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Förvaltningsnamn
Avsändare

Landstingsstyrelsen

Verksamhetsberättelser 2013 - resultatbalansering
Inledning

I Landstingets årsredovisning redovisas resultatet av all den verksamhet som
finansieras av Landstinget oavsett om den utförs i egen regi eller av annan
producent.
För den verksamhet som utförs av Landstingets förvaltningar återrapporteras
genom bilagda verksamhetsberättelser de uppdrag och mål som angivits i
förvaltningsbudgetar.
För de tre sjukvårdsområdena redovisades i samband med förra årets
resultatbalansering att det mot bakgrund av nytt ersättningssystem finns skäl att
pröva om tidigare års balanserade resultat ska justeras. I föreliggande förslag har
ackumulerade underskott på Jönköpings sjukvårdsområde och Höglandets
sjukvårdsområde tagits bort. Det bedöms inte som realistiskt att förvaltningarna
under kommande år ska kunna uppnå överskott som täcker tidigare års negativa
resultat. Ackumulerat överskott på Värnamo sjukvårdsområde ligger kvar.
I sammanställningen nedan redovisas förslag till resultatbalansering och utgående
balanserat resultat per förvaltning för 2013.

Resultatbalansering

Det resultat (över- eller underskott) som redovisas för respektive förvaltning
balanseras till nästkommande år om inte bokslutsanalys eller dialog med
landstingsdirektör (förvaltningsdialog) ger underlag för justering.
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Förvaltning
(belopp i miljoner
kronor)
Jönköpings
sjukvårdsområde
Höglandets
sjukvårdsområde
Värnamo
sjukvårdsområde
Vårdcentralerna Bra
Liv
Medicinsk diagnostik
Folktandvården
Regional utveckling
Länstrafiken
Landstingsfastigheter
IT-Centrum
Landstingets kansli

Bokfört Justering Justerat Ingående Utgående
resultat
resultat balanserat balanserat
resultat
resultat
-131,1

356,4*

225,3

-356,4

-131,1

-32

145,1*

113,1

-145,1

-32,0

-32,8

0,0

-32,8

28,6

-4,2

7,8

0,0

7,8

43,5

51,3

-2,2

0,0

-2,2

-0,5

-2,7

12,9

0,0

12,9

48,4

61,3

4,6

0,0

4,6

1,4

6,0

-9,3

0,0

-9,3

3,1

-6,2

-5,9

0,0

-5,9

10,6

4,7

4,9

0,0

4,9

34,4

39,3

0,6

0,0

0,6

15,7

16,3

Verksamhet stöd och
9,4
-9,4
0
0
service
Summa
-182,5
492,1
319
-316,3
*Justeringen är en justering av ingående balanserat resultat

0,0
2,7

Resultatjustering

Efter genomförda verksamhetsdialoger föreslås justering av resultatet för
Verksamhet stöd och service då det redovisade överskottet beror på ersättningar
för verksamhet som ej har övertagits eller startats. I övrigt har verksamhetsdialogerna inte föranlett något förslag till justering av redovisade resultat.

Åtgärdsplan

För de tre sjukvårdsområdena föreligger betydande obalanser i ekonomier
Landstingsstyrelsen har i särskild ordning beslutat om en åtgärdsplan för att uppnå
kostnadsanpassningar så att sjukvårdsområdenas ekonomier kommer i balans.
Åtgärdplanen handlar om såväl landstingsövergripande åtgärder som specifika
förändringar för enskild förvaltning. Av förvaltningarnas verksamhetsberättelser
framgår de åtgärdsplaner som är komplement till den landstingsövergripande
åtgärdplanen.
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En kontinuerlig dialog förs med förvaltningsledningar om planerade och
genomförda åtgärder.
På samma sätt som åtgärdsplaner finns för att komma till rätta med ekonomisk
obalans förs en dialog med alla förvaltningar kring vilka åtgärder som krävs för
att uppnå övriga mål som angivits för respektive förvaltning.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna resultatbalansering enligt redovisat förslag
LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
landstingsdirektör

Stefan Schoultz
ekonomidirektör
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Landstingsdirektören

Verksamhetsberättelse 2013 – Jönköpings
sjukvårdsområde
1. Sammanfattning
Målet för tillgängligheten till besök eller operation inom 60 dagar uppnås inom
flertalet områden, men inom kirurgkliniken samt ortoped- och
reumatologkliniken finns en stor andel patienter som väntat över 60 dagar.
Fortsatt planerings- och utvecklingsarbete krävs för att skapa kontinuerlig
tillgänglighet. Inom öron-, näs- och halskliniken har ett omfattande
förbättringsarbete genomförts med goda resultat.
Till följd av en ständig ökning av patienter som söker vård på akutmottagningen
är målet för tillgängligheten, 4 timmar, en utmaning. Under året ökade antalet
sökande med 4,5 procent.
Under 2013 har Nationella patientenkäten, NPE, genomförts inom
barnverksamheten. Efter återrapportering av resultaten i september 2013 har
förbättringsområden identifierats och åtgärder påbörjats inom respektive klinik.
Patientsäkerhetsarbete genomförs med flera aktiviteter på alla enheter.
Avvikelserapporteringen ökar framför allt när det gäller observationer och risker,
vilket tyder på en ökande medvetenhet om patientsäkerhet. Detta är en
förutsättning för att kunna arbeta systematiskt med förbättringar inom
patientsäkerhet. För uppsatta mål inom patientsäkerhet nås godkända resultat.
Samverkan och samordning av vårdplatser, bemanning, förflyttningar av
utskrivningsklara patienter och eventuella utlokaliseringar sker kontinuerligt i
mötena för daglig styrning. Från och med 2013-09-02 omdefinierades sjukhusets
så kallade dragspelsplatser till disponibla vårdplatser, vilket kommer att ge en
mer korrekt bild av antalet överbeläggningar.
Det ekonomiska resultatet för 2013 slutade på minus 131 miljoner kronor. Det är
cirka 10 miljoner kronor bättre än prognosen i samband med delårsrapport 2.
Orsaken till förbättringen är framför allt ökad ersättning till barn- och
ungdomsmedicinska kliniken.
Kostnadsökningar utöver inflation och beslutade förändringar finns inom lab och
röntgen, IT samt för personal inklusive hyrläkare. Nettokostnaden rensad för
inflation och beslutade förändringar har ökat 20-25 miljoner kronor under 2013
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vilket påverkar resultatet i negativ riktning. Resultatet på minus 131 miljoner
kronor är dock sämre än vad nettokostnadsökningen motsvarar då ingångsläget
var minus 65 miljoner kronor. Flera oklarheter återstår inom det nya
ersättningssystemet och svårigheter finns att hitta kopplingen mellan
resultatförsämringen och kostnadsförändringar.
Produktionen inom den somatiska öppenvården, mätt i såväl DRG-poäng som
besök, ökar under 2013. Produktionsökningen är högre än kostnadsökningen och
ger då en produktivitetsförbättring inom öppenvården. Inom den somatiska
slutenvården är produktionen relativt konstant mellan åren men kostnaderna ökar
vilket medför en produktivitetsförsämring. En viss osäkerhet finns i
kostnadsfördelningen mellan öppenvården och slutenvården, framförallt inom
medicin och ortopedi.
Antalet årsarbetare, mätt som genomsnitt för året, har ökat med 61,4. Ökningen
förklaras till stor del av utökade uppdrag, vilket motsvarar cirka 50 årsarbetare.
Det fanns dock en ekonomisk obalans vid ingången av året som förutsätter en
successiv anpassning av antalet årsarbetare. Sommaren 2013 hölls också fler
vårdplatser öppna vilket medförde ett ökat behov av semestervikarier.
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2. Medborgar- och kundperspektivet
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
*=Ersättningsgrundande variabel
Medborgare/Kund
Kundtillfredsställelse (PUK) per genomförd
patientenkät - Barn
Kundtillfredsställelse, svarsfrekvens vid
genomförd nationell patientenkät
* Väntande till första besök, specialiserad vård
(60 dagar)
* Faktisk väntetid till första besök,
specialiserad vård (60 dagar)
Faktisk väntetid till första besök inom barnoch ungdomspsykiatrin (30 dagar)
Faktisk väntetid till utredning inom barn- och
ungdomspsykiatrin (30 dagar)
* Väntande till operation/åtgärd, specialiserad
vård (60 dagar)
* Faktisk väntetid till operation/åtgärd,
specialiserad vård (60 dagar)
*Väntetid vid besök på akutmottagningar
(andel hjälpta inom 4 timmar)
Antal ärenden per månad i Mina vårdkontakter

Per 2013-08-31

Per 2013-12-31

målvärde Status

Högre Gul
Högre Röd
69 %

78 %

80 % Gul

65 %

74 %

80 % Gul

97 %

97 %

90 % Grön

100 %

100 %

80 % Grön

55 %

73 %

80 % Gul

56 %

76 %

80 % Gul

77 %

82 %

90 % Gul

384

400

Under 2013 är det barnverksamheten som har besvarat Nationella
Patientenkäten. Det sammantagna värdet för den Patientupplevda Kvaliteten,
PUK, uppnådde värdet 83,5 och 2011 var värdet 83,6. Detta innebär att
patientnöjdheten har minskat med en tiondel, men målvärdet på över 80 är
uppnått. Svarsfrekvensen har minskat från 54 procent 2011 till 46,2 procent
2013.
Den stora andelen väntande över 60 dagar till besök återfinns främst inom
kirurgkliniken, ortoped- och reumatologkliniken. Smärtenheten har reducerat
antalet väntande under året. Ortoped- och reumatologkliniken har under året
skickat patienter för besök och operation till Oskarshamns sjukhus och Art
Clinic i Jönköping. Öron-, näs- och halskliniken har under hösten uppnått
tillgänglighetsmålet för väntande inom 60 dagar. Fortsatt planerings- och
utvecklingsarbete krävs för att skapa god tillgänglighet över tid. Framtida mål
bör vara att alla får en tid inom 45 dagar.
Antalet väntande över 60 dagar till operation/åtgärd återfinns i första hand inom
ortoped- och reumatologkliniken samt kirurgkliniken. Inom länets urologi finns
väntande främst inom prostatakirurgi. Extrainsatser har under hösten genomförts
inom urologi/kirurgi.
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Öron-, näs- och halskliniken har under hösten förbättrat tillgängligheten till
operation radikalt. Kliniken uppnår målsättningen för faktisk väntetid. Med
hänsyn till vakanssituationen inom audionommottagningen har avtalet med
extern leverantör förlängts till och med maj 2014, vilket innebär köp av cirka
200 utprovningar. Tillgänglighetsmålet har sedan hösten uppnåtts.
Produktionsplanering för de opererande verksamheterna pågår, men utvecklas
vidare i det länsgemensamma angreppssättet för såväl besök som operation.
Utöver extrainsatser och produktionsplanering påbörjades arbete med att
överföra operationsingrepp från operationscentralen till dagkirurgi. Två projekt
har påbörjats. Ett projekt omfattar att flytta kirurgiska ingrepp/operationer inom
öron-, näs- och hals från slutenvård till dagkirurgisk verksamhet. Det andra
omfattar överföring av ingrepp inom kvinnokliniken samt urologin från
operationscentralen till KBC/mottagningsverksamhet.
Under hösten har veckostyrning påbörjats avseende identifiering och
omfördelning av obokade operationspass. Veckostyrningen har lett till ett ökat
kapacitetsutnyttjande.
Till följd av en ständigt ökande patienttillströmning på akutmottagningen är
målet avseende tillgängligheten (4 timmar) en utmaning att nå. Under året har
besöken till akutmottagningen ökat med 4,5 procent (1600 besök) jämfört med
2012. Ortopedakuten har den största ökningen med 5,5 %, men även
kirurgakuten har en påtaglig ökning. Förbättringsarbeten inom ramen för
projektet Akut förbättring har genomförts. Akutrådet aktualiserar
måluppfyllelsen för att finna nya utvecklingsarbeten.
Läkarbesök akutmottagningen Länssjukhuset Ryhov

Medicin
Kirurgi
Ortopedi
Summa

Tertial 3 2012 Tertial 3 2013 Förändring Procent
4 773
4 794
21
0,4 %
3 944
4 034
90
2,3 %
3 535
3 695
160
4,4 %
12 252
12 523
271
2,2 %

Medicin
Kirurgi
Ortopedi
Summa

Helår 2012
Helår 2013
Förändring Procent
13 710
14 242
532
3,9 %
11 376
11 865
489
4,3 %
10 659
11 241
582
5,5 %
35 745
37 348
1 603
4,5 %

Utifrån resultaten i Nationell Patientenkät (akutmottagning) våren 2013 har
förbättringsområden identifierats på akutkliniken. Prioriterade områden är
väntrumsinformation, smärtskattning/smärtlindring och information i samband
med utskrivning. Förbättringsområdena har presenterats på akutkliniken och i
akutrådet och planering av förbättringsåtgärder pågår.
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3. Process- och produktionsperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
*=Ersättningsgrundande variabel

Per 2013-08-31

Per 2013-12-31

Målvärde

Status

* Tid för utskrift av epikris

80 %

70 %

90 % Gul

* Följsamhet till riktlinjer, rätt klädd
* Följsamhet till riktlinjer, basala
hygienrutiner

99 %

99 %

100 % Grön

93 %

90 %

100 % Grön

Avtalstrohet inköp

86 %

76 %

90 % Röd

Antal överbeläggningar

307

81

Utlokaliserade

35

25

49 min

40 min

16 %

Process/Produktion

* Behandling med trombolys vid stroke
* Andel behandlade med trombolys vid
stroke
Antal skador per tusen vårddagar
Uppnå miljömålen inom prioriterade
områden
* Vårdprevention, riskbedömning av fall,
nutrition och trycksår
* Vårdprevention, åtgärdade vid
identifierad risk för fall, nutrition och
trycksår
* Minskning av antalet utförda artroskopier
vid artros eller minskade i diagnostiskt syfte
Andel förstagångsföräldrar som genomgått
hälsosamtal

< 50 min

Grön

12 %

>10 %

Grön
Grön

50 %

65 %

Minskning
Se
definition

74 %

80 %

80 % Grön

83 %

92 %
+25 %

90 % Grön
Minska
10 %
jmf 2012 Röd

18 %

50 % Röd

s

Resultaten för följsamhet till riktlinjer för basala hygienrutiner och rätt klädsel är
fortsatt bra. Resultaten för vårdpreventionsarbetet är godkänt men behöver bli
bättre.
Utvecklingsarbete pågår inom vårddokumentation. Daglig styrning, utskrift av
diktat, påbörjades på sjukhusövergripande nivå i maj. Samverkan mellan kliniker
kan utvecklas vidare.
Daglig styrning har under året utvecklats vidare. Inför sommaren utarbetades
utvärderingsmodellen, MARKUS som möjliggör veckovis rapportering av flera
parametrar som härrör sig till vårdplatssamordning. Resultat ur MARKUS
används för utvärdering/analys och planering av kommande
neddragningsperioder.

Gul
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Antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter har under senare delen av
året minskat betydligt, vilket härrör sig kring registrering av disponibla
vårdplatser.

4. Lärande- och förnyelseperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 3: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Per 2013-08-31 Per 2013-12-31

målvärde

Status

100 %
100 %

Grön
Grön

Lärande/Förnyelse
Godkända DRG-koder öppen vård
Godkända DRG-koder sluten vård

95 %
87 %

98 %
98 %
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5. Medarbetarperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 4: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
målvärde

Per 2013-08-31

Per 2013-12-31

Status

Medarbetarsamtal

84 %

87 %

90 % Gul

Kompetensutvecklingsplan

80 %

82 %

90 % Gul

Personalhälsa sjukfrånvaro

4,4 %

4,5 %

< 3,5 %

Röd

Personalhälsa frisknärvaro

60,1 %

61,0 %

> 66 %

Röd

Medarbetare

Förvaltningen har ökat andelen medarbetarsamtal sedan föregående år och även
ökat andelen kompetensutvecklingsplaner men når inte riktigt målet. Vi har
regelbundna genomgångar på chefsmöten avseende vilka enheter som behöver
arbeta vidare med dessa samtal för att nå målvärdet.
Sjukfrånvaron har fortsatt att ligga på en hög nivå. Framförallt var sjukfrånvaron
i februari och mars väldigt hög. Införandet av datastödet ”Hälsosam” pågår och
förhoppningen är att det ska leda till en tydlighet i rehabiliteringsarbetet som
leder till kortare sjukfrånvaro. I samband med införandet påminns/uppdateras
chefer i rehabiliteringsprocessens olika delar.
Frisknärvaron ligger fortfarande en bit från målet men har glädjande nog ökat i
slutet av året. Arbetet med en Hälsofrämjande arbetsplats, HFA, är en fortsatt
viktigt komponent för att ha och behålla friska medarbetare. Under 2013 har
många olika aktiviteter genomförts, både på kliniknivå men även på
förvaltningsnivå.
Under mars månad fick förvaltningen en arbetsmiljöframställan från de fackliga
organisationerna. Utifrån den har åtgärder, både på förvaltningsnivå och på
kliniknivå, vidtagits för att främja för en god arbetsmiljö. Exempel på åtgärder är
utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete i samtliga samverkansgrupper samt
uppstart av arbete med ”Strukturerad Multidisciplinär Arbetsmiljö Kartläggning”
via arbetsmiljöenheten på samtliga kliniker. Ett stöd till chefer genom
dokumenterad ”Systematisk arbetsmiljöplan” har tagits fram och håller på att
prövas på några av berörda kliniker. Syftet med planen är att skapa struktur över
vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkra en god arbetsmiljö.

8(12)

2014-02-07

LJ2013/628

6. Ekonomiskt perspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 5: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
*=Ersättningsgrundande variabel
Ekonomi (mnkr 1 decimal)

Per 2013-04-30

Per 2013-08-31

utfall
2013

Periodiserad budget

-1,5

10,7

0,0

Resultat (nettokostnad)
Budgetavvikelse

-12,4
-10,9

-82,3
-93,0

-131,1
-131,1

Kostnad för bemanningsföretag, tkr
Sluten vård antal producerade DRGpoäng
Öppenvård antal producerade DRGpoäng
Förändring av faktiska årsarbetare
jmf föregående år

4 031

10 301

16 422

9 553

16 960

27 367

8 912

16 319

25 430

8,7

31,1

61,4

Kostnad (kr) per DRG-poäng
*Rätt angiven indikation och diagnos
samt redovisad uppföljning av dyra
läkemedel

46 430

46 106

46 674

100 %

100 %

100 %

6.1 Resultatprognos
Tabell 6: Ekonomisk översikt, exkl. förvaltningsinterna
Intäkt/Kostnad
(mnkr en decimal)
Totala intäkter exkl ersättning

Utfall
Helår
2013

Förändring
Helår
2013-2012

278,3

Totala kostnader

-3 145,5

Nettokostnad exkl ersättning

-2 867,2

Ersättning (396x, 398x mp 6-7)

2 736,1

Resultat (Nettokostnad inkl ersättning)
Budget
Budgetavvikelse

-131,1
0
-131,1

I ovanstående ingår
Hyrläkare (konto 5558-5559)
Läkemedel inkl rabatter (konto
5611, 5613, 5694)

-16,4

-8,1

-363,1

-8,8

målvärde

Status

0 Röd

Minska
jmf 2012 Röd

Inte
överstiga
ersättning Röd
100 % Grön
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Nettokostnaden har utöver inflation och beslutade förändringar ökat med cirka
20-25 miljoner kronor under 2013. Det är en utveckling i fel riktning då det
fanns en ingående ekonomisk obalans och ett stort focus läggs nu på att
successivt anpassa klinikernas kostnadssida utifrån de nya ekonomiska
förutsättningarna som det nya ersättningssystemet ger.
Med hänsyn till att det beräknade ingångsläget var minus 65 miljoner (nytt
ersättningssystem och kostnaderna för köpt somatisk vård centralt) hade ett
logiskt resultat, med hänsyn till nettokostnadsutvecklingen, legat på minus 85-90
miljoner kronor, inte minus 131 miljoner kronor. Resultatet har försämrats
betydligt mer än vad nettokostnadsökningen motiverar. Ett flertal analyser har
gjorts och pågår fortfarande för att identifiera orsakerna till den kraftiga
resultatförsämringen.
Totalt finns cirka 20-25 miljoner på kostnadssidan som har påverkat resultatet i
fel riktning, resterande 40-45 miljoner blir då konsekvenser av att
intäktssidan/ersättningssystemet till olika delar inte har motsvarat de
beräkningar/simuleringar som låg till grund för 2013. Ett antal områden har
utretts och bland annat barn- och ungdomsmedicinska kliniken har fått utökad
ersättning under 2013. Områden som fortfarande är angelägna att analysera och
utveckla inom den somatiska vårdens ersättningssystem är:
1.

Läkemedel inom slutenvård

2.

Lab och röntgen

3.

Kodningsalternativ i länet – det finns framförallt inom geriatrik och
ortopedi olikheter i patientomhändertagandet och kodningskultur som
påverkar ersättningsnivåerna mellan sjukhusen

4.

Takkonstruktionen bör vara mer flexibel och inom områden där det finns
behov av ökat utbud ska det finnas ekonomiska incitament att öka
produktionen och tvärtom

Även om intäktssidan kan påverkas mellan sjukvårdsområdena återstår ett stort
arbete med att anpassa kostnadssidan.
Antalet årsarbetarna har i snitt ökat med 61,4 och personalkostnaderna har ökat
med 5,2 % jämfört med 2012. Kostnadsökningen är högre än löneavtalen och
förklaras till stor del av utökade uppdrag vilket även förklarar delar av ökningen
av årsarbetare. En större ökning finns på årsarbetssidan i slutet av året.
Personalkostnaderna och årsarbetarna påverkas av övertagande hud Nässjö,
barn- och ungdomshälsan Huskvarna, förstärkt bemanning neonatal, utökning
palliativ vård från och med sep/okt 2012, mansrådgivning, onkogenetisk
mottagning, habilitering - behandling barn med autism, tuberkulosverksamhet,
utökad logopedverksamhet, fler ST-läkare samt hemtagning av regionvård.
Sammantaget innebär dessa förändringar cirka 50 årsarbetare.
Antalet ST-läkare och specialistläkare har ökat med cirka 20 årsarbetare. Detta
är i linje med den satsning som görs för att på sikt halvera hyrläkarkostnaderna.
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Under 2013 har dock kostnaderna för hyrläkare dubblerats jämfört med 2012,
från 8 miljoner kronor till 16 miljoner.
Det finns även en utökning av ofinansierade tjänster. Orsaken till dessa är främst
patientsäkerhetsskäl och arbetsmiljöskäl. Exempel på dessa är övervakningssal
AVA, arbetsmiljöåtgärd akutmottagningen, förstärkning snabbspår stroke på
geriatriska kliniken, arbetsmiljöproblematik medicinvårdavdelning samt
nattpersonal onkologiska kliniken.
Ytterligare 17 vårdplatser under sommaren ledde till ett ökat behov av
semestervikarier, jämfört med föregående sommar.
Kostnaderna för lab och röntgen fortsätter att öka även 2013. Kostnadsökningen
är cirka 8 procent vilket motsvarar en ökning med 20 miljoner kronor. Cirka
1,5 miljoner avser kostnader i samband med diagnostik av smittskyddslagens
sjukdomar.
Jönköpings sjukvårdsområde har en högre kostnad per DRG när det gäller både
läkemedel och lab/röntgen. Det är framförallt inom medicin det är stora
skillnader i länet.
Kostnad för läkemedel
kr/DRG – justerat för
Medicinkliniken Ryhov
Medicinkliniken
Höglandet
Medicinkliniken
Värnamo

ersättning nya dyra o L01 L04

Kostnad för lab och
röntgen – kr/DRG

2 941 kr
1 473 kr

10 104 kr
7 507 kr

797 kr

7 657 kr

Kostnaden för läkemedel, lab och röntgen är cirka 4 000 kr högre per poäng för
medicinkliniken på Länssjukhuset Ryhov. Med en produktion på över 10 000
DRG motsvarar skillnaden över 40 miljoner kronor. Hur mycket av skillnaden
som beror på att DRG-ersättningen inte kompenserar fullt ut för de
länsspecialiteter som finns på Ryhov är svårt att analyser då det krävs KPP
redovisning.
Kostnaderna för Cosmic har lagts ut på förvaltningen under 2013 vilket påverkat
nettokostnaden med drygt 10 miljoner kronor.
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Produktivitet – kostnad per DRG

I tabellen nedan redovisas kostnadsutvecklingen för merparten av klinikerna.
Inom psykiatrin har kodningen förbättrats under året vilket bidrar till svårigheter
att dra några slutsatser om produktivitetsutvecklingen.

Barn och ungdomsmedicin
Geriatrik
Hud
Kirurgi
Medicin
Neuroortopedi
Reumatologi
Ortopedi
Onkologi
Rehabmedicin
Ögon
Öron

Procentuell
2012
2013 Förändring, Förändring förändring
Kr/DRG Kr/DRG
kr
fast pris, kr
fast pris
52 409
53 970
1 561
408
0,8%
46 210
46 296
86
-931
-2,0%
33 405
37 364
3 959
3 224
9,7%
42 179
42 878
699
-229
-0,5%
44 625
44 940
315
-667
-1,5%
47 717
52 135
4 418
3 368
7,1%
61 131
56 911
-4 220
-5 565
-9,1%
41 579
45 533
3 954
3 039
7,3%
48 726
52 466
3 740
2 668
5,5%
72 431
76 471
4 040
2 447
3,4%
43 740
40 332
-3 408
-4 370
-10,0%
41 756
40 459
-1 297
-2 216
-5,3%

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken har en marginell
produktivitetsförsämring som troligen påverkas av den beslutade och
genomförda personalförstärkningen inom neonatalvården. Hudklinikens
förändring påverkas av övertagande hudverksamheten i Nässjö.
Onkologklinikens försämring beror på ändrad DRG- viktlista mellan 2012 och
2013. Inom övriga kliniker beror produktivitetsförändringen på flera saker. Inför
2013 gjordes en genomgång av all internprissättning som påverkat vissa kliniker
positivt andra negativt. Inom några kliniker finns en produktionsminskning som
inte motsvaras av samma kostnadsminskning och för andra tvärtom.
Totalt har produktiviteten försämrats under 2013 vilket förklaras av att
nettokostnaden ökat mer än produktionen.

