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

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

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

Kompetensutveckling
Den samlade kompetensen är avgörande för organisationens framgång och konkurrenskraft.
Därför måste kompetensutvecklingen ses både ur ett organisatoriskt och ett individuellt

2

perspektiv, för att därmed utveckla och tillföra kompetens på ett sätt som stärker såväl
individen som organisationen i sin helhet.

Långsiktighet
Organisationens verksamhet måste värderas med tanke på utveckling och konkurrenskraft
över tiden. Ett uthålligt förbättringsarbete leder till ökande produktivitet och effektivitet,
bättre miljö, nöjdare kunder och varaktig lönsamhet på lång sikt.

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

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

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

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

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

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

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

Samverkan
Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation. Det är väsentligt att genom
samverkan på flera plan och i olika avseenden ta till vara kompetenser och erfarenheter hos
såväl medarbetare som hos kunder, leverantörer, partners, ägare och huvudmän.
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För ett bra liv i en attraktiv region
1 januari 2015 bildas Region Jönköpings län. Landstinget och länets kommuner har arbetat
med att forma regionkommunen som ska vara med och skapa goda förutsättningar för
utveckling, tillväxt och ett bra liv.
Budget 2015 och flerårsplanen för åren 2016–2017 har inriktningen att förverkliga visionen
För ett bra liv i en attraktiv region. Kommunerna kommer genom Kommunalt Forum att ha
inflytande på regionkommunens två verksamhetsområden hälso- och sjukvård och regional
utveckling. Båda områdena har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa. Visionen
förverkligas genom regionkommunens engagemang i att tillgodose invånarnas behov av
hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och
näringslivets behov av god infrastruktur och kompetensförsörjning. I tre nämnder; Folkhälsa
och Sjukvård, Trafik, Infrastruktur och Miljö samt Arbetsmarknad, Näringsliv och
Attraktivitet, kommer dessa områden liksom arbetsformer att utvecklas. Genom väl
fungerande verksamhet blir regionen attraktiv och utvecklas vidare. En djup förankring i
befolkningen skapas genom att verksamheten leds av folkvalda politiker. Inom hela regionen
arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt ständigt förbättras och förnyas
med utgångspunkt i invånarnas behov. Under 2015 startar en gemensam dialog om vision,
värdegrund och strategiska mål.
Människor väljer att leva där det finns jobb, utbildning, en god livsmiljö, kultur och möjlighet
att kunna pendla till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Vi vill attrahera fler människor och
fler företag till vår region för att säkra tillväxten. Och där människorna finns behövs hälsooch sjukvård, kollektivtrafik, utbildning, kultur etc. Företagen är i sin tur bland annat
beroende av välutbildade medarbetare och en bra infrastruktur.
Region Jönköpings län arbetar för bättre hälsa och säkrare vård. Invånarna erbjuds en hälsooch sjukvård med bästa möjliga värde och kvalitet och med samma förutsättningar i hela
länet. Hälsofrämjande insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del
i all vård och behandling. Frågor om levnadsvanor och livsstil ska ingå naturligt i varje
patientmöte, utifrån en helhetssyn på patienten.
Behov av och efterfrågan på regionens hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer. Nya
diagnostekniker, behandlingsmetoder och läkemedel skapar ökad efterfrågan. Nya grupper
kan få behandling och det leder till större behov av resurser, även i de fall kostnaden för själva
behandlingen minskar. Allt fler människor blir allt äldre, vilket kan öka kostnaderna för vård
och omsorg. Samtidigt kan förebyggande åtgärder och minskning av vårdskador förbättra
hälsan, minska sjuklighet och därmed frigöra resurser. Därför finns det starka skäl att arbeta
för ett effektivare omhändertagande, med hjälp av nya arbetssätt och metoder i vården. En
förutsättning för att lyckas är att vården ges i partnerskap med patienten och närstående.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en viktig utgångspunkt i länet och samarbete och
samverkan är nyckelbegrepp. Inom den regionala utvecklingen har Landstinget redan tidigare
haft ansvar för bland annat kollektivtrafik och kultur. Nu tillkommer ansvar för regionalt
tillväxtarbete och planering av infrastruktur. Det handlar bland annat om att samordna
utvecklingsinsatser inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och
utbildning. Regionen stöder aktivt projekt och organisationer som bidrar till länets tillväxt.
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För att främja folkhälsan, krävs insatser inom områden som ligger utanför regionens direkta
verksamhet. De satsningarna görs i samverkan med länets kommuner, statliga myndigheter
och organisationer. Inte minst förtjänar de ideella insatserna i det civila samhället att
uppmärksammas. Det är också angeläget att Region Jönköpings län står för ett starkt
engagemang i frågor som handlar om demokrati, politik och politikens arbetsformer. Att öka
människors delaktighet i samhällslivet är viktigt, inte bara ur demokratisk synvinkel utan
också ur ett folkhälsoperspektiv. För att kunna fånga upp allmänhetens synpunkter och skapa
engagemang för demokratifrågorna utvecklas nya arenor och mötesplatser för dialog, till
exempel medborgarpaneler och via sociala medier. Insatser riktade till barn och unga är
särskilt angelägna för att ge dem större möjlighet att bli delaktiga i beslut som rör deras
vardag.

Övergripande ledningssystem
Utgångspunkten för regionens styrning är att genom god hushållning förverkliga visionen.
Det innebär att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en
finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten. Genom god hushållning med offentliga
medel skapas värde för medborgarna.
Budgeten och flerårsplanen är Region Jönköpings läns viktigaste styrdokument. I budgeten
formuleras vision, värderingar och övergripande strategiska mål. Inom regionens olika
verksamhetsområden formuleras sedan mål, framgångsfaktorer och mätetal, samt
handlingsplaner för förbättring och utveckling. Målen ska vara så konkreta att de kan brytas
ned till den nivå där de ska genomföras.
Budgeten för 2015 och flerårsplanen för 2016–2017 redovisas enligt styrmodellen Balanced
Scorecard (BSC). Modellen fokuserar på det som är strategiskt viktigt och innebär att
verksamheten beskrivs, planeras och följs ur fem perspektiv: medborgare och kund, process
och produktion, lärande och förnyelse, medarbetare samt ekonomi.
Bilden Regionen i Jönköpings län som system (Figur X, sidan X) visar att viktiga delar i
ledning, samordning och utveckling förutom beslut och ledning är invånarinflytande,
omvärldsbevakning, systematiskt förbättringsarbete och resultatuppföljning.
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Styrmodellen Balanced Scorecard är ett hjälpmedel för både planering, uppföljning och
återkoppling. Resultaten följs kontinuerligt via månadsuppföljning, delårsrapporter och
årsredovisning. Utifrån resultatanalysen formuleras handlingsplaner för förbättringar och
eventuella behov av resursförändringar. Se Bilaga X: Styrprocessen – årscykel.

Övergripande strategiska mål
Region Jönköpings läns verksamhet bestäms ytterst utifrån demokratiska beslut om vilka
behov som ska tillgodoses och de mål som sätts för dessa. Regionens övergripande strategiska
mål ska ge länets invånare förutsättningar för ett bra liv i en attraktiv region. De fem första
målen nedan avser en ändamålsenlig verksamhet och det sjätte vilket finansiellt mål som ska
nås för att verksamheten ska tryggas på lång sikt.
De övergripande strategiska målen ligger till grund för strategiska mål, framgångsfaktorer,
systemmätetal och mål inom verksamheternas olika perspektiv. Målen för systemmätetalen
sätts vanligen högt för att stimulera till förnyelse och förbättring av arbetssätt, vilket gör att
full måluppfyllelse för varje enskilt systemmätetal inte kan förväntas. Måluppfyllelsen följs
noga, avvikelser analyseras och vid behov görs handlingsplaner. Verksamhetens effektivitet
värderas utifrån hur väl övergripande strategiska mål, strategiska mål och systemmätetal nås,
det vill säga det värde som skapas för medborgarna i förhållande till insatta resurser.

Bra folkhälsa
Regionen arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att stödja länsinvånarnas
hälsa och livskvalitet. Ett aktivt folkhälsoarbete bedrivs i samarbete med berörda aktörer.

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

Regional utveckling
Region Jönköpings län arbetar för god tillväxt i länet genom bra miljö, goda arbets-,
utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, utbyggd infrastruktur och rikt kulturliv.

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

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

Långsiktig och uthållig finansiering
För att på lång sikt trygga verksamhetens finansiering, ska årligen ett resultat nås, som
innebär att nödvändiga investeringar kan finansieras med egna medel. Dessutom ska det
finnas utrymme för ett visst sparande för pensioner som tjänats in före 1998.
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Planeringsförutsättningar och regiongemensamma
inriktningar
Perspektiv: Medborgare och kund
Utgångspunkterna för Region Jönköpings läns verksamhet är visionen om Ett bra liv i en
attraktiv region samt individens behov, vilja och möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa.
Det nationella programmet för hållbar jämställdhet innebär att Region Jönköpings län arbetar
för att alla oavsett kön, ska erbjudas likvärdig vård och medborgarservice och att utjämna
omotiverade skillnader mellan könen. Programmet innehåller utbildning för politiker och
medarbetare. Alla verksamheter följer upp data med könsuppdelad statistik som analyseras
och vid eventuella omotiverade skillnader vidtas åtgärder. Systemmätetalen för 2015 kommer,
i de fall de är individbaserade, att redovisas könsuppdelade. Erfarenheterna av arbetet med
jämställdhet används i arbetet för jämlik verksamhet.
En god planering av verksamheten inom Region Jönköpings län ställer krav på kunskap om
befolkningssammansättning, näringsliv och arbetsmarknad, socioekonomiska faktorer samt
befolkningens hälsa och ohälsa. I planeringsarbetet räcker det inte med att enbart beskriva
länet som helhet, även de lokala förutsättningarna i kommunerna behöver beaktas.

Befolkningsbeskrivning
Region Jönköpings län sammanfaller geografiskt med länsindelningen som omfattar 13
kommuner.
Den 31 december 2013 hade länet 341 235 invånare – en ökning med 2 119 invånare jämfört
med 2012. Under de senaste fem åren har länets befolkning ökat med 5 989 personer.
Befolkningen i den norra länsdelen har ökat med 6 046 invånare, den östra länsdelen med 302
personer medan den södra länsdelen har minskat sin befolkning med 359 invånare under
samma period.
Fördelningen mellan kvinnor och män är i stort sett lika i länet. Andelen kvinnor är något
lägre och andelen män något högre i Jönköpings län jämfört med riket. Den förväntade
medellivslängden är något högre i länet än i riket för både kvinnor och män. Högst förväntad
medellivslängd har kvinnor i Tranås och Värnamo kommuner (84,4 år) och lägst
medellivslängd har män i Aneby kommun (78,1 år). Andelen barn under fem år är något lägre
i länet än i riket, medan andelen 65 år och äldre är högre än i riket. Andelen barn med
ensamstående föräldrar är betydligt lägre i länet jämfört med riket.
Av länets folkmängd hade 18,1 procent utländsk bakgrund (utrikes födda samt inrikes födda
vars båda föräldrar är utrikes födda). Genomsnittet för riket är 20,7 procent. Spridningen i
länet är relativt stor. Habo har lägst andel invånare med utländsk bakgrund (7,7 procent) och
Gnosjö högst (28,6 procent).
I befolkningsgruppen 20–64 år har 15,3 procent av länets befolkning kort utbildning.
Motsvarande siffra för riket är 13,0 procent. Spridningen är stor i länet – den norra länsdelen
har lägst andel med kort utbildning och södra länsdelen högst.
Andelen öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd är lägre i länet (5,4
procent) än i riket (6,0 procent) i åldersgruppen 16–64 år. Nässjö kommun har högst
arbetslöshet och Habo kommun lägst. Ungdomsarbetslösheten är också något lägre i länet än i
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riket. I gruppen 18–24 år är siffran 7,9 procent i länet och 8,2 procent i riket. Vaggeryds
kommun har högst ungdomsarbetslöshet och Jönköping kommun lägst. Från 2013 ska minst
45 praktikplatser erbjudas, i första hand för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20–25 år som är
inskrivna på arbetsförmedlingen. Tanken är att många ungdomar ska kunna praktisera inom
verksamheten under kortare och längre perioder, för att få arbetslivserfarenhet och
kompetensutveckling.
Figur X: Arbetslöshet - andel av befolkning 16–64 år samt andel av befolkning 18–24 år
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Källor: Arbetsförmedlingens årsstatistik 2004-2013 samt Arbetsförmedlingens månadsstatistik maj 2014.

Av tabell 1 framgår de lokala förutsättningarna för länets kommuner när det gäller befolkning
och socioekonomiska faktorer.
Tabell X: Beskrivning av befolkningen i länets kommuner den 31 december 2013, om inte annat
anges.

Kommun

Andel öppet
arbetslösa
Andel
och personer
Andel
med Andel
Andel Andel
i program
Andel
Andel barn
kort
med
Antal
äldre äldre
med
kvinnor män 0-4
utb
utländsk
invånare
65 år 80 år
aktivitetsstöd
(%)
(%)
år
20-64 bakgrund
+ (%) + (%)
16-64 år (av
(%)
år
(%)
befolkningen
(%)
totalt) i maj
2014 (%)

Andel öppet
arbetslösa
och personer
i program
med
aktivitetsstöd
18-24 år (av
befolkningen
totalt) i maj
2014 (%)

Förväntad
medellivslängd
vid födelsen
2009-2013

Andel barn 017 år med
ensamstående
föräldrar*
2012 (%)
Män Kvinnor

Aneby

6 375

48,6

51,4

5,5

21,7

5,7

17,0

10,2

5,6

9,8

15,8

78,1

83,2

Eksjö

16 464

50,2

49,8

5,1

24,1

7,3

13,9

11,6

5,2

9,0

16,0

80,1

83,6

Nässjö

29 516

49,5

50,5

5,5

21,7

6,7

17,0

16,3

7,2

10,4

18,2 80,5

83,4

Sävsjö

10 969

49,0

51,0

5,5

22,8

7,0

20,6

16,1

5,9

5,9

14,7

80,0

82,4

Tranås

18 197

49,9

50,1

5,3

24,0

7,1

15,3

12,8

7,0

11,6

18,7

79,9

84,4

Vetlanda

26 419

49,2

50,8

5,6

22,9

6,7

16,2

13,8

4,9

7,1

14,4

80,0

83,6

107 940

49,5

50,5

5,4

22,9

6,8

16,4

14,0

28 713

49,5

50,5

5,5

19,8

5,5

22,0

24,3

80,0

83,6

Höglandets
sjukvårdsområde
Gislaved

16,5
6,8

10,4

16,1

8

Gnosjö

9 406

48,8

51,2

5,3

18,6

4,9

25,5

28,6

6,0

7,8

12,6

79,8

82,9

Vaggeryd

13 209

49,6

50,4

6,5

19,9

5,6

17,9

18,1

6,0

12,7

12,2

79,7

83,7

Värnamo

33 155

49,9

50,1

5,7

20,6

6,1

16,6

22,4

5,4

9,2

13,6

80,4

84,4

Värnamo
sjukvårdsområde

84 483

49,6

50,4

5,7

20,0

5,7

19,6

23,0

Habo

10 975

49,5

50,5

7,9

16,9

3,5

13,6

7,7

2,8

6,5

9,8

80,8

83,9

7 039

50,0

50,5

6,0

22,0

5,4

17,0

10,0

4,0

8,1

17,0

80,6

83,9

Jönköping

130 798

50,4

49,6

6,3

18,8

5,4

11,8

19,6

4,7

5,8

15,1

80,3

84,1

Jönköpings
sjukvårdsområde

148 812

50,3

49,7

6,4

18,9

5,3

12,2

18,2

Jönköpings län

341 235

49,9

50,1

5,9

20,4

5,9

15,3

18,1

5,4

7,9

15,1

80,2

83,8

9 644
864

50,1

49,9

6,0

19,4

5,2

13,0

20,7

6,0

8,2

20,1

79,7

83,5

Mullsjö

Riket

14,1

14,7

* Indelning efter familjetyp bygger på uppgifter från folkbokföringen. Brister i statistiken gör
att sambor utan gemensamma barn felaktigt klassificeras som ensamstående föräldrar. Det
innebär att antalet barn/familjer med samboföräldrar är fler, medan antalet barn/familjer med
en ensamstående förälder är färre.

Befolkningens hälsa
För att kunna planera och prioritera verksamheten i Region Jönköpings län och i länets
kommuner behövs kunskap om hälsoläget. Befolkningen i Jönköpings län mår generellt bra
jämfört med riket. Dödstalen för både män och kvinnor ligger sedan 15 år tillbaka något lägre
än i riket. Insjuknandet i ischemisk hjärtsjukdom (främst kärlkramp i hjärtat och hjärtinfarkt)
minskar, medan antalet som insjuknar i cancer ökar (Socialstyrelsen).
Med utgångspunkt i det nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga förutsättningar för
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” och de elva målområdena (se sidan X)
presenteras lokala hälsotal. Diagram för respektive kommun åskådliggör i likhet med
föregående år hur de ligger till jämfört med genomsnittet i länet eller riket. Se bilagan på
sidorna xx–xx. Diagram för olika åldersgrupper respektive kön åskådliggör hur barn och
ungdomar, vuxna och äldre, respektive män och kvinnor i länet ligger till jämfört med riket
finns på Region Jönköpings läns webbplats. Hälsotalen utgörs av både mått på riskfaktorer för
sjukdom och mått på hälsoutfall. Hälsotalen är hämtade från Statistiska centralbyrån,
Försäkringskassan, Skolverket, Brottsförebyggande rådet, Socialstyrelsen,
Folkhälsomyndigheten, Folkhälsoenkät Ung 2011, samt egen statistik över övervikt och fetma
samt tandhälsa bland länets barn.
Socioekonomiska skillnader i hälsa i Jönköpings län
Förutom geografiska, ålders- och könsskillnader, finns socioekonomiska skillnader i hälsa.
Trots att hälsan generellt har blivit bättre, har skillnader mellan olika socioekonomiska
grupper inte minskat utan tvärtom ökat sedan mitten på 1980-talet (Folkhälsorapport 2009).
För att åskådliggöra socioekonomiska skillnader i hälsa i Jönköpings län har diagram utifrån
utbildningslängd, sysselsättning och födelseland tagits fram. Hälsotalen i dessa diagram är
hämtade från arbetet med hälsosamtal i primärvården 2012–2013 samt Folkhälsoenkät Ung
2013, där vi har information om utbildningslängd (finns endast från hälsosamtalen i
primärvården), eget respektive föräldrars födelseland samt egen respektive föräldrars
sysselsättning. Diagrammet utifrån födelseland visas nedan. Övriga diagram och statistik
finns på Landstingets webbplats, lj.se, som 1 januari 2015 byter adress till www.rjl, Region
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Jönköpings webbplats. Observera att skillnaderna som redovisas inte kan tolkas som
orsakssamband. Nedan kommenteras hälsotalen där skillnader föreligger.

