mellan personal och patient är oerhört betydelsefullt. Det 
är angeläget att den etiska diskussionen alltid hålls levande för ett bra 
bemötande. Alla sjukvårdsenheter ska HBT-certifieras. 
Det är viktigt att landstingets framgångsrika kvalitetsarbete fortsätter i hela 
vårdkedjan för att göra vården säker och jämställd för alla. 
 
Primärvården 
- Primärvården ska vara det självklara förstahandsvalet när man söker 
sjukvård. 
- Det är viktigt med rekrytering och utbildning av personal  inför kommande 
pensionsavgångar till exempel planerade ST-block för läkare inom 
primärvård samt uppmuntra till specialistutbildningar.  
 
Tillgänglighet och kontinuitet 
- Tillgängligheten till vården skall vara god, både när det gäller 
telefonkontakt och besök. Det är viktigt att tekniken fungerar men även 
patienter som har svårt att hantera tekniken skall ha lätt att få personlig 
kontakt. 
- Internettjänster skall fortsätta att utvecklas 
- Kontinuitet, om möjligt skall patienten får träffa samma personal vid 
återbesök. 
- Patienten ska få välja vårdcentral 
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Arbetssätt 
Personalen bör uppmuntras att arbeta med hälsofrämjande sjukvård och 
stimulera till egenvård. 
- Det är viktigt att få medborgarna att inse i vilken grad den egna livsstilen 
påverkar välbefinnandet och minskar risken för sjukdom. 
- Alla vårdcentraler bör utvecklas till att också bli hälsocentraler. 
- Personer över 75 år ska erbjudas hälsosamtal 
- Personalen bör få utbildning i motiverande samtalsteknik (MI)  
- Fysisk Aktivitet på Recept (FAR) med tips och hjälp om lämplig aktivitet 
ska användas då det är lämpligt  
- Stöd i förändringsarbete och uppmuntran till deltagande i forskningsarbete 
- Möjlighet att erbjuda stöd till dem som är 
läkemedelsberoende/missbrukare samt arbeta för att minska förskrivning 
av lugnande medel. 
 
Hemsjukvård/palliativ vård 
Hemsjukvården på Höglandet är omfattande då andelen äldre invånare är 
fler än i övriga delar av länet. 
- Patienter som önskar ska kunna få vård i det egna hemmet till livets slut, 
av utbildad personal, oberoende av bostadsort. 
- Det bör finnas tillgång till tekniska hjälpmedel. 
- Vid behov ska hembesök av läkare kunna genomföras. 
- Distriktssköterskor som arbetar med palliativ vård bör kunna nå 
specialistläkare dygnet runt för t ex smärtlindrande ordinationer. 
- Palliativt team skall finnas i varje sjukhusområde med specialistkompetens 
för konsultation och personalutbildning 
- När patienter som vårdas i palliativ vård av någon anledning behöver 
slutenvård, bör de få komma direkt till vårdavdelningen.  
 
Barn och Ungdomar 
- En gemensam organisation för barn och ungdomsmedicin ger ökad 
möjlighet för ST-tjänst och psykologresurs, för att göra medicinska 
bedömningar och ge stöd vid psykosociala problem.  
- Barnläkarna ska fungera som stöd och konsulter även till primärvårds-
läkare och mottagningar bör finnas ute i de olika kommunerna. 
- Ett bra samarbete mellan kommun och landsting med utbildning och 
information till personal inom primärvården och skolan är viktigt, för att 
kunna ge ungdomar med psykosociala problem hjälp i tidigt skede. 
- Ungdomar på Höglandet ska ha tillgång till en ungdomsmottagning med 
bred kompetens. 
- Familjecentraler med förebyggande hälsovård för blivande mödrar, barn 
och ungdomar bör finnas i var kommun för bättre samverkan och stöd både 
hälsomässigt och socialt.  
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Psykiatri 
På Höglandet finns tillgång till en väl fungerande psykiatrisk vård med bra 
lokaler för slutenvård och med låg personalomsättning. Andelen para-
medicinsk personal bör öka då till exempel psykologer och socionomer är få 
i jämförelse med övriga delar av länet, i relation till invånarantalet. 
- Det finns behov av sjukgymnastresurs inom verksamheten. 
- Länsövergripande resurser som finns på länssjukhuset Ryhov ska vara 
likvärdigt tillgängliga för sjukvårdsområdenas behov.  
- Resurserna till neuropsykiatrin bör ökas. 
- Väntetiderna till Barn- och ungdomspsykiatrin har kortats men fortsatt 
rekrytering till tjänster behövs för att få kontinuitet. 
- Fortsatt satsning på Kognitiv Beteende Terapi (KBT) som arbetsmetod. 
- Ökade insatser för suicidprevention.  
- Ökad samverkan och klara riktlinjer för att undvika att barn och ungdomar 
hamnar mellan verksamheterna. 
- Fontänhus ska stödjas i hälsobefrämjande och rehabiliterande arbete för 
personer med psykisk ohälsa. 
 
