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Landstingsstyrelsen 

Resursförstärkningar inom onkologi, barn- 
och kvinnohälsovård 

Onkologi 
För att förbättra tillgängligheten för bestrålning av olika cancerformer planeras att 

verksamheten vid onkologiska kliniken går över till tvåskift.  

 

Då det är svårt att rekrytera strålsjuksköterskor pågår sedan våren 2011 

vidareutbildning av sjuksköterskor. För att täcka kostnader vid onkologiska 

kliniken under 2012 föreslås Jönköpings sjukvårdsområde erhålla 3 800 tkr. 

 

För perioden 2008 till 2011 har den ekonomiska ramen för Jönköpings 

sjukvårdsområde förstärkts årligen med 2 900 tkr motsvarande fyra ST-läkare. 

Efter 2011 skulle en utvärdering göras kring vilket behov som finns för att klara 

läkarförsörjningen inom onkologin. I ramen för 2012 finns därför inga medel 

anvisade. Utvärdering som nu genomförs visar att kompetens- och 

bemanningssituationen är fortsatt besvärlig främst på grund av pensionsavgångar 

på flera specialister. Utvärderingen visar även att produktionen inom onkologin 

har ökat kraftigt de senaste åren främst inom öppenvården. Med bakgrund av 

utvärderingen bedöms behovet av förstärkning med fyra ST-läkare kvarstå. 

Jönköpings sjukvårdsområde föreslås därför en erhålla förstärkning med 2 900 tkr 

för att finansiera fyra ST-läkarblock. 

Barnhälsovård och kvinnohälsovård 
Verksamheten inom barn- och kvinnohälsovården har vuxit till följd av en 

befolkningsutveckling av antal barn i åldrarna 0-6 år och kvinnor i åldrarna  

20-44 år. I Jönköpings och Höglandets sjukvårdsområden har antal barn och 

kvinnor i dessa åldrar ökat mellan åren 2008 och 2011 medan antalet har minskat 

inom Värnamo sjukvårdsområde. 

 

Inom barnhälsovården har sjukvårdsområdena i budgetram kompenserats för 

befolkningsutveckling till och med 2010 och inom kvinnohälsovården för 

befolkningsutveckling till och med 2008. 

 

För närvarande pågår i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut ett arbete med 

att inför 2013 införa en ny resursfördelningsmodell för den specialiserade hälso- 
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och sjukvården. Inriktningen för ett nytt resursfördelningssystem är att inom en 

given totalram möjliggöra en flexibel omfördelning av resurser vid förändrade 

uppdrag/behov och att stimulera samverkan över organisationsgränser. 

 

I avvaktan på en ny resursfördelningsmodell bedöms det ändå rimligt att för 

området barn- och kvinnohälsovård göra en resursförstärkning som grundas på 

befolkningsförändring fram till 2011. 

  

Jönköpings sjukvårdsområde föreslås tillföras 1 300 tkr 

- barnhälsovård 700 tkr 

- kvinnohälsovård 600 tkr 

Höglandets sjukvårdsområde föreslås tillföras 500 tkr 

- barnhälsovård 400 tkr 

- kvinnohälsovård 100 tkr 

 

Befolkningsminskningen inom Värnamo sjukvårdsområde som för dessa områden 

motsvarar ett minskat resursbehov på 400 tkr ska beaktas i barnhälsovårdens 

totalram för 2013. 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att Jönköpings sjukvårdsområde tillförs 8 miljoner kronor (onkologi 

      6,7 mnkr, barnhälsovård 0,7 mnkr, kvinnohälsovård 0,6 mnkr) 

 

att Höglandets sjukvårdsområde tillförs 0,5 miljoner kronor (barnhälsovård  

      0,4 mnkr, kvinnohälsovård 0,1 mnkr) 

 

att finansiering sker ur landstingsstyrelsen ram för oförutsedda utgifter 
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Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 93 

Dnr 

LJ2012 

692 

Resursförstärkning inom onkologi, barn- och kvinno-

hälsovård 
Föreligger förslag till resursförstärkning inom ovan 

rubricerade verksamhetsområden.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att Jönköpings sjukvårdsområde tillförs 8 miljoner kronor 

(onkologi 6,7 mnkr, barnhälsovård 0,7 mnkr, kvinnohälsovård  

0,6 mnkr) 

 

 

att Höglandets sjukvårdsområde tillförs 0,5 miljoner kronor  

(barnhälsovård 0,4 mnkr, kvinnohälsovård 0,1 mnkr),  

 

att finansiering sker ur landstingsstyrelsens ram för 

oförutsedda utgifter.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