6.2 Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Under 2013 har flera klinikers ekonomiska förutsättningar förändrats
förhållandevis kraftigt till följd av ett nytt ersättningssystem. Även
förvaltningens totala ekonomi har till vissa delar varit svår att förstå och
resultatet har försämrats kraftigt i förhållande till den simulering som gjordes
inför 2013.
Inför 2014 justeras MDC-prislistan jämfört med 2013 och det innebär att de
ekonomiska förutsättningarna ändras igen för klinikerna där några får det bättre
och andra sämre. För förvaltningen som helhet visar preliminära beräkningar ett
underskott på cirka 100 miljoner kronor om full kvalitetsersättning uppnås.
En kostnadsreducering på 100 miljoner kronor måste ske successivt. Det krävs
ett omfattande arbete att kartlägga var i verksamheten det är rimligt att sänka
kostnaderna i den omfattningen. Det pågår också en analys av kostnadsläget för
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framförallt den somatiska vården inom hela Landstinget, vilket kommer att
utgöra grund för det fortsatta arbetet med en ekonomi i balans.
Inför 2014 finns ett tydligt krav på de kliniker som har ett beräknat underskott
att successivt anpassa kostnadsnivån till de ekonomiska förutsättningar som ett
nytt ersättningssystem innebär. 25 procent av underskottet har räknats om till
målvärde för reducering av antalet årsarbetare. Vid utgången av 2014 ska de
berörda klinikerna ha nått målet. Totalt innebär det en reducering med femtio
årsarbetare.
Detta är inte tillräckligt för att nå en ekonomi i balans men får utgöra ett första
steg till en successiv anpassning. Den analys som för närvarande pågår av
landstingledningen kommer förhoppningsvis att ge ytterligare vägledningen till
var och hur en anpassning av kostnadssidan ska ske.
Sedan tidigare pågår ett stort antal förbättringsarbeten där målsättningen är att
reducera kostnaden med bihållen eller förbättrad kvalitet. Det finns en utmaning
i att formulera de förväntade ekonomiska effekterna på ett tydligare sätt än idag.
För att uppnå tillräckliga effekter krävs även större genomgripande förändringar
av processer och arbetssätt. Ledningsgruppen har identifierat områden där
gemensamt arbete behöver göras. Detta beskrivs i verksamhetsplanen för
sjukvårdsområdet 2014 ”Tillsammans tar vi nästa steg”.

Övergripande arbeten 2014















Personcentrerad vård
Focuspatienter
Utvecklad samverkan kommun/primärvård
Patientens direktåtkomst till sin journal - journalen på nätet
E-hälsa/webbtidbok
Patinetsäkerhet
Processutveckling; akutprocessen
Bröstcancerprocessen
Från sluten till öppenvård; KBC, Öron/näsa/hals
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Produktions- och kapacitetsplanering
Vårdplatsöversyn
Ledarutveckling
Försörjning- och transportorganisation
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Landstingsdirektören

Verksamhetsberättelse 2013 - Höglandets
sjukvårdsområde
1. Sammanfattning
Under året har vi fortsatt att jobba hårt med kostnadsmedvetenhet samtidigt som
God vård och God utveckling stått i fokus. Tillgänglighet, medicinska resultat och
patientsäkerhet har stått i fokus, men att göra det med god hushållning och
kostnadseffektivt.

Bland de lösningar som får mer direkt effekt så arbetar förvaltningen vidare med
anställningsrestriktioner och strategier för att minska kostnader för hyrläkare.
Snittet för helår visar färre faktiska årsarbetare jämfört med samma period
föregående år. Bakom förändringen finns en ökning med tio AT-läkare jämfört
med december 2012 samtidigt har hudmottagningens flytt till Jönköpings
sjukvårdsområde medfört en minskning med 8,5 årsarbetare.
Under det första tertialet har samtliga kliniker och enheter ålagts att initiera
åtgärder för att sänka sina personalkostnader med en kostnad motsvarande 1-3
årsarbetare beroende på storlek. Målsättningen är att en stor del av ökningen ska
kunna ske genom minskningar av kostnaderna för övertid/mertid.
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Vidare har cheferna i uppdrag att i övrigt också vara kostnadsmedvetna och
återhållssamma och jobba med att alla enheter och medarbetare arbetar med god
hushållning/kostnadsmedvetenhet.
Vi har under året haft goda resultat avseende tillgänglighet till både besök,
behandlingar och operation/åtgärd. Även andra parametrar som hygien och
vårdprevention visar goda resultat. Höglandssjukhuset fick i mars ta emot ett av
Svensk Förening för Vårdhygiens tre hygienpris, för sina omfattande insatser att
minska infektionerna med bakterien Clostridium difficile. För femte året i rad har
Höglandssjukhuset i Eksjö blivit utnämnt till landets bästa sjukhus när det gäller
eftervård av patienter med hjärtinfarkt.
Vi jobbar vidare med att få till medicinska resultat i vardagen, bl.a. de parametrar
som finns i aktuella kvalitetsregister.
Förvaltingens ekonomiska resultat är fortfarande negativt, -31,9 mnkr, men en
förbättring med 15 mnkr jämfört med resultatet 2012 -47,7 mnkr.

2. Medborgar- och kundperspektivet
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
*=Ersättningsgrundande variabel
Medborgare/Kund
* Väntande till första besök,
specialiserad vård (60 dagar)
* Faktisk väntetid till första besök,
specialiserad vård (60 dagar)
Faktisk väntetid till första besök
inom barn- och ungdomspsykiatrin
(30 dagar)
Faktisk väntetid till utredning inom
barn- och ungdomspsykiatrin (30
dagar)
* Väntande till operation/åtgärd,
specialiserad vård (60 dagar)
* Faktisk väntetid till
operation/åtgärd, specialiserad vård
(60 dagar)
*Väntetid vid besök på
akutmottagningar (andel hjälpta
inom 4 tim)
Antal ärenden per månad i mina
vårdkontakter

Per 201304-30

Per 201308-31

Per 201312-31

målvärde Status

91 %

83 %

87 % 80 %

94 %

89 %

94 % 80 %

100 %

100 %

100 % 90 %

100 %

100 %

100 % 80 %

84 %

74 %

74 % 70 %

79 %

86 %

76 % 80 %

87 %

86 %

85% 90 %

265

iu

2

iu

Grön
Grön
Grön
Grön
Grön
Gul
Gul
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Fem av sju mål gröna



Två gula väntetid på akutmottagning faktisk väntetid till operation/åtgärd
Inga röda

I fokus




Tillgänglighet, bland annat till operation
Tillgängligheten på akutmottagningen
Produktions- och kapacitetsplanering

Kommentarer

Förvaltningen har under året nått goda resultat kring tillgänglighet. Förvaltningen
når full måluppfyllelse för samtliga tillgänglighetsmått utom faktisk väntetid till
op/åtgärd samt väntetid på akutmottagningen. För de områden där vi har full
måluppfyllelse har denna varit stabil vid samtliga mättillfällen. Resultatet för
faktisk väntetid för op/åtgärd visar viss variation under året (grön nivå tre
månader, gul nivå 6 månader och röd nivå 3 månader). Jämfört med föregående år
är resultatet ändå en förbättring.
Vi har fortfarande en brist på operationssjuksköterskor vilket påverkar
tillgängligheten till operation. Rekrytering pågår kontinuerligt.

Tillgänglighetsmålet för akuten nås inte. Nivån för måluppfyllelsen har varit stabil
under året, strax under 90 %. Under lång tid har ett arbete pågått för att förbättra
tillgängligheten på akutmottagningen, bl.a. teambedömningar - teamtriage. En
strategi är att framöver kunna ha läkare på akuten mera stadigt än de traditionella
jourlinjerna. Bl.a. görs en satsning att utbilda akutläkare - vilket är långsiktigt.
Varje klinik arbetar också för att på olika sätt verkligen förbättra tillgängligheten
på akutmottagningen. Medicinsk diagnostik är också involverat för att optimera
flödet för patienten.
Vi deltar aktivt i arbetet med produktions- och kapacitetsplanering tillsammans
med övriga förvaltningar och navet från Qulturum. Samtliga opererande enheter
har påbörjat sin behovsanalys. Controllers och verksamhetsutvecklare stödjer
verksamheten i arbetet. Dialog sker i de medicinska programgrupperna ur ett
behovsperspektiv.
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3. Process- och produktionsperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Per 201304-30

Per 201308-31

Per 201312-31

* Tid för utskrift av epikris

83 %

81 %

75%

90 % Gul

* Följsamhet till riktlinjer, rätt klädd
* Följsamhet till riktlinjer, basala
hygienrutiner

99 %

98 %

99%

100 % Grön

88 %

86 %

92%

100 % Grön

89 %

84 %

83%

90 % Gul

150

183

78

193

132

79

45

74

47

4,4 %

7%

4%

iu

iu

iu

iu

iu

3/6

89 %

83 %

85%

80 % Grön

93 %

90 %

94%

90 % Grön

*=Ersättningsgrundande variabel
Process/Produktion

Avtalstrohet inköp
Antal överbeläggningar
Utlokaliserade
* Behandling med trombolys vid stroke
* Andel behandlade med trombolys vid
stroke
Antal skador per tusen vårddagar
Uppnå miljömålen inom prioriterade
områden
* Vårdprevention, riskbedömning av fall,
nutrition och trycksår
* Vårdprevention, åtgärdade vid
identifierad risk för fall, nutrition och
trycksår
* Minskning av antalet utförda
artroskopier vid artros eller minskade i
diagnostiskt syfte
Andel förstagångsföräldrar som
genomgått hälsosamtal

mål- Statu
värde s

<50 Grön
min
>10 % Röd
-10 %
Gul

-37%

-10 %

23%

50 %

Grön
Röd

Sex av elva mål gröna




”Tid för utskrift av epikris” gul. Miljömålen uppfylls inte helt.
Mått relaterat till andel behandlade med trombolys är rött.
Andelen utlokaliserade patienter och överbeläggningar minskar.

I fokus





Förbättringsarbete kring processen för utskrift av epikris
Analys av resultatet för andel behandlade med trombolys vid stroke samt
medelprocesstiden för dessa pågår.
Översyn av vårdplatser
4
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Kommentar

Vi når inte målet för ”Tid för utskrift av epikris” varför ytterligare analyser och
förbättringar kommer att genomföras. Inom förvaltningen finns en grupp som
samverkar kring kapacitet och produktion.
Mått relaterat till andel som erhållit trombolysbehandling är rött. Målet att minst
patienterna med stroke som ingår i målgruppen ska erhålla trombolysbehandling
inom 50 minuter är grön. Journalgranskning har utförts, nu pågår analys och
åtgärdsplan är påbörjad. Exempel på aktiviteter är: ”door to needle time” - finns
bromsklossar som försenar start av trombolys, information till berörda
medarbetare angående trombolyskedjan. En ”trombolysövning” planeras under
våren på samma sätt som HLR. Vid journalgranskning framkommer att många
patienter kommer in till sjukhuset för sent varför fortsatt information till
allmänheten planeras genom uppföljande artiklar i tidningar samt deltagande vid
PRO möten.
Ett landstingsgemensamt arbete har skett för att anpassa användningen av
begreppet disponibel vårdplats i cosmic. Enligt en landstingsgemensam rutin
används begreppet nu mer dynamiskt och kan ändras dagligen utifrån aktuellt läge
på vårdavdelningarna. Detta får också genomslag i beläggningsgraden. Vi arbetar
för att minimera både utlokaliserade patienter och överbeläggningar då det kan få
effekter både på patientsäkerhet och arbetsmiljö. I slutet av året ses en minskning
av både utlokaliserade och överbeläggningar.
Under 2013 har Höglandsjukhuset haft en kraftig ökning av antalet
utskrivningsklara patienter. Sjukhuset har haft 97 vårdtillfällen med sammanlagt
435 vårddagar i jämförelse med förra året där hela året slutade på 15 vårdtillfällen
och 59 vårddagar. Ökningen skedde under de två första tertialen. Sjukhuset
samverkar med primärvården och kommunerna i arbetet kring mest sjuka äldre.
Antalet vårdtillfällen inom den somatiska vården är oförändrat jämfört med
helåret 2012. Medelvårdtiden är i stort sätt oförändrad på förvaltningsnivå.
Minskningen och omfördelningen av antalet disponibla vårdplatser mellan
medicin och geriatriken och den oförändrade medelvårdtiden har medfört att
beläggningsgraden ökat från 86 till 88 procent. Antalet producerade DRG i
slutenvården ökat med 4 procent vilket främst förklaras av att snittvikten för
vårdtillfällen ökat med 4 procent.
Antalet läkarbesök ligger på samma nivå som 2012 (ca 83 800 besök) detta är de
facto en ökning då hudverksamheten 2013 bedrivs inom Jönköpings sjukvård
område. Ökningen är inte kopplad till någon särskild specialitet utan är generell
och inkluderar även läkarbesök på akuten.
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Besök hos andra vårdgivare ligger 2 procent över föregående års nivå (1 300 fler
besök). Ökningen förklaras till hälften av att kvinnokliniken under 2013 har ett
normalt år jämfört med 2012 då Cosmic infördes. Resterande del av ökningen
finns på ögonkliniken som under hösten 2012 utökade verksamheten p.g.a. nya
behandlingsmöjligheter för diabetestillstånd som kan behandlas med läkemedel
(Lucentis) och kräver omfattande kontroller. Dessutom har betydligt fler
återbesök för ögonbottenfotografering utförts. Produktionsökningen inom
öppenvården har medfört en högre volym DRG poäng för både läkare och övriga
vårdgivare.
Inom den psykiatriska vården ligger antalet vårdtillfällen något över motsvarande
period föregående år samtidigt som medelvårdtiden minskat vilket sammantaget
innebär en i stor sett oförändrad beläggningsgrad. Producerade DRG inom den
slutna psykiatriska vården har dock ökat vilket förklaras av en ökad snittvikt per
vårdtillfälle. Den främsta orsaken är att fler patienter har lång vårdtid och därmed
grupperas till en DRG grupp med hög tyngd. Antalet läkarbesök har ökat med 5
procent vilket bl.a. är en effekt av att de utlandsrekryterade läkarna nu kommit in i
verksamheten. Besök hos övriga vårdgivare har ökat markant, denna ökning är
dock av teknisk karaktär och kan kopplas till en mer korrekt registrering av
teambesök efter införandet av Cosmic. Den mera korrekta registreringen har även
medfört en ökning av producerade DRG.
Antalet inskrivna barn i barnhälsovården har ökat, antalet nyfödda har också ökat.
Besöken ligger på samma nivåer som föregående år, antalet utförda hälsokurvor
har ökat. Inom mödrahälsovården har antalet gynekologbesök och besök hos
barnmorska har ökat jämfört med föregående år.

4. Lärande- och förnyelseperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 3: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Per 201304-30
Lärande/Förnyelse
Godkända DRG-koder öppenvård
Godkända DRG-koder slutenvård

100 %
100 %

Per 201308-31
95 %
99 %

Per 201308-31

mål- Statu
värde s

100 % 100 % Grön
98 % 98 % Gul

Måluppfyllelsen för godkända DRG-koder i både öppen- och slutenvård ligger
båda på grön resp gul nivå. Under hösten har verksamheternas arbete med att
upprätthålla och förstärka kompetensen inom dessa områden fortsatt. Bland annat
genom deltagande i den landstingsgemensamma utbildnings och
informationsdagen om kodning för bättre beskrivning av vården samt en lokal
endagsutbildning i kodning och DRG främst riktad till läkare och
vårdadministratörer.
6

2014-02-07

LJ2013/628

Under tredje tertialet har köket på höglandssjukhuset ökat andelen ekologiska
livsmedel till 39 % av total livsmedelskostnad (ackumulerat för året 36 %).
Förändringen har kunnat genomföras inom en oförändrad kostnadsbudget.

5. Medarbetarperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 4: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Per 201304-30
Medarbetare
Medarbetarsamtal
Kompetensutvecklingsplan
Personalhälsa sjukfrånvaro
Personalhälsa frisknärvaro

Per 201308-31

Per 201308-31

94 %

87 %

90 %

77 %

69 %

76%

4,4 %

4,7 %

4,8 %

64,0 %

63,2 %

62,9 %
100 %

Chef ledarskap

målvärde

Statu
s

90 % Grön
90 % Gul
< 3,5 %
> 66 %

Röd
Röd

Grön

Två av fem mål gröna





Medarbetarsamtal når vi målet 90 procent samt att vi uppfyller målet för
Chef ledarskap
En gul för kompetensutvecklingsplan
Rött för sjukfrånvaro och frisknärvaro

I fokus





Förvaltningen har startat ett projekt för att se över och försöka minska
ohälsan tillsammans med AME
Kompetensförsörjning
Nivån på antal årsarbetare är stabilt under 2012 års utfall
Minimera dyra lösningar

Kommentar

Målet med projektet att minska ohälsan, är att minska den långa sjukskrivningen
genom att se över förutsättningarna för de anställda som har en arbetssituation
med sjukersättning på deltid.
Under året läggs fokus på rekryteringsarbetet som följd av personalomsättningen
inom olika kompetenser.
Sett över tid behöver landstinget skapa förutsättningar som stimulerar möjligheten
att ge medarbetarna tillfälle till utveckling genom att arbeta i olika
befattningar/verksamheter.
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Landstinget är samtidigt en motor i infrastrukturuppbyggnaden bland annat
genom att öka pendlingsmöjligheterna inom länet/regionen. En förbättring i
ovanstående arbete är länstrafiken under slutet av perioden har utökat turlistan
med en direktbuss från Jönköping/Huskvarna till Eksjö.
Vi följer kontinuerligt antalet årsarbetare och för året redovisar vi en minskning
med 19,3 årsarbetare, samtliga månader visar vi en minskning jmf med
föregående år. Under året har 10 fler AT-läkare anställts i enlighet med
landstingets satsning för långsiktig kompetensplanering. Hudverksamheten har
organisatoriskt överförts till Jönköpings sjukvårdsområde vilket medfört en
minskning av ca 8,5 årsarbetare. Andra områden med finansierade utökningar är
psykiatrin och sjudagars städning. Rutinen för rekryteringsprövning fortsätter och
vidareutvecklas kontinuerligt.
Förvaltningen har under sommarperioden haft svårigheter att rekrytera
ersättningspersonal vilket vissa perioder medfört dyra lösningar.
Som en del av landstingets satsning på hälsofrämjande arbetsplats har aktiviteter
genomförts på förvaltnings- och verksamhetsnivå. Som exempel kan nämnas
”Hälsoveckan” med möjlighet för medarbetare att delta i olika aktiviteter utifrån
ett brett hälsoperspektiv. Chefer och medarbetare har också fått information om
hälsofrämjande arbetssätt.
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6. Ekonomiskt perspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

LJ2013/628

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 5: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Per
201304-30

*=Ersättningsgrundande variabel
Ekonomi (mnkr 1 decimal)

Per
201308-31

Per
201312-31

utfall
2013

-1,4

-1,1

-6,5

0,0

7,7

0,0

-4,4

-32,0

9,0
0,4

1,1
0,7

2,1
1,8

Sluten vård antal producerade DRG poäng

1 392

1 249

1 211

Öppenvård antal producerade DRG poäng
Förändring av faktiska årsarbetare jmf föreg. år

1 036

954

864

11 550

-21,3

-32,4

0,2

-19,3

Periodiserad budget
Resultat (nettokostnad)
Budgetavvikelse
Kostnad för bemanningsföretag

målvärde Status

-32,0
0 Röd
10,9 Minsk
a jmft
2012 Grön
16 104

Kostnad (kr) per DRG-poäng
*Rätt angiven indikation och diagnos samt
redovisad uppföljning av dyra läkemedel

100 %

100 %

Två mål gröna ett rött





Budgetavvikelsen är negativ, röd nivå.
Samtliga verksamheter har på ett korrekt sätt angivit indikation och
diagnos samt följt upp dyra läkemedel, grön nivå.
Hyrläkarkostnaderna har minskat jämfört med föregående år, grön nivå.
DRG-produktionen har ökat jämfört med föregående år

I fokus




100 % Grön

Alla verksamheter har fått i uppdrag att lämna in åtgärdsplaner för att
minska kostnader.
Analys av nytt ersättningsystem
Nytt ersättningssystem psykiatri
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6.1 Helårsresultat
Tabell 6: Ekonomisk översikt
Intäkt/Kostnad
(mnkr en decimal)
Totala intäkter exkl ersättning

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2012

Förändring
Helår
2013-2012

441,9

429,9

12,0

Totala kostnader

-1 735,7

-1 714,3

-21,4

Nettokostnad exkl ersättning

-1 293,8

-1 284,4

-9,4

Ersättning (396x, 398x mp 6-7)

1 261,8

18,8

1 243,0

-32,0

-1 265,6

1 233,6

0

-1 217,9

1 217,9

-32,0

-47,7

15,7

-10,9

-17,4

6,5

-110,1

-111,5

1,4

Resultat (Nettokostnad inkl ersättning)
Budget
Budgetavvikelse
I ovanstående ingår
Hyrläkare (konto 5558-5559)
Läkemedel inkl rabatter (konto
5611, 5613, 5694)

Ersättning (396x, 398x mp 6-7) överstiger budget med 12,4 mnkr huvudsakligen
beroende på högre intäkter från ersättningssystemet avseende DRG än vad som är
budgeterat. Dock var DRG intäkterna till viss del underbudgeterade jämfört med
simuleringarna av ersättningssystemet som gjordes inför 2013. I simuleringen av
ersättningsystemet beräknades Höglandet bli vinnaren i omfördelningen med 4,0
mnkr. Den faktiska resultatförbättringen som är kopplad till ersättningssystemet
blev dock betydligt mindre (0,8 mnkr), se tabell nedan.
Ersättning
DRG ersättning i simulering
Faktisk DRG ersättning
Justering pga kodningsskillnader
Faktisk resultat förbättring pga ersättningssystemet

Mnkr
808,5
806,4
-1,3
0,8

Vidare har förvaltningen erhållit intäkter som inte var kända under arbetet med
budgeten ersättningen för kunskapsstyrning (2,8 mnkr) och särskild ersättning för
nya dyra läkemedel (1,6 mnkr) vilket innebär en positiv avvikelse mot budget.
Avseende kvalitetsersättningarna visar förvaltningen samantaget på ett underskott
uppgående till 7,7 mnkr vilket motsvarar en femtedel av hela underskottet 2013.
Personalkostnadernas avvikelse mot budget uppgår till -13,4 mnkr. Orsaken till
personalkostnadernas avvikelse är till stor del dyra lösningar där övertid och
outtagen jour utfaller negativt mot budget medan lönekostnaderna understiger
avsatt budget. Förvaltningen arbetar med åtgärdsplaner inom personalområdet
som började ge viss effekt under 2013. Utfallet för personalkostnader blev 6,1
mnkr lägre än tertialprognosen, se även nedan under åtgärdsplan.
10
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Hyrläkarkostnaderna uppgick till 10,9 mnkr vilket är 6,5 mnkr lägre än 2012.
Utfallet blev dock 2,4 mnkr högre än vad som prognostiserats, vilket delvis
förklaras av eftersläpningar i fakturering och delvis av ett högre utnyttjande under
det sista tertialet än vad som förväntades i prognosen.
Övriga kostnader (exkl hyrläkare) överstiger budget med 20,1 mnkr vilket är en
försämring med 9,1 mnkr jämfört med augustiprognosen. Under sista tertialet
erhölls större läkemedelsrabatter (utfall 2,6 mnkr, prognos i augusti 2,3 mnkr) än
budgeterat till följd av landstingets övertagande av sjukhusapoteken i egen regi
fr.o.m. första november. Utfallet för övriga läkemedelskonton stod för ca 5 mnkr
av kostnadsökningen jämfört med prognosen. Patienttransporter blev ca 1 mnkr
dyrare än prognostiserat. Kostnaderna för lab och röntgen blev ca 5 mnkr dyrare
än prognos, övrigt medicinskt material ca 1,5 mnkr dyrare än förväntat,
avskrivningskostnaderna blev likaledes 1,5 mnkr dyrare än prognos vilket till
hälften förklaras av en ojämn aktiveringstakt och till hälften av överförda
avskrivningskostander för operationsdatasystemet från Jönköpings
sjukvårdsområde.
Jämfört med helårsbudget har sjukvårdsområdet underskott för lab och röntgen
uppgående till 11,1 mnkr, läkemedel inklusive rabatter har ett överskott på 7,9
mnkr (varav 2,6 mnkr effekt av landstingets övertagande av sjukhusapoteken).
Delar av överskottet på läkemedel förklaras av att vissa kostnader som
budgeterats som läkemedel nu utfaller som medicinskt material. Övriga kostnader
för sjukvårdande artiklar och medicinskt material är 8,2 mnkr dyrare än budget.
Antalet leasing bilar minskade under 2013 vilket medfört ett engångsöverskott på
ca 2 mnkr kopplat till återbetalning av för högt erlagda leasingavgifter.
Prognosens avvikelse från budget i driftsredovisningen fördelar sig enligt nedan
Psykiatri
-3,4 mnkr (varav 3,2 mnkr för hyrläkare)
Övrig HS
-4,7 mnkr (ambulansen, sjuktransporter och
kvarvarande kostnader för sjukresor)
Somatisk vård
-36,8 mnkr (personal inkl hyrläkare, lab och röntgen)
Primärvård
+0,5 mnkr (vakanta tjänster inom barnhälsovården,
utomlänsintäkter inom kvinnohälsovården samt
underskott för bassängen)
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6.2 Åtgärdsplan för ekonomi i balans
Helårsutfallet är en förbättring jämfört med 15 mnkr jämfört med bokslut 2012.
Till största delen har resultat förbättringen uppnåtts genom en lägre
kostnadsutveckling än uppräkningsindex. De besparingar som initierades under
2012 och 2013 har gett effekt, vilket bland annat visar sig i att antalet årsarbetare
samtliga månader under 2013 varit lägre än motsvarande månad föregående år.
Tabell 7: Åtgärdsplan
Åtgärd/aktivitet
(belopp i mnkr jmf med 2012 års utfall)