Höglandssjukhuset Eksjö-Nässjöklinikerna 
- Planerna på om/tillbyggnad ska följas.  
- Vid ombyggnad av medicinkliniken skall det finnas en samlad strokeenhet 
då god omvårdnad och en tidig rehabilitering är viktig för patienterna. 
- För att även fortsättningsvis vara länsresurs bland annat inom kärlkirurgi, 
bör behovet av större operationssalar med teknisk utrustning prioriteras.  
- Lokalerna i Nässjö bör nyttjas till specialistverksamhet som inte direkt 
behöver vara ansluten till akutvård. 
- Parkeringsmöjligheterna vid Eksjöklinikerna bör ses över. 
- Sjukhusbibliotek för forskningssamordning skall finnas.  
 
Rehabilitering 
Rehabilitering och habilitering är för många en förutsättning för att 
upprätthålla möjlig kroppsfunktion och för att kunna leva ett så självständigt 
liv som möjligt. 
- Aktiv rehabilitering i samband med insjuknande är viktig men för många 
med kroniska sjukdomar är även återkommande rehabilitering viktigt.  
- Erbjuda möjlighet till ökad kunskap om sin sjukdom och träning i grupp i 
samverkan med patientföreningar eller studieorganisationer. 
- Ökad öppenhet att pröva alternativa behandlingsmetoder utöver den 
medicinska behandlingen till exempel vid kronisk smärta. 
- Ha ett helhetsperspektiv på individens situation och dennes närstående. 
- Kognitiva hjälpmedel bör finnas och erbjudas dem som har fysiska eller 
psykiska funktionshinder.  
- Möjlighet till bassängträning bör finnas. 
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- Översyn tillsammans med kommunerna skall göras om  behov finns av 
utökade logopedresurser. 
 
Samverkan 
Arbetet i nätverket Ester med att få en fungerande vårdkedja, har skapat 
större trygghet för äldre vårdtagare. Det har också lett till ökade kunskaper 
och förbättrat samarbete mellan personal i sluten/öppenvård och 
landsting/kommun. Det är viktigt detta arbete fortsätter när antalet 
vårdgivare inom primärvården ökar. 
- Arbeta för en samlad vårdplanering mellan sluten och öppenvård. 
- De pågående projekten med apotekare i vården ska fortsätta för att 
minimera fel och övermedicinering. 
- Landstinget ska verka för att det införs ett nationellt register över 
läkemedelsförskrivningen. 
 
Folktandvården 
Det är angeläget att alla länsinvånare har tillgång till en fungerande tandvård 
inom rimligt reseavstånd och som alternativ bör användas mobila enheter 
för skolor och äldreboenden. 
- Patienter som önskar tandvård inom folktandvården ska få detta 
tillgodosett. 
 
Alternativa  Behandlingsformer 
- Ökad öppenhet för användande av komplementära behandlingsformer för 
att ge bättre livskvalitet när den traditionella medicinska behandlingen 
upplevs otillräcklig till exempel gällande smärtlindring och oro. 
- Uppmuntra till forskning gällande alternativa behandlingsformer. 
 
 
Avgifter 
- Avgifter inom vården ska hållas låga. Ingen ska av ekonomiska skäl 
behöva avstå från vård. På sikt ska avgiftsfri primärvård prövas. 
 
 
Personal 
- Landstinget ska utvecklas till en mönsterarbetsplats. 
- För personalen ska heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet 
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Landstingsstyrelsen 
  
  
    

Underlag till flerårsplan 2012 - 2013 
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo överlämnar härmed underlag för 
landstingsstyrelsens beredning av flerårsplan 2012-2013.  
 
Landstinget ska svara för en offentligt finansierad sjukvård. Grundläggande 
är att verksamheten ska vara patientfokuserad, ha en god tillgänglighet och 
bedrivas kostnadseffektivt. De ekonomiska ersättningssystemen ska därför 
vara utformade på ett sätt som bidrar till detta. 
 
Utskottet är medvetet om den rådande ekonomiska situationen och har 
strävat efter att så långt som möjligt lämna förslag till förbättringar inom 
hälso- och sjukvården till oförändrade kostnader.  
 
Inom alla områden är det viktigt att utifrån patienternas behov utveckla 
samarbetet inom landstinget och mellan landsting, kommun och övriga 
samarbetspartners.  
 