Födelseland

Siffrorna i detta avsnitt baseras på antal deltagare i hälsosamtal i primärvården 2012–2013
respektive Folkhälsoenkät Ung 2013. Födelseland har indelats i tre grupper; födda i Sverige,
födda i övriga Europa, födda i övriga världen. Ungdomarna i Folkhälsoenkät ung
kategoriseras som utlandsfödd om man själv eller båda föräldrarna är födda i ett annat land.
Antal i respektive redovisningsgrupp:
Sverige Övriga Europa Övriga världen
Hälsosamtal i primärvården 3459
291
177
Folkhälsoenkät Ung 2013
2320
201
277
Andelen med bra eller mycket bra självskattat allmänt hälsotillstånd är betydligt högre bland
vuxna födda i Sverige (78 procent) jämfört med födda i övriga Europa (68 procent) respektive
födda utanför Europa (64 procent). Bland ungdomar i skolår 9 ses inte samma tydliga
mönster, där mellan 83 och 88 procent rapporterar bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd.
Även när det gäller vuxnas självskattade tandhälsa finns stora skillnader mellan grupperna.
Bland individer födda i Sverige har 81 procent ganska bra eller bra tandhälsa jämfört med 66
respektive 61 procent bland individer födda i övriga Europa respektive övriga världen.
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Även när det gäller andel vuxna som avstått att söka vård trots behov, finns skillnader. Av
dem födda i Sverige har 19 procent avstått från att söka vård, jämfört med 37 procent av dem
födda i övriga Europa och 28 procent av dem födda i övriga världen.
För andel vuxna med fetma (BMI≥30 kg/m2) ses samma mönster, det vill säga att andelen är
lägre bland individer födda i Sverige (17 procent) än bland individer födda i övriga Europa
(27 procent) respektive övriga världen (26 procent). Däremot är bilden en annan vad gäller
förekomst av högt blodtryck (>140/90 mm hg); 28 procent av dem födda i Sverige och 31
procent av dem födda i övriga Europa har högt blodtryck jämfört med 20 procent av dem
födda i övriga världen.
När det gäller rökning röker färre vuxna födda i Sverige dagligen (6 procent) jämfört med
övriga grupper (17 procent i övriga Europa respektive 13 procent i övriga världen). Bland
ungdomarna är det lägst andel av födda i övriga världen som röker, 7 procent jämfört med 11
(födda i Sverige) respektive 12 procent (födda i övriga Europa). När det gäller
alkoholkonsumtion är det lägst andel av dem födda i övriga världen som har ett riskbruk av
alkohol (vuxna) respektive intensivkonsumerar alkohol (ungdomar). Bland ungdomarna är
skillnaden ganska stor, 14 procent av ungdomar födda i övriga världen intensivkonsumerar
alkohol jämfört med 25 respektive 28 procent i övriga grupper. Intensivkonsumtion innebär
att dricka minst en halv flaska sprit (18 cl) eller en hel flaska vin eller fyra stora flaskor
starkcider/alkoläsk eller fyra burkar starköl eller sex burkar öl, klass II (folköl) några gånger
per år eller oftare.
Den psykiska ohälsan har ökat under senare år och framför allt har ökningen bland unga
kvinnor uppmärksammats. Det tycks dock endast finns mindre skillnader mellan ungdomarna
med olika födelseländer. Andelen som känner sig stressade en gång i veckan eller oftare
varierar mellan 53 och 56 procent och andelen som känt sig nere en gång i veckan eller oftare
varierar mellan 30 och 35 procent. Bland vuxna finns däremot större skillnader. Andelen som
rapporterar besvär av ängslan oro eller ångest är 27 procent bland dem födda i Sverige, 36
procent bland dem födda i övriga Europa och 41 procent bland dem födda i övriga världen.
Motsvarande siffror för andelen med psykisk ohälsa, enligt definition i Hälsokurvan, är 13
(Sverige), 20 (övriga Europa) respektive 18 procent (övriga världen).
Sysselsättning
Även siffrorna i detta avsnitt baseras på antal deltagare i hälsosamtal i primärvården 2012–
2013, respektive Folkhälsoenkät Ung 2013. Sysselsättning har indelats i tre grupper; arbetar,
arbetslös/arbetsmarknadsåtgärd, sjukskriven/sjukersättning. I Folkhälsoenkät ung har
ungdomarna kategoriserats utifrån föräldrarnas sysselsättning. Antal i respektive
redovisningsgrupp:

Hälsosamtal i
primärvården
Folkhälsoenkät Ung
2013

Arbetar Arbetslös/arbetsmarknadsåtgärd Sjukskriven/sjukersättning
2966
150
212
2321

137

151

Andelen som rapporterar bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd skiljer sig avsevärt
mellan de tre grupperna. Att betydligt färre i gruppen sjukskrivna/sjukersättning skattar sitt
allmänna hälsotillstånd som bra/mycket bra (21 procent) är inte förvånande, men det gör även
en betydligt lägre andel i gruppen arbetslös/arbetsmarknadsåtgärd (58 procent) jämfört med
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gruppen som arbetar (82 procent). Liknande mönster ses för självskattad tandhälsa, dock med
mindre skillnader; 81 procent av de som arbetar rapporterar en mycket eller ganska bra
tandhälsa jämfört med 66 procent bland arbetslösa och 62 procent bland sjukskrivna.
Även bland ungdomarna i skolår 9 finns skillnader i allmänt hälsotillstånd vid indelning efter
föräldrarnas sysselsättning. Ungdomar vars föräldrar arbetar rapporerar i större utsträckning
bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd (86 procent) jämfört med ungdomar med minst en
arbetslös (75 procent) eller sjukskriven förälder (71 procent).
Också när det gäller andel vuxna som har avstått att söka vård trots behov under de senaste tre
månaderna ses skillnader. Av de som är sjukskrivna har 32 procent angett att de har avstått
från att söka vård jämfört med 28 procent bland arbetslösa och 19 procent bland de som
arbetar.
När det gäller hälsoutfall som fetma och högt blodtryck bland vuxna är det också mer vanligt
förekommande i gruppen sjukskrivna. Fetma är minst vanligt bland de som arbetar (16
procent) jämfört med 28 procent bland arbetslösa och 33 procent bland sjukskrivna. För högt
blodtryck är motsvarande siffror 28, 29 respektive 35 procent.
Rökning är betydligt vanligare bland sjukskrivna och arbetslösa, både bland ungdomar och
vuxna. Andel i skolår 9 som röker är 10 procent bland dem vars föräldrar arbetar, 15 procent
bland dem med minst en arbetslös förälder och 22 procent bland dem med minst en
sjukskriven förälder. Motsvarande siffror bland vuxna är 6, 15 respektive 17 procent. När det
gäller alkoholkonsumtion ser mönstret delvis annorlunda ut. Bland ungdomarna är det en
större andel av dem med minst en sjukskriven förälder som intensivkonsumerar alkohol (31
procent) jämfört med dem med minst en arbetslös förälder (25 procent) respektive föräldrar
som arbetar (24 procent). För vuxna är andelen med riskbruk av alkohol lägst bland
sjukskrivna, 6 procent, följt av arbetslösa (13 procent) och arbetande (14 procent).
För psykisk ohälsa finns de största skillnaderna mellan dem som arbetar och de övriga två
grupperna. Bland vuxna som arbetar är det 10 procent som känner sig stressade. Motsvarade
andelar för övriga grupper är 27 procent (arbetslösa) respektive 25 procent (sjukskrivna).
Angående besvär med ängslan, oro eller ångest, rapporterar 24 procent av de som arbetar
sådana besvär jämfört med 51 (arbetslösa) och 57 procent (sjukskrivna) i övriga grupper. För
psykisk ohälsa enligt Hälsokurvan är motsvarande andelar 10 (arbetar), 26 (arbetslösa)
respektive 29 procent (sjukskrivna). Bland ungdomarna är skillnaderna mindre. Andel som
känner sig stressade en gång i veckan eller oftare varierar mellan 53 och 58 procent. 33
procent av dem vars föräldrar arbetar, 36 procent av de med minst en arbetslös förälder samt
43 procent av dem med minst en sjukskriven förälder rapporterar att de känt sig nere en gång i
veckan eller oftare under de senaste sex månaderna.
Utbildningslängd
För att illustrera skillnader i hälsa mellan grupper med olika utbildningslängd används endast
hälsosamtalen i primärvården som underlag, pga. att vi inte har information om föräldrarnas
utbildning i Folkhälsoenkät Ung. Antal i respektive redovisningsgrupp, avser avslutad
utbildning:
Högskola/universitet Gymnasiet Grundskola
Hälsosamtal i primärvården 1193
1965
643
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Även vid indelning efter utbildningslängd framträder socioekonomiska skillnader i
självrapporterat allmänt hälsotillstånd. Av dem med högskoleutbildning anger 80 procent bra
eller mycket bra allmänt hälsotillstånd jämfört med 76 och 69 procent bland dem med
gymnasie- respektive grundskoleutbildning. Även för tandhälsa ses samma mönster; 85
(högskola), 79 (gymnasiet) respektive 72 procent (grundskola) rapporterar ganska eller
mycket bra tandhälsa.
Tydliga skillnader i samma riktning ses också när det gäller förekomst av fetma, högt
blodtryck, dagligrökning samt riskbruk av alkohol. Andelen med fetma varierar mellan 14 och
27 procent och högt blodtryck mellan 24 och 36 procent, där förekomsten är lägst bland
högskoleutbildade och högst bland grundskoleutbildade. När det gäller dagligrökning och
riskbruk av alkohol är även det mer vanligt förekommande i gruppen med
grundskoleutbildning: 14 procent röker dagligen jämfört med 7 procent bland
gymnasieutbildade och 3 procent bland högskoleutbildade. Motsvarande siffror för riskbruk
av alkohol är 17 (grundskola), 15 (gymnasiet) respektive 8 procent (högskola).
Däremot ses inga skillnader mellan grupperna avseende andel som har avstått från att söka
sjukvård trots behov. När det gäller psykisk ohälsa finns tendenser till att de med
högskoleutbildning i något större utsträckning känner sig stressade (14 procent) jämfört med
dem med gymnasie- (10 procent) respektive grundskoleutbildning (11 procent). Samma
tendens gäller även för psykisk ohälsa enligt Hälsokurvan, där 16 procent av
högskoleutbildade, 13 procent av gymnasieutbildade och 11 procent av grundskoleutbildade
har psykisk ohälsa.
Diagram uppdelat på födelseland, sysselsättning och utbildningslängd finns på regionens
webbplats rjl.se (byter till rjl.se 1 januari 2015). Spindeldiagram visar relativa skillnader
mellan referensgrupp och övriga grupper. Stapeldiagram visar faktiska andelar och absoluta
skillnader mellan grupperna framgår. På webbplatsen finns även spindeldiagram för länets
kommuner, barn och ungdomar, vuxna i arbetsför ålder, äldre samt kvinnor och män. Även
statistiken som diagrammen baseras på redovisas på lj.se/rjl.se.

Perspektiv: Process och produktion
All verksamhet ska skapa värde och Region Jönköpings läns mål ska nås med lägsta möjliga
resursinsats. Vi fortsätter vårt intensiva förbättrings- och utvecklingsarbete, genom en
kontinuerlig utveckling av processer och arbetssätt. För att skapa bästa möjliga resultat,
behöver det finnas en gemensam bild av hur systemet fungerar.
Bilden Region Jönköpings län som system (Figur X på sidan X) visar sambandet mellan de
olika delarna i systemet. I mitten beskrivs de processer som direkt möter invånarnas behov.
Överst finns pådrivande ledningsprocesser, som påverkar arbetssätt och prioriteringar. Nertill
finns processer som behövs för att utveckla och stödja verksamheten. Gränsdragningen
mellan de tre olika delarna är inte självklar; verksamheter kan anses höra hemma i olika delar
av bilden. Regiongemensamma inriktningar för stödprocesserna beskrivs nedan.

Processorientering
En förutsättning för långsiktigt hållbar verksamhet är utveckling och förbättring av arbetssätt,
genom ständiga förbättringar. Att kunna arbetat med ständiga förbättringar förutsätter väl
definierade processer. Så snart en process och är känd av medarbetarna och har ett visualiserat
måltillstånd finns möjligheter att göra den allt bättre med hjälp av ständiga förbättringar.
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Genom en tydlig systematik i form av upprepade PGSA cykler (planera, göra, studera, agera)
med alla medarbetare involverade kommer man allt närmare målet.
Ju högre takten är för genomförda dokumenterade förbättringar enligt modellen ovan, desto
snabbare når man målet och därmed visionen.
Många av regionens processer upprepas på flera håll i länet. För bästa möjliga resultat krävs
att dessa processer är lika i sin utformning och leder till likartade resultat. Först då kan vi
förenkla och förbättra för såväl externa som interna kunder som processen är till för.
För att nå likartade länsövergripande processer behöver vi samverka över organisatoriska
gränser. En process spänner många gånger över flera organisatoriska gränser och kräver
därmed att alla involverade gemensamt gör PGSA-cyklerna. En förbättring som genomförts
på ett ställe i länet har inte nått sin fulla potential förrän den också genomförts på andra ställen
i länet där samma arbete utförs. Modeller för länsövergripande processförbättring är en
nödvändighet för att vi ska kunna hålla jämna steg med omvärlden vad gäller kundnöjdhet,
kvalitet och resursförbrukning.

Inriktning för stöd- och serviceverksamheter
En betydande andel, cirka 20 procent, av Region Jönköpings läns samlade verksamhet är olika
typer av stöd- och servicefunktioner, som
• inköp och upphandling
• materialförsörjning
• läkemedelsförsörjning
• transporter
• administrativ service
• information och kommunikation
• hjälpmedelsservice
• IT
• städ
• vaktmästeri
• kost
• lokaler
• medicinsk service, medicinsk teknik.
• miljö
• säkerhet
• sjukvårdsrådgivning
• telefoni
Dessa funktioners övergripande uppdrag är att stödja verksamheterna utifrån deras behov och
bidra till utveckling och kostnadseffektiv verksamhet. För att skapa utrymme för utveckling
av välfärden, krävs att dessa verksamheter i samråd med sina kunder ständigt prövar
möjligheter till effektivisering. Serviceverksamheterna behöver kunna möta nya
kundförväntningar och nya organisationsstrukturer på ett likartat sätt. Översyn pågår av hur
serviceverksamheter kan organiseras för att på bästa sätt stödja verksamheten.
För att lyckas med detta ska serviceverksamheterna utvecklas ytterligare och så långt möjligt
samordnas. Viktiga utvecklingsområden är mer likartade processer, likartade servicekoncept,
likartad prissättning samt kostnads- och prestationsredovisning. Benchmarking ska göras för
att tillsammans med andra förbättra kvalitet och kostnadseffektivitet.
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Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse

Utifrån planeringsförutsättningarna kan samhällstrender identifieras som till exempel
livsstilssjukdomar, allt fler äldre och välinformerade invånare. Nya utmaningar ställer nya
krav på kommunikation. Vi behöver både utveckla befintliga kontaktytor och hitta nya
kommunikationskanaler för att nå målen och skapa värde för invånarna.
Vikten av samverkan genomsyrar hela budgeten och är en grundläggande värdering.
Samverkan sker i många former både internt inom Regionen, med kommuner, i regionen och
på nationell nivå. Samverkan kräver fungerande strukturer och plattformar för
kommunikation.
Risk och säkerhet

Regionens risk- och säkerhetsarbete utvecklas kontinuerligt under planperioden.
Informationssäkerhet och IT

För att verksamhetsmålen ska kunna uppfyllas behövs stöd i form av funktionella och säkra
IT-lösningar. Under 2014 tas IT-strategi och en Tjänstekatalog fram för att fungera som
vägvisare och ta ett strategiskt och samlat grepp om riktning för infrastruktur och
utbudstjänster inom IT. Behovet av regional och nationell samverkan tilltar alltmer för att
kunna uppnå en större patientmedverkan, smartare e-hälsotjänster och en effektivare
administration.
En tillgänglig, stabil och säker IT-infrastruktur är grunden för en ändamålsenlig
informationsförsörjning i verksamheterna. Arbetet omfattar både administrativa och tekniska
säkerhetsåtgärder för att uppfylla de krav som ställs på tillgänglighet, riktighet, spårbarhet och
sekretess. Ett aktivt arbete med informationssäkerhet är viktigt för förtroendet hos allmänhet
och patienter.
Inköp och upphandling

En bra process för upphandling av varor och tjänster har stor betydelse för verksamhetens
effektivitet. Förutom bra kvalitet och användarvänlighet till lägsta pris, handlar det om att vid
inköp ta hänsyn till miljömål samt sociala och etiska krav. Fokus ska läggas på en fortsatt
utveckling av inköpsprocessen och investeringsprocessen. För att minska kostnaderna ska
arbetet med ett mer standardiserat produktsortiment fortsätta samt det elektroniska stödet i
upphandling och i processen från beställning till betalning utvecklas. Regionen arbetar
kontinuerligt för att de strategiska upphandlingarna ska ge så stora effekter som möjligt. För
att säkra utvecklingen genomförs benchmarking. En utveckling av instrument för
benchmarking av andra kunders priser ska testas för att säkra att vi ligger på rätt prisnivå.
Under planperioden ska några områden definieras där innovationsvänlig upphandling ska
främjas. Upphandling skapar förutsättningar, beteende skapar resultat och för att säkerställa
ett beteende som frigör pengar till verksamheterna. Inom Region Jönköpings län är målet för
2015 att 90 procent av alla inköp ska göras utifrån av regionen tecknade avtal.