Ekonomiska Ekonomiska
effekter
effekter
2013
2014

Minska hyrläkarkostnader

6

17

Minska personalkostnader/dyra lösningar på samtliga enheter

2

10

Anställningsbegränsning

3

17

Översyn kurs/konferens mm

0

2

Förbättrade resultat i Kvalitetsersättning

0

2

Övriga besparingsprojekt i verksamheterna

4

11

Summa mnkr

15,0

59,0

Mot bakgrund av resultatet 2012 och prognosen vi första tertialbokslutet 2013
ålades varje basenhet att minska sina personalkostnader motsvarande 1-3
årsarbetare (0,4 mnkr per årsarbetare) beroende på basenhetens storlek. I
nedanstående tabell framgår måluppfyllese vid jämförelse mellan läget i maj och
december 2013. I första kolumnen framgår om basenheten minskat sitt antal
årsarbetare i enlighet med planen. I andra kolumnen framgår om förändringen i
basenhetens personalkostnad i december för att bedriva verksamheten ett år
motsvarar den ålagda minskningen jämfört vad ett helt års bemanning på nivån i
maj hade kostat. Det är möjligt att ha en ökning i årsarbetarkolumnen och
samtidigt ha genomfört den ekonomiska besparingen om kostnaden för
övertid/mertid kunnat minskas eller om personalsammansättningen blivit en annan
(se tabell på nästa sida).
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Basenhet

Års arb minskning

Ekonomisk besparing

Serviceenheten

Besparing genomförd

Op- och IVA kliniken

Besparing genomförd
Besparingen delvis
genomförd

Medicinkliniken

Har ökat

Besparing genomförd

Ger Rehab kliniken

Har ökat

Besparing genomförd

Kirurgkliniken

Har ökat

Ortopedkliniken
Kvinnokliniken &
Kvinnohälsovården

Har ökat

Har ökat
Besparingen delvis
genomförd

Har ökat

Besparing genomförd

Akutkliniken

Besparing genomförd

Öron-,näs- och halsmott
Rehabiliteringsenheten Eks

Besparing genomförd
Besparingen delvis
genomförd

Har ökat
Besparingen delvis
genomförd

Barn- och ungdomsenheten

Besparing genomförd

Besparing genomförd

Psykiatriska kliniken

Besparing genomförd

Besparing genomförd

Ögonmottagningen

Besparing genomförd

Besparing genomförd

Har ökat

Besparing genomförd

Utöver vad som framgår i tabellen har sjukvårdsadministrationen minskat
motsvarande en årsarbetare i nettokostnad under 2013. Sjukvårdsadministrationen
kommer att minska ytterligare 1,5 årsarbetare under 2014.
HÖGLANDETS SJUKVÅRDSOMRÅDE

Christina Karlsson
Förvaltningschef

Jonas Almgren
Ekonomichef
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Förvaltningsnamn

Värnamo sjukvårdsområde

Landstingsdirektören

Årsrapport Värnamo sjukvårdsområde, 2013
1. Sammanfattning
Tillgängligheten till vården inom Värnamo sjukvårdsområde håller fortsatt hög
nivå. I december uppnåddes 92 procent för faktisk väntan till första besök, 84
procent faktisk väntan till barn- och ungdomspsykiatrin samt 65 procent för
väntande till operation (inom 60 dagar). Akutkliniken har under året medverkat i
ett nationellt utvecklingsarbete med fokus på bättre tillgänglighet. 91 procent av
patienterna som kom till akutmottagningen i december blev färdiga inom fyra
timmar. Arbete med kapacitets- och produktionsstyrning utifrån gemensamt
samarbete i länet pågår inom kirurgi, ortopedi, kvinnokliniken samt hud- och
öronmottagningarnas verksamheter. Under tertialet har även delad jourlinje
mellan ortopeden och kirurgen prövats.
Samverkan mellan kommunerna, primärvården och slutenvården fortsätter. Tyvärr
syns inga positiva resultat i de övergripande måtten för undvikbar slutenvård och
återinskrivningar inom 30 dagar. Under hösten har det dessutom skett en ökning
av antalet utskrivningsklara patienter som kvarstannar på sjukhuset.
Trots en vårdplatsreducering med totalt tolv platser i samband med renovering av
medicinklinikens vårdavdelningar är antalet överbeläggningar litet i nationell
jämförelse. Ett nytt arbetssätt med möten för ”daglig styrning” har införts.
Arbetssättet möjliggör en god samverkan på sjukhuset.
Under sista tertialet togs beslut angående byggande av familjecentral i Värnamo
samt en om- och tillbyggnad av operation/IVA/sterilcentralen på Värnamo
sjukhus.
Nationella jämförelser och benchmarking innebar under året flera positiva
placeringar för Värnamo sjukvårdsområde. I Dagens Medicin i januari rankades
sjukhuset som fjärde bästa mellanstora sjukhus (följt av en andraplacering i
samma ranking under 2014). I det nationella benchmarkingprogram där ett antal
av sjukvårdens viktigaste stödprocesser jämförs blev belöningen en
tredjeplacering avseende patientkostprocessen och en sjätteplacering för
lokalvårdsprocessen.
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Sjukhuset är fortfarande ett av de bästa sjukhusen i Sverige avseende följsamhet
till basala hygienrutiner och klädpolicy. Resultaten avseende vårdrelaterade
infektioner samt nya Clostridium difficile-infektioner är relativt låga.
Inom patientsäkerhetsarbetet har metoden att mäta ”sällanhändelser” – det vill
säga antalet dagar emellan att patientskador uppstår – fortsatt att utvecklas. För
infektioner vid centrala venösa infarter (CVK/CDK) fortgår en
sjukvårdsområdesgemensam mätning. Vid dagens datum är antalet dagar utan
kateterrelaterad infektion uppe i 225 dagar, vilket har föregåtts av 588 dagar utan
CVK/CDK-infektioner. Detta är ett mycket bra resultat i en internationell
jämförelse.
I september tillträdde Rolf Östlund som ny sjukvårdsdirektör.
Implementering av konceptet ”Hälsofrämjande arbetsplats” har genomförts vid
58 arbetsplatser. Konceptet kommer att införas på återstående arbetsplatser under
tertial 1 2014.
Medarbetarenkäten Dialogen genomfördes i september månad. Svarsfrekvensen
inom Värnamo sjukvårdsområde var 88 procent, målet var 90 procent. Enkäten
visade på styrkor inom verksamheten, till exempel att kunskaper tas tillvara och
att man får stöd och hjälp för utveckling. Ett exempel på förbättringsområden är
värdet av medarbetarsamtalet.
Verksamheten genererade under 2013 ett underskott om 32,8 mnkr. Underskottet
beror huvudsakligen på en lägre ersättning än förväntat samt ökade kostnader om
13 mnkr. Antalet faktiska årsarbetare minskade under perioden med 9,4 jämfört
med föregående år.
Antalet läkarbesök ökade med 2 765 (3,7 procent). Antalet DRG-poäng ökade
med 944 (4,8 procent). Antalet vårdtillfällen minskade med 332 (2,7 procent).

2014-02-07

LJ2013/628

2. Medborgar- och kundperspektivet
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan

*=Ersättningsgrundande variabel
Medborgare/Kund
* Väntande till första besök,
specialiserad vård (60 dagar)
* Faktisk väntetid till första
besök, specialiserad vård
(60 dagar)
Faktisk väntetid till första besök
inom barn- och
ungdomspsykiatrin (30 dagar)
Faktisk väntetid till utredning
inom barn- och
ungdomspsykiatrin (30 dagar)
* Väntande till operation/åtgärd,
specialiserad vård (60 dagar)
* Faktisk väntetid till
operation/åtgärd, specialiserad
vård (60 dagar)
* Väntetid vid besök på
akutmottagningar (andel hjälpta
inom 4 timmar)
Antal ärenden per månad i Mina
vårdkontakter

Period
2013-04-30

Period
2013-08-31

Period
2013-12-31

Målvärde

93 %

86 %

93 %

80 % Grön

85 %

71 %

92 %

80 % Grön

68 %

58 %

86 %

90 %

67 %

Uppgift
saknas

84 %

80 % Grön

92 %

81 %

72 %

80 % Gul

86 %

67 %

65 %

80 % Gul

91 %
T.o.m. april
1 199

86 %
T.o.m. aug
2 256

91 %
T.o.m. dec
3 473

Status

Gul

90 % Grön
Öka

Grön

Tillgängligheten till vården på Värnamo sjukhus är fortsatt god. I december
uppnåddes 93 procent för väntande till första besök och 72 procent för väntande
till operation, inom 60 dagar. Målvärdet 80 procent överträffades under elva av
tolv månader för väntande till besök, och för väntande till operation/åtgärd åtta av
tolv månader under året. Akutkliniken har via Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) medverkat i ett nationellt utvecklingsarbete med fokus på bättre
tillgänglighet. Ett lokalt projekt pågår sedan mitten av oktober på akutkliniken
med uppdelad jourlinje dag och kväll för ortopedi och kirurgi. Uppdelad jourlinje
finns också på länets övriga två sjukhus. Utvärdering av projektet pågår.
Tillgängligheten har förbättrats. Under november och december blev över 90
procent av patienterna som kom till akutmottagningen färdiga inom fyra timmar.
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Förberedelser och pilottest för införandet av webbtidbok pågick aktivt under året.
Kirurgkliniken var konfigureringsklinik med lyckat resultat. Särskilda resurser i
form av webbredaktörer har utsetts och utbildats för att höja kvaliteten i de texter
som verksamheterna publicerar på Landstingets webbplats.
Arbetet med ”Mest sjuka äldre” fortsatte även under tredje tertialet 2013. Trots
samverkan med kommunerna i GGVV och med primärvården syns inga
minskningar av undvikbar slutenvård och återinskrivningar. Under hösten 2013
skedde även en ökning av antalet utskrivningsklara patienter som kvarstannade
inom slutenvården.
Antalet ärenden till patientnämnden var 17 stycken under tiden 1 oktober till och
med 31 december. Totalt under året var det 50 ärenden till patientnämnden.
Antalet ärenden via Patientens direktkanal var under året 3 473 (föregående år
2 902).
Deltagandet i Hälsofrämjande sjukvård fortsatte under året. Fokus låg på rökfri
inför operation genom aktiv information och erbjudande av rökavvänjning.

3. Process- och produktionsperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
*=Ersättningsgrundande variabel

Period
2013-04-30

Period
Period
2013-08-31 2013-12-31

Målvärde

Stat
us

Process/Produktion
* Tid för utskrift av epikris

83 %

87 %

86 %

90 % Gul

* Följsamhet till riktlinjer, rätt klädd
* Följsamhet till riktlinjer, basala
hygienrutiner

97 %

100 %

99 %

100 % Grön

93 %

92 %

94 %

100 % Grön

Avtalstrohet inköp
Antal överbeläggningar
Utlokaliserade
* Behandling med trombolys vid stroke
* Andel behandlade med trombolys vid stroke
Antal skador per 1 000 vårddagar

90 %
90 %
85 %
T.o.m. apr T.o.m. aug T.o.m. dec
733
1 061
1 403
T.o.m. apr
T.o.m. aug T.o.m. dec
0
27
27
41

40

3%
Uppgift
saknas

11 %
Uppgift
saknas

90 % Gul

50 <50 min
6%
Uppgift
saknas

>10 %
-10 %

Grön
Gul
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* Vårdprevention, riskbedömning av fall,
nutrition och trycksår

82 %

90 %

89 %

80 %

* Vårdprevention, åtgärdade vid identifierad
risk för fall, nutrition och trycksår

98 %

98 %

99 %

90 %

* Minskning av antalet utförda artroskopier
vid artros eller minskade i diagnostiskt syfte

Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

-10 %

Andel förstagångsföräldrar som genomgått
hälsosamtal

Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

50 %

Ett förbättringsarbete påbörjades i oktober 2013 gällande epikriser klara inom
sju dagar. Första deltagande verksamhet var geriatriska rehabiliteringskliniken.
Under december fortsatte förbättringsarbetet även på medicinkliniken och
kvinnokliniken. Samtliga påbörjade kliniker förbättrade sin andel signerade
epikriser inom en månad och nådde över 90 procent i december. Klinikerna har
minskat sin variation och säkrat arbetsprocessen. Arbetet fortsätter för att behålla
stabila resultat, och spridning till övriga kliniker planeras för 2014.
Antal patienter som behandlats med trombolys vid stroke har ökat till 19 patienter
2013, jämfört med 2012 då 11 patienter behandlades.
Under året bytte sjukvårdsområdet analysmetod för mätning av antalet
patientskador. Nu används markörbaserad journalgranskning, en metod som har
tagits fram av SKL. Sjukvårdsområdets erfarna granskningssjuksköterskor har
tillsammans med chefläkaren genomgått utbildning i den nya metoden och
därefter utbildat fler medarbetare på sjukhuset. Resultaten av den
sjukhusövergripande journalgranskningen med 20 journaler per månad visar
samma nivå på antal patientskador under 2013 som 2011 och 2012: 30–35
patientskador om året. Ungefär hälften av dessa bedöms som undvikbara
vårdskador. Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste patientskadan.
En sjukhusövergripande vårdplatsöversyn har inletts. Möten som kallas daglig
styrning hålls varje vardag. En sjukhusövergripande plan för tillfälligt öppnande
av vårdplatser har utarbetats. Planen testades i skarpt läge under jul- och
nyårshelgerna.
Under andra halvåret genomfördes ett projekt på ortopedavdelningarna. Projektet
innebär en uppdelning av vårdplatserna mellan akut respektive planerad
verksamhet. I samband med detta möjliggörs en vårdplatsreducering med
nio vårdplatser. Vårdtiden för höft- respektive knäplastikopererade patienter
fortsatte att minska i variation. Medelvårdtiden i december 2013 för
höftplastiskopererade var 4,27 dagar och för knäplastikopererade 4 dagar. I
december 2012 var motsvarande siffror 5 respektive 4,57 dagar.

Grön
Grön
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4. Lärande- och förnyelseperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 3: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Period
Period
Period
2013-04-30 2013-08-31 2013-12-31

Målvärde

Status

Lärande/Förnyelse
DRG-kodning i öppenvård
(läkarbesök)

98 %

98 %

98 %

100 % Grön

DRG-kodning i slutenvård

95 %

97 %

97 %

100 % Gul

Det är framför allt inom psykiatrin som målet inte nås avseende DRG-kodning av
vårdtillfälle.
Verksamheten vid Metodikum fortsatte under året med en rad olika utbildningar.
Ett arbete pågår för att ta fram baspaket per yrkeskategori avseende varje
verksamhet. Riktad utbildning i motiverande samtal har arrangerats för
läkargruppen.
Arbete med kapacitets- och produktionsstyrning utifrån ett gemensamt samarbete
i länet pågår inom kirurgi, ortopedi, kvinnokliniken samt hud- och
öronmottagningarnas verksamheter.
Under året skedde en fortsatt utveckling utifrån principerna för lean och andra
metoder. Syftet är att förbättra de processer som är värdeskapande för patienterna
och att reducera slöserier. Ett utvecklingsarbete med fokus på rätt och effektiv
administration i vården påbörjades. Syftet med det är att frigöra mer tid för
patientarbetet och ta bort icke värdeskapade aktiviteter.
Värnamo sjukvårdsområde var under april representerat vid konferensen
International Forum on Quality and Safety in Healthcare i London. Där
presenterades en poster om förbättringsarbete enligt microsystemmodell.
Sjukhuset tog 2013 emot elever och studenter i samma omfattning som tidigare år.
Högskolornas/universitetens krav på utbildade handledare är svårt att leva upp till
på grund av att även relativt nyutbildade behöver handleda studenter. Detta gäller
främst sjuksköterskor, där antalet studenter också är störst. För att inspirera
ungdomar att välja vårdyrken anordnas så kallade prao-dagar där elever från
årskurs åtta och nio bjuds in till sjukhuset för en presentation av olika
verksamheter. På den årligt återkommande Forskarfredagen i september månad
bjuds elever från gymnasieskolornas årskurs tre in. De får då ta del av aktuell och
pågående forskning som bedrivs i länet.
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5. Medarbetarperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 4: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Period
2013-04-30

Period
Period
2013-08-31 2013-12-31

Målvärde

Status

Medarbetare
Medarbetarsamtal

98 %

93 %

94 %

90 % Grön

Kompetensutvecklingsplan

93 %

89 %

93 %

90 % Grön

Personalhälsa sjukfrånvaro

3,2 %

3,4 %

3%

< 3,5 %

Grön

Personalhälsa frisknärvaro

67 %

67 %

67 %

> 66 %

Grön

100 %

100 %

Grön

Chef – ledarskap

Under 2013 accentuerades bristen på bland annat sjuksköterskor. I slutet av året
påbörjades diskussioner och åtgärder kring aktiva rekryteringsåtgärder,
bland annat utlandsrekrytering. Nattjänstgöring är ett extra svårrekryterat område
när det gäller sjuksköterskor. Dessutom märks färre sökande och antagna till
vidareutbildningar. En inventering av intresset bland redan anställda
undersköterskor för att utbilda sig till sjuksköterskor gjordes under året och visade
på ett 30-tal intresserade. Sjukvårdsområdet fick nej till central finansiering av
grundutbildning.
Under 2013 skedde fem utlandsrekryteringar, fyra läkare och en sjuksköterska.
Två av dessa via rekryteringsföretag och tre via direktkontakter. Berörda kliniker
är kirurgi-, medicin-, och operations- och intensivvårdskliniken. Upphandling av
utlandsrekrytering av vårdpersonal gjordes under 2013 tillsammans med
Landstinget i Östergötland. Parallellt pågår motsvarande upphandling av
svenskutbildning. Denna upphandling kommer att bli klar under 2014. Internt
inom Landstinget tydliggjordes processen kring utlandsrekrytering och
språkutbildning så att samtliga förvaltningar nu arbetar på liknande sätt i dessa
frågor. För tredje året i rad genomfördes utbildningen i god och säker vård. Sju
läkare deltog i denna utbildning.
Konceptet med hälsofrämjande arbetsplats implementerades på 58 arbetsplatser.
Vid flertalet av dessa gavs stöd vid framtagande av handlingsplan (hälsoplan) för
det fortsatta arbetet. Strävan har varit att införliva arbetet i det ordinarie
systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet i verksamheterna. Under 2013 utgick
ett engångsbelopp till verksamheterna för att stimulera det hälsofrämjande arbetet
och ordna olika aktiviter. I Värnamo sjukvårdsområde genomfördes ett antal
föreläsningar och utbildningsdagar för första linjens chefer, verksamhetschefer
och medarbetare. En extra satsning gjordes vid den årliga Landstingsyran, där
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även Landstingets ledningsgrupp deltog. Dessutom utvecklades och förstärktes
befintliga insatser och utrustningar.
Inför genomförandet av medarbetarundersökningen Dialogen i september 2013
togs personalregister och organisationsträd fram, och informationsinsatser
genomfördes till chefer och medarbetare. Chefsstöd erbjöds via AME.
Undersökningen genomfördes och resultaten presenterades enligt tidplan. Flertalet
arbetsplatser har påbörjat arbetet med handlingsplan. Personalfunktionen och
AME finns med som stöd under hela processen.

6. Ekonomiskt perspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 5: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
*=Ersättningsgrundande variabel
Ekonomi (mnkr 1 decimal)

Period
2013-04-30

Period
Period
2013-08-31 2013-12-31

Målvärde Status

Periodiserad budget

0,3

7,3

Resultat (nettokostnad)
Budgetavvikelse
Kostnad för bemanningsföretag

3,6
3,3
3,6

- 19,3
-26,6
7,3

0

Slutenvård antal producerade DRG-poäng

3 941

7 312

10 848

Öppenvård antal producerade DRG-poäng
Förändring av faktiska årsarbetare jämfört
med föregående år

3 362

6 250

9 598

- 14,8

- 17,6

- 9,4

Kostnad (kr) per DRG-poäng

40 043

43 131

43 566

* Rätt angiven indikation och diagnos samt
redovisad uppföljning av dyra läkemedel

100 %

100 %

100 % 100 % Grön

- 32,8
- 32,8 Balans Röd
12 < 2012 Röd
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6.1 Resultat
Tabell 6: Ekonomisk översikt
Intäkt/kostnad
(mnkr en decimal)
Totala intäkter exkl ersättning

Utfall
helår
2012

Utfall
helår
2013

Förändring
helår 20132012

77,3

*61,8

- 15,5

Totala kostnader

1 046

1 038

8

Nettokostnad exkl ersättning

968,7

976,2

- 7,5

18

931

Ersättning (396x, 398x mp 6-7)

- 32,7

Resultat (nettokostnad inkl ersättning)
Budget

951

0

Budgetavvikelse

5,2

- 32,8

-37,9

Hyrläkare (konto 5558-5559)

10,4

12

-1,6

Läkemedel inkl rabatter (konto
5611, 5613, 5694)

66,2

66,7

I ovanstående ingår

-0,5

* Förändringen beror på nytt ersättningssystem avseende såld vård (utomläns- och
utomlandsvård).
Verksamheten genererade under 2013 ett underskott om 32,8 mnkr. Underskottet
beror huvudsakligen på två delar: a) den nya ersättningen är inte tillräcklig för att
täcka historisk kostnadsnivå (cirka 20 mnkr saknas), och b) ökade kostnader under
2013 avseende löner och drift utöver prisindex med cirka 13 mnkr. DRGersättningen skulle ha varit cirka 16 mnkr högre om sjukvårdsområdet hade fått
ersättning i förhållande till det ursprungliga priset per producerad enhet.
Sjukvårdsområdet har ökat den DRG-ersatta verksamheten med 3,4 procent.
Sjukvårdsområdet har förlorat ersättning om 4 mnkr avseende kvalitetsersättningar. Faktiska årsarbetare minskade under året med 9,4 jämfört med
föregående år.
Intäkter
Ersättningen avseende DRG är cirka 1,6 mnkr lägre än budgeterat. Det beror på
att sjukvårdsområdet inte har erhållit maximal ersättning på grund av
takbegränsningen (kostnadskontrollen) i det nya ersättningssystemet. DRGproduktionen i DRG-ersatt verksamhet har ökat med cirka 600 poäng (3,4
procent) jämfört med samma period föregående år. Under perioden har 22,5 mnkr
erhållits som kvalitetsersättning, vilket är 4 mnkr lägre än budget. Intäkterna
avseende patientavgifter är oförändrade jämfört med motsvarande period
föregående år.
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Lönekostnader
Lönekostnader exklusive sociala avgifter har ökat med 2,6 procent. Lönekostnaderna är något högre än förväntat på grund av att löneavtalen för 2013
hamnade på en högre nivå än budgeterade 2,1 procent. Jämfört med budget
redovisas ett överskott på 2,3 mnkr inklusive hyrläkare.
Hyrläkare
Kostnaden för hyrläkare har under året uppgått till 12 mnkr (föregående år
10,4 mnkr). Hyrläkare har anlitats inom medicinkliniken (7,4 mnkr),
ögonmottagningen (1,8 mnkr), barn- och ungdomsmottagningen (1,1 mnkr),
kirurgkliniken (1 mnkr) och barn- & ungdomspsykiatrin (0,7 mnkr).
Läkemedelskostnader
Läkemedelskostnaderna har ökat med 0,5 mnkr (0,8 procent) jämfört med
motsvarande period föregående år. Kostnaderna inklusive rabatt uppgick under
perioden till 66,7 mnkr (föregående år 66,2 mnkr). Rabatten har ökat med 0,7
mnkr jämfört med föregående år. Jämfört med budget redovisas ett överskott på
7,6 mnkr.
Lab och röntgen
Kostnader för lab-service (exklusive radiologi) har under perioden ökat med
0,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnaden för
radiologi har ökat med 4,9 procent, vilket innefattar en volymökning om 1,4
procent och en prisökning om 3,5 procent.
Övrigt
Resultatet har under 2013 belastats med kostnader (4,5 mnkr) för inköp av möbler
med mera vid ombyggnationer. Bilar som tidigare användes i hemsjukvården har
under perioden avyttrats till ett värde av 1 mnkr.
Kommunerna i sjukvårdsområdet har fakturerarts för klinikfärdiga patienter med
2,5 mnkr, att jämföra med föregående år när motsvarande siffra var 0,4 mnkr.
Kostnader för patienttransporter har ökat med 1,2 mnkr.
Kostnaden per DRG i somatisk vård har minskat (0,3 %) jämfört med samma
period föregående. Kostnaden per DRG för psykiatrisk vård har minskat både
inom öppen och slutenvård jämfört med samma period föregående år.