 
Folkhälsa  
I det vardagliga mötet med patienter och anhöriga har hälso- och sjukvården 
sin största hälsofrämjande uppgift. Den hälsofrämjande delen inom 
primärvården bör stärkas och stor vikt läggas vid livsstilsrelaterade problem. 
Den enskildes engagemang och ansvar för sin egen hälsa ska stödjas. 
I den förebyggande vården är det viktigt att 
- ha fullvärdiga ungdomsmottagningar  
- landsting och kommun gemensamt startar upp och driver familjecentraler  
inom planperioden i de kommuner där detta fortfarande saknas 
- erbjuda förebyggande  hembesök till alla över 75 år för att förebygga 
ohälsa 
- utveckla verksamheten runt fysisk aktivitet på recept 
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Bemötande och tillgänglighet 
Den vårdsökande ska vid varje kontakt med vården bli vänligt och 
professionellt bemött.  
Målet när det gäller telefontillgänglighet skall vara att alla samtal besvaras.  
Möjlighet att få en personlig kontakt ska vara ett alternativ i Tele-Q 
systemet. 
Övergången från barn- till vuxensjukvård ska underlättas för ungdomar med 
kroniska sjukdomar. 
 
 
Rehabilitering och habilitering 
För att öka livskvaliteten efter sjukdom bör 
- rehabiliteringsinsatser som utgår från patientens behov sätts in i ett tidigt 
skede bland annat vid stroke  
- patienterna erbjudas långsiktiga individuella rehabiliteringsplaner 
- utskrivningen av kognitiva hjälpmedel ökas till personer med psykiska 
funktionshinder 
- lokalmässiga förbättringar prioriteras vid barnhabiliteringen i Värnamo   
 
 
Folktandvården 
Det är viktigt att 
- folktandvården även i fortsättningen värnar om tillgängligheten för 
barntandvården samt fortsätter med det förebyggande arbetet 
- en fortsatt utbyggnad av mobila enheter sker, för att förstärka servicen på  
mindre orter samt vid äldreboenden 
- ha en god tillgänglighet till specialisttandvård för personer med 
funktionshinder 
 
 
Styrmedel och ekonomi  
För en god ekonomisk hushållning är det viktigt att 
- ha ett ekonomiskt system i slutenvården där det lönar sig för klinikerna att 
ha en god tillgänglighet 
- se över ekonomistyrningen så att resursfördelningen är mer kopplad till 
verksamheternas uppdrag och produktion  
- tydliggöra vad som är länsgemensamma resurser och hur de ska fördelas 
 
 
Medicinsk forskning och utveckling 
Landstinget ska fortsatt verka för att  
- patientnära klinisk forskning prioriteras med god spridning i hela länet  
- möjlighet att kombinera forskning och arbete erbjuds 
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Framtidsfrågor  
Utskottet vill lyfta fram följande framtidsfrågor 
- prioriteringar 
- införande av vårdpeng och fritt val i all öppenvård 
- öka specialiseringen mellan länets sjukhus 
- uppmuntra till samarbetsprojekt över klinik och verksamhetsgränser 
- framförhållning som underlättar generationsväxlingar av läkare 
- uppmuntra sjuksköterskor till specialistutbildning 
- landstinget som arbetsgivare erbjuder heltid till de anställda som så önskar 
inom det tjänsteutrymme som finns 
 
 
 
Utskottets behandling av underlaget framgår av bifogat protokollsutdrag. 
 
 
 
 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET VÄRNAMO 
 
 
 
 
 
Marianne Andersson    Lena Lindgren 
Ordförande     Utskottssekreterare 
 
 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo §§ 28-37 

 Tid: 2010-03-31, kl.10:00-14:10 
 

 

Plats: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo 
sjukhus 

§ 35 Flerårsplan 
Planeringsgruppen förde en diskussion om prioriteringar i 
vården vid sammanträdet 2010-01-13. 
 
Vid utskottssammanträdet 2010-01-27 kom ledamöterna i 
utskottet överens om att ha en annan rubriksättning i sitt 
yttrande än tidigare år, bland annat ska rubriken Övrigt 
ersättas med Framtidsfrågor. Allianspartierna (M, KD, C 
och FP) och oppositionspartierna (S och V) kommer att ta 
fram var sina förslag till flerårsplan som sedan ska 
diskuteras i utskottet. 
 
Det fortsatta arbetet med flerårsplanen diskuterades åter 
igen under gruppmöten samt vid utskottets sammanträde 
2010-02-24. Oppositionspartierna meddelade att de vill se 
allianspartiernas förslag, före de lämnar sitt. 
 

Allianspartiernas förslag till ”Underlag till flerårsplan  
2012-2013” skickades ut med e-post till utskottets 
ledamöter den 2 mars samt bifogades kallelsen till 
utskottssammanträdet 2010-03-31. 
Bo Kärreskog (S) meddelade vid planeringsgruppens 
sammanträde 2010-03-03 att oppositionspartiernas förslag 
kommer att skickas ut till ledamöterna före sammanträdet 
den 31 mars. 

Vid morgonens gruppmöten lämnades ett gemensamt 
förslag till flerårsplan från Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet, ”Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i 
Värnamo sjukvårdsutskott lämnar följande förslag till 
flerårsplan 2011-2014”. De båda förslagen till flerårsplan 
diskuterades under morgonens gruppmöten. 