Strategiskt mål: Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktor:

Rätt beteende

Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2015

Avtalstrohet inköp

Underlag från
inköpsavdelning

>90 % av alla inköp

Resultat 2013
89 % av alla inköp

Resultat 2014
91 % av alla inköp

15

Lokalförsörjning

Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler är en förutsättning för att verksamheten ska
kunna drivas på ett effektivt sätt. Hög nyttjandegrad och effektiv fastighetsförvaltning lägger
grunden för detta. I samverkan med andra landsting/regioner och Chalmers sker en aktiv
kunskapssamverkan och vårdbyggnadsforskning i syfte att bygga rätt lokaler och effektivisera
byggprocessen. Hyressättning ses över för att i större utsträckning beakta lokalstandard och
ålder och harmoniera med nya ersättningssystem. Andra viktiga områden är att lokalerna är
tillgängliga för alla och att satsningen på energisparåtgärder fortsätter för att nå mål som sätts
i program för hållbar utveckling, regionalt och nationellt. Inomhusklimatet är en viktig
arbetsmiljöfråga att ta hänsyn till vid både ny- och ombyggnad.
I program för hållbar utveckling har redovisats redovisat behov av 20 miljoner kronor årligen
för energisparåtgärder, vilket tas upp i investeringsprogrammet. Inriktningen är att utvidga
investeringsramen för att även inrymma projekt som ger byte till förnyelsebara energikällor, till
exempel solceller. Regionstyrelsen kommer att utreda förutsättningarna för att på
Ryhovsområdet i Jönköping använda akviferlager* för energiförsörjning.
* En akvifer är en geologisk bildning där det kan finnas grundvattenmagasin som man kan lagra energi i.

Vid prioritering av fastighetsobjekt tas särskild hänsyn till behov att öka den
fastighetstekniska och installationstekniska säkerheten. 2016 planeras byte av
ställverk/reservkraft vid Värnamo sjukhus.
Under 2015 och kommande år sker flera större fastighetsinvesteringar inom de tre
akutsjukhusen i syfte att framtidssäkra lokalmässiga förutsättningar för en fortsatt god vård.
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Hållbar miljöutveckling – ur ett miljöperspektiv
Regionen arbetar för en hållbar miljöutveckling som är hälsofrämjande och jämlik med
barnen bästa i centrum. Vi agerar klimatsmart och har ett klokt resurstänkande. Det ger bra
förutsättningar för en sund livsmiljö och ett bra liv i ett attraktivt län.
Ett program som gör skillnad

Miljöarbetet styrs av Program för Hållbar utveckling utifrån ett miljöperspektiv 2013–2016. I
programmet fastställer regionfullmäktige inriktningen för regionens hållbara utveckling för
perioden ur ett miljöperspektiv. Under 2015 revideras programmet för hållbar utveckling.
Programmet utgår från generationsmålet, som är ett inriktningsmål för svensk miljöpolitik och
är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Programmet har en tydlig koppling
till en del av de nationella miljömålen. Programmet ska användas där regionen har betydande
påverkan som samhällsaktör, finansiär, i den egna verksamheten och som delägare i bolag.
Programmet omfattar tre prioriterade framgångsfaktorer
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•
•
•

Klimatsmart region
Klokt resurstänkande
Sund livsmiljö

För Region Jönköpings län betyder det att vara klimatsmart

•
•
•
•
•

att bidra till att minska klimatförändringarna genom att minska utsläppen av
växthusgaser och hälsofarliga luftutsläpp från transporter
att öka användningen av förnybara energislag till kollektivtrafik, transporter och vid
uppvärmning och drift av fastigheter
att öka kompetensen och kunskapen om klimatförändringens påverkan på miljön,
samhället och människan
att verka för att sambanden mellan utsläpp av föroreningar och negativa hälsoeffekter
uppmärksammas och kommuniceras för att öka folkhälsan
att ha god beredskap inför klimatförändringar och dess effekter samt säkerställa att
verksamheterna alltid fungerar, vilket innebär trygghet och säkerhet för både invånare
och medarbetare.

För Region Jönköpings län betyder klokt resurstänkande

•
•
•
•

att upphandla varor, tjänster och utrustning som är hållbara och bättre för miljön, med
hänsyn tagen till funktionalitet
att öka utbudet av miljöanpassade produkter och säkerställer uppföljningen av
miljökraven
att verksamheterna bedrivs med effektiva arbetssätt och genom hållbara investeringar
Att verksamheterna bedrivs med god hushållning och minskad miljöbelastning av
avfall, energi, livsmedel, läkemedel, kemikalier och transporter.

För Region Jönköpings län betyder sund livsmiljö

•
•
•

att minimala mängder miljögifter sprids till samhället
att miljömedicinsk forskning och utveckling uppmärksammas och implementeras samt
kommuniceras till berörda intressenter
att verka för sunda livsmiljöer och sunda vårdmiljöer.

Hur gör vi det?

Under 2015 prioriteras betydande åtgärder inom de tre områdena, som konkretiseras i enlighet
med programmet för hållbar utveckling.
För att minska energianvändningen i regionens lokaler ska cirka 20 miljoner avsättas årligen
under planperioden för investeringar som ger energibesparingar som inom tio år har
finansierat investeringen.
Projekt som ger byte till förnyelsebara energikällor, till exempel solceller ska också genomföras.
Hur går det?

Inom framgångsfaktorerna klimatsmart landsting, klokt resurstänkande och sund livsmiljö
finns miljömål med nyckeltal. Nyckeltalen ska fungera som vägvisare och hastighetsmätare
för att bedöma var vi befinner oss och om vi håller rätt tempo. Alla mål ska vara uppfyllda till
2016, om inget annat anges.
Framgångsfaktor: Klimatsmart

1. Minst 30 procent av länets invånare ska regelbundet resa med kollektivtrafiken.
2. Minst 30 procent av medarbetarna arbetspendlar regelbundet med kollektivtrafiken.
3. Den allmänna kollektivtrafiken ska släppa ut max 2,5 gram/kWh kväveoxider (NOx).
Den allmänna kollektivtrafiken ska släppa ut max 0,02 gram/kWh partiklar.
4. Koldioxidutsläpp avseende tjänsteresor ska reduceras med 13 procent.
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5. Koldioxidutsläpp avseende arbetspendling ska reduceras med 18 procent.
6. Utsläppen av lustgas ska minskas genom att destruktionsanläggningar med
destruktionsgrad på 95 procent +/- 5 procent installeras på sjukhusen. På
Länssjukhuset Ryhov installerades en destruktionsanläggning 2014 och i tur står
sjukhusen i Värnamo och Höglandet. *
7. Andelen förnyelsebart drivmedel i den allmänna kollektivtrafiken ska vara minst 55
procent. *
8. Andelen förnyelsebara drivmedel i serviceresetrafiken ska vara minst 20 procent.
9. 60 procent av den totala energianvändningen för el och värme ska utgöras av
förnybara energikällor.
10. 85 procent av bilpoolens ska bestå av bilar klassade enligt den nationella
miljöbilsdefinitionen.
11. Medverka i Green Charge Sydost och bidra till utveckling av projektet med att
introducera elfordon

12. Minst 30 procent av medarbetarna ska arbetspendla regelbundet med kollektivtrafiken.
Framgångsfaktor: Klokt resurstänkande

1. Den totala energianvändningen ska minska med 27 procent. Det innebär 96 kWh/m2
värme och 74 kWh/m2 el. *
2. Andelen materialåtervunnet avfall av totala mängden inklusive organiskt avfall, ska
vara minst 65 procent.
3. En modell för tydligare miljöredovisning ska användas som ger bättre förutsättningar
för analys av de ekonomiska effekterna och som stimulerar och premierar miljöresultat
samt lönsamma miljöinvesteringar.
Framgångsfaktor: Sund livsmiljö

1. Miljökrav som reglerar innehållet av särskilt farliga ämnen i varor, ska ställas på
40 prioriterade upphandlingar.
2. Särskilt farliga kemiska produkter ska minska i verksamheten.
3. Minska förskrivning av antibiotika i öppenvården med antal recept/1 000 invånare
enligt beslutade nationella mål. *
4. Inköp av ekologiska livsmedel ska vara minst 30 procent av den totala
livsmedelskostnaden. *
5. Byggvaror som används vid nybyggnation ska till 80 procent vara A- och Bklassade, enligt bedömningskrav av Sunda Hus.
* Överensstämmer med SKL:s fem nyckeltal inom miljöområdet

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Mer än 20 års arbete med organisatoriskt lärande visar betydelsen av lärande och ständiga
förbättringar i service och processer. Innovationer och nya arbetssätt växer fram genom att
många är motiverade för, och engagerade i, ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Detta är
möjligt när alla medarbetare och chefer ges förutsättningar att bidra med, och utveckla, sitt
engagemang och sin kompetens. Grundläggande i chef- och ledarskap är att utifrån behov
skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet. Därför engageras alla
medarbetare i lärande och systematiskt förbättringsarbete inom sina verksamhetsnära
arbetslag/mikrosystem och i att förnya sina arbetsprocesser och sin egen kompetens.
Förnyelse och innovationer uppmärksammas särskilt. Patienters och invånares kompetens och
synpunkter blir allt viktigare delar i utvecklingsarbetet.
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Ett väl fungerande ledningssystem innebär effektiv ledning och styrning samt att erfarenheter
från olika lokala förbättringsarbeten stimuleras och tas tillvara i hela organisationen. För att
utveckla det övergripande ledningssystemet har beskrivning enligt kriterierna i Utmärkelsen
Svensk Kvalitet gjorts. Erfarenheter och återföringsrapport ligger till grund för
utvecklingsarbeten.

Lärande och innovation
Region Jönköpings läns utvecklingsstrategi baseras på fyra principer:
• Lärande är nyckeln till utveckling och förbättring.
• Förbättring går på bredden och djupet.
• Förbättringar görs av både ledningen och enskilda medarbetare.
• Genom nya angreppssätt och förbättrade arbetsprocesser höjs värdet på Region
Jönköpings läns tjänster.
Lärande- och förnyelsearbetet skapar förutsättningar för att
• behålla det som fungerar bra i nuet och säkra dess uthållighet
• förbättra det som kan förbättras i nuet – ständiga förbättringar
• finna nya sätt att förändra nuet på – förnyelse.

Kraftsamling
I takt med de förändringar som sker i omvärlden, ska regionen stärka och förnya
verksamheten för att uppnå bättre folkhälsa och bättre vård till lägre kostnader.

Kraftsamlingen är både ett förhållningssätt och ett riktat arbete inom avgränsade områden i
hela verksamheten. Inom hälso- och sjukvård görs översyn av olika specialistområden för att
skapa en jämlik vård. Arbetet leder till vissa strukturella ändringar som nivåstrukturering eller
minskning av vårdplatser i de fall där vården, i bättre form, kan ges i det egna hemmet.
Utgångspunkten för arbetet är folkhälsa och partnerskap med patienten. Arbetet har sitt fokus
på att minska ”slöseri” och nya arbetssätt med bibehållen eller förbättrad kvalitet.
Behovet av en kraftsamling i hälso- och sjukvården förstärks av en högre kostnad för
somatisk vård än genomsnittslandstinget. Utgångspunkten är att arbeta med det som skapar
värde för invånarna, ökat värde och lägre kostnader. En åtgärdsplan, som beskrivs under
hälso- och sjukvård, med olika områden har tagits fram i början av 2014. Utveckling av nya
arbetssätt och Rätt använd kompetens (RAK) är viktiga delar i handlingsplanen.
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Planeringsförutsättningar och regiongemensamma
inriktningar
Perspektiv: Ekonomi
Utgångspunkten för styrningen är Kommunallagens krav på god hushållning, både ur ett
verksamhetsperspektiv (kostnadseffektiv verksamhet) och ur ett finansiellt perspektiv
(långsiktig och uthållig finansiering).

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

Finansiella mål
Målet för den finansiella styrningen är att nå och behålla sådan styrka i ekonomin att den
kännetecknas av långsiktighet och uthållighet. Varje generation bör bära kostnaderna för den
service som den beslutar om och själv konsumerar. Hur stort resultat som krävs bedöms i
första hand utifrån behov av investeringar i fastigheter och inventarier samt sparande för
pensionsåtagande.
Region Jönköpings län ska klara att finansiera reinvesteringar och nyinvesteringar i
fastigheter och inventarier med egna medel. Ur strategisk synvinkel är det väsentligt att
tillräckligt investeringsutrymme skapas så att nuvarande standard i lokaler och utrustning kan
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behållas. För de närmaste åren bedöms investeringsbehovet årligen uppgår till cirka 600
miljoner kronor. Då planmässig avskrivning på befintliga anläggningstillgångar genererar ett
utrymme på cirka 380 miljoner kronor, krävs ett resultat på cirka 220 miljoner kronor för att
egenfinansiera investeringsprogrammet.
Pensionsåtagandet regleras i huvudsak genom två avtal: PA-KL som gäller pensioner
intjänade före 1998, och KAP-KL som gäller från 1 januari 2006 och övertar PFA 98 (1998–
2005). Från 1 januari 2014 gäller även AKAP-KL för anställda födda 1986 och senare. Från
och med 2008 års bokslut redovisas även kostnaderna för pensioner intjänade före 1998 på ett
rättvisande sätt, det vill säga enligt fullfonderad modell.
Den 31 december 2013 uppgick pensionsåtagandet till 8,3 miljarder kronor, medan samlade
finansiella tillgångar som genererar avkastning uppgick till 5,2 miljarder kronor. Det finns
därmed behov av att successivt förbättra relationen mellan finansiella tillgångar och
pensionsskuld.
För att säkra god hushållning ur ett finansiellt perspektiv, ska följande finansiella mål nås:
• Investeringar ska egenfinansieras.
• Resultatet ska minst vara på den nivån som krävs för egenfinansiering av
investeringarna. Under planperioden 2,3 procent av skatt och statsbidrag (cirka 220
miljoner kronor) årligen.
Med hänsyn till konjunktursvängningar är det rimligt att det finansiella målet ses över en
konjunkturcykel.
I det följande redovisas bedömningar kring den förväntade finansiella utvecklingen under
planperioden.

Finansiella förutsättningar
Region Jönköpings läns finansiella förutsättningar för att tillgodose medborgarnas behov,
beror i huvudsak på
• befolkningsutvecklingen i länet relaterad till ökningen i riket
• samhällsekonomins utveckling och dess påverkan på skatteunderlag
• statens transfereringar
• avgiftsnivåer
• skattesats.
Befolkningsutveckling i länet
Befolkningsutvecklingen påverkar behov och efterfrågan på tjänster. Den har också betydelse
för intäkterna, eftersom bidrag från systemet för kommunalekonomisk utjämning baseras på
invånarantal. Den 31 december 2013 hade länet 341 235 invånare – en ökning med 2 119
invånare jämfört med 2012. Under de senaste fem åren har länets befolkning ökat med 5 989
personer eller 1,8 procent. Ökningen i riket under samma period är 4,2 procent. Det innebär
en lägre andel av olika statliga bidrag. Länets invånarantal motsvarar idag cirka 3,54 procent
av Sveriges befolkning.
Samhällsekonomins tillväxt – Starkt skatteunderlag trots svag BNP
Svensk ekonomi har 2014 utvecklats svagare än beräknat. Trots förbättrad tillväxt i
omvärlden har den svenska exportens utveckling varit förhållandevis svag under året. Det gör
att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver ned prognosen för BNP-tillväxt för
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2014 till 2,1 procent (kalenderkorrigerat). Nästa år beräknas utvecklingen bli bättre och BNP
växer med 3,3 procent. Trots nedreviderad ekonomisk tillväxt för i år har sysselsättningen
utvecklats bättre än väntat. Det innebär att skatteunderlaget fortsätter utvecklas positivt. I
reala termer växer skatteunderlaget omkring 2 procent såväl 2014 som 2015.
Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av
2011 varit i stort sett oförändrat. En bidragande orsak till denna stagnation är lägre räntor.
Tabell X: Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen (SKL oktober 2014)
% -förändring

2013

2014

2015

2016

2017

BNP (kalenderkorrigerad)
Sysselsättning – timmar

1,5
0,4

2,1
1,2

3,3
1,3

3,4
1,4

2,7
0,8

Timlön
(konjunkturlönestatistik)
Konsumentpriser (KPIF)

2,5

2,8

3,1

3,4

3,7

0,9

0,6

1,6

1,8

2,0

Skatteunderlag

3,5

3,5

4,7

4,9

4,8

Nuvarande lågkonjunktur innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt. I
takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och löneökningstakten.
Generella statsbidrag och utjämning
Statens bidrag till landstingssektorn består i allt väsentligt av bidraget för
kommunalekonomisk utjämning och bidraget till läkemedelsförmånen.
Syftet med kommunal utjämning är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla
landsting och regioner att kunna tillhandhålla sina invånare likvärdig service oberoende av
länsinvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden.
Det nya systemet för kommunalekonomisk utjämning omfattar
• inkomstutjämningsbidrag (staten garanterar medelskattekraft på 115 procent)
• mellankommunal kostnadsutjämning (Hälso- och sjukvård, glesbygd,
befolkningsförändringar, kollektivtrafik, strukturella löneskillnader)
• regleringsavgift (staten reglerar här den totala nivån på transferering).
De huvudsakliga förändringarna för landstingssektorn innebar att
• den garanterade skattekraftsnivån i inkomstutjämningen höjts från 110 procent till 115
procent
• kostnadsutjämningens modell för vårdtunga grupper tagits bort
Nya systemet började införas 2014 och beräknas ge en intäktsförsämring Region Jönköpings
län på cirka 250 miljoner kronor årligen. Införandet innehåller övergångsregler
(införandebidrag) där den årliga försämringen maximalt uppgår till 250 kr/invånare justerat
för riksgenomsnittligt införandebidrag/invånare. För 2015 motsvarar försämringen cirka 100
miljoner kronor.
Tabell X: Generella statsbidrag och utjämningsbidrag (miljoner kronor)
Utfall
Prognos
Budget
2013
2014
2015
Inkomstutjämning
1 326
1 379
1 476
Kostnadsutjämning
-11
-269
-271

Budget
2016
1 542
-279

Budget
2017
1 601
-289
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Införandebidrag
Strukturbidrag
Regleringsavgift/bidrag 1)
Läkemedelsbidrag
Summa

-77
750
1 988

202
5
-85
752
1 984

102
5
-122
731
1 921

8
5
-159
724
1 841

0
5
-203
718
1 832

1) Avser generellt statligt stöd och reglerar ändringar i skattelagstiftning exempelvis höjt grundavdrag.