6.2 Åtgärdsplan för ekonomi i balans
Det är nu möjligt att överblicka vilka konsekvenser ett nytt ersättningssystem har
på sjukvårdsområdets ekonomi. Det kan konstateras att ersättningen inte kommer
att täcka sjukvårdsområdets kostnader, vilket innebär att kostnaderna måste
minskas för att ekonomin ska komma i balans. Sparkrav kommer att läggas på
basenheterna under 2014.
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Landstingsdirektören

Vårdcentralerna Bra Liv
verksamhetsberättelse, 2013
1. Sammanfattning
Vårdcentralerna Bra Livs målsättning är att fortsätta vara den starka länken i
länets primärvård. Våra vårdcentraler ska vara den goda mötesplatsen och våra
medarbetare ska stå för hög kompetens och ett gott bemötande, vilket framgår i
vår värdegrund. Text och bildmaterial har tagits fram för att stödja arbetet med
implementering av fundament med värdegrund och framtida utvecklingsområden.
Arbetet i Vårdcentralerna Bra Livs fokusgrupper löper vidare.
 Framtids- och strategigrupp
 Information och marknadsföring
 Intäkts- och utgiftsoptimering
 Kompetensgruppen
 Läkarförsörjning
 Läkemedel, lab och röntgen
 Patientsäkerhet och ledningssystem
Ett stort fokus under året har legat på läkarförsörjning i olika former.
För AT-läkare anordnas ”AT-mingel” vilket innebär att de, under trevliga former,
får information om vad det innebär att vara specialist i allmänmedicin.
En ny Facebooksida för läkarrekrytering har öppnats, där annonser, aktiviteter och
nyheter presenteras.
I mars månad öppnade Utbildningscentrum i anslutning till vårdcentralen i
Nässjö. På Utbildningscentrum utbildas och kompetensvärderas nyrekryterade
läkare med utländsk utbildning. Under våren har 5 så kallade EU-läkare utbildats
vid Utbildningscentrum. Dessa är nu på plats på vårdcentralerna i Nässjö,
Vetlanda och Tranås. Under hösten har Utbildningscentrum även tagit emot
svenska ungdomar som har utbildats utomlands. De får en förberedande termin
innan de startar ordinarie ST-utbildning, eftersom utländska utbildningar inte är
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upplagda på samma sätt som den svenska. Sammanlagt har drygt 15 EU-läkare
rekryterats.
Under 2013 har antalet ST-läkare ökat från runt 60 till ca 80.
För läkare som närmar sig pensionsåldern har en seniorkväll anordnats med
information om pensioner men framförallt om möjlighet att arbeta kvar efter
uppnådd pensionsålder. Vi är öppna för nya flexibla anställningsformer och vill ta
tillvara den kompetens som finns hos äldre medarbetare. Från och med augusti har
en distriktsläkare som nyligen uppnått pensionsålder anställts som senior adviser.
Huvuduppdraget som senior adviser är att guida verksamheten till att bedriva en
effektiv patientsäker vård som följer riktlinjer, till så låga kostnader som möjligt.
Mötesarena Bra Liv genomfördes under fyra dagar i oktober. Under dessa dagar
samlades samtlig personal under temat 31 vårdcentraler i tiden – för framtiden.
Därutöver har Bra Liv arrangerat en större utbildning i hjärtsvikt, som även
kommunens sköterskor erbjöds delta i, samt utbildningar i diagnossättning kopplat
till ACG för flera olika yrkesgrupper.
I Landstingets medarbetareundersökning Dialogen utmärkte sig Bra Liv på ett
positivt sätt. Inom samtliga sammanfattande nyckeltal, mitt ansvar, mitt arbete,
vårt samarbete, vår resultatorientering, min närmaste chef, var personalens
nöjdhet kraftigt förbättrad jämfört med föregående mätning. Resultaten för
samtliga huvudområden var bättre än Landstingets genomsnittliga resultat.
De medel som Landstinget har tillskjutit för arbete med ”Hälsofrämjande
arbetsplatser” har bl.a. använts för inspirationsföreläsare inom området salutogent
ledarskap samt till olika värdegrundsarbeten på vårdcentralerna.
Fem vårdcentraler har under året kommit ingång att arbeta med Kognitiv
beteendeterapi via internet, så kallad KBTonline. Syftet är att kunna erbjuda
patienterna en alternativ behandlingsform. Utvärderingen av arbetet har fallit väl
ut och konceptet kommer att införas på fler vårdcentraler under 2014.
Alla patienter som önskar kan få hjälp med t.ex. tobaksavvänjning, kostråd, råd
om motion eller stöd för att minska alkoholkonsumtion. Invånare som under året
fyller 40- 50- och 60- år erbjuds hälsosamtal, ca 25% av dem som erbjudits
hälsosamtal har accepterat inbjudan.
I arbetet med bättre vård för mest sjuka äldre har tre strategiska områden för
primärvård definierats. Olämpliga läkemedel, registrering i Svedem, samt minska
återinläggningar och undvika slutenvårdsinläggningar. Tre verksamhetschefer
deltar i det nationella nätverket och i länsdelsvisa chefsteam, med uppgift att
utarbeta och implementera länets handlingsplan.
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Vid årsskiftet 2012/2013 lämnade Vårdcentralerna Bra Liv över ansvaret för
hemsjukvården till länets kommuner, och i samband med detta ca 300
medarbetare. Överlämnandet förbereddes noga och har fungerat bra. En del
gränsdragningsproblem avseende vilken huvudman som betalar, bl.a. gällande
kompressionsstrumpor och annat förbrukningsmaterial, har dock uppstått.
Några vårdcentraler har utfört arbetslivsinriktade tjänster till företag i sitt
närområde. Syftet är att stödja personalens goda vanor och förebygga framtida
sjukdom, insatserna anpassas individuellt.
Bra Livs viktigaste miljömål under 2013 har varit att minska antibiotikaförskrivning samt användning av lab- och röntgen. Tillsammans med centrala
läkemedelskommittén och Strama har interna och externa arbets- och
informationsinsatser genomförts i syfte att minska antibiotikaförskrivningen.
Konceptet ”Antibiotika - bara när det behövs” har fallit mycket väl ut. I december
klarar 30 av 31 vårdcentraler landstingets uppsatta mål helt eller delvis.
Vårdcentralerna får gott betyg i den Nationella patientenkäten, där Jönköpings län
hamnade på 1:a plats i landet av de 14 landsting som deltog. Mest nöjda var
patienterna med tillgänglighet och bemötande. Även i vårdbarometern som mäter
befolkningens förtroende för sjukvården ligger Primärvården i Jönköpings län
mycket väl till. 72% av de tillfrågade har mycket stort förtroende för länets
vårdcentraler vilket är en 2:a plats i riket.
Under hösten inleddes ett samarbete med lokalradion, där Bra Livs ”radiodoktor”
svarar på frågor och ger egenvårdsråd till lyssnarna ca 1 gång i månaden.
I juni bildade offentliga och privata vårdcentralerna i Jönköpings län ett
samverkansforum vars huvudsakliga uppgift är att arbeta för en stark primärvård i
Jönköpings län.
Efterfrågan på besök vid vårdcentralerna är fortsatt stor, besök hos kurator och
psykolog har ökat med 9% jämfört med föregående år. Besöken hos övriga
yrkesgrupper är ungefär oförändrade när hemsjukvårdsverksamheten räknas bort.
Vårdcentralerna Bra Liv redovisar ett resultat på + 7,8 Mkr för år 2013.
Några vårdcentraler har fortfarande relativt stora ekonomiska obalanser.
Gemensamt för dem är att de har brist på läkare eller har en mycket stor andel
privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster (det s.k. taxe-systemet) i sitt
upptagningsområde, som genererar avdrag på vårdpengen. Förutom stora avdrag
på vårdpengen får vårdcentralen för låg ACG-vikt eftersom besök inom ”taxesystemet” inte genererar några diagnoser i Cosmic. Med nuvarande avdrag och en
fortsatt ökad andel ersättning baserad på ACG finns det några vårdcentraler som
är i stort sett omöjliga att driva med ekonomi i balans.
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2. Medborgar- och kundperspektivet
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
*=Ersättningsgrundande variabel
Medborgare/Kund
* Kontakt med vårdcentral samma
dag (nollan i vårdgarantin)
* Besök hos allmänläkare inom 5
dagar
* Kontinuitet läkarbesök
Antal ärenden per månad i mina
vårdkontakter
Kundtillfredsställelse i nationell
patientenkät

Per apr Per aug Per dec

mål-värde

Status

98%

99%

100%

100%

Grön

92%

91%

92%

90%

Grön

29%

28%

29%

80%

Röd

Öka jmf med dec -12

Grön

Öka

Grön

Tillgängligheten är stabil och bra, med måluppfyllelse totalt sett för
Vårdcentralerna Bra Liv. I stort sett samtliga vårdcentraler når 100%
måluppfyllelse gällande telefon. För tillgängligheten till besök är spännvidden i
måluppfyllelse mellan vårdcentralerna 76-100%. Läkarkontinuitet är ett viktigt
kvalitetsmått där ingen av Vårdcentralerna Bra Livs vårdcentraler når
målsättningen enligt landstingets definition. Delvis beroende på att vi tar ett stort
ansvar för utbildningsläkare. Dessa tjänstgör enbart del av år på vårdcentralen
samt har inte kompetens för alla typer av besök. Handledare och ”elev” måste dela
på besöken. Målet bör omformuleras genom att exkludera besök hos
utbildningsläkare.
De vårdcentraler som lyckas bäst är mycket små, eller har aktivt arbetat med hur
de organiserar mottagningsarbetet, t.ex. genom patientansvarig läkare samt att
akuta tider finns hos alla läkare varje dag.
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3. Process- och produktionsperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
målPer apr Per aug Per dec värde Status

*=Ersättningsgrundande variabel
Process/Produktion
* Dokumentation av levnadsvanor - tobak

33%

36%

39%

30%

Grön

* Dokumentation av levnadsvanor - alkohol

26%

28%

30%

30%

Grön

* Dokumentation av levnadsvanor - fysisk aktivitet

19%

21%

23%

30%

Gul

* Dokumentation av levnadsvanor - mat

18%

20%

21%

30%

Gul

* Följsamhet till riktlinjer, basala hygienrutiner

88%

94%

94%

85%

Grön

* Följsamhet till riktlinjer, rätt klädd

98%

99%

98%

95%

Grön

* Läkemedelsgenomgång till inv > 75 år med fler
än 5 läkemedel

27%

36%

50%

75%

Gul

81%

79%

75%

90%

Röd

25%

50%

Röd

Avtalstrohet inköp
Andel 40-, 50-, 60-åringar som genomgått
hälsosamtal

Resultaten förbättras successivt för arbetet med levnadsvanor. Genomförda
läkemedelsgenomgångar har under året börjat registreras med åtgärdskod,
måluppfyllelse bör nås 2014. Bristande måluppfyllelse gällande avtalstrohet beror
på köp av hyrläkare. 25% av länets 40-, 50- och 60-åringar har genomgått
hälsosamtal. Målet på 50% är svårt att nå, enbart en av Bra Livs vårdcentraler har
klarat det.

3.1 Miljö
målPer apr Per aug Per dec värde Status
Lärande/Förnyelse
* Ålders- och täckningsgradsviktad
antibiotikaförskrivning - andel vårdcentraler
som klarar sitt mål (helt eller delvis)
Rätt användning av radiologi- och
laboratorieundersökningar

81%

84%

97% 100%
1,8%

Ej öka

Gul
Gul

Arbetet med att minska antibiotikaförskrivningen fortgår, i december når 30 av 31
vårdcentraler halv måluppfyllelse. 20 vårdcentraler klarar sin andel av länsmålet
på max 330 recept per 1.000 invånare. Vårt mål för lab- och
röntgenundersökningar (ingen kostnadsökning) har inte uppnåtts. Däremot är
volymerna i stort sett oförändrade mellan åren.
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4. Lärande- och förnyelseperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 3: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
målPer apr Per aug Per dec värde Status
Lärande/Förnyelse
Systematiskt förbättringsarbete

100%

100%

Grön

Samtliga vårdcentraler arbetar med systematiska förbättringsarbeten på ett
strukturerat sätt. Kompetensgruppen har påbörjat ett arbete med att successivt
upprätta strategiska kompetensplaner för respektive yrkeskategori för att rikta
kompetensen utifrån verksamhetens behov. Inom ramen för landstingets satsning
för att skapa ” hälsofrämjande arbetsplatser” pågår många aktiviteter. Den största
är Vårdcentralerna Bra Livs mötesarena där samtlig personal inbjuds till en
heldagsutbildning under temat 31 vårdcentraler i tiden – för framtiden.

5. Medarbetarperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 4: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Per apr Per aug Per dec

målvärde

Status

Medarbetare
Medarbetarsamtal

85%

68%

82%

90%

Gul

Kompetensutvecklingsplan

70%

64%

74%

90%

Gul

Personalhälsa sjukfrånvaro

3,5%

3,4%

3,4% < 3,5 %

Grön

Personalhälsa frisknärvaro

71%

71%

72% > 66 %

Grön

Vårdcentralerna Bra Liv har utsett en person på förvaltningen till att veckovis
följa upp antal medarbetarsamtal och återkoppla till cheferna. Arbetet har varit
framgångsrikt men resultatet har försämrats igen under 2013 p.g.a. av den stora
organisationsförändringen med hemsjukvården. Mätningen räknar in personer
som har slutat, och dessa kan av naturliga skäl inte erhålla något nytt samtal under
året, men ligger kvar i mätningen i 15 månader. I medarbetarenkäten ”Dialogen”
uppger 92% av personalen att de har erbjudits medarbetarsamtal under året.
Personalhälsan är god, Vårdcentralerna Bra Liv har legat på stabila bra värden i
flera år.
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6. Ekonomiskt perspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 5: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Per apr

Per aug

utfall
2013

Periodiserad budget

-11,0

9,8

0

Resultat (nettokostnad)

-11,1

19,7

7,8

-0,1

+9,9

+ 7,8

positiv

Grön

55%

64%

61%

Gul

+12%

+3%

+5%

100%
Minska jmf.
föreg. år

781

789

790

*=Ersättningsgrundande variabel
Ekonomi (mnkr 1 decimal)

Budgetavvikelse
Andel vårdcentraler med ekonomi i
balans
Kostnad för bemanningsföretag jmf.
samma period föregående år
Faktiska årsarbetare, (medel för
perioden)
Antal listade invånare, (medel för
perioden)

253.850

mål-värde

Status

Röd

253.600 253.400

Listade invånare har under året minskat med ca 1.500, men en positiv utveckling
har noterats under året och i december valde fler invånare en Bra Liv vårdcentral.

6.1 Resultat
Tabell 6: Ekonomisk översikt bokslut, 2013 – exklusive förvaltningsinterna
intäkter och kostnader
Intäkt/Kostnad
(mnkr en decimal)
Totala intäkter exkl. ersättning

Utfall
Helår
2013

Förändring
Helår
2013-2012

108,3

Totala kostnader

1.113,9

Nettokostnad exkl. ersättning

1.005,6

Ersättning (396x, 398x mp 6-7)

1.013,4

Resultat (Nettokostnad inkl ersättning)
Budget
Budgetavvikelse

7,8
0
7,8

I ovanstående ingår
Hyrläkare (konto 5558-5559)
Läkemedel inkl rabatter (konto
5611, 5613, 5694)

43,1

+1,9

249,6

-21,5
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Verksamheten redovisar ett överskott om +7,8 Mkr för år 2013. Hela överskottet
går att hänföra till läkemedel, medan förvaltningen har en negativ budgetavvikelse
avseende kostnader för läkare p.g.a. hyrläkare.
Under 2013 har antalet specialistläkare minskat något, främst beroende på
pensionsavgångar medan antalet läkare under utbildning har ökat kraftigt. Vår
bedömning är att de nyrekryterade läkarna successivt kommer in i produktionen
och att antalet hyrläkare kan minskas 2014.
Vårdcentralerna har lyckats väl med att anpassa sina kostnader till en lägre
ersättning utan hemsjukvård. Personalkostnader har minskat med 20%,
lokalkostnader med 10% och övrigt material med 25%. Kostnadsposter som har
ökat betydligt mer än index under året är köpt utomlänsvård, undersökningar inom
klinisk fysiologi och vid externa laboratorier.
Av kostnadsminskningen för läkemedel avser en dryg miljon läkemedel i förråd
vid kommunernas äldreboenden, och 20 Mkr avser läkemedelssubventionen.

6.2 Åtgärdsplan för ekonomi i balans
Tabell 7: Åtgärdsplan
Ekonomiska Ekonomiska
effekter
effekter
2013
2014

Åtgärd /aktivitet
(belopp i mnkr)
Täta ekonomiska uppföljningar med samtliga vårdcentraler
med ekonomisk obalans
Aktiv läkarrekrytering
Arbete i fokusgrupper
Summa mnkr

Vår bedömning är att 2014 blir ett ekonomiskt utmanande år. Ersättningen
minskar med ca 20 Mkr medan uppdraget är oförändrat.
Viktiga områden för en fortsatt ekonomi i balans är att behålla listade invånare,
diagnoskoda på rätt sätt, bemanna med rätt kompetenser, rekrytera läkare,
minimera onödiga lab- och röntgenundersökningar, samt att skriva ut rätt
läkemedel.
VÅRDCENTRALERNA BRA LIV
Lars Johansson
förvaltningschef

Ann-Sofi Simonsson
ekonomichef
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Landstingsdirektören

Verksamhetsberättelse 2013- Medicinsk
diagnostik
1. Sammanfattning
Tillgängligheten för radiologiska undersökningar har under 2013 varit något lägre
än för 2012. I december 2013 var det 519 patienter som väntat mer än 30 dagar på
undersökning vilket är 362 fler än för december 2012. Andelen patienter som
undersöks inom 30 dagar ligger på 95 % jämfört med 96 % i december 2012.
Orsaken är främst den fortsatta ökningen av antal remitterade undersökningar
vilka för röntgen har ökat med 3,6 % under 2013.
Svarstiderna från Patologilaboratoriet förbättrades under 2013 men under årets
sista månader har väntetiderna på svar ökat till i stort sett samma nivå som för
2012. Målsättningen på sju dagar nås alltså inte utan väntetiderna är i december
13,2 dagar. En av förklaringarna är brist på patologer vilket har försvårat
möjligheterna att korta väntetiderna. Flera olika aktiviteter pågår för att korta
svarstiderna vilket kommenteras mer nedan.
Klinisk fysiologi hade under inledningen av 2013 svårt att leva upp till
målsättningarna kring svarstider men har sedan sommaren brutit trenden. Andelen
patienter som undersöks inom 30 dagar har ökat från ca 45 % under inledningen
av året till 74 % vi årsskiftet. Detta är en betydande förbättring vilket möjliggjorts
genom medarbetares engagemang samt justeringar av arbetssätt inom Klin fys.
Medicinsk diagnostik har arbetat med ett värdegrundsarbete där alla medarbetare
har involverats. Sex av landstingets grundläggande värderingar, som anses extra
relevanta att fokusera på, har valts ut och kampanjats under året som ”månadens
värdering”. Värderingar har på så sätt spridits genom dialog på arbetsplatser och
via intranätet i form av informationsmaterial samt filmade intervjuer med
medarbetare som goda exempel.
En utredning har genomförts kring gemensam kundtjänst inom Medicinsk
diagnostik. Resultatet blev att respektive verksamhetsgren kommer att arbeta
vidare med att skapa kundtjänster och att en integration till en gemensam
kundtjänst kan ske då nytt arbetssätt är etablerat.
Medicinsk diagnostik har också deltagit i arbete med lokalöversyn inom
Jönköpings sjukvårdsområde. Lokalerna är en viktig strategisk fråga inför
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framtiden varför det är viktigt att vi deltar i den här typen av aktiviteter i hela
länet. Två representanter är utsedda för att delta i arbetsgrupper kring dessa frågor
och också att hålla kontakt med Landstingsfastigheter.
Ny verksamhetschef rekryterades under 2013 för klinisk fysiolog och han heter
Patrik Skogvard. Under hösten har ett arbete genomförts i samverkan med
Värnamo sjukvårdsområde vilket resulterat i att Klinisk fysiologi nu kommer att
ansvara för undersökningar som utförs i Värnamo. Detta innebär att klinisk
fysiologi nu utför undersökningar på likartat sätt i hela länet.
Behovet av nytt IT stöd för mammografiverksamheten är betydande varför ett
principbeslut har tagits att byta ut befintligt system till nytt. Bedömningen är att
detta är nödvändigt för att kunna granska bilder på ett mer optimalt sätt samtidigt
som det också underlättar rekrytering av specialistläkare inom området.
Volymer kommenteras mer nedan under ekonomi och processproduktionsperspektiven. Statistikbilagor bifogas som visar utvecklingen av antal
analyser och undersökningar.
Medicinsk diagnostiks FoU verksamhet bedrivs i form av ett nära samarbete
mellan Medicinsk diagnostik, Futurum och Hälsohögskolan. Mötesplatsen för
studenter, lärare, forskare och kliniska specialister är den biomedicinska
plattformen och det är det gemensamma intresset för biomedicin, medicinsk
radiologi och klinisk fysiologi som förenar. Tanken är att ny kunskap sedan ska
kunna föras tillbaka till vården. Verksamheten inom plattformen har genererat ett
stort antal vetenskapliga publikationer och exempel på detta är arbeten som berör
Dientamöba, Clostridium, Stafylokocker osv.

2. Medborgar- och kundperspektivet
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
*=Ersättningsgrundande
variabel

Per 2013-04-30 Per 2013-08-31

Per 2013-12-31

Medborgare/Kund

Svarstider inom Patologi
(cytologi)
Andel undersökningar inom
30 dagar (Röntgen)

Status

Enligt
plan Grön

Kundbesök
Svarstider inom Patologi
(histologi)

målvärde

12,5

8,1

13,2

Max 7
dagar Röd

3,5

3,5

3,4

Max 4
dagar Grön

99%

95%

95%

90% Grön
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Andel undersökningar inom
30 dagar (Klinisk fysiologi)
Antal ej undersökta
patienter inom 30 dagar
(röntgen)
Antal ej undersökta
patienter inom 30 dagar
(klin.fys)
Antal ärenden per månad i
mina vårdkontakter
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50%

46%

74%

90% Röd

51

481

519

< 2012 Gul

686

566

182

< 2012 Grön

52,5

142,5

196,5

Grön

Vad gäller svarstider inom Patologiområdet, och då framförallt histologi är dessa
alltså fortsatt längre än målsättningen. I december var svarstiden 13,2 dagar i
genomsnitt vilket är i nivå med hur det såg ut under senare delen av 2012 och
inledningen av 2013.
Ett aktivt arbete har bedrivits under året och det kommer att fortsätta under
2014med syfte att komma tillrätta med svarstiderna. Rekrytering av medicinsk
chef är en viktig del i detta. En ST läkare har rekryterats under 2013.
Patologilaboratoriet deltar också i ett nationellt digitaliseringsprojekt (DigiPat)
vilket på sikt kommer att kunna bidra till en förbättrad process.
Patologilaboratoriet planerar också att starta ett projekt för att optimera tiden för
diagnostik för patologerna, där en viktig del blir att involvera kunderna för att
tillsammans höja kvaliteten på remissfrågeställningarna, preparaten och ronderna.
Ytterligare exempel på förbättringsåtgärder är röststyrd diktering och automatisk
inbäddning av preparat vilket kommer att kunna bidra till kortare svarstider.
För klinisk fysiologi del är andelen undersökningar som genomförs inom 30 dagar
nu på en betydligt högre nivå än vad som var fallet under inledningen av 2013. I
nuläget är det 74 % av patienterna som undersöks inom 30 dagar. Remissinflödet
var något lägre under 2013 jämfört med 2012. Sammantaget innebär detta att
antalet patienter som väntat mer än 30 dagar har minskat till 182. Aktiviteter
pågår för att ytterligare förbättra svarstiderna och klinisk fysiologi har fokuserat
extra på arbetsprover. Detta har fått till följd att man nu ligger i fas med dessa
undersökningar och detta kommer också att vara ett fortsatt fokusområde under
2014.
Vad gäller röntgen är tillgängligheten fortsatt god även om antalet patienter som
väntat mer än 30 dagar har ökat. Andelen undersökta patienter är marginellt lägre
än för december 2012 och ligger nu på 95 % vilket ur ett nationellt perspektiv är
en mycket hög andel. Tillgängligheten till mammografi-screening och då särskilt i
Värnamo, behöver dock förbättras. Inom mammografiområdet pågår aktiviteter
för att säkra tillgången på läkare samt att förbättra tillgängligheten. Positivt inom
mammografiområdet är att täckningsgraden är god.
Angreppsättet för att klara variation i tillgänglighet är länssamverkan vilket i
nuläget sker inom områdena MR och mammografi.
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Byte av huvudman för hemsjukvården har medfört svårigheter under året eftersom
kommunerna inte haft tillgång till ROS. Instruktörer har gjort en stor
utbildningsinsats och har på laboratorierna Apladalen, Specialistläkargruppen och
Vråen utbildat 15 medarbetare från Värnamo kommun i provtagning och preanalys.
Blodomloppet arrangerades för 16:e gången i slutet av augusti, återigen slogs nytt
rekord i antalet deltagare och vi uppskattar att evenemanget gav ca 100 nya
blodgivare

3. Process- och produktionsperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
*=Ersättningsgrundande variabel

Per 201304-30

Per 201308-31

Per 201312-31

målvärde Status

Process/Produktion
Antal mycket allvarliga avvikelser
Produktionsförändring per årsarbetare
Klinisk fysiologi
Produktionsförändring per årsarbetare
Röntgen
Följsamhet till riktlinjer, rätt klädd
Följsamhet till riktlinjer, basala
hygienrutiner
Avtalstrohet inköp
Produktionsförändring Röntgen
Produktionsförändring Klinisk
fysiologi
Produktion laboratoriemedicin
Resfria möten – minskade utsläpp av
CO2
Kemikalier Utfasningsämnen och
riskminskningsämnen

4

26

36

0 Röd

5,4 %

2,1 %

5,6 %

>3 % Grön

0,3 %

3,7 %

5,7 %

>3 % Grön

99 %

98 %

97 % 100 % Grön

85 %

86 %

82 % 100 % Gult

80,7 %

90,4 %

90,8%

1,7 %

3,1 %

3,8 %

6,6 %

3,9 %

9,2 %

1 439 191

2 737 691

4 199 426

90 % Grön

Se text
nedan
Se text
nedan

Avtalstroheten har förbättrats under året och uppgår nu till 90,8 %. Målsättningen
på 90 % uppnås i och med detta. Förbättringen är ett resultat av att fler
leverantörer nu har avtal med landstinget. Analys av utfallet sker löpande i
kontakt med inköp som då också kvalitetssäkrar avtalsdatabasen.
Vad gäller miljösamordning är en överenskommelse upprättad med Jönköpings
sjukvårdsområde som innebär stöd i arbetet med att ta fram miljömål och att följa
upp dem. Vad gäller miljömålen för 2013 har kostnaden för resa med egen bil
ökat med 11 % jämfört med 2012. Åtgärder för att minska detta håller på att tas
fram. För att minska resandet i länet arbetar Medicinsk diagnostik mycket med
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video, webb, lync och bridgit möten. Trenden är att dessa mötesformer ökar men
det saknas enkla system för att kunna följa upp nyttjandegraden mer noggrant.
Exempel på angreppssätt inom området är att laboratoriet i Värnamo har gjort en
egen studie avseende arbetspendling 2013 som visar att av 25 arbetstagare åker 16
i egen bil och 4 kollektivt. Inom detta område finns det alltså en
förbättringspotential. Statistik för miljöåtervinning ingår i statistiken som
redovisas av sjukhusen. När det gäller Sund livsmiljö är målsättningen att Särskilt
farliga kemiska produkter (utfasningsprodukter) inte ska öka jämfört med 2012.
Resultat är inte färdigställt ännu men rapporteras under 2014.
Vad gäller produktionen för klinisk fysiologi pekar den på en produktionsuppgång
per årsarbetare med 5,6 % vilket är betydligt högre än målsättningen på 3,0 %.
Det målmedvetna arbete som genomförts inom klinisk fysiologi har tillsammans
med ett stabilt remissinflöde starkt bidragit till förbättrad tillgänglighet.
Antal mycket allvarliga avvikelser har ökat och uppgår nu till 36 för 2013. Den
övervägande delen av avvikelserna finns inom patologilaboratoriet. Orsaken är
främst långa svarstider vilket ett antal remittenter valt att synliggöra genom att
skriva avvikelser. Problematiken är känd sedan tidigare och som kommenterats
tidigare pågår flertalet aktiviteter för att komma tillrätta med problematiken.
Inom laboratoriemedicin har implementeringen av Evolution fortsatt och de flesta
dokument är inlagda och godkända. Primärvårdslaboratorierna och
mikrobiologilaboratoriet läser en stor del av dokumenten via intranätet.