Vid utskottssammanträdet görs en redaktionell justering i 
allianspartiernas förslag.  Därefter ställer ordföranden 
proposition på allianspartiernas (M, KD, C och FP) förslag 
och Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma 
förslag och finner att utskottet bifaller allianspartiernas 
förslag.  

Votering begärs med följande propositionsordning: 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo §§ 28-37 

 Tid: 2010-03-31, kl.10:00-14:10 
 

 

JA röstar den som bifaller allianspartiernas förslag. 
NEJ röstar den som bifaller Socialdemokraternas och 
Vänsterpartiets förslag. 

JA röstar följande åtta (8) ledamöter: Marianne Andersson, 
Björn Jonasson, Torbjörn Eriksson, Britt Johansson, Agneta 
Stacke, Carina Nylander, Inga-Maj Eleholt och Margareta 
Sigblad. 

NEJ röstar följande fyra (4) ledamöter: Bo Kärreskog, 
Evaggelos Tottas, Noah Anagbonu och Svante Olson. 

Beslut 
Utskottet bifaller allianspartiernas förslag. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till 
förmån för eget förslag.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

Marianne Andersson Noah Anagbonu 

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Lindgren 



Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Värnamo 
sjukvårdsutskott lämnar följande förslag till flerårsplan 2011-
2014 
 
Sjukvården omfattar alla hela livet 
Vi socialdemokrater och vänsterpartister vill:  
- att sjukvården ska vara rättvis och jämlik 
- att sjukvården ska vara solidariskt finansierad och ges efter behov 
- att sjukvården ska vara kvalitetssäker. 
Fördelningen av gemensamma resurser ska ske genom demokratiska beslut med 
möjlighet till insyn och kvalitetsuppföljning. Kvalitetsutveckling och ett ständigt 
förbättringsarbete är en naturlig del inom all hälso- och sjukvård. Sjukvården ska betalas 
med skattemedel och vård ges efter behov. 

Vårdval 
Vi socialdemokrater och vänsterpartister vill: 
- att patienten ska få välja vårdcentral 
- att vinster ska gå tillbaka till vården 
- att det demokratiskt beslutas var vårdenheter ska etableras. 
Hälso- och sjukvården bygger på goda relationer mellan vårdpersonal och patienter. 
Patientens delaktighet ska ses som en resurs i vården. Vi vill säkerställa att vårdcentraler 
finns även i glesbygd genom möjligheten att styra etableringar. 

Avgiftsfri vård 
Vi socialdemokrater och vänsterpartister vill: 
- att primärvården på sikt ska vara avgiftsfri. 
För att säkerställa länsinvånarnas rätt till hälso- och sjukvård är låga avgifter en viktig del. 
Ingen ska behöva avstå från vård av ekonomiska skäl. Vi vill på sikt se en avgiftsfri 
primärvård.   

Vård när det behövs 
Vi socialdemokrater och vänsterpartister vill: 
- att man ska få komma till vårdcentralen samma dag som man söker om behovet finns 
- att vårdcentralernas öppettider ska förbättras 
- att det snabbt ges svar efter provtagning och behandling 
- att alltid kunna nå en vårdcentral per telefon för råd och vägledning angående hälsan. 
När patienten har behov av vård ska den få träffa en läkare eller annan vårdpersonal 
samma dag. Väntetiderna ska minska och öppettiderna förändras för att ge ökad service. 
God tillgänglighet är viktigt även för dem som på grund av ålder eller funktionsnedsättning 
har svårt med modern teknik.  



 
Folkhälsa 
Vi socialdemokrater och vänsterpartister vill: 
- att alla kommuner ska ha familjecentral 
- att alla kommuner ska ha tillgång till ungdomsmottagning 
- att vårdcentraler utvecklas till att också vara hälsocentraler 
- att hälso-sjukvården ska bidra till mindre sjukdom, mindre handikapp och mindre smärta 
- att personer över 75 år erbjuds hälsosamtal. 
- att satsningar på kultur i vården måste göras.  
Hälsan påverkar oss på olika sätt beroende på var i livet vi befinner oss just nu. Ett 
hälsofrämjande arbete ska genomsyra all vård. 

Psykiatri  
Vi socialdemokrater och vänsterpartister vill: 
- att fontänhus ska prövas i det hälsofrämjande arbetet för personer med psykisk ohälsa 
- att ungdomsmottagningarna ökar sin samverkan med elevhälsan 
- att särskild satsning görs på åtgärder mot äldres psykiska ohälsa 
Den psykiska hälsan är viktig för hela samhället. Den ska inte hamna i en 
undantagsställning. Primärvården måste få en starkare ställning här. 