Statsbidrag för läkemedel
Genom överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har
landstingen ersatts med ett särskilt statsbidrag för kostnaden för läkemedelsförmånerna.
Statsbidraget fördelas till landstingen enligt en behovsmodell som är baserad på
befolkningsstruktur och socioekonomi. Mycket kostsam läkemedelsbehandling för vissa
sjukdomar, som är ojämnt fördelade mellan landstingen, finansieras solidariskt av
landstingen.
Statens ersättning till landstingen för läkemedelsförmånerna är ett specialdestinerat
statsbidrag. SKL och Staten är överens om att föra diskussioner om förutsättningarna att föra
över ersättningen till anslaget för Kommunalekonomisk utjämning.
Någon överenskommelse om bidragsnivån för 2015 finns inte. I budget 2015 beräknas Region
Jönköpings läns del av statsbidrag för läkemedel uppgå till 731 miljoner kronor.
Riktade statsbidrag
Utöver generella statsbidrag förekommer ett flertal projektbidrag. Enligt tidigare
överenskommelser mellan Staten och SKL ska vissa upphöra vid utgången av 2014, medan
andra ska gälla under fler år. I samband med regeringsskifte kan det bli ändringar i dessa
planeringsförutsättningar. I bedömningen av hur ekonomin utvecklas har antagits att nivån på
riktade statsbidrag är oförändrad

Regionskatten
Skattesatsen är för närvarande 11,21 kronor. Den genomsnittliga skattesatsen i riket är 11,26
kronor. Om hänsyn tas till landstingens olika kostnadsansvar för hemsjukvård, kollektivtrafik,
färdtjänst med mera (den så kallade justerade skattesatsen), är skattesatsen 13 öre lägre än
genomsnittet för riket.
I samband med regionbildningen 1 januari 2015 höjs utdebiteringen med 5 öre. Två öre motsvarar
regionens ökade kostnad och omvänt den kostnad som avlastas länets kommuner då Regionförbundet
avvecklas och inordnas i Region Jönköpings län. Tre öre ska skapa utrymme för regional utveckling,
som infrastrukturella åtgärder.
En viktig förutsättning för fortsatt god samhällsekonomisk tillväxt är att skatten hålls på en långsiktigt
hållbar nivå.
Tabell X: Genomförda skatteförändringar sedan 2011
År
Förändring
Skattesats
2015
”Skatteväxling” region med mera
+0,05
11,26
2014
Skatteväxling av färdtjänst
+0,15
11,21
Höjd utdebitering
+0,40
2013
Skatteväxling av hemsjukvård
-0,34
10,66
2012
Skatteväxling av trafik
+0,33
11,00
2011
10,67
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Finansiella intäkter/kostnader
De finansiella tillgångarna vid 2014 års utgång beräknas uppgå till 5,6 miljarder kronor. Den
genomsnittliga budgeterade årsavkastningen för åren 2014–2017 beräknas uppgå till 4,5
procent vilket med motsvarar cirka 250 miljoner kronor i avkastning. Kostnad för
värdesäkringen på pensioner beräknas 2015 till drygt 200 miljoner kronor. Denna kostnad
förväntas öka med 50 miljoner kronor årligen till drygt 300 miljoner kronor 2017.
Pensionsskulden vid 2014 års utgång beräknas till 8,4 miljarder kronor. Skulden beräknas öka
till knappt 9 miljarder kronor 2017.

Finansiell bedömning 2014–2017
För en långsiktigt och finansiell hållbar utveckling har Region Jönköpings län som finansiell
målsättning att uppnå ett finansiellt resultat som ger förutsättning för egenfinansiering av
investeringar.
Genom de förändringar som förväntas i det kommunala utjämningssystemet kommer den
finansiella situationen att kraftigt försämras från och med 2014. Effekten av förändringar i
utjämningssystemet beräknas till ett intäktsbortfall på cirka 250 miljoner kronor.
Verksamhetens nettokostnad 2014 bedöms (delårsrapport 2) överstiga budget med 130
miljoner kronor. Baserat på prognos för verksamhetens nettokostnad 2014 och i övrigt utifrån
de samhällsekonomiska antaganden som redovisats tidigare, bedöms ekonomin utvecklas på
följande sätt.
I prognosen har i övrigt beaktats kostnadsökningar för 2015 på 110 miljoner kronor
• landstingsfullmäktiges beslut om resursbehov enligt regionala
trafikförsörjningsprogrammet och medfinansiering av statlig infrastruktur cirka 50
miljoner kronor
• förslag till förstärkning av utgiftsramar 2015 på cirka 50 miljoner kronor som
framgår av de förslag som redovisas för olika utgiftområden
• avsättning 20 miljoner kronor för åtgärder inom regional utveckling
• besparing på 10 miljoner kronor inom tandvården
• oförutsedda behov 20 miljoner kronor (även för 2016–2017).
Tabell X: Resultatbedömning – utifrån verksamhetens omfattning 2014 (miljoner kronor)

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Kommunal utjämning o statsbidrag
Finansnetto
Resultat före extraordinärt
Extraordinär intäkt (AFA)
Extraordinär kostnad (Ripsränta)
Resultat

Bokslut
2013

Prognos
2014

Prognos
2015

Prognos
2016

Prognos
2017

-8 330
6 570
1 990
-60
170
100
-720
-450

-8 780
7 110
1 985
70
385

-9 130
7 410
1 920
40
250

-9 400
7 740
1 840
-10
170

-9 750
8 090
1 830
-50
120

385

250

170

120
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Tabell X: Egenfinansiering av investeringar
Bokslut
2013
Resultat
-450
Avskrivningsmedel
340
Egna medel
-110
Investeringar
Brist(-)/sparande

-360
-470

Prognos
2014
385
345
730

Prognos
2015
250
360
610

Prognos
2016
170
370
540

Prognos
2017
120
390
510

-540
190

-600
10

-640
-100

-630
-120

Under flera år framöver kommer behovet av investeringar att vara stort. Samtidigt kommer
sannolikt resursbehov inom hälso- och sjukvården och regional utveckling inte fullt ut att
kunna mötas av motsvarande effektiviseringar.
Bedömningen kring ekonomins utveckling med dessa förutsättningar visar att det mot slutet
av planperioden finns ett behov av intäktsförstärkning/kostnadsanpassning på cirka 120
miljoner kronor.
Arbetet med åtgärdsplanen för hälso- och sjukvård på 150 miljoner kronor ska tillsammans
med effektiviseringar inom andra områden ge grund för nödvändig kostnadsanpassning och
därmed en långsiktig och stabil finansering av Region Jönköpings läns verksamhet.
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Hälso- och sjukvård
Målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.
Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans
värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården
(2 § Hälso- och sjukvårdslagen).
Hälso- och sjukvården ska arbeta för folkhälsa och för att förebygga ohälsa. Den som vänder
sig till hälso- och sjukvården ska, när det är lämpligt, ges upplysningar om metoder för att
förebygga sjukdom eller skada (2 c § Hälso- och sjukvårdslagen).
Den nya patientlagen träder i kraft 1 januari 2015. Lagen syftar till att stärka patientens
ställning och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. En viktig nyhet
är att patienten får möjlighet att välja primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet,
och därmed tillgång till samtliga behandlingsalternativ inom den öppna hälso- och
sjukvården. Patientlagen trycker också starkt på en utvidgad och tydligare informationsplikt
gentemot patienten.
Hälso- och sjukvården är offentligt finansierad och demokratiskt styrd. Regionens ambition är att
åstadkomma en bra och rättvis fördelning av tillgängliga resurser.
Verksamheten bedrivs i såväl egen regi som genom andra vårdgivare. När verksamhet sker med annan
vårdgivare tillämpas lagen om valfrihetssystem, LOV, eller lagen om offentlig upphandling, LOU.
Fördelningen av resurser måste ständigt diskuteras, så att resurserna kan fördelas till förmån för
högprioriterade grupper, liksom till åtgärder som ger stora vinster i hälsa och livskvalitet.

Bra folkhälsa
Regionen arbetar aktivt för länsinvånarnas hälsa och livskvalitet, genom att främja hälsa och
förebygga sjukdom och skador. Det kräver ett nära samspel mellan folkhälsoarbete och hälsooch sjukvård. Folkhälsoarbetet bygger också på samarbete med andra aktörer, som länets
kommuner, myndigheter, organisationer och civilsamhälle.
Underlag som beskriver variationen i befolkningens hälsa på kommunnivå används som
prioriteringsgrund för kommunsamverkan. Ansvaret för insatserna är fördelat mellan olika aktörer och
nivåer i samhället. Regionens verksamheter inom såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling
bidrar.

Elva nationella folkhälsomål
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delaktighet och inflytande i samhället
Ekonomiska och sociala förutsättningar
Barns och ungas uppväxtvillkor
Hälsa i arbetslivet
Miljöer och produkter
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Skydd mot smittspridning
Sexualitet och reproduktiv hälsa
Fysisk aktivitet
Matvanor och livsmedel
Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.
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Fem rekommendationer för minskade skillnader i hälsa (”Samling för social hållbarhet –
minska skillnader i hälsa”, Sveriges Kommuner och Landsting)
1. Integrera jämlikhet i hälsa i all politik och i ordinarie styrning och ledning.
2. Mät och analysera problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder.
3. Ge alla barn och unga en bra start i livet.
4. Ge alla förutsättningar till egen försörjning.
5. Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen.
Landstingens och regionernas verksamheter inom såväl hälso- och sjukvård som regional
utveckling är viktiga i folkhälsoarbetet. Förebyggande insatser ska genomsyra hälso- och
sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling. Frågor om levnadsvanor och
den psykiska hälsan ska ingå naturligt i varje patientmöte, utifrån en helhetssyn på patienten.
Patienterna ska få mer stöd att ändra ohälsosamma levnadsvanor.

God hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvården ska vara
• patientfokuserad
– vården ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar
och värderingar
• tillgänglig och ges i rimlig tid
– ingen patient behöver vänta oskälig tid på de vårdinsatser som hen har behov av
• jämlik
– vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla
• kunskapsbaserad och ändamålsenlig
– vården bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet
• säker
– vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Den personal, de
lokaler och den utrustning som krävs för god vård finns tillgängliga
• kostnadseffektiv
– tillgängliga resurser används på bästa sätt för att nå uppsatta mål. Detta innebär att
vården, baserad på tillståndets svårighetsgrad, ges i samverkan mellan vårdens aktörer
och med kostnadseffektiva åtgärder.
Primärvård

Vårdcentralen är förstahandsvalet när invånaren har behov av hälso- och sjukvård under hela
livet.
Vårdcentralen stödjer individens önskan att påverka sin vård och behandling och fatta
självständiga beslut om var, när och av vem vården ges.
Vårdcentralen lägger stor vikt vid invånarnas levnadsvanor och bidrar till bästa möjliga hälsa.
Vårdcentralen erbjuder förebyggande hälsovård, lättillgänglig sjukvård och rehabilitering av
god kvalitet i samverkan med andra aktörer.
Sedan 2010 gäller Lag om valfrihetssystem (LOV) för primärvården, en ny kontraktsperiod
startar 1 januari 2015. I förfrågningsunderlaget Primärvård inom vårdval i Jönköpings län
beskriver regionens sina övergripande mål:
Stärka invånarnas inflytande genom att
• invånarna väljer vårdgivare
• vårdpengen följer invånaren
• vårdgivaren går invånarnas val till mötes
• redovisning av kvalitet och resultat är offentliga
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•
•

vården ges med kontinuitet och bred kompetens
vården ges på lika villkor över hela länet.

Ta tillvara och utveckla de professionella gruppernas kompetens genom att
• stimulera kreativitet och innovation med invånarens behov i fokus
• sörja för att det finns rätt kompetens och kontinuerlig kompetensutveckling
• utgå från teamsamverkan och ta tillvara alla medarbetares kompetens
• stimulera mångfald av vårdgivare
• delta aktivt i forskning och utveckling
• handleda och utbilda studenter.
Styra mot önskvärda resultat genom att
• ge invånare med störst behov störst vårdpeng
• premiera förebyggande arbete
• stimulera samverkan och bidra till hälso- och sjukvårdssystemets utveckling
• ha hög tillgänglighet
• ge patientsäker vård
• premiera högsta kvalitet i det kliniska omhändertagandet
• stödja kostnadseffektiv vård.

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2015 beskriver vårdcentralernas uppdrag, målen
för primärvården och nivåer för vårdpeng och rörlig ersättning. Regelboken revideras årligen
och fastställs av fullmäktige. Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2015 redovisas i
särskild bilaga. Knappt två tredjedelar av vårdcentralerna drivs i Region Jönköpings läns regi.
Tre akutsjukhus

Länets tre akutsjukhus ska svara för länets behov av akut specialistsjukvård. En allt högre
grad av specialisering inom respektive klinisk specialitet leder till att samverkan i länet
behöver utvecklas för att ge god och jämlik vård även till dem som har mer ovanliga besvär.
Samverkan garanterar att specialistkunskapen tas tillvara i hela länet och tryggar bästa
möjliga vård för befolkningen. Inom den specialiserade vården är samverkan av stor vikt, för
att minska sårbarheten och erbjuda vård med jämn kvalitet till länets alla invånare på ett
kostnadseffektivt sätt. Det innebär att vården inom fler områden än hittills förläggs till ett eller
två av de tre akutsjukhusen. Regionen följer definitionen beskriven i SOU 2002:31 av vad ett
akutsjukhus ska innehålla. Grundkraven är att det ska finnas omedelbar tillgång till
operationsavdelning, intensivvård och röntgen. Vidare bör inom sjukhuset finnas jourlinjer
med tillgång till specialister, eller läkare i slutet av sin specialistutbildning, inom kirurgi,
ortopedi, internmedicin, gynekologi, röntgen och anestesi samt tillgång till vissa
beredskapsresurser.
Under hösten 2014 har en översyn av kirurgisk verksamhet gjorts med de tre akutsjukhusen
som utgångspunkt i syfte att skapa organisatoriska förutsättningar för bästa möjliga utveckling
inom kirurgisk verksamhet ur ett invånarperspektiv. I översynen föreslås en länsgemensam
kirurgklinik för att på bästa sätt tillgodose invånarnas behov och professionell utveckling.
Regionen har idag en blandning av organisering efter geografi; tre sjukvårdsområden och
efter specialitet; t ex radiologi, laboratorier, ambulans och urologi. Förändringar, som ökad
specialisering och patientlag ställer nya krav på ledning av verksamheten. 2015 görs en
organisationsförändring till en uppdelning i medicinsk vård, kirurgisk vård och psykiatrisk
vård för en tydlig ledning av specialiteterna för en fortsatt utveckling av vården i syfte att ge
invånarna jämlik vård med hög kvalitet och säkerhet. Det lokala ledarskapet på vart och ett av
de tre akutsjukhusen kommer i den nya organiseringen att vara mycket betydelsefullt.
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Medicinsk diagnostik

Regionen bedriver en omfattande medicinsk serviceverksamhet, bestående av radiologi,
klinisk fysiologi, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi, klinisk immunologi och
transfusionsmedicin. Medicinsk diagnostik ska verka för en riktig användning och undvika
såväl under- som överförbrukning för att vara kostnadseffektiv.

Perspektiv: Medborgare och kund
Att skapa en vård som är patientfokuserad, tillgänglig och jämlik är en av vårdens viktigaste
utmaningar. Det är regionens avsikt att inte spara någon möda för att prova, och sedan införa,
nya angreppssätt för att fortsätta stärka patientens ställning och göra det möjligt för människor
att ta eget ansvar för sin hälsa. Det ska ske genom att involvera patienter och närstående i
utvecklingen av hälso- och sjukvården samt erbjuda vård med bästa möjliga tillgänglighet,
valmöjligheter och stöd för egenvård.

Strategiskt mål: Nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktor: Patientfokuserad och jämlik vård
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2015

Resultat 2012

Resultat 2013

Kundtillfredsställelse

Patient upplevd
kvalitet (PUK) i
publika indikatorer i
nationell patientenkät
inom specialiserad
vård och primärvård i
jämförelse med
föregående
undersökning.

Högre genomsnittligt
resultat.

Målet är uppfyllt i
tre av fem
undersökningar

Sämre resultat för
indikatorerna i två av
tre mätningar inom
barnsjukvård.
Oförändrat resultat i
primärvård

Framgångsfaktor: Vården är tillgänglig och ges i rätt tid
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2015

Resultat 2012

Resultat 2013

Kontakt med
vårdcentralen – andel
patienter som fick
kontakt per telefon
samma dag

Nationella
väntetidsdatabasen

100 %

99 %

99 %

Väntetid till besök hos
allmänläkare – andel
kvinnor och män som
fick komma inom fem
dagar

Nationella
väntetidsdatabasen

90 %
Resultaten kommer
att redovisas i andel
män och andel
kvinnor.

92 %
(inom 5 dagar)

92 %

Faktisk väntetid till
första besök i
specialiserad vård –
andel kvinnor och
män som fick komma
inom 60 dagar
(somatisk och
psykiatrisk vård)

Nationella
väntetidsdatabasen

80 %

82 %
(inom 60 dagar)

82 %
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Faktisk väntetid till
besök inom barn och
ungdomspsykiatri andel flickor och
pojkar som erhållit
nybesök inom 30
dagar från
remissdatum

Nationella
väntetidsdatabasen

90 %

92 %
(inom 30 dagar)

96 %

Faktisk väntetid för
utredning inom barn
och ungdomspsykiatri
– andel flickor och
pojkar som påbörjat
en utredning eller en
åtgärd inom 30 dagar
från beslutsdatum

Nationella
väntetidsdatabasen

90 %

93 %
(inom 30 dagar)

92 %

Väntetid till
undersökning inom
radiologi och klinisk
fysiologi – andel
kvinnor och män som
fick komma inom 30
dagar

Nationella
väntetidsdatabasen

90 % inom 30 dagar

90 %
(inom 30 dagar)

97 % (radiologin)
54 % (klinisk fysiologi)

Faktisk väntetid till
operation/åtgärd
inom specialiserad
vård – andel kvinnor
och män som fick en
operation eller åtgärd
inom 60 dagar

Nationella
väntetidsdatabasen

80 %

65 %
(inom 60 dagar)

77 %
(inom 60 dagar)

Tid på
akutmottagning:
Andel kvinnor och
män som fått hjälp
och lämnat
mottagningen inom 4
timmar

Diver

90 % inom fyra
timmar

84 %

83%

Perspektiv: Process och produktion
I regionens huvuduppdrag ingår att medverka till god folkhälsa samt ge kunskapsbaserad,
ändamålsenlig och säker vård. Verksamheterna ska kännetecknas av kund- och
processorientering och ledas med utgångspunkt från vad som är bäst för invånarna,
patienterna och deras närstående.
Hälso- och sjukvården utvecklas mycket snabbt och kräver ständig anpassning. Det sker både
genom förbättrade och nya arbetsmetoder, vilka kan kräva resurstillskott. Regionens mål är
framtagna ur ett långsiktigt lokalt arbete och ur Öppna jämförelser.