4. Lärande- och förnyelseperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 3: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Per 201304-30

Per 201308-31

Lärande/Förnyelse
Förändring avvikelser
Förbättringsarbeten
laboratoriemedicin
Förbättringsarbeten - röntgen
Förbättringsarbeten – klinisk
fysiologi
FoU baserat på patienters behov

Per 201312-31

målvärde

Status

Öka jmf
12% med 2012 Grön

26,5%

16,5%

18
4

82
5

141
17

Utfall > 0 Grön
Utfall > 0 Grön

1

1

5

Utfall > 0 Grön

Flera förbättringsarbeten fokuserar på förbättrad planering av verksamheterna, för
att öka kapacitetsutnyttjande av våra resurser och för att öka tillgängligheten.
Kvalitetsförbättringar av metoder och svarsutlämning, har också lett till ökad
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patientsäkerhet och kortare svarstider. Vidare har införandet av ett nytt
produktionssystem inom laboratoriemedicin lett till flera effektiviseringar, såsom
enklare uppföljningar, smidigare faktureringsrutiner och enklare samverkan över
laboratoriedisciplinerna.
Förbättringsinitiativ att skapa ordning och reda på undersökningsrum, har också
lett till en förbättrad arbetsmiljö.
Förvaltningens Brukarråd för Synergi har genomfört lokala utbildningstillfällen
för ärendesamordnare. En gemensam sida har skapats på intranätet och
Förbättringsrådet har ”kampanjat” vikten av att såväl dokumentera som sprida
förbättringsarbeten. Flera driftområden har nu publicerat sina arbeten vilket också
avspeglas i den betydande ökningen av antal förbättringsarbeten, inom framförallt
laboratoriemedicin.
Två medarbetare inom förvaltningen har avslutat Masterutbildning i
kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg. Examensarbetet
har berört hur radiologiska undersökningar kan användas på ett bra sätt i
primärvård och vad som påverkar läkarnas remittering. Kunskapen kommer att
användas i fortsatt arbete med att bidra till värdeskapande användning av
Medicinsk diagnostiks tjänster.
En planerad påbyggnadsutbildning till cytodiagnostiker blev tyvärr inställd, vilket
gör läget bekymmersamt för återväxten. En BMA inom patologi har påbörjat en
masterutbildning i Örebro.
Två medarbetare inom Medicinsk diagnostik har disputerat under året och det är
Lisa Stark inom medicinsk mikrobiologi samt Rachel De Basso inom klinisk
fysiologi. Vidare en Kerstin Hillergård avlagt licentiatexamen inom bild- och
funktionsmedicin. Andreas Matussek har blivit docent inom medicinsk
mikrobiologi.
Vilja växa vidare – Ett utvecklingsprogram för kommande ledare, s.k. kallad
talangjakt, har genomförts för 12 yngre medarbetare med hjälp av Qulturum.
Utvärderingen visar att det blev mycket uppskattat av deltagarna och att bl. a
ledningens engagemang bidrog till att medarbetarna upplevde att de växte. En
ytterligare bekräftelse på det goda resultatet är att nästan alla deltagare, efter
genomfört program, har rekryterats till mer övergripande ansvar och en har
rekryterats till en chefsbefattning.
Kvalitetssäkring av verksamheten går vidare och Swedac genomförde en förnyad
bedömning för laboratoriemedicin med mycket bra resultat och beröm till
medarbetarna. Klinisk fysiologi är sedan länge ackrediterade. Röntgen har
genomfört ett arbete med att inkludera hela länsorganisationen i den certifiering
som finns för verksamheten i Jönköping. Beslut kring certifiering har ännu inte
kommit men allt tyder på att så blir fallet tidigt under 2014.
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5. Medarbetarperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 4: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Per 201304-30

Per 201308-31

Per 201312-31

målvärde

Status

Medarbetare
Medarbetarsamtal

95%

90%

92%

90%

Grön

Kompetensutvecklingsplan

93%

87%

90%

90%

Grön

Personalhälsa sjukfrånvaro

3,5%

3,5%

3,6%

< 3,5 %

Gul

Personalhälsa frisknärvaro

64,9%

64,1%

64,3%

> 66 %

Rött

Under 2013 har antalet faktiska årsarbetare minskat med två jämfört med 2012.
Minskningen har genomfört successivt under året och nivån ligger sedan i maj
under föregående års. Minskningen har varit möjlig genom att resurser har kunnat
användas på ett bra sätt. Det gäller utrustningar men framförallt är det personalen
som genom sina insatser gjort detta möjligt. Minskningen speglar också att det
finns en problematik kring att hitta och rekrytera medarbetare.
Antalet tillsvidareanställda har ökat med 7 och visstidsanställda med 1,3 faktiska
årsarbetare. Timavlönade har minskat med 2,0 och ökad frånvaro har medfört 8,4
färre årsarbetare.
Ökningen av antalet årsarbetare utgörs till största delen av kategorin
Biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som har ökat med 9,9
årsarbetare. Kategorier som minskar är administration med -6 årsarbetare. Även
specialistkompetenta läkare minskar och det berör främst patologilaboratoriet.
Kostnaden för hyrläkare minskade under inledningen av 2013 men har under
hösten ökat och kostnaden för hela 2013 är densamma som för 2012 d.v.s. 20,6
mnkr. Köp av extern granskning har ökat som en följd av minskad läkarresurs
inom patologi. Även klinisk fysiologi har en ökad kostnad för hyrläkare. Som
beskrevs ovan är möjligheterna att rekrytera specialister i vissa fall begränsade
vilket också leder till att hyrläkare och köpt extern granskning blir ett nödvändigt
alternativ. Utlandsrekrytering av specialistläkare pågår samt en fortsatt
kontinuerlig rekrytering av ST.
Aktiva åtgärder och fokus på rehabilitering och hälsofrämjande aktiviteter har
gjorts under året som stegräkningstävling för hela förvaltningen samt avslutande
vårutflykt. Varje verksamhet har bjudit in sin personal till hälsofrämjande
aktiviteter som exempelvis tipspromenader, minigolf, bowling, kulturaktiviteter
samt föreläsningar om personlig utveckling. Resultat från medarbetarenkäten
Dialogen följs upp på arbetsplatser i verksamheten.
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Information om våra värdegrunder har skett via reportage på vårt intranät.
Förvaltningen har i samarbete med Qulturum genomfört ett projekt för att få fler
intresserade av ledaruppgifter av olika slag i en seminarieserie som vi kallat Vilja
växa vidare, se ovan under Lärande och förnyelse. Även en projektledarutbildning
för samma ändamål har testats under året.
Ny medicinsk chef för patologi har inte kunnat rekryteras ännu. Detta har
inneburit att områdeschefen har fått utökat ansvar med större mandat till daglig
styrning av verksamheten. Distansdiagnostik med ungersk patolog återupptogs
under våren. Tre patologer har slutat under året.

6. Ekonomiskt perspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 5: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
*=Ersättningsgrundande variabel
Ekonomi (mnkr 1 decimal)
Periodiserad budget

Per
201304-30

Per
201308-31

Per
201312-31

utfall
2013

målvärde

0,8

-0,4

0

0
-2,2
-2,2
-20,6

Resultat (nettokostnad)
Budgetavvikelse
Kostnad för bemanningsföretag
Förändring av faktiska årsarbetare jmf
föreg. år

-2,4
-3,1
-5,8

-4,4
-4,0
-11,5

-2,2
-2,2
-20,6

11,3

2,2

-1,8

Intäkt per årsarbetare (förändring i %)

+2,0%

+6,6% +5,3%

Intäkt per arbetad timma (förändring i
%)

3,4%

9,2% 6,1%

Status

0
< 2012 Gul

-1,8 < 2012

Grön

5,3% > 2012

Grön

6,1%

> 2012 Grön

Budgetavvikelsen för 2013 är -2,2 mnkr vilket är en förbättring jämfört med 2012
på 7,6 mnkr. Bedömningen som Medicinsk diagnostik gör av detta är att
ekonomin i det närmaste är i balans. En faktor som har påverkat
resultatförändringen är ökade intäkter till följd av ökad efterfrågan av diagnostik
från vården. Kostnaderna har inte ökat i samma omfattning som intäkterna vilket
är ett resultat av reducerat antal årsarbetare samt ett förbättrat nyttjande av
befintlig kapacitet.
Vad gäller intäkt per arbetad timma har den ökat med 6,1 % och intäkt per faktisk
årsarbetare med 5,3 % jämfört med föregående år. Intäkterna som har ökat till
följd av ökade volymer ligger nu 30,4 mnkr över föregående års nivå i rörligt pris.
Kostnader har ökat med 20,5 mnkr i rörligt pris jämfört med föregående år och
utgörs till hälften av personalkostnadsökning dvs. löneavtal eftersom antalet
årsarbetare totalt minskat. Som tidigare beskrivits är kostnaden för hyrläkare
oförändrad mellan åren och ligger på 20,6 mnkr. Kostnaden för extern granskning
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har dock ökat från 1,5 mnkr 2012 till 5 mnkr 2013. Berörda enheter är
patologilaboratoriet och radiologin i länet. IT kostnader har ökat som en följd av
uppgradering av Ris/Pacs (radiologins IT stöd) med ca 4 mnkr. Detta är en
kostnad som uppstår i samband med uppgradering vilken inte sker årligen.
Kostnader för Cosmiclicenser har också tillkommit med 1,7 mnkr under 2013.
Andra kostnader som ökar är materialkostnader, underhållskostnader och
avskrivningar. Ökade avskrivningskostnader har påverkats av flytt av utrustningar
från främst sjukvårdsförvaltningarna till Medicinsk diagnostik. Berörda
utrustningar är EKG, C-bågar samt utrustning i hybridsalen i Eksjö vilka efter
överenskommelse i landstinget nu ägs av Medicinsk diagnostik.
Den sedan länge beskrivna trenden med fler arbetskrävande undersökningar
kvarstår samtidigt som också det totala antalet undersökningar har ökat med
3,8 %.

6.1 Resultat
Tabell 6: Ekonomisk översikt
Intäkt/Kostnad
(mnkr en decimal)

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2012

Förändring
Helår 20132012

Totala intäkter exkl. ersättning

683,1

652,7

30,4

Totala kostnader

-688,1

-667,6

-20,5

Nettokostnad exkl. ersättning

-5,0

-14,9

9,9

Ersättning (396x, 398x mp 6-7)

2,8

0

2,8

Resultat (Nettokostnad inkl. ersättning)

-2,2

-14,9

12,7

0

-5,1

-5,1

-2,2

-9,8

7,6

Hyrläkare (konto 5558-5559)

-20,6

-20,6

0

Läkemedel inkl. rabatter (konto
5611, 5613, 5694)

-0,5

-5,4

Budget
Budgetavvikelse
I ovanstående ingår

4,9

Övrigt som påverkat resultatet positivt är att läkemedelsrabatter har ökat med 4,9
mnkr under 2013 jämfört med 2012. Detta är en engångseffekt som uppstått i
samband med att landstinget tar över apoteken i egen regi. Slutavräkning har nu
gjorts av rabatter vilket alltså gett en positiv effekt under 2013. Fortsättningsvis
kommer istället läkemedel att belasta verksamheten med nettopris vilket är en
förändring som förbättrar möjligheterna till uppföljning.
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6.2 Åtgärdsplan för ekonomi i balans
Tabell 7: Åtgärdsplan
Åtgärd/aktivitet
(belopp i mnkr)

Ekonomiska effekter
2014

Fortsatt minskning av hyrläkare

3,0

Effektiva flöden med minskat personalbehov

2,0

Fortsatt återhållsamhet kring faktiska årsarbetare
Fortsatt effektivisering av produktion

8,0

Summa mnkr

13,0

Medicinsk diagnostik har sedan tidigare en målsättning att minska kostnaden för
hyrläkare och arbetet med detta kommer att fortsätta under 2014. De ekomiska
förutsättningar som gäller för 2014 innebär också att Medicinsk diagnostik måste
klara en produktionsökning med befintliga resurser dvs. effektivisering av
produktionen. Totalt sett motsvarar detta de 13 mnkr som finns upptagna i
tabellen ovan
Ett betydande problem är att rekrytera nyckelkompetenser i form av läkare, med
flera kategorier vilket, beroende på framgången med detta, kan komma att få en
betydande påverkan på det ekonomiska utfallet.
Positivt är att det finns en relativt god tillgång på ST-läkare inom radiologi.
Medarbetares kompetens och engagemang vad gäller förbättringsarbete och
utveckling är en av Medicinsk diagnostiks stora tillgångar. På många håll är
systematiken och engagemanget slående när det gäller ständiga förbättringar både
tillsammans med kund och vad gäller det egna arbetet. Detta bidrar förstås till
både förvaltningens och vårdens goda resultat.

Medicinsk diagnostik

Petra Lindberg
förvaltningschef

Jonas Källvant
T.f. förvaltningschef
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Förvaltningsnamn

Folktandvården,
Landstinget i Jönköpings län

Landstingsdirektören

Verksamhetsberättelse 2013 - Folktandvården
1. Sammanfattning
Folktandvården redovisar för 2013 ett positivt resultat om 12,9 miljoner kronor.
Resultatet förklaras genom en positiv intäktsutveckling, men också genom att
kostnader har minskat jämfört med 2012. Inom Folktandvården pågår arbete med
att anpassa kostnaderna till minskade ersättningar inom både allmäntandvård och
specialisttandvård, exempelvis att minska lokalytor och antal behandlingsrum.
Detta leder till förändringar inom såväl ytor som arbetssätt samt schemaläggning.
Folktandvården i Jönköpings län intar sedan många år en topposition när det
gäller kariesfrihet hos barn och ungdomar. Skälen till att Folktandvården i länet
lyckas så väl inom samtliga ålderskategorier från 3 år till 19 år, är det
strukturerade och långsiktiga arbete som påbörjas när barnet är litet. Under
förskoletiden intensifieras arbetet genom ett gemensamt arbete med samtliga
kommuner i länet, kallat ”Tillsammans mot tandtrollen”. Fokus ligger på
tandborstning som är obligatorisk efter frukosten. Under skoltiden är det lektioner
i samtliga stadier rörande tänder, tandhälsa, rökning, snusning med mera.
Dessutom fluorlackas barnen i skolan i årskurs 5-7. Under 2013 ses en liten
minskning av andelen kariesfria 19-åringar. Förvaltningen hyser stor trygghet till
det goda förebyggande arbetet som sker över länet och kommer att fortsätta på
den inslagna vägen mot en kariesfri generation.
Frisktandvård är nu en väl etablerad produkt som efterfrågas allt mer av våra
patienter. Glädjande nog ökar andelen Frisktandvårdsabonnemang och
Folktandvården når nu upp i cirka tio procent av andelen vuxna revisionspatienter
som har Frisktandvård.
Våra äldre patienter har behov och förväntningar som Folktandvården tar nya
grepp för att möta. När patienterna fyller 70 år får de en informationsbroschyr,
provprodukter samt tips och råd om hur de kan hålla munnen frisk på äldre dagar.
Detta initiativ har blivit uppskattat och visar på nödvändigheten att rikta rätt
information till olika grupper och/eller åldrar av tandvårdspatienter.
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Stora resurser har satsats kontinuerligt på rekrytering. Förutom rekrytering av
erfarna tandläkare gjordes satsningar på de svenska tandläkarhögskolorna.
Under året har åtta tandläkare nyanställts.
Tillgängligheten har på många kliniker förbättrats väsentligt. Samtliga kliniker i
allmäntandvården rapporterar att de kan ta emot nya patienter omedelbart. Vi kan
dock konstatera att vi på några orter har en fördröjning av antalet revisionspatienter som väntar på undersökning.
Folktandvården har under året breddinfört webbtidbokning via Mina
vårdkontakter på samtliga kliniker i allmäntandvården. E-tjänsterna ger
patienterna bland annat möjlighet att boka, boka om och boka av tider.
Det har varit ett rikt år avseende odontologisk forskning. Många vetenskapliga
artiklar har publicerats av medarbetare på Odontologiska Institutionen. Inom
utbildningsområdet har förvaltningen examinerat sex ST-tandläkare och totalt har
det varit 18 utbildningsplatser inom olika odontologiska ämnesområden.
Odontologiska Institutionens medarbetare har även deltagit i utbildningen vid
tandhygienistprogrammet vid Högskolan i Jönköping (HHJ) och vid
tandsköterskeutbildningen vid Tranås utbildningscentrum (TUC).
”Folktandvårdens patienter är nöjda med sitt tandvårdsbesök”. Så kan man kort
sammanfatta resultatet av den patientenkät som kontinuerligt genomförs bland
vuxentandvårdspatienter på länets kliniker, både inom allmäntandvård och
specialisttandvård. Patientenkäter genomförs med hjälp av Ipad. Både patienterna
och klinikerna har upplevt detta tillvägagångssätt som mycket positivt. Hela 98
procent av dessa anser sig vara nöjda med sitt tandvårdsbesök. Frågor ställdes om
bland annat service, bemötande, trygghet och tillgänglighet.
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2. Medborgar- och kundperspektivet
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
*=Ersättningsgrundande variabel
Medborgare/Kund
Antal patienter med Frisktandvårdsabonnemang, totalt

2013-04-30

2013-08-31

2013-12-31

Målvärde Status

9 502

10 468

98 %

98 %

98 % 100 % Grön

100 %

100 %

100 % 100 % Grön

184

296

324

2 988 patienter

3 925 patienter

4 505 patienter

0 Röd
Max
6 mån Röd

-

-

21 %

90 % Röd

-

-

10 %

50 % Röd

-

-

49 %

70 % Röd

Andel kariesfria 19-åringar
Andel approximalt kariesfria
19-åringar

-

-

42 %

47 % Röd

-

-

69 %

70 % Gul

Andel kariesfria 12-åringar

-

-

75 %

80 % Gul

Andel kariesfria 6-åringar

-

-

85 %

90 % Röd

Andel kariesfria 3-åringar

-

-

98 %

97 % Grön

Nöjda patienter
Möjlighet att få tid för
undersökning, utan akut behov,
inom 60 dagar
Antal remisspatienter som väntat
> 60 dagar
Antal revisionspatienter som
väntat på kallelse > 6 mån
Täckningsgrad för Ftv
uppsökande verksamhet
Andel vuxna revisionspatienter
inom Frisktandvård
Andel av befolkningen som
väljer Ftv som vårdgivare

11 779 15 000 Gul

Allmäntandvård
Samtliga kliniker tar idag emot nya patienter inom 60 dagar. Några kliniker släpar
efter med kallelse av vuxna revisionspatienter. Revisionspatienter med akuta
besvär eller som hör av sig själva får tider enligt önskemål. Klinikerna är väl
bemannade med tandläkare, dock är flertalet av de nyanställda tandläkarna
fortfarande relativt oerfarna. Patienter kallas efter individuella behov och
behandlas av den yrkeskategori som har rätt kompetens. Flera kliniker
marknadsförs för att ta emot nya patienter.
Munhälsan är fortsatt god hos länets barnpatienter och ligger på ungefär samma
nivå som 2012. Det nya barntandvårdsprogrammet har ännu inte fått fullt
genomslag. När detta skett kommer ännu mer resurser att styras till patienter med
sämre munhälsa, så att dessa kan bli friskare. Planering har påbörjats för att skapa
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centrala resursteam som ska arbeta för att förbättra munhälsan i särskilt utsatta
områden.
Antalet Frisktandvårdsabonnemang ökar stadigt. Uppföljningstiden av
Frisktandvården möjliggör nu en mer exakt ekonomisk analys. En planerad
prisjustering nedåt av abonnemangskostnaden kommer att innebära ytterligare
ökning av antalet abonnemang. Den nya frisktandvårdsorganisationen har gett
resultat, bland annat har marknadsföringsaktiviteter genomförts och klinikerna har
avlastats all administration. Många patienter efterfrågar på eget initiativ
Frisktandvårdsabonnemang och Frisktandvård säljer sig därmed av sig själv.
Folktandvården har under året breddinfört webbtidbokning via Mina
vårdkontakter på samtliga kliniker i allmäntandvården. E-tjänsterna ger
patienterna bland annat möjlighet att boka, boka om och boka av tider. Den
fungerar väl och har ökat möjligheten till kontakt med klinikerna. Några kliniker
testar utökade tjänster inom webbtidbokning innan dessa införs på alla kliniker.
Specialisttandvård
Alla specialistkliniker har dagligen bevakning av inkommande remisser för att
kunna identifiera patienter i behov av akut omhändertagande. Prioritering av
övriga remisser sker dagligen eller minst en gång per vecka. Antalet remisspatienter som väntat mer än 60 dagar, 324 patienter, har ökat något sedan 2012.
I redovisningen ingår inte patienter som vid remissbedömningen av olika
behandlingsskäl ska vänta med behandling.
Barn som väntar på behandling finns huvudsakligen inom ortodontiområdet och är
patienter som ska vänta på behandling. I övrigt har totalt åtta barn/ungdomar
väntat i mer än 60 dagar.
Det är brist på specialister inom ämnesområdet ortodonti i hela landet.
Odontologiska Institutionen har därför en egenfinansierad specialiseringsutbildning i ortodonti för två allmäntandläkare. Deras specialiseringstjänstgöring
avslutades i oktober 2013.
För närvarande föreligger brist på specialisttandläkare inom ämnesområdet oral
protetik. Under våren 2014 examineras en internfinansierad specialist i
ämnesområdet endodonti, vilket förväntas avhjälpa kösituationen inom det
ämnesområdet.
Under året har två övertandläkare disputerat, en inom ämnet pedodonti och en
inom ortodonti.
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3. Process- och produktionsperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
*=Ersättningsgrundande
variabel
Process/Produktion
* Följsamhet till riktlinjer,
rätt klädd
* Följsamhet till riktlinjer,
basala hygienrutiner
Avtalstrohet inköp
Uppnå miljömålen inom
prioriterade områden
Antal
patienter/tandläkarteam
Riskgruppering av barnoch vuxenpatienter i R2

2013-04-30

2013-08-31

2013-12-31

Målvärde

Status

100 %

100 %

100 %

100 % Grön

79 %

87 %

87 %

100 % Grön

82 %

90 %

84 %

90 % Gul

2/2

2/2

2/2

-

-

1 555

Se def Grön
2 000
patienter Röd

-

-

82 %

100 % Röd

Under första tertialet noterades en nedgång gällande följsamhet till riktlinjer,
basala hygienrutiner. Insatta åtgärder har lett till förbättringar. Samtliga kliniker
använder nu de nya klinikkläder som köpts in. Kläderna följer de riktlinjer som
finns för basala hygienrutiner.
Avtalstroheten som ökat under andra tertialet har åter sjunkit under målvärdet.
Klinikernas aktiviteter såsom resfria möten, busskort, samåkning och tjänstecykel
har bidragit till minskning av koldioxid och leasingbilar som drivs med
biodrivmedel (gas, etanol). Antal kilometer i den rörliga bilpoolen år 2013 är 97
173 kilometer, vilket är en ökning med 15 012 kilometer från 2012. Detta ingår
inte i redovisningen för koldioxidutsläpp för tjänsteresor med bil.
Riskgruppering av barn- och vuxenpatienter är grunden till all vårdplanering,
såväl inom barntandvård, vuxentandvård och Frisktandvård. Arbete pågår inom
allmäntandvården för att få klinikerna att använda denna rutin.
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4. Lärande- och förnyelseperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 3: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
2013-04-30 2013-08-31 2013-12-31
Lärande/Förnyelse
Antal publicerade
vetenskapliga artiklar

7

13

Målvärde

21

Status

15 Grön

Under året har 21 vetenskapliga artiklar publicerats och målet på 15 artiklar har
uppnåtts.
Folktandvårdens kompetensutveckling för medarbetare genomförs både som
interna utbildningar och externa kurser/utbildningar. Totalt har 2 086 utbildningsdagar genomförts under 2013. Folktandvårdens kursprogram har under 2013
innehållit 15 interna kurser. Åtta av dessa utbildningar har haft interna föreläsare.
Under 2013 startades Diplomerad allmäntandläkare, en treårig utbildning med
målsättning att ge möjlighet till utveckling för den enskilde tandläkaren samt höja
kompetensen i allmäntandvården. 19 tandläkare från 15 allmäntandvårdskliniker
deltar. Totalt har de interna utbildningarna inom Folktandvården haft 366
deltagare. Folktandvården har också genomfört två lustgasutbildningar för
tandläkare under 2013. Av totalt 49 deltagare på lustgasutbildningar har 12 varit
interna.

5. Medarbetarperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 4: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
2013-04-30 2013-08-31 2013-12-31

Målvärde Status

Medarbetare
Medarbetarsamtal

90 %

82 %

88 %

90 % Gul

Kompetensutvecklingsplan

78 %

73 %

77 %

90 % Grön

Personalhälsa sjukfrånvaro

2,9 %

3%

3,4 %

< 3,5 % Grön

Personalhälsa frisknärvaro

58,9 %

59,3 %

60,2 %

> 66 % Röd

Folktandvården har under 2013 aktivt arbetat med rekrytering av tandläkare.
Personal från Folktandvården har deltagit på de mässor Tandläkarhögskolorna
anordnat och rekryteringsseminarium har anordnats för hela klasser där
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Folktandvården i Jönköpings län som arbetsgivare har presenterats. Studenter har
även bjudits in till individuella klinikbesök. En rekryteringshelg anordnades under
oktober månad där 25 tandläkarstudenter från alla fyra tandläkarhögskolor bjöds
in till studiebesök och föreläsningar förenat med middag och övernattning i länet.
Under 2013 har åtta distriktstandläkare, fyra tandhygienister och fyra
tandsköterskor nyanställts.
Under 2013 har 40 tillsvidareanställda slutat sin anställning vid Folktandvården,
av dessa har 17 gått i pension. Av de som slutat är 12 distriktstandläkare, två
övertandläkare och 17 tandsköterskor. Fem av åtta distriktstandläkare som slutat
har gått vidare till arbete i annat landsting.
Arbetet med att minska oönskad deltid fortsätter. Den genomsnittliga
tjänstgöringsgraden är 96,7 procent, en höjning med 0,5 procent sedan förra året.
Folktandvårdens personalsektion har under 2013 påbörjat ett arbete för att
tillsammans med klinikerna aktivt arbeta med frisknärvaron. Under hösten har
dock fokus varit på resultatet av medarbetarundersökningen Dialogen. Alla chefer
har tillsammans med verksamhetschef och PA-konsult analyserat resultatet inför
chefens presentation på arbetsplatsträffar.

6. Ekonomiskt perspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 5: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
2013-04-30 2013-08-31 2013-12-31

Utfall
2013

Målvärde

Status

Ekonomi (mnkr 1 decimal)
Periodiserad budget

3,8

3,6

0

0

Nettokostnad
Kostnad i förhållande till
periodbudget
Förändring av faktiska
årsarbetare jmf föregående år
Utfall faktiska årsarbetare
Faktiska årsarbetare enligt
bemanningsplan
Avvikelse mot bemanningsplan
Budgetavvikelse per
verksamhetsområde
Resultat per klinik
Produktivitet,
produktionspoäng/arbetade
timmar

2,9

15,7

12,9

12,9

-0,9

12,0

12,9

12,9

0 Grön

- 4,6
555,8

-25,4
544,1

-20,6
541,8

-17,3
549,6

Grön
Grön

597,6
-41,8

597,6
-53,5

597,6
-55,8

597,6
-48,0

Grön
0 Grön

14 %
14 %

10 %
22 %

4%
22 %

4%
0 Röd
22 % Resultat=budget

-9 %

9%

8%

Förbättring

8 % jämfört med 2012
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Folktandvården redovisar ett resultat på 12,9 miljoner kronor för år 2013. I
resultatet ingår ersättning för underskott på klinikerna Mariannelund, Bodafors
och Rydaholm, totalt 2,3 miljoner kronor. I prognosen för året beräknades
resultatet vid årets slut uppgå till 4,9 miljoner kronor. Uppskattningen var att
kostnaderna för årets sista månader skulle bli högre, bland annat på grund av den
omstrukturering av lokaler som pågått på specialisttandvården.
En markant lägre personalkostnad än budgeterat liksom en gynnsam
intäktsutveckling är förklaringar till det positiva resultatet.
Resultat per verksamhetsområde
Resultatet inom delområdet barn- och ungdomstandvård är minus 3,9 miljoner
kronor vilket motsvarar en avvikelse mot periodiserad budget med fyra procent.
Övriga delområden har en ekonomi i balans.
Av samtliga 36 kliniker har åtta kliniker obalans i ekonomin.

6.1 Resultatutveckling
Tabell 6: Ekonomisk översikt
Intäkt/Kostnad
(mnkr en decimal)

Utfall tom Utfall tom
Tertial 1
Tertial 2
2013
2013

Utfall
2013

Förändring
Helår
2013-2012

Utfall
2012

Totala intäkter exkl ersättning

103,5

193,4

299,6

306,2

-6,6

Totala kostnader

167,9

312,5

490,7

494,6

-3,9

Nettokostnad exkl ersättning

-64,4

-119,1

-191,1

-188,4

2,7

67,3

134,8

204

193,1

10,9

ersättning)

2,9

3,6

12,9

4,7

8,2

Budget

3,8

15,7

0

0

0

- 0,9

12,0

12,9

4,7

8,2

Ersättning (396x, 398x mp 6-7)
(Bokades ej på konton ovan 2012)

Resultat (Nettokostnad inkl

Budgetavvikelse

Intäkter
Intäkterna i vuxentandvård totalt har ökat med 13,4 miljoner kronor jämfört med
2012. I specialisttandvården ligger intäkterna cirka en halv miljon kronor över
budget. I allmäntandvården når inte intäkterna upp till budgeterat värde. Hög
frånvaro, sjukdom och vård av barn bidrar där till en lägre intäktsutveckling
jämfört med 2012.
Allmäntandvården redovisar vakanta tandläkartjänster som motsvarar 4,8
årsarbetare, vilket är en förbättring jämfört med 8,0 tandläkartjänster 2012.
Intäkter från Frisktandvård uppgår till sex procent av patientintäkterna.
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Produktiviteten, mätt som produktionspoäng per arbetad timma, har ökat med åtta
procent jämfört med 2012. Tandläkarvakanserna är lägre än föregående år vilket
påverkar produktiviteten positivt.
Kostnader
Totala kostnaderna, exklusive avskrivning av inventarier, har minskat något
jämfört med 2012 och ligger också under budgeterat värde.
Personalkostnaderna ligger 15,7 miljoner kronor under budget, vilket förklaras av
att Folktandvården har varit drabbad av flera långtidssjukskrivningar under året
och flera kliniker har också vakanser.
Investeringar
Folktandvårdens investeringsanslag på åtta miljoner kronor har överskridits med
cirka 700 000 kronor beroende på flera akuta investeringar.

Folktandvården,
Landstinget i Jönköpings län

Agnetha Bartoll
Tandvårdsdirektör

Åsa Timarson
tf Ekonomichef
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Landstingsfastigheter
Avsändare

LJ2013/628

Landstingsdirektören

Verksamhetsberättelse för 2013
Landstingsfastigheter
1. Sammanfattning
Landstingsfastigheters resultat 2013 är -5,9 mnkr.
I samband med åtgärder för byggnader där det konstaterats byggrelaterad ohälsa
har förvaltningen haft merkostnader för saneringsåtgärder och provisoriska
byggnader. Detta ryms inte inom förvaltningens budgetram och motsvarar
kostnader 2013 på 28 mnkr.
Den 26 juli så blev många byggnader på Ryhov översvämmade. Saneringsarbete
och byggnadsåtgärder är påbörjade. Länsförsäkringar är inkopplade.
Upparbetad kostnad för vattenskadan under 2013 var 13 mnkr.
I övrigt är ekonomin är i balans. Vad gäller personalkostnader så visar bokslutet
+4,6 mnkr mot budgeterad nivå. Landstingsfastigheter är i snitt 5,4 mindre
årsarbetare än motsvarande period föregående år.
Kostnaden för media (el, värme, vatten)är 12 mnkr lägre än budgeterad nivå
2013. Landstinget i Jönköping har satsat medel för energieffektiviserings-projekt
och detta ger resultat både vad gäller kostnader och förbrukning.
2013 års investeringsutgift i byggnader och mark uppgår till 209 mnkr.
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2. Medborgar- och kundperspektivet
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Per 2013-04-30 Per 2013-08-31 Per 2013-12-31 målvärde

Status

Medborgare/Kund
Genomförda slutmöten efter större byggprojekt
"Har projektet uppfyllt och motsvarat ställda krav och
förväntningar"

100%

inget resultat

100%

100%

grön

inget resultat

100%

100% Minst 80 %

grön

Kundträffar med respektive förvaltning

100%

100%

100%

100%

grön

Öka antalet webbarbetsordrar jämfört med 2012

105%

102%

104%

> 100 %

grön

Landstingsfastigheter har genomfört 2 stycken kundenkäter i samband med större
ombyggnationsprojekt (hus 36 samt neonatal).
Kundenkät genomfördes under maj-juni hos alla chefer och verksamhetsledare.
Totalt svarade 246 personer. Totalbetyget för Landstingsfastigheter var 7,5 (av
maximalt 10). Områden som ligger på över 8 i medelbetyg är bemötande och
information. Lägre betyg för områdena inomhusklimat och påverkansmöjligheter.
Enkäten visade också att kunderna är mer nöjda inom Ryhov, Eksjö samt
Värnamo än verksamheterna i ytterområdet.

3. Process- och produktionsperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Per 2013-04-30 Per 2013-08-31 Per 2013-12-31 målvärde Status
Process/Produktion
Andel arbetsordrar i förhållande till arbetad tid

80%

77%

87%

90%

gul

Avtalstrohet inköp

77%

88%

93%

90%

grön

Aktiviteter/Åtgärder:
Ny rapport är utformad för att kunna följa upp närvarotid mot arbetad tid per
individ i Landlord. Måltalet diskuteras med medarbetare.
Inköp kommer att hjälpa till och göra upphandlingar på materialsidan. Genomslag
för detta kommer under 2014.
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Per 2013-04-30 Per 2013-08-31 Per 2013-12-31 målvärde

Status

Process/Produktion
Landstingsfastigheters viktigaste processer ska
kartläggas

100%

100%

100%

100%

grön

Andelen tomställda lokaler

3,4%

4,2%

3,9%

2,68%

gul

Miljömål, minska elförbrukning

87,2 kWh

86,8 kWh

85,5 kWh

85,3 kWh

gul

Miljömål, minska värmeförbrukning

101,9 kWh

99,5 kWh

98,0 kWh

99,2 kWh

grön

6 st

12 st

26 st

100%

grön

Antal slutredovisade projekt

Aktiviteter/Åtgärder:
Landstingsfastigheter arbetar aktivt med processkartläggning.
Andelen tomställda lokaler har sen 2012 ökat i och med att Bra Liv lämnat lokaler
i samband med hemsjukvårdsutredningen. Lediga ytor finns främst i öster där bl a
Nässjö, Tranås, Nannylund och Vetlanda har stor andel vakanta lokaler. Även
externa kunder har sagt upp lokaler i Mossle Värnamo samt Vaggeryd.
Anledningen till att vakansgraden har minskat mellan tertial 2 och tertial 3 är att
kundcenter 1177 har flyttat in i Nässjö.
Landstingsfastigheter marknadsför tomställda lokaler på intranätet (sökvägen är
Administrativt IT och stöd/Teknik & service/Fastigheter och lokaler/lediga
lokaler). Alternativt tas handlingsplaner fram och diskuteras i fastighetsstrategiska
rådet.
El- och värmeförbrukningen uppgår 2013 till totalt 183,5 kWh, att jämföra med
föregående års förbrukning på 191,0 kWh. Landstingsfastigheter ser effekter av de
energibesparande åtgärder som utförts.
Några av de större byggprojekt som pågått och planerats under 2013 är:
 Hus 39 försörjningsenheten Eksjö
 Samrehab Värnamo
 Habilitering Nannylund
 Gislaveds vårdcentrum
 Neonatalvårdavdelning Ryhov
 Strålbehandling Ryhov
 Vårdavdelningar Värnamo
 Energibesparingsprojekt
 Kontaktcenter (1177) Nässjö
 Familjecentral Värnamo
 Smålandsstenar vårdcentral
 Generalplan Eksjö
 Översiktsplan Värnamo
 Översiktsplan Ryhov
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Under 2013 har försäljning skett av Vixenstugan. Vaggeryds kommun har sagt
upp sitt hyresavtal i Talludden och försäljning av del av fastighet Jonstorpsudden
1 är påbörjad men inte slutförd.
Markköp har skett i Segerstad (Henja 3:26) samt i Smålandsstenar Uvekull 2:221.

3.1 Miljöredovisning
Miljöredovisningen 2013 av energi, transporter och kemikalier kommer att ske via
Insight.
Extern miljörevision 2013 visade på bra måluppfyllelse och inga avvikelser
noterades. Landstingsfastigheter är certifierade enligt ISO 14001. Intertec
genomförde revision den 9 och 18 oktober av drift, förvaltning samt byggnation.
Under 2014 skall anläggning för lustgasdestruktion installeras på Ryhov.
Installation av tekniken medför att landstingets koldioxidavtryck kommer att
minskas med 740 ton/år. I hållbarhetsprogrammet 2013-2016 beslutades om
medel för att installera en fast anläggning för lustgasdestruktion på
förlossningsavdelningen på Ryhov. Upphandling genomfördes under hösten 2013,
men ett överklagande har medfört att installationen dragit ut på tiden.
Landstingsfastigheter har mellan 2011 och 2013 minskat utsläppen av koldioxid
från transporter med ca 20 %. Detta beror på bättre fordon med bättre
miljöprestanda med drivmedel med gas.
Arbetet med att minska mängden olämpliga kemikalier i byggnadsmaterial
fortgår. Alla material granskas och dokumenteras innan inbyggnation och 77 % av
alla byggmaterial innehåller inte ohälsosamma utfasningsämnen. Material som
innehåller hormonstörande ämnen som t ex bisfenol och ftalater finns fortfarande
främst i el och VVS men även i golvbeläggningar.
I övrigt fortgår arbetet med att minska vårt behov av köpt energi genom
energiåtgärder samt utredning om att utöka vårt befintliga akviferlager.
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4. Lärande- och förnyelseperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 3: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Per 2013-04-30 Per 2013-08-31 Per 2013-12-31 målvärde

Status

Lärande/Förnyelse
Andel genomförda utbildningar enligt fastställd plan i
samverksansgrupp
Genomförda regionträffar på
chefsnivå/ansvarsområde inom förvaltning, bygg,
ekonomi, teknik och IT

inget resultat

inget resultat

inget resultat

100%

100%

100%

100%
Minst 1 per
år per
område och
grupp

grön

Inget målvärde kan lämnas gällande utbildningsplanen.
Program för teknisk standard (PTS) är Landstingsfastigheters system för
kvalitetssäkring och reglering av tekniska och funktionella krav av landstingets
lokaler. Landstingsfastigheter samverkar nu med 13 landsting/regioner kring PTS.
PTS-landstingen har under året genomfört forskningssamarbete med Chalmers
tekniska högskola kring operation och iva-lokaler samt initierat ett projekt kring
administrativa lokaler. Målet är bättre planerings- och beslutsunderlag när vårdens
lokaler planeras och byggs.
Under 2013 så genomfördes utbildningar inom områdena
- Farligt gods ADR
- Brandutbildning
- Heta arbeten
- Gasutbildning
- Arbetsmiljöutbildning
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5. Medarbetarperspektiv
Tabell 4: Personalredovisning 2011-2013
Utfall
2011
1. Årsarbetare (visstid-tillsvidare samt
timanställda)

128,6

2. Sjukfrånvaro och övrig frånvaro visstidoch tillvidareanställda årsarbetare

-5,0

3. Summa faktiska årsarbetare

123,5

Utfall
2012

Utfall
2013

Förändring
2013-2012

129,4

124,4

-5,0

-6,1

-6,5

-0,4

123,3

117,9

-5,4

4. Genomsnittlig sysselsättningsgrad,
tillvidareanställda

98,30%

98,50%

98,40%

-0,10%

5. Personalomsättning

6,20%

7,90%

7,40%

-0,50%

Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 5: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Per 2013-04-30 Per 2013-08-31 Per 2013-12-31 målvärde Status
Medarbetare
Medarbetarsamtal

93%

89%

92%

90%

grön

Kompetensutvecklingsplan

85%

73%

78%

90%

gul

Personalhälsa sjukfrånvaro

3,9%

4,5%

4,2% < 3,5 %

gul

Personalhälsa frisknärvaro

65%

62%

69% > 66 %

grön

Under året så har fastighetstekniska avdelningen genomfört en omorganisation. I
samband med detta så har delegationsbestämmelserna för bland annat el, brand,
heta arbeten setts över.

6. Ekonomiskt perspektiv
Värdering av mål:
ej uppfyllt
delvis uppfyllt
uppfyllt
Tabell 6: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan

Per 2013-04-30 Per 2013-08-31 Per 2013-12-31 målvärde Status
Ekonomi (mnkr 1 decimal)*
Kostnad i förhållande till periodbudget
Mediakostnad, ack resultat mot budgeterad nivå
Planerat underhåll, ack resultat mot budgeterad nivå

2,7
2,6
5,0

-2,4
6,4
4,8

-5,9
0
12,0 0 eller större
3,3 0 eller större

gul
grön
grön

Förändring av faktiska årsarbetare jmf föregående år

-6,0

-6,9

-5,4

grön

Se kommentarer nedan.
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6.1 Resultatprognos
Tabell 7: Ekonomisk översikt (exkl förvaltningsinterna kostnader och intäkter)
Intäkt/Kostnad
(belopp i mnkr)

Externa intäkter
Landstingsinterna intäkter
Landstingsintern ersättning
Summa intäkter
Personalkostnader
LPU (långtidsplanerat underhåll)
Löpande underhåll
Mediakostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Summa kostnader
Nettokostnad
Budget
Resultat

Utfall
Helår
2011
31,8
557,7

Utfall
Helår
2012
38,1
583,9

589,5
69,6
54,8
39,3
87,5
127,1
134
105,1
617,4
-27,9
34,8
6,9

622
72,2
55,2
44,4
88,1
126,3
149
103,8
639
-17
25,9
8,9

Utfall
Helår
2013
34,2
592,6
6,1
633,0
70,9
52,6
45,8
83,1
156,5
158,1
71,9
638,9
-5,9
-5,9

Budget
Helår Förändring Helår
2013
2013-2012
32,4
-3,9
576,9
8,7
6,1
615,4
4,8
75,6
1,3
56,6
2,6
48,1
-1,4
95,1
5,0
110,1
-30,2
155,1
-9,1
74,9
31,9
615,5
0,1
0,0
4,9
0,0

Landstingsfastigheter resultat är -5,9 mnkr. Extra kostnader är bokade på
förvaltningen för iordningsställande av lokaler för hus D9, N1, Nannylund Eksjö
samt Bankeryd. Dessa kostnader ryms inte i ramen och motsvarar 28 mnkr.
Förvaltningens resultat exklusive extra kostnaderna är + 22,1 mnkr.
Plusresultat jämfört med budgeterad nivå för perioden både gällande
personalkostnader, planerat underhåll samt för mediakostnader (el/värme/vatten).
Förbrukningsvärdena för värme är 98,0 kWh att jämföra med 103,5 kWh för 2012
och för el är 85,5 kWh att jämföra med 87,5 kWh.
Landstingsfastigheter är i snitt 5,4 årsarbetare mindre i antal än motsvarande
period förra året.
Internräntan för år 2013 är 2,9 % att jämföra med föregående år 4,2 %.
I samband med skyfallet som var i Jönköping 26 juli månad så blev många
byggnader drabbade av översvämning. Saneringsarbete pågår. Länsförsäkringar är
inkopplade. Bokförd kostnad för vattenskadan 2013 var 13 mnkr.
Landstingsfastigheter har fått en internintäkt motsvarande upparbetad kostnad.
Samtliga investeringsprojekt över 400 tkr avslutas i Tekniska delegationen.
2013 har Landstingsfastigheter avslutat 26 projekt.
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6.2 Åtgärdsplan för ekonomi i balans




Landstingsfastigheters ekonomi är i balans om man exkluderar de
merkostnader som förvaltningen haft för byggrelaterad ohälsa för lokaler
i hus D9, N1 samt på Nannylundsområdet.
Förvaltningen fortsätter sitt arbete kring kraftsamling
Förvaltningen arbetar också med att på bästa sätt fastighetsekonomiskt
förvalta de lediga lokaler som uppstår. Handlingsplan görs om det är
lokaler som skall annonseras ut eller om det är ytor som skall
avvecklas/säljas.

FÖRVALTNING

Erik Pålsson
Förvaltningschef

Maria Andersson
ekonomichef

2014-02-07
Förvaltningsnamn
Avsändare

Landstingsdirektören

Verksamhetsberättelse 2013 - Länstrafiken
1. Sammanfattning
Resandet under 2013 ökade med 2,2 % jämfört med 2012 och det totala antalet
resor uppgick till drygt 18 miljoner resor, vilket ligger i linje med målvärdet för
året och är i linje med målsättningen att nå 25 miljoner resor till år 2025.
Antalet utförda serviceresor har ökat marginellt jämfört med 2012.
När det gäller kvalitetsmåtten uppnår vi målen ”Kundupplevd kvalitet i resande
allmän trafik-resenärer” och ”Avgångstider”. Ett flertal mått är väldigt nära att nå
målen och flertalet mått visar en positiv utveckling jämfört med föregående år.
Det ekonomiska utfallet blev 9,3 mnkr sämre än budget. Avvikelsen beror i sin
helhet på extra ersättning till tågoperatör enligt utfall i skiljedom rörande
moderbolagsgaranti.
Sjukfrånvaron på 1,4 % är fortsatt låg men vi når ändå inte målet om 66 %
frisknärvaro. Övriga mål inom medarbetarperspektivet är uppfyllda.
Antalet årsarbetare är något fler jämfört med föregående år vilket främst beror på
övertagandet av sjukreseenheterna från sjukvårdsområdena och Landstingets
kansli.
Väsentliga händelser under året
Från och med januari tog Länstrafiken över all sjukreseadministration som
tidigare legat på sjukvårdsområdena och på Landstingets kansli. Samtidigt gick
kostnadsansvaret för sjukresorna över till Länstrafiken.
Ett nytt trafikavtal för serviceresor med delvis nya trafikföretag har tecknats.
Trafiken enligt det nya avtalet startades etappvis första januari och första maj.
En underhållsupphandling för x11-tågen tillsammans med Kalmar, Blekinge,
Kronoberg, Skåne och Halland har genomförts.
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Under året har Öresundstågsupphandlingen slutförts. Länstrafiken ingår i
upphandlingen med optioner på Kust till Kustbanan, Alvesta-Nässjö-Jönköping
och Alvesta-Värnamo-Jönköping. Trafikstart enligt det nya avtalet sker i
december 2014. Det bedöms inte som sannolikt att någon av optionerna kommer
att lösas ut i samband med trafikstarten.
En ny upphandling vad gäller Västtågen pågår tillsammans med Västtrafik och
Hallandstrafiken. Trafikstart enligt det nya avtalet sker i december 2015.
Arriva som i dag kör Östgötapendeln har sagt upp trafikavtalet till halvårsskiftet
2015. För tillfället förs dialog med Östgötatrafiken om hur ett framtida system ska
se ut och trafikeras.
Under året har mycket tid lagts på förberedelser inför övertagandet av
färdtjänsthandläggningen och ansvaret för närtrafiken från kommunerna. Själva
övertagandet har skett första januari 2014.
Berörda län i Krösatågssamarbetet har under året låtit en skiljenämnd avgöra en
tvist med DSB. Tvisten har gällt tolkningen av en från DSB utställd
moderbolagsgaranti. Skiljenämndens dom som kom i november utföll mest till
DSBs fördel vilket resulterade i ökade trafikkostnader på ca 15 mnkr under året.

2. Medborgar- och kundperspektivet

Medborgare/Kund
Antal resor exkl. resor med skolkort
(% jmf. med fg.år)
Prisvärdhet
Kundupplevd kvalitet resande: Allmän
trafik (alla länsbor)
Kundupplevd kvalitet resande: Allmän
trafik (resenärer)
Kundupplevd kvalitet i resande:
Serviceresor

Målvärde

2013-04-30

2013-08-31

2013-12-31

Status

4,7%

1,0%

2,2 %

2,5%

Gul

43%

46%

47%

50%

Gul

55%

53%

54%

60%

Gul

69%

71%

72%

70%

Grön

81%

81%

80%

90%

Gul

Resandeutvecklingen ökade med 2,2 % och det totala antalet resor uppgick till
drygt 18 miljoner resor, vilket ligger i linje med målvärdet för året och är i linje
med målsättningen att nå 25 miljoner resor till år 2025.
 Det skedde en utökning av utbudet från och med augusti i stadstrafiken i
Jönköping med drygt 5 % räknat i produktionskilometer. Resultatet av
satsningen väntas falla ut under 2014-2015. Resandeökningen hade
sannolikt varit större om inte stadstrafiken i samband med införandet av
2
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sommartidtabellen drabbades av strejk, vilket ledde till ett betydande
resandetapp under ett antal sommarveckor.
Regionbusstrafiken utökades i december 2012 på linje 101, som har mest
resor av regionbusslinjerna där det skedde en förtätning av utbudet till
halvtimmestrafik. Det skedde en svag resandeutveckling exkl. skolkort
medan det totalt sett blev en resandeminskning med drygt 2 %.
Anledningen till det är färre skolelever som rest i trafiken. Under 2014
kommer ytterligare ett antal trafiksatsningar att göras på linjer i den
sydvästra delen av länet.
I tågtrafiken fortsätter resandet att öka på Krösatågen utan att
produktionen har utökats. Det är resultatet av en långsiktig strategi genom
att anpassa tågen till andra trafiksystem. Västtågen har en oförändrad
resandeutveckling jämfört med 2012 medan resandet på Östgötapendeln
ökat med över 10 %.