Rehabilitering 
Vi socialdemokrater och vänsterpartister vill: 
- att den av fullmäktige beslutade rehab/habiliteringsinventeringen snarast ska 
genomföras. 
- att rehabiliteringsverksamheten snarast bör förstärkas. Logopeder, sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter är en viktig del i rehab-kedjan för de kroniskt och långvarigt sjuka.  
Alla har rätt till livskvalitet som möjliggör ett fungerande vardags- och arbetsliv. Personer 
med funktionsnedsättningar ska ha en självklar rätt till rehabilitering och att på alla 
områden få del av samhällets insatser utifrån sina egna villkor. 

Bemötande 
Vi socialdemokrater och vänsterpartister vill: 
- att patienten ska kunna ha en personlig vårdkontakt 
- att sjukvården ska vara jämställd mellan kvinnor och män 
- att alla länets vårdgivare ska ingå i kvalitetsarbetet 
- att  vårdcentralerna HBT-certifieras. 
Patienten ska få ett omtänksamt och vänligt bemötande. Ett gott bemötande ger trygghet. 
Alla patienter ska, oavsett bakgrund och hälsotillstånd, få sina problem tagna på allvar från 
första kontakt till färdig behandling. Kvinnor och män ska behandlas lika när det gäller 
insatser och resurser av vård. 
Vi vill utveckla kvalitetsarbetet inom vården. Alla ska kunna lita på att vården har god 



patientsäkerhet, att vårdgivarna följer de nationella riktlinjerna och vårdgarantin. Alla 
vårdgivare ska rapportera till kvalitetsregister. 

Tandvård 
Vi socialdemokrater och vänsterpartister vill: 
- att alla som önskar ska erbjudas tandvård inom folktandvården. 
Ingen ska behöva avstå tandvård på grund av för hög kostnad eller köer. Den 
förebyggande tandvården behöver utvecklas mer.  Den uppsökande tandvården för äldre 
ska säkerställas. 

Städverksamhet 
Vi socialdemokrater och vänsterpartister vill: 
- att landstingets städverksamhet sker i egen regi med välutbildad personal. 
En väl fungerande städverksamhet är en viktig del i arbetet för ökad patientsäkerhet och 
minskad spridning av smittosamma sjukdommar. 

Värnamobadet 
Vi socialdemokrater och vänsterpartister vill: 
- att Landstinget hittar en långsiktig lösning för Värnamobadet. 
Utomhusbadet vid Värnamo sjukhus är ur ett folkhälsoperspektiv mycket viktigt. 
Landstinget ges i uppdrag att  hitta en varaktig lösning tillsammans med Värnamo 
kommun. 

Landstinget som arbetsgivare 
Vi socialdemokrater och vänsterpartister vill: 
- att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet 
- att all personal ska ha rätt till kollektivavtal. 
- att  personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till anställning inom 
landstingets verksamheter. 
- att landstinget skall säkra en god arbetsmiljö för alla medarbetare.  
Vi vill att landstinget utvecklas till en mönsterarbetsplats där all personal känner 
delaktighet och trivs.  Kollektivavtal ger tydliga spelregler för arbetstagare och 
arbetsgivare. Att erbjuda friskvård och förebyggande arbete är viktigt. 
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Landstinget i Jönköpings län  
            

 

Allmänpolitiska utskottets yttrande över flerårsplan 2012-
2013  
 
 
 
I enlighet med beslut vid sammanträdet 2010-03-15 lämnar Allmänpolitiska 
utskottet följande synpunkter och förslag vad gäller Landstingets flerårsplan. 

 

Regional Utveckling  
En blomstrande arbetsmarknad, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer är 
alla förutsättningar för att uppnå Landstingets vision ”För ett bra liv i ett attraktivt 
län”. I enlighet med detta bör Landstinget i Jönköpings län verka för ett starkt 
entreprenörskap och för framtidsinriktade investeringar i regionen. Arbetskrafts- 
försörjning är en annan viktig aspekt för den regionala utvecklingen.  Här har 
samarbetet mellan Landstinget i Jönköpings län och Högskolan i Jönköping en 
central roll.  Tillgång till utbildning och forskning är av stor betydelse för såväl 
enskilda personers som regionens utveckling. Folkhögskolorna i länet spelar 
också en viktig roll inte minst för att de har möjlighet att anpassa sina utbildningar 
till elevernas förkunskaper, speciella behov och intressen. Flexibiliteten gör även 
att man har möjlighet att anpassa utbildningsutbudet efter rådande konjunkturläge. 
Folkhögskolorna bidrar till tillgängligheten till utbildning, livslångt lärande och 
tillgång på kvalificerad arbetskraft.  
 
Regional utveckling och tillväxt måste självklart vara synonymt med hållbar 
utveckling och tillväxt inte minst för att uppnå en attraktiv livsmiljö, i enlighet 
med det regionala utvecklingsprogrammets målsättningar. 
 
Goda kommunikationer bidrar till länets tillväxt genom att öka storleken på länets 
arbetsmarknader och företagens tillgång till kunder och leverantörer. En väl 
utbyggd, prisvärd och välfungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för 
att garantera tillgänglighet till utbildning, arbete, service och fritidsliv för länets 
medborgare.  
 