Strategiskt mål: Effektiva processer
Framgångsfaktor:
Systemmätetal

Bra folkhälsoarbete
Mätmetod

Mål 2015

Resultat 2012

Resultat 2013
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Ohälsotal

Statistik,
Försäkringskassan

Ohälsotalet ska
minska för både
kvinnor och män

Fetma

ISO-BMI

Andel fyraåringar
med ISO-BMI >30
ska minska med 20%
under perioden 20132015 (varav för
flickor med 25% och
för pojkar med 15%)

Andel kvinnor och
män bland
förstagångs föräldrar,
40-, 50-, 60- och 70
åringar som
genomgått
hälsosamtal

Diver

Hälsosamtal är
utförda för 50 % av
målgruppen.

Ohälsotalet har
minskat med 0,5 dagar
jämfört med årets
början
12 % minskning

Nytt mått för 2013

27,8 dagar

Ökat med 9%

23 %
25 % förstagångsföräldrar

Framgångsfaktor: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2015

Resultat 2012

Resultat 2013

Indikatorer i Öppna
jämförelser

Öppna jämförelser

Förbättra läget för
60 % av
indikatorerna
avseende mediciniska
resultat för både
kvinnor och män

61 % av
indikatorerna har
förbättrade värden

61 % av
indikatorerna har
förbättrade värden

Framgångsfaktor: Säker hälso- och sjukvård
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2015

Resultat 2012

Resultat 2013

Patientsäkerhet –
antal skador per 1 000
vårddagar*

Granskning av 70
journaler

Minskning

En ökning 2012
jämfört med 2011

13,6 skador/1 000
vårddagar

Vårdhygien: Rätt
klädd och basala
hygienrutiner

Intern
stickprovskontroll

100%

Vårdprevention

Senior alert

Riskbedömning av
kvinnor och män
inom tre områden till
80 %

Rökning inför
operation **

Andel rökare som
innan operation har
fått remiss till
rökavvänjare

100 %

98% rätt klädd
89% basala
hygienrutiner
85%

84%

Nytt mått för 2014

*Mätningen visar hittills ingen förändring. Resultaten 2010–2012 förklaras av normalvariation. Under året kan det bli aktuellt
att ersätta mätetalet med mått ur infektionsverktyget.
** Ett mätetal som visar andelen opererade som är rökare tas fram under 2015 och mål sätts inför 2016.

Perspektiv: Lärande och förnyelse
För att garantera en god vård behövs samverkan med patient, närstående och
brukarorganisationer liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare. Utvecklings- och
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kvalitetsarbetet med öppenhet, helhetssyn och samverkan, tydliga mål och tidplaner samt
uppföljning är en nyckel till fortsatt utveckling.
Motivation, idéer och genomförandekraft är viktiga aspekter för att hälso- och sjukvården ska
utvecklas så att verksamheterna åstadkommer bästa möjliga resultat till lägsta kostnad varje
gång.
Det stimuleras genom
• att fokusera på processförbättringar och resultat som skapar mer värde för kunden,
• stöd för såväl organisatoriskt, som personligt lärande varje dag
• en kultur med fokus på morgondagen.
Arbetet med att öka kvalitet och minska kostnader förutsätter nya arbetssätt inom
åtgärdsplanens olika områden. Lärande och förnyelse är en självklar del i chefers och
medarbetares vardag för att se möjligheter, pröva nya vägar och lyhördhet för idéer och
förslag. En grundläggande kvalitet för länets chefs- och ledarskap är därför att utifrån
invånare och patienters behov skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet.
Det pågår utvecklingsprojekt, utbildningar och lärandeseminarier inom olika områden för att
stödja och stimulera förbättringsarbetet för Bra folkhälsa och God vård. Lärande erbjuds idag
med allt fler digitala inslag. Mötesplatser gör det möjligt att sprida lokala förbättringsarbeten
till berörda verksamheter. Förbättringsarbetet är personcentrerat, långsiktigt och präglas av ett
förebyggande syn- och arbetssätt, som omfattar ständiga förbättringar, faktabaserade beslut
och samverkan.

Strategiskt mål: Ständig förnyelse
Framgångsfaktor:

Lärande och förnyelse

Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2015

Resultat 2012

Resultat 2013

Genomförda
förbättringsarbeten

Andel genomförda
förbättringsarbeten
enligt rutin

75 %

Nytt mått för 2014

Nytt mått för 2014

Se även medarbetaravsnittet.

Perspektiv: Ekonomi
Tillgängliga resurser ska användas på bästa sätt för att nå målen. Det innebär att vården
utformas och ges i samverkan mellan vårdens aktörer, baserat på tillståndets svårighetsgrad
och kostnadseffektiviteten för åtgärderna.
Det krävs lättillgänglig och rättvisande information om såväl prestationer som resultat, för att
kostnader på ett bra sätt ska kunna ställas i relation till utförda prestationer och nådda resultat.
Verksamheten ska vara kostnadseffektiv, samverkan ska stimuleras och pengarna ska följa
patienten i högre utsträckning. Från och med 2013 infördes en ny resursfördelningsmodell för
somatisk specialistsjukvård och från 2014 inom psykiatrisk sjukvård. Systemet utvecklas
under en tre års period.

Strategiskt mål: Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård
Framgångsfaktor:
Systemmätetal

Hög produktivitet
Mätmetod

Mål 2015

Resultat 2012

Resultat 2013
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Nettokostnad per
verksamhetsområde

Ekonomisystemet

Nettokostnaden per
verksamhetsområde
ska inte överstiga
budget

Inte uppfyllt
-1,0 % för primärvård,
-2,0 % för somatisk
vård, +1,8 % för
psykiatrisk vård och 4,7 % för övrig hälsooch sjukvård

Sjukvårdskostnad per
invånare

SKL och Öppna
jämförelser

Bland de fem lägsta i
riket

Femte lägsta
kostnaden i riket

Kostnad per
DRG-poäng

Öppna jämförelser

Bland de fem lägsta i
riket

Tolfte lägsta
kostnaden i riket

15:e plats

6:e lägsta kostnad
2012

Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning
Läkemedelskostnad
per invånare

SKL

I nedre kvartil bland
länen

Fjärde lägsta
kostnaden i riket

Femte lägsta
kostnad per invånare

Handlingsplan
Under inledningen av 2014 genomfördes en kartläggning och analys av Region Jönköpings
läns konsumtion och produktion. Kartläggningen visade att regionen ger en bra sjukvård med
goda medicinska resultat, men har samtidigt högre kostnader inom somatisk vård än
jämförbara landsting/regioner, vilket till stor del beror på att vi gör mer i slutenvård.
Regionens åtgärdsplan för 2014–2015 bygger på regionens verksamhetsplan, kartläggning och analys
samt den kraftsamling som startade 2012 för bättre hälsa, bättre vård och lägre kostnader.
Åtgärdsplanen utgår från höga kostnader i somatisk vård, men arbetssätten omfattar hela
verksamheten. Kraftsamlingen är både ett förhållningssätt i all verksamhet och särskild fokusering
inom områden där verksamheten kan förbättras och kostnader minskas.

Figur X: Från mycket bra till bästa möjliga
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Regionens budget 2015 för hälso- och sjukvård motsvarar cirka 8 miljarder kronor. Den stora
resursen för utveckling uppstår genom att förbättra och effektivisera den nuvarande
verksamheten. På detta sätt frigörs arbetstid och andra resurser som kan satsas på nya
områden och åtaganden.

Personcentrerad vård
Den nya patientlagen som träder i kraft 1 januari 2015 innebär att patienternas ställning stärks
inom ett antal områden. I arbetet med patientlagen ingår att ta fram en handlingsplan för
aktiviteter på kort och lång sikt. Förverkligandet av patientlagen är en del av arbetet med att
arbeta personcentrerat. Personcentrerad vård har visat sig ge en förbättrad vård, rehabilitering
och omvårdnad men även en mer kostnadseffektiv hälso- och sjukvård. Därför är det ett
viktigt satsningsområde utifrån åtgärdsplanen.
Regionen strävar efter att på fler och nya sätt involvera patienter och närstående i hälso- och
sjukvården. För att årligen fånga upp länsinvånarnas kunskaper om, erfarenheter av och
attityder till hälso- och sjukvården används Vårdbarometern. Patienternas erfarenheter av ett
specifikt besök eller vårdtillfälle fångas via den nationella patientenkäten.
Etik och bemötande

Patientens möjlighet till inflytande och delaktighet i vården är avgörande för ett gott
vårdresultat. Bemötandet inom hälso- och sjukvården ska alltid ha en framskjuten plats.
Arbetet fortsätter även med att motverka alla former av diskriminering.
Etiska frågor måste ständigt vara levande i verksamheten. På enhets- och kliniknivå bedrivs
etikarbete av verksamhetschef i samarbete med etikombud. Etikrådet har uppdraget att
initiera, stödja och stimulera genom att
•
•
•

höja medvetenhet och kompetens om etikens alla olika aspekter hos anställda och
förtroendevalda verka för att personalen ständigt möter vårdsökande och befolkning
med respekt för den enskildes behov och personliga integritet
främja samtal och reflektion om etiska frågeställningar i planering, beslut och daglig
verksamhet
medvetandegöra etiska problem knutna till resursanvändning och prioritering.

Existentiell hälsa och andlig vård

Hälso- och sjukvården har även ett ansvar för människors existentiella behov och hälsa.
Patienter inom palliativ vård och cancerrehabilitering, men även annan allvarlig sjukdom,
utgör patientgrupper där nationella styrdokument särskilt betonar värdet av samtal om
livsfrågor. All personal bör kunna ge grundläggande stöd vid existentiella kriser. Det är också
viktigt att ha kännedom om andra aktörer och resurser inom området. Inom kristen andlig
vård gör sjukhuskyrkan ett uppskattat arbete kring existentiella och andliga frågor inom
sjukvården. Arbetet är riktat till patienter, närstående och personal och stöds av regionen.
Även muslimsk och buddhistisk andlig vård har etablerats i länet i enlighet med de
länsgemensamma riktlinjer för andlig vård som antogs 2014.
Barnkonventionen

Regionen arbetar efter FN:s barnkonvention. Det behövs mer kunskap om barnets rättigheter
för att barnrättsperspektivet ska kunna tillämpas i verksamheten och bidra till ett systematiskt
och utvecklingsinriktat arbete. Handlingsplan finns för att konventionen ska omsättas i
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praktisk handling. I planen presenteras verktyg för att förbättra barn och ungas villkor och
vård. Regionen fokuserar särskilt på att utveckla dessa områden:
• Barn och unga som patient, anhörig och brukare.
• Hålla samverkan levande inom och mellan regionen, kommunerna och ideella
organisationer genom bland annat Barndialogen.
• Införa kvalitetssystemet Kriterier för att säkra barnets rätt till en god och likvärdig
hälso- och sjukvård i Jönköpings län. I detta ingår att upprätta ett årligt barnbokslut.
• Utbildningsinsatser för olika professioner i länet.
E-hälsa

Regionen medverkar i strategin Nationell eHälsa, som handlar om hur framtidens vård och
omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Arbetet innefattar
utveckling, samordning och införande av e-hälsostöd i form av nya vårdtjänster och
invånartjänster, med etablering av nationell teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk
och standarder.
Strategin Nationell eHälsa är inriktad på att skapa synliga och konkreta förbättringar för
huvudsakligen tre målgrupper:
1. Medborgare, patient eller närstående ska ha tillgång till lättillgänglig och
kvalitetssäkrad information, åtkomst till dokumentation från insatser och
behandlingar, samt erbjudas individuellt anpassad service och interaktiva etjänster.
2. Vårdpersonal ska ha tillgång till välfungerande och samverkande
beslutsstödsystem som säkerställer hög kvalitet och säkerhet. Information ska
finnas tillgänglig som underlag för beslut om insatser och behandlingar.
3. Beslutsfattare ska ha ändamålsenliga verktyg för uppföljning av kvalitet och
säkerhet samt få relevanta beslutsunderlag för planering, styrning och
resursfördelning.
För att både invånarna och medarbetarna i vården ska kunna dra full nytta av och använda etjänster optimalt, krävs kontinuerlig utveckling och förbättring av vårdens arbetssätt. Genom
nationellt och regionalt samarbete för utveckling av ett standardiserat och systematiserat
arbetssätt kan vården effektiviseras och en ökad kvalitet och patientsäkerhet uppnås.
Utgångspunkt är rätt information på rätt plats i rätt tid.
Invånartjänsterna medverkar till att frigöra resurser inom vården genom att ta tillvara
patientens egna resurser, ge möjligheter till självservice och i vissa fall erbjuda alternativa
eller kompletterande vård- och behandlingsformer. Genom utveckling av invånartjänsterna får
vi en ökad styrning mot personcentrerad vård och vårdens processer kan effektiviseras.
Genom kvalitetssäkrad information via webb och telefon, ökade möjligheter till delaktighet
och stöd genom hela vårdkedjan skapas trygghet för individen. Nationellt samarbete skapar
enhetlighet och ger till exempel tillgång till information på fler språk och inom specifika
områden. Tjänsterna ökar tillgängligheten och flexibiliteten i kontakterna med vården utifrån
individens förutsättningar och behov oberoende av tid och plats.
Målsättningar och satsningar 2015 inom invånartjänster:
• Ökad användning av 1177 Sjukvårdsrådgivning på telefon.
• Ökad användning av webbplatsen 1177 Vårdguiden.
• Ökad användning av e-tjänster via Mina vårdkontakter.
• Journal via nätet för alla invånare i länet.
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•
•
•
•
•

Webbtidbokning via Mina vårdkontakter för mammografi, röntgen, klinfys och
blodgivning.
Stöd och behandling via internet – breddinförande i primärvården.
Videomöte mellan patient och vården via Mina vårdkontakter.
Formulär om levnadsvanor inför hälsosamtal via Mina vårdkontakter.
E-hälsolyftet – en breddutbildning om invånartjänster som en naturlig del i den
dagliga vården.

Efterfrågan av 1177 Sjukvårdsrådgivning på telefon har varit större än beräknat och för att
klara denna stora ökning av antalet samtal och samtidigt klara målsättningen med svartider,
behövs en utökning av budgeten med 1,5 miljoner kronor.
Målsättningar och satsningar 2015 inom vårdtjänster:
•
•
•

•
•
•
•

Nya moduler i Cosmic för remiss- och läkemedelshantering
Kundgemensam produktkatalog för läkemedel
Nya funktioner i Cosmic, exempelvis operationsplanering, självbetjäning, NOVA - mobila
lösningar, sms-påminnelser, journalportal, loggverktyg, integrationsarbeten, enhetsöversikter
och anslutningsöversikt.
Ökad samverkan i kundgrupp Cosmic för gemensam masterplan och utveckling.
Cosmic för länets kommuner – pilot och utvärdering
Spridning av Nationell patientöversikt (NPÖ)
Utveckling av IT-baserat stöd för kunskapsstyrning och uppföljning via nationella
kvalitetsregister.

Användarvänligheten ska beaktas i utvecklingsarbetet.
För att klara den satsning som görs i Cosmic, behövs en utökning av budgeten med 12
miljoner kronor.

Förebyggande och planering
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

Ett förslag på strategi och handlingsplan för jämlik hälsa är framtagen i bred samverkan med
länets kommuner, regionala aktörer, civilsamhälle och myndigheter. En utgångspunkt i
strategin är social hållbarhet och kopplingen till de regionala ledningsstrukturerna. Strategi
och handlingsplan är framtagen med hänsyn till Regional Utvecklingsstrategi (RUS) och
andra angränsande länsstrategier.
Ett slutgiltigt underlag för antagande i regionfullmäktige presenteras under våren 2015.
Handlingsplanen anger prioriterade insatser för minskade skillnader i hälsa och utgår dels från de elva
nationella folkhälsomålen, dels från de fem rekommendationer som finns under namnet ”Samling för
social hållbarhet – minska skillnader i hälsa”. Rekommendationerna är framtagna av Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) i samverkan med kommuner, landsting och regioner.