72 % av resenärerna är nöjda eller mycket nöjda med sina resor, vilket är 3:e
bästa resultat i riket, riksgenomsnittet ligger på 61 %. 54 % av alla länsbor är
nöjda eller mycket nöjda vilket är bättre än riksgenomsnittet som ligger på 50 %.
För ett fortsatt ökat resande och nöjdare kunder genomför vi en rad olika
aktiviteter bl. a en stor kampanj riktad mot bilister ”Pendlarexperimentet”. Vi har
också genomfört kampanjer för ”Mina sidor”, fokus på störningsinformation,
företagsförsäljning mm. Pendlarexperimentet har gett ett gensvar över förväntan.
Av 59000 utskick har 18000 st visat intresse av att delta varav över 8000 kommer
att få provåka en månad gratis.
Dessutom pågår en större utredning där zoner, priser och produkter ses över för att
förenkla resandet.
Kundupplevd kvalitet i resandet för Serviceresor visar ett resultat som ligger exakt
på samma nivå som för genomsnittet för riket. Målet för 2014 är att bli bättre än
riksgenomsnittet med 85 % nöjdhet i Kundbarometern.
Under 2014 fortsätter förarcertifieringen inom Serviceresor samt fortsatt intern
utbildning av medarbetarna. Detta ska bidra till att nå målet andelen nöjda kunder
inom Serviceresor.

3
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3. Process- och produktionsperspektiv

Process/Produktion

Avtalstrohet inköp
Avgångstider
Restiden – resenär
Restiden – serviceresor
Upplevd trygghet - resenär
Upplevd trygghet - anställda
Fordonskvalitet i linjetrafik
Utsläpp och drivmedel
Miljömål (samtliga ska uppnås)
mäts årsvis

2013-04-30

2013-08-31

2013-12-31

99%
57%
59%
97%
80%
84%
86%
64%

98%
57%
60%
97%
79%
84%
88%
64%

98%
57%
60%
96%
79%
84%
91%
68%
1 av 2
uppnådda

Målvärde

90%
55%
65%
97%
80%
100%
90%
40%

Status

Grön
Grön
Gul
Gul
Gul
Gul
Grön
Grön
Gul

När det gäller målet för den kundupplevda restiden så har det förbättrats från 2012
års utfall på 58 %. Dock nåddes inte målet för året. Satsningar som gjorts på
snabbussar under det andra halvåret har inte hunnit slå igenom i resultatet.
Fortsättningsvis har vi en mycket god fordonskvalitet. Målvärdet för utsläpp och
drivmedel följer de mål som finns i trafikavtalen. Utfallet ligger väsentligt högre
på grund av ökad användning av RME och att större andel av tågtrafiken utförs
med elfordon som använder grön el.
Mätetalet ”Upplevd trygghet” når nästan målet och vi kommer fortsätta arbetet
med ett antal aktiviteter för att öka tryggheten, bla verka för säkrare
hållplatsmiljöer samt införa betalkortsterminaler. Mätetalet ”Upplevd trygghet anställda” baseras på en undersökning utförd av stiftelsen ”Tryggare Sverige” och
omfattar främst personal anställd hos bussentreprenör. Resultatet av
undersökningen visar att 16 % har upplevt hot, våld eller trakasserier under det
senaste året.
För mätetalet ”Restid-serviceresor” är målet nära och glädjande är att vi har ett
bättre resultat än riksgenomsnittet (95 %). Under 2014 ska vi arbeta vidare med
att förebygga förseningar och att kontakta kunder när något oförutsett händer.
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4. Lärande- och förnyelseperspektiv
2013-04-30

2013-08-31

2013-12-31

31%

31%

34%

Lärande/Förnyelse
Lyhördhet –resenär

Målvärde

Status

35 %

Gul

Vi jobbar fortsatt med att förbättra rutinerna för kortare svarstider och snabbare
handläggning i kundärendehanteringsprogrammet Respons. 34 % är ett bra
resultat om man jämför med riket, riksgenomsnittet ligger på 25 %.

5. Medarbetarperspektiv
Målvärde

2013-04-30

2013-08-31

2013-12-31

Status

Medarbetarsamtal

92%

92%

100%

90 %

Grön

Kompetensutvecklingsplan

79%

92%

98%

90 %

Grön

Personalhälsa sjukfrånvaro
Personalhälsa: frisknärvaro
högst 5 dgr frånvaro

2,0%

1,8%

1,4%

< 3,5 %

Grön

61,9%

61,4%

61%

> 66 %

Röd

Medarbetare

Förvaltningen är stolt över det låga sjukfrånvaroresultatet. Största utmaningen blir
att hålla det på den nivån även 2014. Målet för 2014 blir också att förklara
sambandet mellan sjuk- och frisknärvaro och varför de siffrorna inte alltid
harmonierar. Viktigt att det Hälsofrämjande arbetet fortsätter för att hålla alla
medarbetarperspektivets delar på en ”grön” nivå.

6. Ekonomiskt perspektiv
2013-04-30

2013-08-31

2013-12-31 Mål-värde Status

10,1

-2,3

0,0

Ekonomi (mnkr 1 decimal)
Periodbudget (avvikelse)
Nettokostnad
Budgetavvikelse
Förändring av faktiska
årsarbetare jmf föregående år
Antal påstigande per mil
(Regional trafik inkl. tåg och
tätort)
Kostnad, kr per resenär km
(Serviceresor)
Självfinansieringsgrad
ackumulerat

8,2

-3,8

-9,3

-1,9

-1,5

-9,3

4,4

4,2

5,5

8,83

7,84

8,25

13,95

15,12

15,47

48,2%

43,7

45,3

0

Gul
Grön

10
Ej mer än index

50%

Röd
Gul
Röd
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Ekonomi
Den negativa budgetavvikelsen beror på extra ersättning till tågoperatör pga tvist
och i enlighet med skiljedom. Dessa kostnader har belastat 2013 års resultat med
ca 15 mnkr. Intäkterna visar totalt endast ett mindre underskott trots att
skolkortsintäkterna blev ännu lägre en budgeterat. Pga färre elever är underskottet
-4,7 mnkr för skolkorten. Biljettintäkterna och övriga intäkter visar ett visst
överskott.
Kostnadssidan överskrider budget pga nämnda ersättning till tågoperatör. Övriga
trafikkostnader visar vissa överskott vilka främst beror på en gynnsam
kostnadsindexutveckling. I likhet med förra bokslutet uppvägs underskott inom
Västtågen och underhållskostnader för tåg av överskott inom Östgötapendeln.
Årsarbetare
Ökningen av antalet årsarbetare beror framförallt på övertagandet av
sjukreseadministrationen och färdtjänsthandläggningen.
Påstigande per mil
Under 2013 har produktionen utökats och främst från slutet av augusti. Antalet
påstigande per mil är därför högre i början av året. Effekten av gjorda satsningar
förväntas komma under 2014-2015. Dessutom trafikeras en lång tågsträcka mot
Oskarshamn med mycket lågt resande, vilket påverkar siffran negativt. Värdet på
för sommaren brukar ligga lägre och under sommaren drabbades stadstrafiken av
strejk och därutöver var det en fin sommar vädermässigt, vilket påverkar resandet
negativt.
Kostnad kr per resenärkm, Serviceresor
Nya trafikavtal inom Serviceresor med ny indexbas har startat upp under
perioden. Nya och fler kvalitetskrav med bland annat bättre komfort och strängare
krav på fordonsålder ger ett något högre kostnadsläge för avtalsperioden.
Verksamheten kommer under 2014 fortsätta att arbeta med effektivare
resursutnyttjande.
Självfinansieringsgraden
Självfinansieringsgraden hamnar på en något lägre nivå än den budgeterade för
2013 (45,8 %), vilket beror på de ökade kostnaderna inom tågtrafiken.
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6.1 Resultat
Intäkt/Kostnad
(mnkr en decimal)
Totala intäkter exkl. ersättning

Utfall 2012

Utfall 2013

Förändring
2013-2012

534,9

505,9

-29

Totala kostnader

-973,8

-1 032,6

-58,8

Nettokostnad exkl. ersättning

-438,9

-526,7

-87,8

Ersättning (396x, 398x mp 6-7)

0

517,5

Resultat (Nettokostnad inkl. ersättning)

-438,9

-9,2

Budget

-442,0

0,0

3,1

-9,2

Budgetavvikelse

-12,3

Den större delen av ökningen av nettokostnaderna beror på att Länstrafiken
fr.o.m. 2013 tog över kostnadsansvaret för sjukresorna.

6.2 Åtgärdsplan för ekonomi i balans
Åtgärd / aktivitet
(belopp i mnkr)

Ekonomiska Ekonomiska
effekter
effekter
2014
2015

Skolkortsintäkterna

1 mnkr

2 mnkr

Trafikkostnader

2 mnkr

4 mnkr

Summa mnkr

3 mnkr

6 mnkr

För att minska underskottet på skolkortsintäkter (pga färre elever) planeras en
höjning av biljettpriserna kommande läsår.
Trafikutbudet för 2014 är till stora delar redan bestämt i samband med
tidtabellsskiftet december 2013. Trafikkostnaderna kan minskas först under senare
delen av 2014 och under 2015. Behovet av justeringar i trafikutbudet beror på
resande- och kostnadsutvecklingen framöver.

Jönköpings Länstrafik

Carl-Johan Sjöberg
Förvaltningschef

7

2014-02-07
IT-centrum
Avsändare

LJ2013/628

Landstingsdirektören

Verksamhetsberättelse-2013 – IT-centrum
1. Sammanfattning
IT-centrum har haft ett intensivt och spännande år.
Cosmic:
Under året har Kundgrupp Cosmic, KGC, drivit förhandlingar med Cambios
högsta ledning, med anledning av att KGC inte funnit Cambio vara tillräckligt
affärsmässiga och professionella som produktleverantör. Samtidigt har ett
intensivt arbete pågått inom Cosmicförvaltningen, där landstingsstyrelsens
tillstyrkning av extra medel på 9 mnkr för att möjliggöra ett utökat genomförande
av aktiviteter i nuvarande förvaltningsplan. Det har medfört att IT-centrum
bidragit till leverans av bl.a. Akutliggaren, infektionsverktyg, intygstjänst.
Dessutom har förberedelser gjorts gällande införande av
meddelandehanteringsfunktionen Messenger, SMS-påminnelser, samt
Psykiatrimodulen.
De tre IT-direktörerna i sydöstra sjukvårdsregionen har under året etablerat ett
forum, RegionIT, för regional styrning av IT-frågor. Detta med syfte att göra mer
gemensamt där så är möjligt.
En strategi för mobila lösningar har tagits fram och beslutats av
landstingsdirektören.
I syfte att ha en god dialog med verksamheten har representanter från IT-centrums
ledning träffat samtliga förvaltningars ledningsgrupper. Utkomsten från dessa
möten har påvisat att det som främst efterfrågas är ytterligare fokus på mobila
lösningar, samt väl utvecklade integrationer mellan de system som används av
verksamheten.
Ett intensivt arbete har genomförts under hösten 2013 med anledning av
framtagandet av en IT-strategi 2014-2016, med målbilden att mappa landstingets
Budget med verksamhetsplan 2014 inklusive flerårsplan 2015-2016 på bästa sätt.
En organisationsförändring på IT-centrum har genomförts med syftet att skapa en
framtidssäkrad struktur bl.a. med tydligt fokus på ökad kundnytta, samt förmåga
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att enklare kunna samverka både internt och externt inom landstinget, samt på
regional och nationell nivå.
IT-centrum har under året tilldelats landstingets hållbarhetspris. Juryn framhöll i
sin motivering att ”återvinning av datorer kombinerar god hushållning,
miljötänkande och det ekonomiska perspektivet”.
IT-centrum redovisar ett ekonomiskt överskott på 4,9 mnkr. Överskottet hänförs
huvudsakligen till de fasta abonnemangsintäkterna för system/tjänster utanför ITinfrastrukturen.

2. Medborgar- och kundperspektivet
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt uppfyllt

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått.

Medborgare/Kund

Tertial
1+2-2013
Ack

Helår
2013
Ack

Målvärde
Helår
2013

Minst 80% av de projekt/uppdrag (> 40 tim)
som genomförs under året mot extern kund ska
åtföljas av en kvalitetsenkät
Utvärderingen av kvalitetsenkäterna ska uppgå
till minst 3.5 i kundnöjdhet i genomsnitt.
Erbjuda IT-dialoger med samtliga
förvaltningar/ avdelningar på kansliet minst två
gånger per år.
Tillgänglighetsnivån 99% på årsbasis ska
uppfyllas på beredskapssystem och nätverk

10% tre
enkäter

10 % tre
enkäter

80 %

4,4

4,4

3,5

15 st kunddialoger

23 st kunddialoger

99 %

99 %

2 ggr per
förvaltning
och år
99 %

Antal oplanerade driftavbrott på
beredskapssystem och nätverk ska minska
jämfört med 2012
Genomsnittlig inloggningstid ska halveras i och
med införandet av Windows7.

-25%

-70%

-60%

-60%

Status

Minska
jmf 2012
-50 %

Kommentarer:
Under året har IT-dialoger genomförts enligt plan med samtliga förvaltningars
ledningsgrupper. Det har gett IT-centrum god insyn i hur IT-centrum på bästa sätt
kan bidra till verksamhetens mål genom att verka för ”IT som möjliggörare”.
Utkomsten från dessa möten har bl.a. visat att det som främst efterfrågas är
ytterligare fokus på mobila lösningar, samt väl utvecklade integrationer mellan de
system som används av verksamheten, inte minst också koppling till olika
kvalitetsregister.
KGC har under året gjort gemensak sak och ställt höga krav på Cambio som
produktleverantör, med anledning av att KGC vill se att Cambio blir mer av en
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affärsmässig och professionell produktleverantör, inte minst kopplat till
nuvarande brister inom test- och kvalitetssäkring. Under november skrev samtliga
landstingsdirektörer under en s.k. avsiktsförklaring med Cambio, som kortfattat
kan sägas peka riktning mot 2020. Cambio ska ta sitt ansvar och bli en mer
professionell produktleverantör och KGC ska bli en tydligare beställare, och så
långt det är möjligt göra en gemensam beställning gentemot Cambio vad gäller
framtida utveckling. Detta kommer i praktiken innebära att Cosmiclandstingen går
mot en likriktning.
Krav/behov från verksamheten av ytterligare funktioner i Cosmic har fortsatt öka
högst väsentligt. För att möjliggöra ett utökat genomförande av nuvarande
förvaltningsplan för Cosmic beslutade Landstingsstyrelsen om en
resursförstärkning på 9 mnkr, fördelat över två år, till Folkhälsa och sjukvård och
IT-centrum. Förstärkningarna har bl.a. bidragit till att IT-centrum har medverkat
till att kunna leverera mer funktionalitet, t.ex. Akutliggaren och
infektionsverktyget VRI (vårdrelaterade infektioner). Intygstjänsten har kunnat
införas trots mycket pressad tidplan, vilket medfört att landstinget kommer att få
ta del av extra statliga stimulansmedel på flera miljoner. Fler än 1000 ärenden har
hanterats under året. Nya Cosmicmoduler har beslutats under året och
förberedelsearbete pågår vad gäller meddelandehanteringsfunktionen Messenger,
SMS-påminnelser, samt Psykiatrimodulen. Förberedelsearbete pågår också för de
två stora nästkommande modulerna kallade R8.0 och R8.1, som tillsammans är i
samma storleksordning som dagens implementerade Cosmic.
Under våren har de tre IT-direktörerna i sydöstra sjukvårdsregionen etablerat ett
forum för regional styrning av IT-frågor i det s.k. RegionIT. Inom ramen för
RegionIT drivs nu ett samarbete också mellan respektive landstings driftchefer
och säkerhetschefer. Allt med syfte att göra mera tillsammans där så är möjligt.
En strategi för mobila lösningar har tagits fram och beslutats av
landstingsdirektören. Strategin är vägledande vid hantering av beställningar av
mobila lösningar. Verksamheten behöver tydligt beskriva sitt behov och vilka
effekter som önskas uppnås, samt hur effekthemtagning ska mätas. Respektive
förfrågan/beställning ska sedan godkännas i respektive Programstyrgrupp innan
IT-centrum exekverar den.
IT-centrums målbild gällande antalet uppföljningar av projekt med hjälp av
kundnöjdhetsenkäter har ej nåtts under året. De mätningar som genomförts har
dock påvisat hög kundnöjdhet på i genomsnitt 4.4 på en femgradig skala.
IT-centrum har haft en hög tillgänglighet på IT-systemen under året. Minskade
inloggningstider i Cosmic på mer än 3 minuter har möjliggjorts tack vare byte till
ett modernt operativsystem.t projekt/
u
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ppdrag

3. Process- och produktionsperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt uppfyllt

Tabell 2:Redovisning av resultat för mål och mått.
Tertial
1+22013
Ack

Helår
2013
Ack

Målvärde
Helår
2013

En fördubbling av 2012 års nivå
vad gäller etablerade
systemförvaltningsplaner på
beredskapssystemen.
Andelen ska uppgå till 30 %
65% av inkomna ärenden ska
avhjälpas i 1:a och 2:a linjens
kundservice.
”Medelsvarstid” (genomsnitt)
för samtal i kundservice ska vara
högst 40 sek.
Avtalstrohet inköp

20%

27%

30%

62,6 %

63,0
%

65 %

65,6
sek

56
sek

40 sek

94,9 %

90 %

Antalet ärenden per
besittningsrätt ska minska jämfört
med 2012.
100% av inkomna ITbeställningar ska vara åtgärdade
inom utlovad leveranstid
Miljö (alla budgeterade miljömål
ska uppnås)

+12 %

92,7
%
+8%

89,6 %

88 %

Process/Produktion

80 %

Stat
us

Minska
jmf
2012
85%
100%

Kommentarer:
Ett intensivt arbete har genomförts under hösten 2013 med anledning av
framtagandet av en IT-strategi 2014-2016, med målbilden att mappa landstingets
Budget med verksamhetsplan 2014 inklusive flerårsplan 2015-2016 på bästa sätt.
Under arbetet har bland annat intressent-, omvärlds- och kundanalyser
genomförts. IT-centrum har formulerat sex långsiktiga strategiska mål, som
samtliga bidrar till landstingets sex övergripande strategiska mål och vision. ITstrategin ska färdigställas under första kvartalet 2014 och beslutas av
landstingsdirektören.
Arbetet med visionen ”En väg in” för verksamheten via IT-centrums Kundcenter
har fortsatt under 2013. En fast 2:a linje för IT-/telesupport har etablerats, liksom
hantering av Landstingsfastigheters arbetsordercentral och Inköpsavdelningens
beställningar såväl internt som externt. En support gällande IT-vårdtjänster med
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fokus på felanmälningar, beställningar och frågor rörande vårdtjänster, främst
Cosmic har också införts.
IT-centrums avtal med Cehis/Inera gällande 2:a linjes kundsupport och drift av
Pascal e-ordination har förlängts med ett år till 2014-12-31. IT-centrum har under
året levererat tjänsten i enlighet med uppsatta avtal gällande tillgänglighet och
kompetens.
Målet ”Medelsvarstid (genomsnitt) för samtal i kundservice ska vara högst 40
sek” har inte kunnat nås under året, bl.a. med anledning av extremt hög belastning
under våren i samband med ett datavirusutbrott, samtidigt med hög sjukfrånvaro.
Detta har också påverkat måluppfyllnaden gällande IT-beställningar.
Antalet systemförvaltningsplaner har inte ökat i i enlighet med IT-centrums
målsättning. Ansvaret för framtagande av systemförvaltningsplaner åligger dock
respektive systemägare i verksamheten.

3.1 Miljöredovisning
IT-centrums betydande miljöaspekter är transporter (huvudsakligen tjänsteresor),
IT-utrustning (avrop/användning och avyttring av IT-utrustning),
energiförbrukning, samt farligt avfall i form av elektronikskrot. De betydande
miljöaspekterna tillsammans med den övriga avfallshanteringen är prioriterade
insatsområden för miljöarbetet. IT-centrums ambition är att vara en aktiv och
kompetent pådrivare för att främja en ”grön IT-användning” inom Landstinget.
Värdering av mål:
ej uppfyllt
Målsättning redovisas inte för perioden

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 3: Miljöarbete
Mål

Resultat/ Status
Tertial 1

Resultat/ Status
Tertial 2

Resultat/ Status
Tertial 3

Minskad skrivartäthet i Landstinget
Målvärde vid årets slut: < 42 %

43,7%

43,5%

42,6 %

Minskade koldioxidutsläpp ITC
tjänsteresor
Målvärde: < 8,5 ton på helår

3,5 ton

5,1 ton

8,7 ton

Andel ekologiska livsmedel i
caféverksamheten ska öka jmf 2012
(42%)

44 %

35 %

36 %

Förekomsten av enhetsvisa
miljönyckeltal
Målvärde: Samtliga enheter ska ha
minst ett miljönyckeltal

80%

Antalet sparade mil genom användandet
av telefon/web- och videokonferenser
ska öka jämfört med år 2012 (7 556 mil)

3 475 mil

80% En enhet
saknar miljönyckeltal
4 319 mil

En enhet saknar
miljönyckeltal
5 820 mil
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IT-centrums högt ställda mål har inte nåtts fullt ut under året, men IT-centrum har
bl.a. genomfört följande miljöförbättringsåtgärder:







Mottagit landstingets hållbarhetspris 2013 för det fleråriga arbetet med
återanvändning av IT-utrustning. Detta har på sex år sparat ca 800 ton CO2
utsläpp i atmosfären och tillfört ca 1,8 miljoner kronor i ökade intäkter till
landstinget. Juryn framhöll i sin motivering att ”återvinning av datorer
kombinerar god hushållning, miljötänkande och det ekonomiska
perspektivet”.
Drivit förstudien av ECO Desktop, vilken påvisat att det finns en
besparingspotential i CO2-utsläpp och kostnader, beroende på hur datorerna i
landstinget är påslagna utöver arbetstid.
Fortsatt kompetensutveckling för miljösamordnare/miljöombud och utökat
samarbete mellan enheternas miljöombud och hälsoguider om samband
mellan miljö och hälsa.
Deltagande vid införandet och förvaltning av IT-stödet Insight, för insamling
och bearbetning av miljönyckeltal för hela Landstinget.
Andelen virtuella servrar i våra datahallar uppgår nu till 87%. För första
gången minskar här energiförbrukningen på helår trots att antalet servrar ökar.

4. Lärande- och förnyelseperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt uppfyllt

Tabell 4: Redovisning av resultat för mål och mått.

Lärande/förnyelse
Antal genomförda
processmöten

Tertial 1+22013
Ack

Helår
2013
Ack

5 processmöten

11 processmöten

Målvärde
Helår 2013

Status

Två
processmöten
per process och
år

Kommentarer:
Inom ramen för IT-centrums ISO-certifierade verksamhetssystem Vägvisaren har
en genomgripande processöversyn genomförts, samtidigt med införandet av flera
nya, värdeskapande processer. Ordinarie processmöten har därför i viss mån
framflyttats. En extern revisor har under hösten genomfört en genomgripande
omcertifiering av IT-centrums verksamhets- och ledningssystem, något som görs
vart tredje år. Revisorn konstaterade sammanfattningsvis följande:
”Ett utvecklingsarbete har bedrivits under det senaste året, vilket inneburit att
strategier, styrkort, processer och organisation förändras mot ett tydligare kund-,
samverkans- och värdefokus. Verksamhetens ledning och chefer visar ett fortsatt
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mycket starkt engagemang och deltagande i utvecklandet av
verksamhetsledningssystemet och dess processer, vilket också reflekteras i ett
antal förbättringar som genomförts under det gångna året. De
förbättringsområden som identifierades under revisionen berör i huvudsak
detaljer och mindre tänkbara justeringar i rutiner och processer. Den utfärdade
avvikelsen avser en brist i styrningen av incidentflödet.”
Förutom ovanstående revision har interna revisioner, beställda av den politiska
revisionen, genomförts gällande drift och säkerhet. Kortfattat kan sägas att
revisionerna påvisat att landstinget har en säker driftmiljö. De förbättringspunkter
som framförts exekverar IT-centrum i enlighet med revisionens
rekommendationer och uppsatt handlingsplan.
Under våren har en organisationsförändring genomförts på IT-centrum, med syfte
att skapa en framtidssäkrad struktur. Ett strategiskt ledningsstöd har formerats
med ansvar för centrumövergripande strategiska frågor. IT-centrum måste vara
rustat att kunna följa politiska beslut på nationellt och lokalt plan. CeHis
handlingsplan 2013-2018 och regeringens betänkande gällande
patientmaktutredning och ny hälso- och sjukvårdslag påkallar att IT-centrum
behöver vara proaktiva för att kunna upprätthålla en god service till verksamheten
och ändamålsenliga e-tjänster till länets invånare. IT-centrum behöver samverka
regionalt och nationellt i mycket högre utsträckning än tidigare för att kunna klara
målbilden. Med satt organisationsstruktur har nu IT-centrum goda möjligheter att
möta framtida utmaningar och krav.
IT-centrum har påbörjat införande av PPM, programportföljstyrning, och
upprättandet av ett projektkontor. Styrning av projekt är av största vikt för att
skapa nytta för verksamheten, och kräver att tillgängliga resurser, ekonomiska och
mänskliga, utnyttjas på bästa sätt.
IT-centrum har under året påbörjat arbetet med att införa enterprisearkitektur, EA.
Utgångspunkten i EA är att skapa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv helhet i
IT-landskapet, med en tydlig grund i verksamhetens behov och prioriteringar.

5. Medarbetarperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

Tabell 5: Redovisning av resultat för mål och mått.