Beslut om nationella infrastruktursatsningar påverkar möjligheterna för 
utvecklingen i regionen. Landstinget ska aktivt medverka till att beslut fattas om 
byggnation av såväl Götalandsbanan som Europabanan. Dessa två nationella 
samhällsbyggnadsprojekt skulle avsevärt stärka regionens betydelse som 
transportcentrum och skapa förutsättningar för en positiv utveckling i regionen.  
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En fortsatt satsning på regional väginfrastruktur och en utökad trafikering av 
Jönköpings flygplats är av stor betydelse för såväl tillgänglighet som tillväxt. 
Tillgänglighet till Jönköping är en viktig infrastruktursfråga för länet som helhet, 
det är viktigt att hänsyn tas till detta i den fysiska planeringen av stadens 
utbyggnad.  
 
Turism och besöksnäring är en växande näringsgren. Den skapar nya 
arbetstillfällen i regionen. Upplevelser, hotell och restaurangbesök kan inte 
utlokaliseras. Konsumtion och arbetstillfällen skapas på en och samma plats. 
Satsningar på upplevelse- och besöksnäring kan även bidra till, dels förbättrad 
livskvalité hos boende på orten och i regionen, dels till att öka attraktiviteten för 
andra näringsidkare och företagare att etablera sig. Kultur och kulturturism är en 
av de  snabbast växande grenarna inom besöksnäringen.  Fortsatta ansträngningar 
bör bland annat göras för att öka antalet besöksmål under höst, vinter, vår och lov. 
En fungerande infrastruktur är avgörande för att besöksnäringen ska kunna 
fortsätta utvecklas, att besökare kan ta sig till aktiviteter och utflyktsmål utan bil 
är en allt viktigare konkurrensfördel. En fortsatt internationell marknadsföring är 
nödvändig.  
 
 

Demokrati  
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande 
förutsättningarna för vår demokrati. Delaktighet och inflytande är också det första 
av de elva folkhälsomålen. På individnivå är sambandet mellan möjligheterna till 
inflytande och hälsa mycket starkt. Därför bör såväl folkhälsoarbete som 
demokratiarbete ha sin utgångspunkt i allas möjlighet till inflytande och 
delaktighet i samhället.  
 
Landstinget har under de senaste tre åren genomfört ett demokratiprojekt med 
särskilt fokus på ungdomar. I utvärderingen av projektet konstateras att det är 
viktigt att Landstinget bestämmer sig för om hur och varför Landstinget ska arbeta 
med demokratifrågor. En möjlighet är att utöka fokus för demokratiarbetet till att 
omfatta inflytande och delaktighet för andra grupper än ungdomar. Detta skulle 
leda till att demokratiarbetet i högre grad berör frågor som mångfald, jämställdhet 
och folkhälsa.  
 
Jönköpings län är en folkrörelsetät region. Här finns en djupt rotad tradition av ett 
underifrånperspektiv, att ta egna initiativ och att vara aktiv i föreningslivet. Detta 
är positiva faktorer för folkhälsan och ger förutsättningar för framtidsinriktat 
företagande. Det är viktigt att stödja och uppmärksamma det civila samhällets 
roll.  
 
Utskottet har aktivt arbetat för att finna nya vägar till kommunikation med 
länsborna. Utskottet har initierat och deltagit i arbetet med medborgarpaneler där 
ett hundratal länsbor har delat med sig av sina erfarenheter och åsikter genom att 
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svara på frågor som rör Landstingets ansvarsområden. Ett annat verktyg för att 
öka kommunikationen mellan förtroendevalda och länsbor är chatt, vilket till 
exempel ska användas i samband med fullmäktige.  
 
Aktiviteter som dessa minskar emellertid inte betydelsen av den representativa 
demokratin. Genom att förmedla och väga intressen, och åsikter som finns i 
samhället mot varandra fungerar partierna som länkar mellan folket och de 
styrande i den demokratiska processen. 
 
Hur den regionala demokratin ska utformas är en central fråga inför de kommande 
åren. Utskottet ställer sig positiv till en regionbildning med utgångspunkt från 
Jönköpings län, med en öppenhet för en regionkommun större än nuvarande 
länsindelning och utan hänsyn till nuvarande administrativa gränser. Vi ser det 
som naturligt att nuvarande Jönköpings län utvecklas i en gemensam fjärde 
storstadsregion tillsammans med Linköping och Norrköping. 
 