Kultur för hälsa är ett samlat begrepp för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser
med kultur som verktyg. Hållbara strukturer för det långsiktiga arbetet är framtagna. Dessa
beskriver ledning och organisation samt gör kultur för hälsa till ett tydligt ansvarsområde
inom folkhälsa och sjukvård respektive regional utveckling.
Forskningsmedel har beviljats för att genomföra projekt för dans med unga tjejer med psykisk
ohälsa. Projektet pågår 2014–2015. Arbete bedrivs för att integrera de olika verksamheter som
startades inom projektet Kultur för och med äldre som till exempel dans med personer med
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Parkinson och specialvisningar på museum för personer med alzheimer och deras anhöriga.
Detta görs i samverkan med länets kulturorganisationer, länets kommuner och föreningsliv.
Statens Kulturråd har beviljat nya projektmedel för Regional utveckling av animation och
filmskapande med äldre (2014–2015).
Kultur i vården är ett samlat begrepp för användning av kultur i vård och behandling samt
ingår i arbetet för en hälsofrämjande vårdmiljö. Strukturer för att införa kultur i vården
uppmuntras för att ta vara på den stärkande, rehabiliterande och behandlande effekt som
kultur påvisat.
I samarbete med länets kommuner, intresseorganisationer, Länsstyrelsen, Polisen och andra
aktörer fullföljs arbetet med handlingsplanen Insikt/Utsikt för ett län fritt från alkohol- och
drogrelaterade skador.
En handlingsplan för sexuell hälsa tas fram inför 2015–2016 medfokus på sexuellt
välbefinnande, sexuell ohälsa och reproduktiv hälsa. Insatserna ska fokusera på god
tillgänglighet, evidensbaserade metoder, och kompetensutveckling utifrån perspektivet jämlik
hälsa. De riktade insatserna ska utgå från riskgrupper som fastställts nationellt och utifrån
länets egna behov.
Hälsosamtal i skolan utvecklas i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
och Socialstyrelsen. Ett webbverktyg ger en grund för tidig upptäckt och stödinsatser på
individ- och gruppnivå såväl som möjligheter att analysera aggregerad data på skol-,
kommun- och länsnivå.
Unga vuxnas psykiska hälsa är ett prioriterat område. Utvecklingen av ett samlat stöd till
målgruppen pågår och innefattar ett aktivt folkhälsoarbete i samarbete med länets kommuner
och andra berörda aktörer.
Alternativ till våld (ATV), är nu länsövergripande och bemannat med psykologer. Fortsatt
utveckling av samverkan sker främst i Höglandets kommuner.
Egenvård och prevention har stor betydelse för att åstadkomma bästa möjliga hälsa.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder innehåller
rekommendationer om metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av
levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma
matvanor. Samtliga åtgärder i riktlinjerna förutsätter att hälso- och sjukvården redan har
konstaterat att personen har ohälsosamma levnadsvanor. Införandet av riktlinjerna i regionens
verksamheter fullföljs inom både primärvård och sjukhusvård. Den innefattar ett utökat
kompetensstöd till all personal med självständiga vårdkontakter samt till särskilda
resurspersoner med fördjupad kunskap för att stödja förändring av respektive levnadsvana.
Personalen ska kunna ställa frågor och motivera patienten på ett sätt som upplevs relevant.
I primärvården har vårdenheterna uppdrag att arbeta hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande på ett systematiskt sätt. Vårdenheten ansvarar också för
hälsofrämjande insatser i samverkan med kommuner, intresseorganisationer och andra aktörer
i närområdet. Samverkan ska utgå från befolkningsgrupper med störst behov. Vårdenheten
ska lägga stor vikt vid behandling och förebyggande av sjukdom samt främja patienternas
hälsa och livskvalitet genom att främja goda levnadsvanor och psykisk hälsa. Samtal om
alkohol-, tobaks-, rörelse- och matvanor ska vara en naturlig del i patientmötet.
En länsgemensam struktur för Sluta röka i samband med operation är antagen. Tillämpning
av rutinerna sker på alla opererande verksamheter.
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Regionen är medlem i nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Regionen är
representerat i nationella temagrupper. En ny länsstrategi för hälsfrämjande landsting är
antagen och tillhörande handlingsplaner utarbetas tillsammans med berörda verksamheter
inom Region Jönköpings län.
Vårdprevention

Vårdprevention syftar till att skapa ett systematiskt och förebyggande arbetssätt inom fall,
undernäring, trycksår och ohälsa i munnen, som garanterar en säker och lika vård för alla
äldre patienter i länet. Målet är att ingen skada som går att undvika ska uppstå under vårdtiden
på sjukhuset eller i hemmet.
Resultaten registreras och följs i Senior alert, ett nationellt kvalitetsregister som även används
av länets kommuner. En integrering i patientsäkerhetsarbetet finns. Prioriterade områden för
2015 är ökad kunskap, god resultatåterkoppling och förbättringsarbeten.
Tillgänglig vård

En god tillgänglighet har avgörande betydelse för invånarna i länet vid både akut och kronisk
sjukdom. Utveckling av tillgänglighetsmålen sker kontinuerligt nationellt och det är regionens
avsikt att följa dem. Under 2015 kommer rapporteringen av väntetider att bli allt mer
automatiserad.
Gemensam remisshantering, schemaplanering, reservrutiner och samverkan är fortsatt viktiga
utvecklingsområden. Inför 2016 tas mätetal fram för hur effektivt regionen använder de
opererande resurserna. De höga målen för tillgängligheten förutsätter snabba reaktioner på
förändringar. Det kan innebära behov av att tillfälligt förstärka kapaciteten för att öka
tillgängligheten och valfriheten, såväl i regionens verksamhet som genom upphandling av
andra vårdgivare. Varje verksamhet ska regelbundet följa sin vårdproduktion, för att tidigt
kunna upptäcka eventuella nedgångar och sätta in åtgärder.
Rehabilitering

Rehabiliteringsverksamhet omfattar mångskiftande aktiviteter. Rehabiliteringens inriktning
att ta tillvara individens resurser och utveckla dessa är en mycket viktig del i vården. Det är
viktigt att praktiska samarbetsformer och rutiner klarläggs mellan olika vårdnivåer inom
Regionen och med kommunerna.
Alla patienter i länet bör erbjudas en likvärdig rehabilitering utifrån sina behov. Hösten 2013
genomfördes en kartläggning av rehabiliteringen i Landstinget. Utredningen som
genomfördes har lett till att en programgrupp för rehabilitering och omvårdnad har tillsatts.
Ett arbete har även påbörjats kring cancerrehabiliteringen. Arbetet går nu vidare med att
fokusera på övriga områden som kartläggningen pekade på behöver utvecklas. Ett sådant
område är neurologisk och psykiatrisk rehabilitering. Dessa grupper är resurskrävande med
komplex och långvarig, ibland livslång, problematik och där rehabiliterande arbetssätt,
metoder och kompetensbehov behöver beskrivas och säkerställas i hela vårdkedjan. Ett annat
område som utredningen visade på kräver en fördjupning är rehabilitering inom primärvården.
Rehabilitering – återgång i arbete

Effektiv rehabilitering är viktig för ett väl fungerande arbetsliv. Den är också en förutsättning
för att gå från utanförskap till arbetsgemenskap. Det krävs ett lagarbete som omfattar
medicinsk, arbetslivsinriktad och social rehabilitering för att åstadkomma goda resultat.
Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med staten gällande
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sjukskrivningsmiljarden tom 2015. En lokal handlingsplan har upprättats som bland annat
innebär att rehabsamordnare finns på vårdcentraler och kliniker med hög
sjukskrivningsfrekvens. Ett nytt arbetssätt är framtaget där tvärprofessionella team och olika
aktörer samverkar för att tidigt göra en helhetsbedömning och rehabiliteringsplan i dialog med
patienten. Vid mer komplexa sjukfall krävs fördjupade utredningar, vilka utförs av
Rehabenheten i Nässjö (REN). Även handlingsplaner gällande tidig samverkan, jämställd
sjukskrivning samt kompetensutveckling inom försäkringsmedicin har upprättats och
aktiviteter pågår. Ett utvecklingsarbete för att ta fram nya arbetssätt i syfte att möta upp
psykisk ohälsa har startats.
Samverkan med arbetsgivare har påbörjats som innebär att trepartssamtal, (vården, patienten,
arbetsgivare/arbetsförmedling) bokas tidigt/förebyggande när det finns risk för sjukskrivning.
Referensgruppen Försäkringsmedicinskt forum har bildats, med specialistkompetens inom
försäkringsmedicin och arbetsrehabilitering.
Sveriges Kommuner och Landstings överenskommelse med staten om att införa en
rehabiliteringsgaranti för åren 2009–2014 planeras fortsätta. Garantin gäller evidensbaserade
och medicinska rehabiliteringsinsatser i syfte att åstadkomma återgång i arbete.
Överenskommelse har tecknats mellan Region Jönköpings län och Försäkringskassan
Jönköping inom ramen för Finsam 93. Det innebär att Försäkringskassan har kontaktpersoner
vid de enheter där regionen har rehabsamordnare. Det pågår också arbete för att höja
kvaliteten på avstämningsmöten samt för att utveckla samverkan kring den ökade ohälsan.
Tre samordningsförbund, ett för respektive sjukvårdsområde, har bildats för att underlätta för
de personer som behöver samlad rehabilitering för återgång till arbete. Samordningsförbundet
innebär samverkan mellan kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och regionen.
En förstärkning görs med 350 000 kronor.
Grön rehabilitering

Grön rehabilitering är lämplig som rehabiliteringsinsats för patienter med diagnoserna
långvarig smärta, måttliga till medelsvåra depressioner och olika typer av ångest och stress.
Den är även lämplig som förebyggande åtgärd för att behålla arbetsförmåga och därmed
minska sjukskrivningsrisk. Projektet Grön rehabilitering fortsätter under 2015. Arbetet ingår
som en del i Södra Vätterbygdens Samordningsförbund. Lärdomarna från utvärdering av
Grön rehabilitering på Tenhults naturbruksgymnasium omsätts i den fortsatta inriktningen för
verksamheten. 250 000 kronor tillförs 2015.
Kultur på recept

Pilotverksamhet för Kultur på recept utvecklas fortlöpande och flertalet av länets kommuner
är involverade. 2015 genomförs en utvärdering av verksamheten och därefter tas ställning till
eventuell fortsättning.
Samverkan

Ett ökande antal äldre medför ökat behov av vård och behov av att ständigt utveckla sina
arbetssätt. Detta kräver kunskaper om patientens nuvarande väg och kontakter genom vården
samt kunskap om, och förståelse för, andras kompetens i vårdkedjan. För att skapa effektivitet
i vården måste samarbetet mellan primärvård och specialistvård samt med kommunerna hela
tiden utvecklas. Ambitionen bör vara att styra så stor del av vården som möjligt till att utföras
planerat på dagtid och i hemmet istället för på sjukhus. För att ytterligare förbättra detta arbete
krävs kontinuerlig dialog med kommunerna kring utveckling gemensamma arbetssätt.
Samverkan med kommunerna

Samverkan med kommunerna sker utifrån den gemensamt framtagna värdegrunden:
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•
•
•
•

Vi utgår från patientens/brukarens behov.
Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser.
Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit.
Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens.

e-hälsa

Utifrån det gemensamma ledningssystemet för samverkan som fastställdes under 2013 har
strategigrupper bildats inom tre områden; barn och ungdomar, psykiatri och missbruk samt
äldre. (2015 tar Kommunalt Forum över Läns-LAKOS roll).
Strategigrupperna ansvarar för att identifiera utvecklingsområden inom strategiområdet,
omvärldsbevaka och med årliga handlingsplaner verka för samverkan och bästa sätt att ta
tillvara våra gemensamma resurser utifrån behoven.
Utöver dessa finns områden där samarbete sker inom varje strategiområde; folkhälsa,
funktionsnedsättning och e-hälsa.
Barnhälsovård

Barnhälsovården i Jönköpings län ska från och med 1 januari 2015 arbeta enligt det nya
nationella barnhälsovårdsprogrammet som formulerats i Socialstyrelsens Vägledning för
barnhälsovården (Soc 2014-4-5). Syftet är att bidra till en mer jämlik barnhälsovård över hela
landet. Områden med särskilt fokus:
• Hälsovinster genom att behålla universella förebyggande program; skydds och
riskfaktorer
• Tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och
uppväxtmiljö. Tidig upptäckt – tidiga insatser
• Hälsofrämjande levnadsvanor
• Ytterligare utveckla teamsamverkan både inom barnhälsovården/familjecentralerna
samt med andra aktörer
Betoning i programmet ligger på jämlik hälsovård med generella insatser till alla familjer
samt riktade insatser till familjer med behov av extra stöd. FNs konvention om barnets
rättigheter, barnkonventionen, är vägledande för arbetet inom barnhälsovården.
Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam har uppdraget att arbeta för en jämlik
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barnhälsovård i vårt län och på så sätt i förlängningen bidra till en jämlik barnhälsovård över
landet.
Medel är avsatta för vaccination mot hepatit B även under 2015 i väntan på nationellt beslut.
Medel avsätts även 2015 för vaccination mot rotavirus 200 000 kronor som infördes
halvårsskiftet 2014.
För att klara att följa det nya barnhälsovårdsprogrammet behövs en utökning med en
psykologtjänst med 1 miljon kronor.
Familjecentraler och ungdomsmottagningar

En familjecentral är en lättillgänglig mötesplats för familjer i ett bostadsområde. Basen är den
allmänna mödra- och barnhälsovården i samverkan med öppna förskolan samt en
förebyggande individ- och familjeomsorg (socialtjänst). Den främsta vinsten med samverkan
mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att tidigt
identifiera och initiera åtgärder vid problem med barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö
och samtidigt arbeta för att förebygga ohälsa. Flera rapporter pekar på att familjecentraler
erbjuder ett större och mer riktat utbud av föräldrastöd jämfört med enskild
barnhälsovårdsenhet.
Under 2013 har ett länsnätverk bildats bestående av verksamhetsutvecklare från centrala
barnhälsovårdsteamet, lednings- och verksamhetsrepresentation från samtliga kommuner i
Jönköpings län. En modell för verksamhetsuppföljning med självvärderingsinstrument,
föräldraenkät, slussningsstatistik och årshjul har införts. För att utveckla kompetens och
nätverksbygge genomfördes en årskonferens hösten 2014 med temat jämställt föräldraskap.
Ungdomsmottagning kan erbjuda insatser av medicinsk, social och psykologisk karaktär
utifrån en helhetssyn på ungdomar och deras problemformuleringar. Ungdomar ska kunna gå
till den ungdomsmottagning som de önskar. Personalen ska ha bred yrkeskunskap som svarar
mot de problem som ungdomarna väntas söka för. Arbetet omfattar uppsökande,
förebyggande och behandlande insatser. Befintliga ungdomsmottagningar ska kvalitetssäkras
genom uppföljning och utvärdering för en jämlik hälsovård. Målsättningen är att det i
samverkan med kommunerna ska etableras minst en familjecentral och en
ungdomsmottagning i varje kommun. Under 2014 invigdes en ny familjecentral i Gislaved.
Under 2015 invigs familjecentral i Värnamo och Vaggeryd, i Smålandsstenar årsskiftet
2015/2016 samt Rosenlund, Jönköping och Habo. Under 2015 görs översyn av
ersättningsmodellerna. Förstärkning av budget med 3 miljoner kronor. Beslut saknas för
Mullsjö och Gnosjö.
Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa

Modellområde Psykisk hälsa barn och unga var under 2009–2011 ett utvecklingsarbete inom
Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet var att barns och ungdomars psykiska hälsa skulle
mötas med ett helhetsperspektiv. Kommunerna Eksjö och Jönköping har tillsammans med
regionen sökt nya arbetsmetoder för att främja psykisk hälsa och förbättra möjligheten till
effektiv vård och stöd. Efter projekttiden startade arbete med att sprida erfarenheter i länet
från alla modellområden. Utifrån den samlade erfarenheten i modellområdesprojektet drivs
idag fem olika utvecklingsområden i Psynk – psykisk hälsa barn och unga. Barn- och
ungdomshälsan i Huskvarna är ett resultat av detta arbete där Region Jönköpings län,
Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner samverkar i en integrerad verksamhet. På
Höglandet startade motsvarande verksamhet hösten 2014 och målsättningen är att starta i
Värnamo under 2015. (5,4 miljoner kronor till Jönköping, 3,6 miljoner kronor till Höglandet,
1,8 miljoner kronor till Värnamo för 2015).
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Barnahus är en samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin och BUP
(barn- och ungdomspsykiatri) när misstanke har uppkommit om misshandel eller sexuella övergrepp
mot barn och ungdomar. I en gemensam lokal finns bland annat samtalsrum, förhörsrum, rum för
medhörning och för läkarundersökning, kombinerat lek och väntrum samt kontor. Barnahus har två
övergripande mål; dels att förstärka barns rättigheter och ge barnen bättre stöd, dels att höja kvaliteten
på genomförda utredningar så att domstolarna på bättre grunder kan fälla eller fria misstänkta
gärningsmän. Verksamheten startade våren 2014. Ambitionen är att inrätta ett barnskyddsteam på
Länssjukhuset Ryhov under planperioden.

Regionen avsätter 700 000 kr för verksamheten under 2015.
Bättre liv för sjuka äldre

I den nationella satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre” har regionen tillsammans med länets
kommuner och kommit överens om att samverka för att alla äldre ska få åldras i trygghet, med
självbestämmande och tillgång till en god vård och omsorg. Kvalitetsutvecklingen i vården
och omsorgen ska bedrivas systematiskt med hjälp av nationella kvalitetsregister. Den statliga
satsningen som avslutas i årsskiftet 2014/2015, men arbete med förbättringsområden i länet
fortsätter:
•
•
•
•
•
•
•

Sammanhållen vård och omsorg
God läkemedelsbehandling för äldre
Förebyggande arbetssätt
God vård och omsorg vid livets slut
God vård och omsorg vid demenssjukdom
Ökat inflytande
God rehabilitering efter stroke.

Gemensamma arbetsformer och mötesplatser i arbetet med Esther, Klas, Herman och Britta
fortsätter som tidigare. Samverkan ska ske på flera plan; dels internt på vårdenheterna mellan
olika professioner, dels i organiserad samverkan med andra vårdenheter och vårdnivåer inom
och utanför regionen.
Förstärkning sker med 900 000 kronor.
Patientsäkerhet

Antalet vårdskador som kan förebyggas ligger fortfarande på en alltför hög nivå. Genom att
utveckla nya arbetssätt kan vården bli mycket säkrare. Systemtänkande och delaktighet i
planering av de egna arbetsprocesserna, är liksom dokumentation, avgörande för att minimera
de mänskliga fel och misstag som leder till att patienter kommer till skada. Med en säkrare
vård kan skador undvikas, samtidigt som vårdplatser och andra resurser frigörs. Patientens
möjlighet till inflytande och delaktighet i vården är mycket viktigt för ett gott vårdresultat.
Varje patient ska känna en trygghet och tillit i att man på bästa sätt samarbetar och samverkar
i vårdkedjan och målet är att patienten hela tiden är välinformerad. För att patienter ska känna
trygghet i sluten vård arbetar regionen med en vårdplatsgaranti som innebär att
patientsäkerheten alltid prioriteras.
Med anledning av ökningen av multiresistenta utbrott bör hänsyn tas till detta vid nybyggnad
och när man tar fram städrutiner.
Region Jönköpings län är bland de ledande i Sverige och ska vara i världsklass i
patientsäkerhet. Patientsäkerhet handlar om systematisk kvalitetsutveckling där man lär
genom egna och andras positiva exempel och misstag i ett uthålligt arbete. Samverkan i
internationella nätverk och med akademiska institutioner i vår närhet pågår och
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vidareutvecklas. I säkerhetsarbetet behövs engagemang, team och tvärprofessionella
mötesplatser. Det behövs också tillgång till experter och förbättringsmetoder för att öka
tillförlitligheten i arbetsprocesserna för att ge rätt vård vid rätt tidpunkt, varje gång för varje
patient.
Säker vård – alla gånger och de 16 fokusområdena (se figur X, sidan X) utgör basen för
regionens utvecklingsarbete i patientsäkerhet Inom ramen för den nationella Stramasatsningen har regionen etablerat ett länsgemensamt arbete och mötesplatser, som fortsätter
när den nationella satsningen avslutas. Ambitionen är att minska både vårdrelaterade
infektioner och användandet av antibiotika i diagnosområden där det finns risk att de
överanvänds samt förbättra precisionen av användandet av antibiotika i de operativa
processerna.

Figur X: Pusselbitarna symboliserar de 16 områden som valts för satsningen ”Säker vård –
alla gånger”. Satsningen görs för att minska antalet vårdskador och förbättra
säkerhetskulturen inom hälso- och sjukvården.