Medarbetare

Medarbetarsamtal (senaste 15

Tertial
1+22013
Ack

Helår
2013
Ack

Målvär
-de
Helår
2013

90 %

92 %

90%

uppfyllt
Stat
us
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månader)
Kompetensutvecklingsplan (senaste
15 månader)
Personalhälsa sjukfrånvaro (rullande
12 månader)
Personalhälsa frisknärvaro (rullande
12 månader)

90%

92%

90%

1,5 %

1,7%

< 3,5 %

69,6 %

69,8%

> 66 %

Kommentarer:
IT-centrum når samtliga mål inom medarbetarperspektivet. IT-centrum har god
frisknärvaro och förhållandevis låg sjukfrånvaro. Flera aktiviteter inom ramen för
en Hälsofrämjande arbetsplats har genomförts under året.
Två medarbetarenkäter har genomförts under året, Dialogen samt en minienkät
avseende organisationsförändringen. Dialogens resultat har vid en grundlig analys
påvisat en polarisering, vissa enheter och team är mycket nöjda, ett par väldigt
missnöjda, och så några däremellan. En handlingsplan för centrumövergripande
förbättringsområden från de båda medarbetarenkäterna har tagits fram.
Handlingsplanen fokuserar på tre områden, Samarbete/Samverkan, Tydlighet i
ledningsstruktur/kommunikation, resp. Medarbetarsamtal/kompetensutveckling.
Tabell 6: Personalredovisning 2011-2013
Utfall
Helår
2011

Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Förändring
2012-2013

1. Årsarbetare (visstid-, tillsvidare- samt
timanställda)

136,3

141,0

127,2

-13,8

2 . Sjukfrånvaro och övrig frånvaro visstidoch tillsvidareanställda årsarbetare

13,2

10,2

8,3

-1,9

3 . Summa faktiska årsarbetare (p.1-p.2)

123,1

130,8

118,9

-11,9

4 . Genomsnittlig sysselsättningsgrad,
tillsvidareanställda %

97,2

97,0

98,3

1,3

5 . Personalomsättning %

3,0

7,0

3,3

-3,7

21 medarbetare (18 årsarbetare) från teleenheten lämnade IT-centrum 2013-01-01
för övergång till landstingets kansli. Inom ramen för nya uppdrag kopplat till
visionen ”en väg in” till IT-centrums Kundcenter har IT-centrum utökats med 5,0
årsarbetare som handlägger Kundcenterfrågor för inköp och förråd, samt
Landstingsfastigheters arbetsordercentral. Resursförstärkningar (tekniker,
kundcenter och test) har gjorts inom ramen för det extra budgetanslaget för
utveckling av Cosmic.
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6. Ekonomiskt perspektiv
6.1 Resultatutveckling
Tabell 7: Ekonomisk översikt – exkl förvaltningsinterna poster
Intäkt/Kostnad
(belopp i mnkr)

Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Förändring
Helår
2012-2013

Externa intäkter

5,5

6,5

1,0

Landstingsinterna intäkter

227,0

236,6

9,6

Summa intäkter

232,5

243,1

10,6

Personalkostnader

-72,8

-71,1

-1,7

Övriga externa kostnader

-142,2

-153,9

11,7

Landstingsinterna kostnader

-15,3

-13,2

-2,1

Summa kostnader

-230,3

-238,2

7,9

Nettokostnad

2,2

4,9

2,7

Budget

0

0

0

Resultat

2,2

4,9

2,7

IT-centrum redovisar för 2013 ett positivt resultat på 4,9 mnkr. Överskottet kan
huvudsakligen hänföras till området drift av applikationer utanför infrastrukturen
(inkl Cosmic), och beror huvudsakligen på oförändrade fasta
abonnemangsintäkter på system som till viss del färdigavskrivits. Inom nämnda
område förekommer dessutom både över- och underskott på de olika
systemen/tjänsterna.
Det totala kostnadsutfallet 2013 är i löpande priser ca 7,7% högre än 2012,
beaktat att telefonistorganisationen (ca10 mnkr) överfördes till kansliet fr.o.m.
2013-01-01.
Ökade avskrivningskostnader med ca 25% föranleds främst av att investeringarna
i nya Microsoftlicenser aktiverats under 2013. En större andel av
licenskostnaderna har driftkostnadsbokförts, samtidigt som underhållskostnaderna
på system-/programvaror totalt sett har minskat.
En betydande del av uppkommen kostnadsökning motsvaras av tillkommande
intäkter. Detta gäller framför allt etableringen av Kundcenter för inköp, samt
Landstingsfastigheters arbetsordercentral. Förutom detta finansierar det ökade
anslaget för utveckling och anpassning av Cosmic vissa kostnadsökningar.
Exempel på detta är Kundcenter för IT-vårdtjänster, utvecklad testverksamhet och
externa projektledare.
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Beslutet om uppgradering av klientoperativsystem från Windows XP till
Windows7, samt uppgradering av nuvarande Office-version till Office 2010, har
inneburit fortsatta investeringar i licenser (11,2 mnkr). De totala
investeringsutgifterna under året uppgick till 34,3 mnkr. Här ingår bl.a.
investeringar i Cosmic/ROS (6,5mnkr), andra fasen i ny telefoniplattform (3,4
mnkr), samt uppgraderad IT-utrustning (lagring, backup, server) 6,3 mnkr.
Vad avser Cosmic har 73 mnkr investerats sedan år 2005. Den årliga
driftkostnaden för systemet uppgick 2013 till 32,8 mnkr. Häri redovisas ej
utvecklingsinsatser som utförts av IT-centrums medarbetare och debiterats
centralt.
Ny ekonomistyrningsmodell (inklusive tjänstekatalog) planeras fr.o.m. 2015.
Detta kommer på ett bättre sätt än idag definiera och tydliggöra vilka tjänster som
beställs och avropas av kunderna.
Tabell 8: Resultatöversikt per resultatenhet
Område

Resultat
Helår 2012

Resultat
Helår 2013

Konsult/Utbildning

1,3

-0,1

Drift av applikationer utanför infrastrukturen (inkl Cosmic)

-2,2

4,0

Gemensamma tjänster inom IT-infrastruktur (IT-pålägg)

0

0,9

Besittningsrätter inom IT-infrastruktur

3,0

1,0

Ledning

0,1

-0,9

Totalt

2,2

4,9

Budgeterat resultat

0

0

Redovisat resultat

2,2

4,9

Tabell 9: Driftkostnader för IT infrastruktur gemensamma tjänster, ”IT-pålägg”
(mnkr)
Område/År

Utfall
2012

Budget
2013

Utfall
2013

Budget
2014

Telefoni

37,7

25,8

25,8

26,0

Gemensamma nätverk

24,0

30,6

29,1

34,4

Gemensamma servar och licenser

14,8

15,5

15,2

13,0

Platskontor, support (ej besittningsrätter)

17,0

9,5

8,9

11,0

Kundcenter, Katalogtjänster

5,7

11,5

11,6

9,2

Övriga gemensamma system (Intranät, E-post;
Synergi, PA, Ekonomi m fl)

11,1

10,4

11,8

13,3

11,1

9,8

11,4

114,4

112,2

118,3

Telefoniorganisation (ingår from 2013 i
Verksamhetsstöd och Service)
Totalt

110,3
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6.1 God hushållning
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt uppfyllt

Tabell 10: Redovisning av resultat för mål och mått .
Tertial
1+2-2013
Ack

Ekonomi

Helår
2013
Ack

Målvär
de
Helår
2013

Resultat (nettokostnad) mnkr

5,8

4,9

0

Budgetavvikelse mnkr

2,8

4,9

0

Benchmarking (SLIT landstingens
IT-chefer)

100%

Totalt övertidsuttag

1.458
tim

Tabell 11 Jämförande nyckeltal SLIT
Nyckeltal

IT-kostnadernas andel av
landstingets totala omslutning
IT-kostnader per anställd
IT-kostnader per invånare

100%

2.044
tim

Status

Ej
överstiga
översta
kvartilen
i riket

<2 300
tim

Landstinget
Jönköping
2,71 %

Genomsnitt
Riket
2,76 %

Landstinget
Kalmar
3,11 %

Landstinget
Östergötland
3,44 %

25 917 kr
841 kr

29 707 kr
816 kr

33 921 kr
947 kr

38 295 kr
1 021 kr

Kommentarer:
Samtliga mål inom det ekonomiska perspektivet har uppnåtts.
Inom ramen för SLIT-gruppens (landstingens IT-direktörer) samarbete görs
årligen jämförelser mellan de olika landstingen avseende bl.a. datortäthet, ITkostnader och systemutbyggnad. Tabellen ovan visar nyckeltal rörande ITkostnader från värden redovisade för år 2012. Här kan konstateras att landstinget
har en förhållandevis låg IT-kostnad. IT-centrum menar att detta egentligen inte är
ett mål i sig, då en satsning på mer IT per definition torde skapa gynnsamma
effekter i verksamheten, där väsentliga positiva effekter kan hämtas både vad
gäller ett ökat värdeskapande och rena besparingar.

IT-CENTRUM
Helena Glemdal Bergkvist
Förvaltningschef

Johnny Nilsson
Ekonomichef
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Verksamhetsberättelse 2013 - Landstingets
kansli
1. Sammanfattning av några viktiga händelser under året
I verksamhetsberättelsen för Landstingets kansli redovisas huvudsakligen mål och
aktiviteter inom Landstingets kansli. Verksamhetsberättelsen bygger på kansliets
styrkort/handlingsplan. Aktiviteter som huvudsakligen är landstingsövergripande
och kopplade till budget 2013 och flerårsplan 2014-2015 beskrivs huvudsakligen i
Landstingets övergripande delårsrapport. I september bildades en ny förvaltning
för verksamhetsstöd och service. Verksamhetsberättelsen för Landstingets kansli
inkluderar till vissa delar även den nybildade förvaltningen.
Exempel på viktiga arbetsområden/händelser som kansliet arbetat med under året:
 Ersättningssystem inom somatisk vård har införts från och med 2013 och
under året har uppföljning och analys av effekter genomförts
 Arbetet med att ta fram ett nytt ersättningssystem för psykiatri 2014 har
genomförts och kommer att införas under tertial 2, 2014.
 Arbete med att införa vårdval i specialiserad vård, ögonsjukvård och
urologi, har pågått under året.
 Förberedelser för bildandet av en regionkommun från 2015.
 Utveckling av arbetsformer i verksamhetsteam.
 Aktiviteter för hälsofrämjande arbetsplatser har genomförts.
 Kraftsamlingsarbetet inom Landstingets kansli fortsätter, ett arbete som
bland annat lett fram till att förvaltningen Verksamhetsstöd och service
bildats i september.
 Inom Verksamhetsstöd och service har ett kontaktcenter etablerats i
Nässjö bestående av 1177 Vårdguide, med start i september, samt
övertagande av telefoni från IT-centrum i januari 2013.
 I november startade sjukhusapotek i Landstingets regi med placering inom
Verksamhetsstöd och service
Förvaltningen har ett positivt resultat med 0,6 miljoner kronor.
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2. Medborgar- och kundperspektivet
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mål2013-04-30 2013-08-31 2013-12-31 värde

Status

Medborgare/Kund
Mätning av kundnöjdhet

Ej genomf

Ej genomf

Genomfört

100%

Dokumenterade verksamhetsdialoger har genomförts med alla förvaltningar.
Ledningsgrupp och verksamhetschefer i hälso- och sjukvård (storgrupp sjukvård)
har getts möjlighet att lämna synpunkter på budgetprocessen.
Dialog har förts i ledningsgrupp om förändring från kansli till ledningskontor i
regionkommun 2015. Dokumentation finns över vilka krav, behov, önskemål och
förväntningar förvaltningscheferna har på processerna inom
kansli/ledningskontor.

3. Process- och produktionsperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mål2013-04-30 2013-08-31 2013-12-31 värde
Process/Produktion
Mätning av hur tidplanen för arbetet
med utveckling av verksamhetsområden följs.
Andel ekologiska livsmedel
Video, Webb eller
telefonkonferenser
Minska körsträckan med egen bil i
tjänsten

Pågår inom Pågår inom Pågår inom
nio av tio
nio av tio
nio av tio
områden
områden
områden
20,8%

21,0%

21,3%

30%

79%

118%

110%

100%

-23,5%

-12,9%

-19,2%

-10%

-3,3%

-6,3%

-6,2%

-25%

93,5%
94,2%
92,5%
Pågår inom Pågår inom Pågår inom
samtl 6 om- samtl 6 om- samtl 6 områden
råden
råden

90%

Pappersförbrukning
Avtalstrohet vid inköp
Processförbättring
Antal mål och mått som följs i
månads-uppföljningen som går att
hämta i Diver.
Hur stor andel av verksamheten har
fått stöd i sitt jämställdhetsarbete.

100%

0
Pågår

0
Pågår

0
Pågår

100%
100%
100%

Status
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Faktiska årsarbetare, inkl
Verksamhetsstöd och service
Förändring faktiska årsarbetare
Antal faktiska årsarbetare
Verksamhetsstöd och service
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289,0

291,3

301,8

25,2

25,8

34,2

19,5

22,2

32,1

Utvecklingen av team med ansvar för verksamhetsområden pågår till största del i
enlighet med plan. Under året har regelbundna avstämningar genomförts,
tandvård ännu inte startat. Teamens och teamledarnas roll har förtydligats.
Teamens roll och behovet av uppföljning i förhållande till det nya
ersättningssystemet för den somatiska vården har utvecklats.
Kansliets mål att 30 procent av de livsmedel som köps in till kafeterian ska var
ekologiska nås inte fullt ut. Problem med att få tillräcklig hållbarhet/kvalitet från
leverantörer har gjort att andelen inköp av ekologisk frukt blivit lägre än avsett.
För att begränsa bilresor har kansliet ett mål om att genomföra 2 500 video-, webb
eller telefonkonferenser. Under året har 2 744 konferenser registrerats vilket
innebär att målet är nått. Under våren har ny videoutrustning köpts in till två av
konferensrummen och erfarenheten är att detta påverkat användningen positivt.
Kansliets mål att minska körsträckan med egen bil i tjänsten med 10 procent
jämfört med 2011 har uppnåtts.
Målet att minska pappersförbrukningen med 25 procent har inte nåtts.
Pappersförbrukningen mäts genom avläsning av antalet utskrifter/kopior på
samtliga kopieringsmaskiner inom kanslihuset. Minskningen uppgår till 6,2
procent för 2013. Pappersförbrukningen förväntas minska ytterligare bland annat
som följd av att läsplattor införts till landstingsfullmäktige och utskotten.
Alla avdelningar ska sträva efter att uppnå målet om avtalstrohet genom att
informera medarbetare och chefer om vikten av att följa Landstingets avtal vid
upphandling/inköp. Totalt når kansliet upp till målnivån men variation finns
mellan avdelningarna.
I kansliets handlingsplan finns sex processer angivna för genomgång och
förbättring. Inom samtliga områden pågår det förbättringsarbete i större eller
mindre omfattning.
 Dokumenthanteringsprocessen
Diariet på webben är klart. Ny koppling till intranätet samt integrering av
insticksprogram office beräknas bli klart under januari-februari 2014.
 Budgetprocessen
Förbättringar införs, till exempel prioriteringskonferens med politiker i
samband med storgrupp sjukvård i maj samt mer strukturerad genomgång i
sjukvårdens ledningsgrupp.
 Styrprocessen för externa projektmedel och statsbidrag. Arbete pågår
nationellt (SKL mm) och inom landstinget.
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Ny modell för uppföljning av kostnader för köpt rikssjukvård och
regionvård.
Arbete med ny plattform har startat i september. Arbetet bedrivs av
företrädare för ITC, ekonomiavdelningen och Folkhälsa och sjukvård.
Processtöd för mål och mått i månadsuppföljningen ska utvecklas så att
detta går att hämta i databasen Diver
Arbete pågår tillsammans med ITC. Cirka 20 mått finns i Diver. En
Workshop har genomförts med syftet utveckla uppföljning och analys av
nyckeltal i Diver. I avvaktan på att samtliga mått är kvalitetsgranskade
finns för närvarande inga rapporter tillgängliga. Arbete pågår med att
ersätta förvaltningarnas styrkort i excel med Diver från och med mars
2014.
Synergi
Under året har arbete pågått med att införa ny uppdaterad version av
Synergi. Förväntningen är att användarvänligheten ska öka vilket kan leda
till ökad användning och rapportering.

Förvaltningarnas jämställdhetsarbete stöds på olika sätt. Via intranätet har
samtliga förvaltningar möjlighet att genomföra Webbutbildning Jämställd vård –
bättre vård. Spridning av webbutbildning i jämställdhet pågår i samtliga
sjukvårdsområden samt bland vårdcentralerna Bra Liv, insatser för att stötta
spridningen har genomförts under 2013. Kunskap och visst metodstöd har
lämnats till verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare samt handläggare på
Landstingets kansli. Medarbetare inom Qulturum har utbildats och arbetar med att
föra in ett jämställdhetsperspektiv i sina ordinarie utbildningar. Två
ungdomsmottagningar har arbetat med att förbättra sin verksamhet utifrån ett
normkritiskt perspektiv. Samtliga individbaserade systemmätetal för budget 2014
har könsuppdelats, några av dessa har även jämställdhetsintegrerats, det vill säga
fått olika målnivåer beroende på tidigare resultat uppdelat på kön. Uppföljning av
hälso- och sjukvårdsresultat från journalsystem har anpassats för att kunna
redovisa verksamhetsstatistik och resultat uppdelat på kön.
Ökningen av årsarbetare förklaras till största delen av nytillkomna verksamheter
inom förvaltningen för Verksamhetsstöd och service. I januari uppgick antalet
årsarbetare i den nya förvaltningen till 18,7 och i december hade antalet
årsarbetare ökat till 61,8. Ökningen avser telefonväxeln, som överfördes i januari
från IT-centrum, start av 1177 Vårdguide i augusti-september samt sjukhusapotek
med driftstart i november.
Utöver Verksamhetsstöd och service har antalet årsarbetare ökat med 2 vilket
framförallt avser visstidsanställningar i samband med olika projekt
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4. Lärande- och förnyelseperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 3: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
2013-04-30 2013-08-31 2013-12-31
Lärande/Förnyelse
Dialogen (årsmått)

Genomfört

Målvärde

Status

100%

Mätning av anställdas nöjdhet görs vart tredje år via Dialogen och genomfördes
under veckorna 38-40. Resultatet av enkäten har analyserats och aktivitetsplaner
ska vara klara till den 28 februari. Resultatet kommer nu att analyseras på
kansliets avdelningar och handlingsplaner utarbetas. En samlad handlingsplan för
kansliet kommer därefter att formuleras.

5. Medarbetarperspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 4: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mål-

2013-04-30 2013-08-31 2013-12-31 värde

Status

Medarbetare
Medarbetarsamtal

93%

79%

92%

90%

Kompetensutvecklingsplan
Personalhälsa sjukfrånvaro

80%
2,5%

70%
2,3%

82%
2,4%

90%
< 3,5 %

Personalhälsa frisknärvaro

70,7%

72,8%

74,6%

> 66 %

100%

100%

Chef – ledarskap (årsmått)

Kansliet ligger bra till vad gäller personalhälsa . Plan för hälsofrämjande
arbetsplats har tagits fram och ett brett utbud av aktiviteter har genomförts under
året. Vad gäller framtagande av kompetensutvecklingsplaner sker en successiv
ökning men för att nå målet 90 procent krävs speciella insatser som återfinns i
förvaltningens handlingsplan .
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6. Ekonomiskt perspektiv
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Tabell 5: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
2013-04-30

2013-08-31

Målvärde Status

2013-12-31

Ekonomi (mnkr 1 decimal)
Periodiserad budget

-2,4

5,1

0

Resultat (nettokostnad)
Budgetavvikelse
Mätning av strul.

1,0
3,3
310

11,3
6,2
608

0,6
0,6
910

0
öka

- varav inköp

291

562

844

öka

Förvaltningen har ett positivt resultat för 2013. Överskottet uppgår till 0,6
miljoner kronor. Kommentarer till utfallet redovisas under avsnitt 6.1.
Ett av kansliets mål är att minimera alla former av strul för att minska kostnader
för slöseri så att våra resurser kan tas till vara på rätt sätt. Kansliets medarbetare
uppmuntras att registrera avvikelser i Synergi för att få en uppfattning om vilka
förbättringsmöjligheter som finns. Eftersom användningen av Synergi inte varit så
frekvent är målet att öka inrapporteringen. Det är framförallt länsförsörjningen
som har välutvecklade rutiner för att rapportera avvikelser

6.1 Resultat
Tabell 6: Ekonomisk översikt
Intäkt/Kostnad
(mnkr en decimal)

Utfall
2013

Utfall
2012

Förändring
2013-2012

Totala intäkter exkl ersättning

85,3

83,7

Totala kostnader

-297

-285

Nettokostnad exkl ersättning

-211,7

-201,3

Ersättning (396x, 398x mp 6-7)

212,3

0

0,6

-201,3

0

202,8

0,6

1,5

Resultat (Nettokostnad inkl ersättning)
Budget
Budgetavvikelse
I ovanstående ingår
Hyrläkare (konto 5558-5559)

0,0

0,0

0,0

Läkemedel inkl rabatter (konto 5611, 5613, 5694)

0,0

0,0

0,0
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De flesta avdelningar inom landstingets kansli är i ekonomisk balans. Härunder
redovisas kansliets resultat uppdelat per delomområde.
Delområde folkhälsofrågor, överskott 0,8 miljoner kronor
Från och med 2013 har Landstingets kansli tillförts medel för folkhälsoprojekt
med 3,8 miljoner kronor vilket tidigare redovisats under Landstingets åtagande.
Utfallet för folkhälsoarbetet redovisar ett överskott med 0,8 miljoner kronor till
följd av att samtliga planerade projekt inte genomförts i den takt som förväntats.
Delområde övrig hälso- och sjukvård, överskott 2,1 miljoner kronor
Vid Futurum finns ett överskott motsvarande 1,9 miljoner kronor. Överskottet
beror främst på att beviljade medel för forskning inte har utnyttjats i den takt som
varit önskvärd men också på att ett antal kostnadsbegränsande åtgärder vidtagits
för att bättre kunna klara av förväntad ökning av studenter 2014.
Vid enheten för smittskydd och vårdhygien finns ett överskott med 0,2 miljoner
kronor. Jämfört med föregående år har förekomsten av antalet sjukdomsutbrott
med åtföljande behov av smittspårning varit lägre. Kostnaden för
laboratorieanalyser har dock överskridit budget med ca 0,5 miljoner kronor vilket
kompenseras av lägre kostnader för influensavaccinering. Under året har
verksamheten fått ökad landstingsersättning med 0,2 miljoner kronor för ökad
läkarbemanning inom tuberkulosområdet.
Delområde allmän service, underskott 2,3 miljoner kronor
De flesta avdelningar har ett positivt resultat men vissa obalanser finns. Inom
avdelningen för folkhälsa och sjukvård finns underskott inom läkemedelsektionen
med 1,6 miljoner kronor vilket orsakas av att projektmedel för finansiering av tre
apotekare inte räckt till för hela verksamhetsåret.
Från och med september 2013 tillhör inköpsavdelningen den nya förvaltningen för
Verksamhetsstöd och service men budget och utfall har redovisats under kansliets
förvaltningsområde under hela 2013. Inköpsavdelningen redovisar överskott med
1,0 miljoner kronor och avser länsförsörjningen.
Jämfört med föregående år har kansliet haft kostnader med 0,6 miljoner kronor för
att genomföra Dialogen vilken brukar genomföras vart tredje år.
Budgetöverskridanden finns inom områdena IT och hyror. För IT området uppgår
budgetavvikelsen till 1,8 miljoner. Största delen avser kostnader för ITinfrastruktur där budgeten inte räknats upp i motsvarande grad som
personalkostnaderna har ökat. Till viss del kompenseras detta med intäkter från
interna och externa projekt vilka bokförts under annat område inom kansliet med
ca 0,7 miljoner kronor. Jämfört med föregående år finns kostnader för det nya
ärendehanteringssystemet Evolution med 0,2 miljoner kronor samt licenser för
Cosmicanvändare med 0,2 miljoner kronor. Budgetavvikelsen för hyror uppgår
till 0,9 miljoner kronor och orsakas av högre kostnader än förväntat för ombyggda
lokaler i före detta Hjälpmedelscentralen. Under året har förvaltningen fått extra
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tillskott för Hälsofrämjande arbetsplats med 0,2 miljoner kronor vilka har använts
fullt ut.
Landstingsersättningen till kansliavdelningen och kansliservice har minskat med
0,3 miljoner kronor för att finansiera inköp av läsplattor till landstingsfullmäktige
och utskott. Härigenom minskar kansliets kostnader för hantering och utskick av
handlingar.

6.2 Verksamhetsstöd och service

Förvaltningen för Verksamhetsstöd och service redovisar överskott med 9,4
miljoner kronor.
Överskottet avser framförallt det nyetablerade kontaktcentret i Nässjö. Såväl 1177
Vårdguide som telefonväxeln har fått ersättning motsvarande helårsdrift men det
är bara telefonidelen som varit igång hela året. 1177 Vårdguide startade sin
verksamhet i september och i oktober-november flyttade även telefonin in i de
ombyggda lokalerna i Nässjö.
I november bildades området läkemedelsförsörjning bestående av sjukhusapotek
och klinisk farmaci. Sjukhusapoteket har i bokslutet ett nettoöverskott med 0,5
miljoner kronor. Kostnaderna för klinisk farmaci har redovisats under
Landstingets kansli under avdelningen för folkhälsa och sjukvård eftersom
landstingsersättningen budgeterats där för hela 2013.

6.2 Åtgärdsplan för ekonomi i balans
Förvaltningen är i ekonomisk balans och huvuddelen av verksamhetsmålen nås
helt eller delvis, varför åtgärdsplan inte lämnas. Det krävs dock en fortsatt hög
uppmärksamhet på kostnadsutvecklingen för att möta den beslutade
kostandsminskningen på 5 % inom området administration och upprätthålla ett
nollresultat för 2014. Framförallt gäller detta vid tillsättning av vakanta tjänster
där en noggrann prövning görs vid varje anställning.
LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
förvaltningschef

Eva-Lotte Köllerström
ekonomichef
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