Information om vården och Landstingets övriga verksamhet som är lättillgänglig 
till språk och form är viktigt både ur demokratisk synpunkt och för att garantera 
tillgänglighet till vård och service på lika villkor. Öppna jämförelser är ett viktigt 
verktyg för att förbättra kvalitén i vården och för att ge medborgarna insyn om 
vårdens kvalité.  Ett stort arbete har lagts ner på Landstingets webbplats och det är 
angeläget att detta arbete fortsätter att utvecklas och att kontakterna med vården 
underlättas. Det bör även bli möjligt att jämföra olika vårdgivares utbud med 
varandra. Landstinget bör även fortsatt verka för god kommunikation, ett bra 
bemötande och en större delaktighet  för patienter i vården, samt rätten till ett 
andra utlåtande.   

 

Jämställdhet 
Det är i vardagslivet som jämställdhet föds eller ojämställdhet frodas. Landstinget 
möter länsborna i deras vardag genom hela livet och har därför en viktig roll att 
spela för att omvandla principerna om jämställdhet till praktisk handling. 
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet och en 
nödvändighet för ett demokratiskt samhälle. 
 
Jämställdhetsarbete är ett kvalificerat förändringsarbete som kräver långsiktiga 
och systematiska satsningar. Satsningar som är nödvändiga för att nå visionen 
”För ett gott liv i ett attraktivt län” . Jämställdhetsarbete som garanterar jämställda 
löner, lika möjligheter till påverkan, karriärmöjligheter och föräldraledighet för 
män och kvinnor är av stor vikt för landstingets attraktivitet som arbetsgivare och 
för att kunna konkurrera om kvalificerad arbetskraft. En jämställd service som ger 
kvinnor och män, flickor och pojkar samma möjligheter till att välja och utöva 
fritidsaktivteter, och få vård och rehabilitering på lika villkor är avgörande för att 
uppnå en jämlik hälsa.  
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Landstinget i Jönköpings län ska inleda ett aktivt jämställdhetsarbete som ska 
komma länsborna till del genom deltagande i SKL-projektet ”Hållbar 
jämställdhet”. Jämställdhet och genusperspektiv ska integreras Landstingets 
ordinarie kvalitetsarbetet genom utbildning och stöd till projektledare, 
verksamhetsutvecklare och chefer. Kunskapen om jämställdhet och skillnader i 
vård mellan kvinnor och män ska öka, detta för att kunna garantera god och 
jämlik vård för hela befolkningen. Utredningar och budgetarbete ska även ha ett 
genusperspektiv. Mätningar och uppföljning av kvalitetsarbete och budget ska 
synliggöra skillnader mellan kvinnor och män. Jämställdhetsarbetet bör även 
synliggöras i Landstingets årsredovisning. Detta för att vi ska kunna följa 
förbättringar och för att upprätthålla viljan till att arbeta för en jämställd och 
jämlik vård.  
 

Kultur 
Att kunna ta del av och delta i olika kulturella uttrycksformer som dans, musik, 
litteratur, teater och film är en viktig förutsättning för personlig livskvalité och för 
länets utveckling. Ett rikt och varierat kulturutbud har inte minst betydelse för 
rekrytering av kvalificerad arbetskraft.  
 
Den regionala nivån kommer att få ett utökat ansvar för kulturområdet  under 
planperioden genom införandet av den så kallade kulturportföljsmodellen.  
Portföljmodellen innebär i korthet att regioner och län får ansvar för fördelningen 
av en stor del av det statliga kulturstödet, det ger regionerna möjlighet till 
fördelning av kulturmedel utifrån ett lokalt perspektiv. Detaljföreskrifter ersätts 
med förhandlingar med utgångspunkt från de nationella målen för kulturpolitiken. 
Förslaget innebär ökade möjligheter för landsting och regioner att aktivt verka för 
att stärka kulturens betydelse i samhällsutvecklingen på lokal nivå. 
 
De nya lokalerna för Smålands Musik och Teater innebär att en modern och 
funktionell arena för teater-, musik- och dans tas i bruk. Detta kommer att 
vitaliserar scenkonsten såväl på SMoT-husets scener som utanför dem. Det är 
viktigt att framtida föreställningar blir attraktiva och tillgängliga för länsinvånare i 
alla åldrar och från hela länet. Samtidigt måste Smålands Musik och Teater även 
fortsättningsvis möta sin publik genom föreställningar runt om i länet.  
 
Kultur i vården bör betraktas både som ett redskap i behandling och rehabilitering. 
Det är också viktigt att se till vilka möjligheter som finns till att erbjuda 
vardagskultur till Landstingets patienter. En rad konkreta förbättringsarbeten inom 
kultur i vården, alla anpassade till, arbetsplatsens behov och förutsättningar har 
genomförts. För att uppnå målet med ”Vård på lika villkor”, bör kultur i vården 
även fortsatt utgöra en del av verksamheten i Landstinget i Jönköpings län.  
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Miljö 
Landstinget i Jönköpings län ska bedriva ett miljöarbete som medverkar till en 
långsiktigt hållbar utveckling i samverkan med andra regionala aktörer.  Att 
främja en hållbar utveckling innebär att agera på ett sätt som leder till positiva 
effekter för ekonomin, miljön samt sociala förhållanden inklusive människors 
hälsa.  
 