Standardiserade arbetssätt och specialisering
Kunskapsstyrning, införande av evidensbaserat kunskapsunderlag

Hälso- och sjukvården ska vara baserad på kunskap och beprövad erfarenhet. Verksamheten
ska kännetecknas av ambitionen att erbjuda en bra och säker vård för att nå bästa möjliga
kliniska resultat. Socialstyrelsens och Sveriges Kommuners och Landstings Öppna
jämförelser har inneburit ett ökat fokus på kliniska resultat. En viktig del i detta arbete är
kontinuerlig uppföljning av kliniska resultat i de medicinska programgrupperna, med
utgångspunkt från de öppna jämförelserna. Det är angeläget att kunskapsstyrningen tar sin
plats tillsammans med tillgänglighet, patientsäkerhet och ekonomi i ledningssystemen på alla
nivåer i systemet. Ett regionalt metodråd har inrättats för att evidenspröva såväl nya som
befintliga metoder. Nya behandlings- eller utredningsmetoder bör endast undantagsvis införas
utan rapport från metodrådet eller likvärdig instans.
Nationella riktlinjer

De senaste åren har Socialstyrelsen utarbetat nationella riktlinjer för hjärtsjukvård,
diabetesvården, psykiatrivården, vård vid demenssjukdom, psykosociala insatser för personer
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med schizofreni, vård av lungcancer och rörelseorganens sjukdomar, sjukdomsförebyggande
metoder för att främja livsstilsförändring inom kost, motion, tobak och alkohol. Under 2014
fastställdes nya målnivåer och riktlinjer samt screeningprogram inom kolrektal-, bröst- och
prostatacancer samt nya riktlinjer inom missbruks- och beroende vården. Kommande arbete
med nationella riktlinjer under 2015 är bland annat riktlinjer inom astma/KOL, hjärtsjukvård,
diabetes, MS samt Parkinsons sjukdom. Arbetet inom verksamheterna kommer successivt att
anpassas till riktlinjerna, vilket kan innebär både ökade och minskade kostnader för regionen.
Nationella programråd

Regionen medverkar i flera nätverk för att utveckla kliniska kunskapsunderlag. Nationella
programråd för diabetes, stroke och astma/KOL har bildats under 2013–14. Flera programråd
är under bildande under 2015, bland annat psykisk hälsa och hjärtsvikt. Programråden tar
fram nationella kunskapsunderlag som landstingen och regionerna använder på regional och
lokal nivå. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting och Nationella
samverkansgruppen för kunskapsstyrning (NSK) med representanter för statliga myndigheter,
landsting och sjukvårdsregioner.
Kunskapsstöd

Regionen använder och utvecklar kliniska kunskapsstöd för primärvården och den
specialiserade vården. Syftet är att säkra att bästa möjliga resultat nås med så liten variation
som möjligt. Evidensbaserad praktik ger bättre produktivitet och processer som säkerställer
omhändertagande, behandling och patientsäkerhet.
Primärvårdens kunskapsstöd Fakta är ett länsgemensamt beslutsstöd i det grundläggande
medicinska vardagsarbetet som är tillgängligt via regionens webbplats. Fakta-dokument
beskriver även vad som ska utföras på olika vårdnivåer och hur vården ska följas upp.
Dokumenten tas fram av multiprofessionella grupper och fastställs av de medicinska
programgrupperna på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören.
Med erfarenheter från Fakta utvecklar regionen ett kliniskt kunskapsstöd för den
specialiserade vården tillsammans med landstingen i Östergötland och Kalmar län. En del i
samarbetet är att utveckla beslutsstödet i Cosmic och vårdenheternas användning av resultat
och statistik. Verksamheternas tillgång till resultaten från Cosmic och andra IT-system
underlättar både lärande och förbättring.
Kvalitetsregister

Sjukvårdshuvudmännen har fått ökat ansvar för de nationella kvalitetsregistren. Region i
Jönköpings län har medverkat till att starta GallRiks för gallsjukdomar och Senior alert för
vårdprevention samt är driftsansvarigt för Svenskt NjurRegister. Regionen är ledande i
utvecklingen av metoder för praktisk användning av kvalitetsregister. Regionen har det
nationella uppdraget att driva ett snabbt införande av Senior alert i alla landsting och
kommuner under tre år. Sjukvårdsregionen har även etablerat ett nationellt registercentrum
som arbetar vidare under året.
Cancervård – regionalt cancerarbete

Slutrapporten En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) påverkar landstingen i
hög grad. Rapporten har stort fokus på utveckling av regionala cancercentra för
kunskapsutveckling och forskning, men också på att stärka den patientnära vården och
vårdkedjorna med förslag på förändrad organisation regionalt och nationellt. 2011 bildades ett
regionalt cancercentra i sydöstra regionen, med en omfattande handlingsplan för att skapa
jämlik vård i regionen av högsta kvalitet. Regionsjukvårdsnämnden har slagit fast vision och
mål under planperioden för arbetet.
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Vision: ”Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det.”
Vi lovar:
• Ingen cancerpatient i regionen har väntat mer än fyra veckor på adekvat behandling.
• Alla cancerpatienter i regionen erbjuds diagnostik och behandling enligt ”Best
Practice”.
• Alla cancerpatienter är välinformerade/delaktiga i hela vårdkedjan.
• Alla patienter i livets slutskede får lika god palliativ vård oavsett bostadsort.
• Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande
screeningsprogram.
• Prioritera patientnära forskning inom cancerområdet.
Arbete med att förbättra ledtider är ett högprioriterat område inom cancervården både
avseende tidig diagnostik, vård och behandling. Men i socialstyreslen rapport Väntetider i
cancervården från 2013 framgår att väntetider fortfarande är för långa men också ojämlika i
landet. En nationell expertgrupp tillsats i syfte att ge råd för kortare väntetider inom
cancervården. Under 2015-2018 kommer ett intensifierat arbete att starta i syfte att förkorta
väntetider inom cancervården och minska de regionala skillnaderna. Standardiserade
vårdförlopp enligt dansk modell är ett förslag som komma att prövas. I samband med detta
ges ett statligt bidrag för uppbyggnad av cancersjukvården XX miljoner kronor.
Alla patienter i cancervården bör ha en individuell, skriftlig vårdplan i syfte att säkra
delaktighet och självbestämde. En generisk modell, Min vårdplan, har nationellt urarbetats av
regionala cancercentrum i samverkan tillsammans med patientföreträdare. Planen har sedan
2014 testats och ska nu fortsätta att implementeras i verksamhet.
Införande av kontaktsjuksköterskor inom cancervården pågår enligt rekommendation i
nationella riktlinjer. Kontaktsjuksköterskors funktion är att erbjuda individuellt stöd för
patienter och närstående, samordna och underlätta snabb tillgång till högkvalitativ medicinsk
och psykosocial vård genom hela patientens vårdprocess. Behov finns att utveckla denna
funktion som kontakt vid alla vårdenheter inom specialiserad vård som möter cancerpatienter
och anhöriga. Tidigare patienters och anhörigas erfarenheter tas tillvara.
Nationell nivåstrukturering av ovanliga och särskilt svårbemästrade cancersjukdomar är ett
arbete som leds av Regionala cancercentrum i samverkan tillsammans med landets
landsting/regioner. Ett identifierat område som under 2014 har prövats är kurativt syftande
kirurgi vid peniscancer, vilket från och med 2015 koncentreras till två urologiska vårdenheter
i landet.
Regionen deltar i den nationella screeningsstudien av tjocktarmscancer som startade hösten
2014 och pågår med interventioner under åren 1–5 och med fortsatt kontrollstudie år 6–15.
Regionala cancercentrum i samverkan via SKL ansvarar för genomförandet och uppföljning
av screeningsstudien och respektive landsting/region utför vårdverksamhet med koloskopier
enligt studieupplägg.
2012 beslutades att bygga två nya strålbunkrar, förbättra behandlingsrum och expeditioner
samt införskaffa en ny strålkanon och planera för utbyte av de två befintliga. Tillbyggnad av
onkologkliniken med två strålningsbunkrar planeras starta 2015.
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Under 2015 startar Skandionkliniken, ett nordiskt center för avancerad strålbehandling med
prontonterapi, med placering i Uppsala. Satsningen är nationell, med solidarisk finansiering
av alla landsting/regioner. Finansiering sker med en fast abonnemangkostnad till
Skandionkliniken som för regionen är 2,8 miljoner kronor. Utöver detta uppskattas den rörliga
delen uppgå till cirka 2,8 miljoner kronor.
Hemtagning av eftervård vid behandling av malign blodsjukdom, bland annat myelom
kommer att ske från Universitetssjukhuset i Linköping i syfte att skapa en patientnärmre
eftervård i länet. Hemtagning ökas successivt enligt planering under 2015–2016.
Onkogenetisk verksamhet

I cancerplanen påtalas behovet av utveckling inom onkogenetisk verksamhet. En
onkogenetisk mottagning finns sedan 2013 vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov.
Verksamheten är en länsövergripande resurs med uppdrag att erbjuda rådgivning till patienter
och anhöriga om ärftlighet för cancer, om onkogenetisk utredning samt att vara ett
kunskapsstöd till klinikerna. Mottagningen samverkar med den onkogenetiska mottagningen
vid Universitetssjukhuset i Linköping vid högspecialiserade utredningar med genanalys och
riskbedömning av ärftlighet för att utveckla cancersjukdom. Kunskapsspridning sker inom
området och en struktur skapas för att erbjuda hälsofrämjande insatser i samband med en
riskanalys.
Palliativ vård – vård i livets slutskede

Alla har rätt att få ett värdigt slut och att leva hela livet. Den palliativa vården bedrivs i
samspel mellan kommunerna, primärvården och specialiserad vård i Jönköpings län. Behöver
patienten vårdas på sjukhus ska det finnas kontaktvägar direkt till aktuell vårdavdelning, i
enlighet med vårdprogram.
I enlighet med nationella riktlinjer för god palliativ vård är fortsatt kompetensutveckling och
handledning av personal inom palliativ vård angelägen. Under 2014 har ett projekt initierats
för att utveckla reflektionshandledning till läkare i syfte att stödja samtal och patientmötet vid
brytpunktsamtal i palliativ vård. Projektet kommer att utvärderas under 2015.

Minskad över-, under- och felanvändning
Läkemedelsanvändning

Nya läkemedel ger möjligheter till förbättrade behandlingsresultat, men leder samtidigt till
ökade kostnader för läkemedelsbehandling, särskilt inom den specialiserade vården på
sjukhus. Regionen har en välfungerande rutin för införande av nya dyra läkemedel. Utöver
denna rutin deltar regionen aktivt i arbetet med att utveckla formerna på regional och nationell
nivå, för ordnat införande av nya dyra läkemedel (Ordnat införande i Samverkan – OtiS). En
förstärkning av budget görs med 20 miljoner kronor för nya dyra läkemedel.
Regionen eftersträvar en bättre resursanvändning genom att minska över-, under- och
felanvändning av läkemedel. Genom följsamhet till ett antal fastställda kriterier uppnås en
kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning. Successiv förbättring har skett, men det är angeläget
att även fortsättningsvis ha starkt fokus på området. Arbetet leds av regionens
läkemedelskommitté samt det nybildade läkemedelsrådet, vars mål är att stödja en medicinsk
och ekonomiskt rationell läkemedelsanvändning.
Äldre och läkemedel är ett ständigt aktuellt område för granskning, när man ska åstadkomma
en förbättrad läkemedelsanvändning. För att komma vidare inom detta område har, på
uppdrag av Läns-LAKO, en handlingsplan utarbetats i samverkan med kommunerna. Den
startade 2011 och genomförs under planperioden, uppdatering görs hösten 2014. Därutöver
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har Äldreöverenskommelsen (överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner
och Landsting om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre) inneburit ökade
insatser för att minska användningen av olämpliga läkemedel hos äldre. Mycket goda resultat
för regionen har publicerats i augusti 2014. Författningsändringar har dessutom skärpt kraven
på läkemedelsgenomgångar och rutiner för läkemedelsberättelser ska finnas på flertalet
vårdenheter. Kontakt med kommunerna har ökat med anledning av sortimentsfrågor i
särskilda boenden och genom den riskanalys som genomförs efter upptäckta risker för
patientsäkerheten med ApoDos. Ett pilotprojekt pågår.
Läkemedelsförsörjning

November 2013 togs driften av läkemedelsförsörjningen i slutenvården över. Driften är i full
gång och fungerar bra. Statistik lämnas i dagsläget inte till eHälsomyndigheten, men det är
planerat.

Snabbare spridning – Jämlik vård
Jämlik hälsa och vård

Regionen arbetar för en jämlik hälsa och vården ska tillhandahållas och fördelas på lika
villkor. Grupper med särskilda behov identifieras och uppmärksammas. FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är en viktig utgångspunkt.
Det finns behov av anpassad information som rör hälsa och svensk sjukvård för personer med
utländsk bakgrund. Hälsokommunikatörer är ett arbetssätt som används i några andra
landsting. Under 2015 startar en utredning för hur vi ska arbeta med denna fråga.
Utbildning i HBTQ-frågor liksom diplomering erbjuds verksamheter inom Region
Jönköpings län.
Spridning av goda exempel är en viktig del i förbättringsarbetet. Mötesplatser finns och
arbetsformer ska utvecklas för snabbare spridning av effektiva arbetssätt och metoder för vård
och vårdprevention.

Handlingsplan specifikt för PRIMÄRVÅRD
Primärvården är förstahandsvalet när invånaren har behov av hälso- och sjukvård under hela
livet.
Under de senaste fem åren har primärvården utvecklats starkt, med ett stort förtroende hos
invånarna. Antalet besök har ökat med 20 procent och det är en attraktiv arbets- och
utbildningsplats. Antalet ST-läkare har ökat från 56 till 95. Regionens ambition är att
primärvårdens andel av den totala vården successivt ökar och att primärvården utvecklas till
den genuina basen i hela hälso- och sjukvårdssystemet.
Satsningen på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete fortsätter. Vårdcentralerna
ska stödja goda levnadsvanor genom att erbjuda och genomföra hälsosamtal med alla
invånare som fyller 40, 50, 60 och 70 år. Nationella riktlinjer för levnadsvanor innebär ett
utökat åtagande för vårdcentralerna. Kompetensen förstärks inom både enkla råd,
motiverande samtal och kvalificerad rådgivning för levnadsvanor. Strukturer och arbetssätt
för psykisk hälsa är framtagna och genomförs under året.
Utifrån antagna länsövergripande riktlinjer för riskbruk, missbruk och beroende utvecklar
länets kommuner och regionen lokala överenskommelse. Dessa ska innehålla metoder och
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rutiner för vård och stöd till personer som har ett riskbruk eller missbrukar alkohol, narkotika,
andra beroendeframkallande medel, läkemedel, eller dopningsmedel.
Under 2014 blev det möjligt för invånarna i den sydöstra sjukvårdsregionen att välja
vårdcentral över länsgränser. När den nya patientlag som träder i kraft från1 januari 2015
gäller denna möjlighet i hela landet.
Ersättning till vårdcentralerna utifrån invånarnas vårdbehov är väsentligt. En fortsatt
utveckling av uppföljningsmodellen för vårdval inom primärvården innehåller bland annat
möjligheter till sanktioner vid kvalitetsbrister. Uppföljningen ska stimulera ett systematiskt
förbättringsarbete.
Ny avtalsperiod med vårdcentralerna startar 1 januari 2015.
Tabell X: Verksamhetens omfattning

2013
Totalt primärvård
Antal besök, läkare
Antal besök, annan
personalkategori

482 785
805 494

Tabell X: Utgiftsram primärvård

Verksamhet/utgiftsområde

Summa

2013
Utfall

2014
Budget

2015
Budget

1 559,3

1 586,7

1 624,6

Handlingsplan specifikt för SPECIALISERAD SOMATISK VÅRD
Fokus för den somatiska vården under nästa år är att ”Gå från mycket bra till bästa möjliga”
för att skapa mer värde för invånarna och minska kostnaderna. Analys visar färre läkarbesök
och sjukvårdande behandlingar, 60 fler vårdplatser och 135 miljoner kronor högre kostnader
än genomsnittslandstinget.
Aktivt arbete pågår inom områdena på sidan X. Under 2015 fortsätter satsning på dagkirurgi
och öppenvård, som på sikt kan leda till minskning av vårdplatser. Kvalitet och kostnader
följs upp kontinuerligt.
Akutsjukvården

Under 2013 utreddes ökningen av antalet besök på akutmottagningarna i länet. Utredningen
visar att ett stort antal personer som söker vård på akutmottagningen istället kunde få den på
vårdcentralen. I ett första steg görs en genomgång av hur patienter ska få sin vård på rätt
vårdnivå. Ett antal aktiviter är påbörjade. Bland annat arbetar vårdcoacher på
akutmottagningen i Jönköping för att lotsa patienter rätt. Verksamheten ska utvärderas i
början av 2015. Byte av namn och/eller flyttning av jourcentralen kan även bli aktuellt. En
översyn av befintliga kommunikationsinsatser/-vägar har genomförts, som en del i arbetet
med att påverka patientströmmarna till akuten. En plan är framtagen och olika
kommunikationsinsatser för att påverka beteendet har startat.
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Geriatriken

En översyn av de geriatriska klinikerna görs för att skapa förutsättningar för att på bästa sätt
möta invånarnas behov av en högkvalitativ geriatrisk specialistvård inom sluten- såväl som
öppen vård i samverkan med övriga specialiteter, primärvård och kommunal hälso- och
sjukvård. Geriatriken och andra specialiteter ska bli en tydligare kompetensresurs för
primärvård för att ge möjlighet till mer avancerad vård i hemmet. Flera initiativ pågår att
utveckla den geriatriska vården, som exempel mobila geriatriska team (MGT).
Överviktsenhet

Möjligheterna för ett pilotprojekt avseende överviktsenhet prövas.
Kärlbakjour

Akuta kärlkirurgiska tillstånd, såsom brustna kroppspulsåderbråck, akut kallbrand,
traumatiska kärlskador, samt komplikationer till hals- och kroppspulsåderkirurgi tillhör de
mest dramatiska som den kirurgiska vården hanterar. Särskilt riskabla planerade ingrepp är
hals- och kroppspulsåderkirurgi. Alla sådana ingrepp i länet är samlade till Länssjukhuset
Ryhov i Jönköping. Det kräver en kärlbakjour, med en utökning på 2,0 miljoner kronor. En
översyn av jourverksamhet startas under 2014 för att eventuellt kunna minska andra jourlinjer.
Dietister

Under 2014 har det skett en utökning med tre dietister. En processgrupp för dietister i programgruppen
för rehabilitering skapar möjligheter för ett utökat samarbete med genomgång av processer, arbetssätt
och prioriterade områden. Arbetet följs upp under planperioden.
Regionsjukvård