Miljöfrågorna bör integreras i alla delar av flerårsplanen. I planerings-
förutsättningarna ska helheten och inriktningen av miljöarbetet klargöras. Det bör 
finns mål och åtgärder som syftar till förbättringar inom de mest prioriterade 
områdena energi, transporter och livsmedel för såväl Hälso- och sjukvården som 
förvaltningen för Regional utveckling.  
 
Tillämpningen av miljöprogrammet ska garantera att medel avsätts för 
investeringar och fortsatt förbättringsarbete. Det är till exempel viktigt att 
processerna för inköp/upphandlingar genomsyras av ett effektivt miljöarbete 
eftersom just dessa processer kommer att ha stor påverkan på om vi kan uppnå 
miljömålen. Arbetet med att nå landstingets miljömål bör även förstärkas och 
bedrivas mer offensivt i de bolag där landstinget är delägare.  
 
Landstingets miljöarbete bör dra nytta av miljömedicinens kunskap om sambandet 
mellan miljö och hälsa. Landstinget bör i ökad utsträckning dra nytta av 
kompetensen på Arbets- och miljömedicin i Linköping. De prioriterade 
förbättringsområdena energi, transporter och livsmedel påverkar folkhälsan både i 
lokalt perspektiv genom utsläpp av hälsopåverkande föroreningar och i ett 
långsiktigt globalt perspektiv genom den globala uppvärmningen. Landstingets 
miljöpris ska uppmärksamma och belöna ett innovativt miljöarbete.  
 
 

Forskning och Utveckling 
Forskning har stor betydelse för länets utveckling inte minst för dess betydelse för 
kvalitén i den högre utbildningen och därmed för tillgången på högutbildad 
arbetskraft. En differentierad forskning har även möjligheten att generera 
innovationer till gagn för företag inom både tjänste- och tillverkningssektorn.  
 
Landstinget är ett kunskapsbaserad organisation med lagstadgat ansvar för 
forskning och utveckling. Aktiva forskningsinsatser är också nödvändiga för att 
öka kompetensen i förmågan till ett kontinuerligt förbättringsarbete och för att få 
nya forskningsrön omsatta i den i den kliniska vardagen. Erfarenheten visar också 
att ökade möjligheter till forskning har gjort det lättare för Landstinget i 
Jönköpings län att rekrytera och behålla kompetent personal.  
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Landstingets forskning och förbättringsarbete har som mål att förbättra de resultat 
som hälso- och sjukvården åstadkommer. För att nå målet krävs att: 
 
- att satsningarna på forskning och utveckling inom  Futurum och Qulturum 
fortsätter och vidareutvecklas 
- att arbetet med att koppla klinisk forskning till arbetet med ständiga förbättringar 
som bland annat sker i forskningsprojektet Bridging the Gaps utvecklas 
ytterliggare.  
- att Landstingets institutioner för forsknings och utvecklingsarbete blir bättre på 
att marknadsföra sitt arbete och resultat bland Landstingets personal.  
- att Landstinget i samarbete med Högskolan i Jönköpings län och andra parter 
arbetar för att öka inflödet av forskningsmedel till regionen, genom att inrätta en 
samlad kompetens för ansökan och administration av EU:s forskningsmedel.  
- en ökad samverkan mellan landstinget och fackhögskolorna inom Högskolan i 
Jönköping i frågor rörande utveckling av nya arbetsformer, ledarskap, innovativ 
tjänsteutveckling, information och livslångt lärande.  
 

Internationalisering  
Det internationella arbetet kan i stor utsträckning bidra till tillväxt och utveckling i 
länet. Detta gäller inte minst forskning och högre utbildning. Samverkan mellan 
de aktörer i länet som agerar på den internationella arenan ska öka. Landstinget 
bör även fortsatt dra nytta av de möjligheter som finns till finansiering av 
kompetensutvecklings projekt med hjälp av EU-medel. Det är en viktig uppgift att 
identifiera och utveckla lämpliga och strategiska kontakter i Europa. 
Internationellt erfarenhetsutbyte ska även fortsatt vara ett led för Landstingets 
verksamhetsutveckling. Landstingets breda internationella kontakter, både inom 
klinisk forskning och inom kvalitetsutveckling, är en styrka som tillsammans med 
Högskolans starka internationella profil borde vidareutvecklas gemensamt inom 
hälsoområdet.  
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Plats: Landstingets kansli, sal A 

15 Flerårsplaneyttrande  
Efter beredning i utskott och planeringsgrupp finns ett 
förslag till yttrande över budget och flerårsplan. Utskottet 
diskuterar förslaget och gör några redaktionella ändringar.  
 
Utskottet beslutar:  
- att yttra sig i enlighet med förslaget.  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

Stig-Arne Tengmer Kjell Ekelund 

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Charlotte Jerkelund 