I de fall specialistsjukvården är högspecialiserad sker remittering till regionvård, i första hand
vid Universitetssjukhuset i Linköping eller till annat sjukhus för högspecialiserad vård i
Sverige. Landstingen/regionerna inom Sydöstra sjukvårdsregionen har en gemensam
regionsjukvårdsnämnd för att samordna och stärka regionens ställning inom områden av
gemensam karaktär. Regiongemensam vård vid Universitetssjukhuset i Linköping finansieras
med en fast och en rörlig del. Uppföljning sker genom redovisning av DRG (diagnosrelaterad
grupp) för slutenvården och längre fram genom KVÅ (klassificering av vårdåtgärder) för
öppenvården.
Rättpsykiatri – ökad vårdsamverkan med Vadstena i Region Östergötland från och med 2015
inom ramen för regionavtalet.
Ett regionalt centrum för sällsynta diagnoser (CSD) startar under 2015 inom Sydöstra
sjukvårdregionen. Syfte är att skapa ett bättre omhändertagande av patienter med en sällsynt
diagnos med målet att uppnå en förbättrad livskvalitet. Samordning mellan vårdgivare, stärka
kunskapsutveckling, utarbeta vårdprogram och delta i forskningsarbete och registerutveckling
är delar av centrets uppgifter. Under 2015 prövas möjlighet att i projektform tillsätta en
länskoordinator/rehabiliteringssamordnare inom sällsynta diagnoser med syfte att stärka
samordning och samverkan samt vara ett stöd för patients vårdprocess. Region Jönköpings län
bidrar totalt med 800 000 kronor för att bygga upp centret inom ramen för regionavtalet.
Vårdvalssystem

Enligt beslut i budget 2013 har ett arbete pågått med att utreda och införa vårdval i den
specialiserade vården. Det har rört sig om såväl hela specialiteter som enskilda utredningar,
undersökningar eller behandlingar.
Valfriheten kan också åstadkommas genom att underlätta för patienter och vårdgivare att välja
mellan de vårdgivare som finns idag. Samspelet mellan primärvård och specialistvård
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studeras särskilt. För leverantörer i vårdval erbjuds möjlighet att teckna avtal med regionens
enheter för medicinsk service. Leverantörer kan istället välja att teckna avtal med annan
Swedac-ackrediterad medicinsk service. Obligatoriskt krav på Cosmic och ROS eller system
kompatibla med dessa, säkrar tillgänglig information oavsett leverantör av medicinsk service.
Hösten 2013 fattades beslut om vårdval i ögonsjukvård och från april 2014 kan länets
invånare välja vårdgivare. Totalt finns sju leverantörer av ögonsjukvård i länet. Vårdval ögon
kommer att utvärderas under 2015.
Ersättningsmodell för specialiserad sjukvård

Under 2013 infördes en ny ersättningsmodell för specialiserad somatisk sjukvård med syfte
att stimulera samverkan och att pengar ska följa patienten. Ersättningsmodellen ska fungera
och utvecklas med vårdvalssystem inom specialiserad vård och primärvård. Modellen ska
vara transparant och verksamheten ska förstå på vilka grunder ersättning ges.
Den specialiserade vården ersätts enligt följande modell:
• Patient- alternativt produktionsrelaterad ersättning för utförda insatser ges i form av
DRG-ersättning, kapitering eller som fast ersättning. Denna ersättning utgör merparten
av total ersättning till specialiserad vård.
• Särskilda ersättningar för jourverksamhet, läkemedelskostnader och för särskilda
uppdrag för till exempel utbildning av AT/ST-läkare, PTP-psykologer med mera.
• Kvalitetsersättning per specialitet på länsnivå som 2014 uppgår till 3 procent.
Den av fullmäktige beslutade budgeten för området utgör tak i ersättningsmodellen.
Ny ersättningsmodell för psykiatri införs 2015.
Kvinno- och barnhälsovård samt ungdomsmottagningar ersätts med en kapiteringsmodell
samt med målrelaterad ersättning. Arbete med utveckling av denna modell pågår.
Införande och fortsatt utveckling

Modellen införs och förbättras successivt under tre år. Modellen förfinas successivt så att
ersättningen på ett bättre sätt kan stimulera arbete med prevention, kroniska grupper, de mest
sjuka äldre och vårdepisoder. Modellen behöver utvecklas för att stimulera samverkan med
primärvård och för att vård ska ges på rätt vårdnivå.
Parallellt med införande av ny modell införs och utvecklas arbete med KPP (kostnad per
patient) för att bättre beskriva kostnader för utförda insatser och få bättre underlag för kostnad
per DRG. För att verksamheten ska kunna anpassa sig för effekter av ny ersättningsmodell
kan övergångsregler användas under införandet.
Uppföljning

Månadsvis genomförs uppföljning av invånarnas konsumtion av vård samt förskjutningar
mellan öppen- och slutenvård etcetera. Månadsvis sker även uppföljning av förskjutningar
mellan olika utförare.
Tabell X: Verksamhetens omfattning

2013
Länssjukvård
Vårdtid i dagar
Antal läkarbesök
Antal besök annan personalkategori

263 155
389 446
266 501
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Tabell X: Utgiftsram specialiserad somatisk vård

2013
Utfall

2014
Budget

2015
Budget

3 996,4

4 039,2

4 166,2

Regionsjukvård

348,0

354,0

365,1

Rikssjukvård

225,5

222,5

232,3

4 569,9

4 615,7

4 763,6

Verksamhet/utgiftsområde

Länssjukvård

Summa

Handlingsplan specifikt för SPECIALISERAD PSYKATRISK VÅRD
Ersättningssystem

Under 2014 fortsatte arbetet med att ta fram underlag och förbereda införandet av ett nytt
ersättningsystem inom psykiatrin. Granskning av modellen visar att vissa justeringar måste
ske. Det nya ersättningssystemet införs 2015.
Modellen föreslås innehålla fyra olika komponenter:
• Patientrelaterad ersättning som är åtgärdsbaserad, samt fast ersättning för rättspsykiatrin.
• Särskild ersättning för ett antal olika uppdrag likt modellen för somatisk vård.
• Kvalitetsersättning enligt samma modell som för den somatiska vården.
• Eventuell ersättning för funktion för patienter med stora vårdbehov.
Allmänpsykiatri

Arbetet utifrån psykiatrins ledningsplan har fortsatt. Ett antal åtgärder har genomförts och
arbetet fortsätter inom flera områden:
• Utveckling av psykiatrins processinriktade arbetssätt har resulterat i att fyra processer
kommit igång, ytterligare någon process beräknas starta under 2015.
• Länsfunktionerna är samlade i sektionen länsspecialiserad vård.
• Neuropsykiatrin är en av psykiatrins länsövergripande processer. Man arbetar med
fokus på bland annat fokusering på utredningsförfarande. Inom området satsas resurser
på att korta köerna.
• Psykiatrin fortsätter registrering i åtta kvalitetsregister.
• Länets psykosvård är en av psykiatrins länsövergripande processer. Det finns planer
finns att på några ställen i länet pröva flexibel ACT, det vill säga team som arbetar
utifrån case management-modell.
• Samverkan med primärvården fortsätter och utvecklas med gemensamma medicinska
programgruppsmöten. Fokus på somatisk ohälsa hos psykiskt sjuka ger ökat behov av
samverkan.
• För att uppnå ”lika vård” i länet driva länsgemensamt utvecklingsarbete där
genombrottsmetodiken används.
• Den länsövergripande överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk
funktionsnedsättning utgör grunden för lokal samverkan. Den revideras under 2015.
• Inom området riskbruk, missbruk och beroende har en länsöverenskommelse tagits
fram. Den ligger till grund för lokala riktlinjer. En utredning pågår om
omhändertagande av påverkade personer.
Behovet av beroendemottagning där Region Jönköpings län och kommuner samverkar
utreds.
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Nya modeller för brukarinflytande prövas i pilotprojekt. Arbetet görs i samverkan med länets
kommuner. En person med såväl egen som anhörigerfarenhet av psykisk ohälsa har anställts i
PRIO-finansierat projekt. Huvudsyftet är att delta i arbetet med att utveckla former för
inflytande och delaktighet. Ett exempel är Hjärnkolls arbete att öka kunskap och förändra
attityder till psykisk ohälsa.
Rättspsykiatri

Behovet av rättspsykiatri varierar över åren. Regionen har ett etablerat samarbete med
rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena. Köp av rättspsykiatriska vårdplatser ska i
fortsättningen regleras inom ramen för avtalet för regionvård. Platser köps även i andra
landsting, men intentionen är att det ska minska till förmån för ett utvecklat samarbete i
regionen. I det pågående arbetet ingår att utreda om enheten i Jönköping ska inriktas mot
utslussning. Förslag till ny tvångslagstiftning (remiss hösten 2012) innebär sannolikt stora
förändringar för rättspsykiatrin. Det är dock osäkert när den nya lagen träder i kraft.
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Sedan 2007 har statliga medel avsatts för barn och unga med psykisk ohälsa. De har använts
till en allmän förstärkning av BUP samt för att öka tillgängligheten. Från 2013 ingår
tillgänglighet som ett av prestationskraven i PRIO-satsningen. Där ingår också andra krav
som berör barn- och ungdomspsykiatrin såsom framtagande av länsöverenskommelse om
samverkan kring barn och unga, registrering i adekvata kvalitetsregister, ökad kunskap om
och användning av Samordnad Individuell Plan (SIP). Insatser görs här i samverkan med
länets kommuner.
Statliga stimulansbidrag

Regeringen avsatte 850 miljoner kronor för år 2014 till riktade insatser inom området psykisk
ohälsa. Av dessa medel avsattes 692,5 miljoner för överenskommelsen mellan
Socialdepartementet och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Målgrupper för
överenskommelsen är barn och unga samt personer med allvarlig psykisk sjukdom och
långvarig psykisk funktionsnedsättning. Av de avsatta medlen är 630 miljoner kronor
prestationsbaserade (delas mellan kommun och landsting). Landsting/regioner och kommuner
som klarar grundkraven kan, om man når uppsatta mål, ta del av prestationsbaserade medel.
Tabell X: Verksamhetens omfattning

2013
Totalt psykiatrisk vård
Vårdtid i dagar
Antal läkarbesök
Antal besök annan personalkategori

66 860
24 612
110 245
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Tabell X: Utgiftsram specialiserad psykiatri

Verksamhet/utgiftsområde

2013
Utfall

2014
Budget

2015
Budget

Länssjukvård

609,4

649,4

669,8

0,4

0,4

0,4

80,9

84,1

86,6

690,7

733,9

756,8

Regionsjukvård
Rikssjukvård
Summa

Handlingsplan specifikt för ÖVRIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Ambulanstransporter med prehospital vård och sjuktransporter

Länets ambulanssjukvård är idag en väl fungerande länk i akutsjukvårdskedjan, med
sjuksköterskekompetens (flertalet med specialistutbildning) i alla ambulanser. Antalet
uppdrag fortsätter att öka kraftigt år från år; från 28 018 uppdrag 2007 till 43 000 uppdrag
2013. Detta föranledde 2013 en analys av de bakomliggande orsakerna och förslag till
handlingsplan. En organisationsförändring genomfördes under 2014 genom bildandet av en
länsklinik för ambulanssjukvården, som nu ingår i Medicinsk diagnostik.
Ambulanssjukvården har sedan länge ett ekonomiskt underskott på cirka 20 miljoner kronor.
Underskottet har successivt ökat under många år på grund av fler utomlänstransporter, höjda
lokalkostnader och en viss ökad personalbemanning. Efter analys tillförs 17 miljoner kronor
för att kunna styra verksamheten mot önskvärda resultat och god måluppfyllelse. Inriktningen
är att utveckla en organisation med gemensamma riktlinjer och arbetssätt i hela länet.
Utvecklingen av arbetssätt pågår kontinuerligt, vilket beräknas ge en besparing på 3 miljoner
kronor. En översyn görs om samverkan kan ske med länstrafik för delar av transporterna.
Region Jönköpings län har träffat avtal med SOS Alarm om ambulansdirigering. Avtalet
innefattar att vårdsamtal bedöms, prioriteras och att ambulanser dirigeras. Även
larmfunktioner för krishantering ingår i avtalet.
Avtalet gäller 2014 med möjlighet till förlängning 1+1 år. En statlig utredning har 2013
föreslagit att de funktioner som idag finns i det offentligägda SOS Alarm ska övergå i
myndighetsform från 2015, men regeringen har ännu inte fattat beslut. På orter där
inställelsetiden för ambulanser är lång, har regionen idag så kallade IVPA-larm (= I Väntan På
Ambulans) i samverkan med kommunalräddningstjänst. Det innebär att räddningstjänsten på
aktuell ort får larm via 112. Man har då möjlighet att till exempel utföra defibrillering vid
hjärtstopp i väntan på ambulans. Regionen står för kostnader för del av utbildning och
utrustning.
Funktionshinder- och hjälpmedelsverksamhet

Området omfattar övergripande funktionshinder- och hjälpmedelsfrågor, verksamhet vid
hjälpmedelscentral, audionommottagning och syncentral samt ortopedteknisk verksamhet.
Även samarbete med organisationer inom området funktionshinder och bidrag ingår.
Hjälpmedelscentralen ansvarar för hjälpmedelsförsörjning till både regionen och länets
kommuner. Det är viktigt att den sammanhållna hjälpmedelsverksamheten fungerar på bästa
möjliga sätt, för att kunna möta länsinvånarnas behov av hjälpmedel. En styrgrupp för
hjälpmedelscentralens hjälpmedelsverksamhet verkar med representanter från regionen och
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länets kommuner. Regelverket ”Hjälpmedel i Jönköpings län” är gemensamt för regionen och länets
13 kommuner Målet är att våra länsinvånare ska få samma möjlighet till hjälpmedel oavsett bostadsort
och om det är regionen eller kommunen som är huvudman i det enskilda fallet
Habilitering

Regionens habilitering spelar en viktig roll för dem som är i behov av specialiserade
habiliteringsinsatser. Kommunerna ansvarar sedan 2014 för basala habiliteringsinsatser
oavsett ålder och boendeform. Utvecklingsarbete, till följd av de nya gränsdragningar som
avtalats vid övergången till kommunal hemsjukvård, kommer att fortgå även under 2015.
Den medicinska utvecklingen med bättre neonatal- och intensivvård, samt annan kvalificerad
vård har gjort att nya behov har identifierats. Det gäller svårt sjuka barn med komplicerade
missbildningar och omfattande habiliteringsbehov. Även extremt tidigt födda barn som med
förbättrad akutsjukvård blir aktuella för många års insatser inom habiliteringen. En annan är
vuxna med Downs syndrom, muskeldystrofi och andra diagnosgrupper som tack vare den
medicinska utvecklingen lever allt längre och därmed får nya behov av vård, till exempel vid
demens. En översyn av behoven pågår.
I det nya nationella barnhälsovårdsprogram, som är under införande, kommer det att finnas
rutiner vars syfte är att tidigt identifiera autism hos små barn. Det kommer, enligt erfarenheter
från övriga landet, att generera fler remisser med frågeställning autism samt att fler barn får
diagnosen autism, med påföljande insatser från barn- och ungdomshabiliteringen.
Tillsammans med en kraftig ökning av remisser avseende autism de två senaste åren innebär
detta en stor utmaning i kapacitet och resurshänseende.
Bidrag till föreningar och organisationer inom området funktionshinder

Organisationer inom området funktionshinder, som är verksamma som läns- eller
regionförening, kan ansöka om bidrag. Föreningen ska vara medlem av en riksorganisation
som är registrerad och får statsbidrag.
Bidraget ska stödja föreningar att genom olika mötesplatser sprida information, upplysa och
delge kunskap om funktionsnedsättningar. Syftet är öka medvetenheten i samhället om
situationen för personer med funktionsnedsättningar.
Råd och stöd till personer med funktionsnedsättningar

Regionen har ansvar för rådgivning och annat stöd, enligt § 9 i LSS, verksamheten är
uppdelad i habilitering och sjukvård.
Bidrag inom folkhälsoområdet

Regionen lämnar bidrag till organisationer som arbetar för att främja folkhälsans utveckling i
länet. Bidraget kan vara organisationsstöd och/eller verksamhetsstöd. Bidrag till
nykterhetsfrämjande organisationer och idrottsrörelsen är några exempel i denna
bidragsgivning. Stöd ges även till särskilda projekt som innehåller nytänkande och kan tjäna
som förebild för andra organisationer.
Smittskydd och vårdhygien

Smittskyddet svarar för övervakningen av det epidemiologiska läget i länet för att begränsa
spridningen av smittskyddslagens sjukdomar. Totalt följer smittskyddet upp över 2 000 fall av
olika smittsamma sjukdomar. En annan del i det förebyggande arbetet är vaccinationen mot
säsongsinfluensan, ett arbete som genomförs tillsammans med främst länets vårdcentraler.
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Regionen satsar extra resurser för att kunna erbjuda hälsoundersökningar åt migranter. Målet
är att nå över 75 procent av gruppen. Många kommer från länder där tuberkulos, hepatit och
hiv är mycket vanligare än i Sverige. Antalet asylboenden och därmed antalet asylsökanden
tillsammans med antalet övriga migranter har ökat i länet och är nu över 3000 per år.
Smittskydd har öppnat en tillfällig hälsoundersökningscentral på Viebäcks asylboende för att
möta det extra behovet. Förutom hälsoundersökningar har den här gruppen ökat behov av
psykosocialt stöd och hjälp med integration i det svenska samhället. Detta ställer ett ökat krav
på sammarbetet med kommunen de kommande åren. Hos nyanlända och flyktingar upptäcks
ett stort antal tuberkulossmittade, vilket kräver förstärkning på tuberkulosmottagningen.
Vårdhygien arbetar med ett patientsäkerhetsperspektiv genom aktivt samarbete med all
vårdverksamhet inom regionen och länets kommuner. Mätningar av följsamhet till
hygienrutiner och hygienronder är exempel på aktiviteter som ger fokus på hygien i det
dagliga vårdarbetet. Från hösten 2014 har ytterligare en hygiensköterska anställts för att möta
behovet av ett mera strukturerat och formaliserat samarbete inom den kommunala vården.
För att hindra smittspridning av multiresistenta bakterier (MRB) på länets sjukhus sker en
omfattande screeningprovtagning av patienter som ska vårdas på sjukhus. Minskad
överförskrivning av antibiotika är en av de viktigaste åtgärderna för att komma tillrätta med
resistensutvecklingen. Regionen stärker detta arbete ytterligare genom ta över finansieringen
av Strama-gruppens arbete (samverkan mot antibiotikaresistens). Gruppens arbete har tidigare
varit finansierat med resultatstyrt stadsbidrag.
Att minska antalet vårdrelaterade infektioner är ytterligare en viktig patientsäkerhetsfråga. En
postoperativ sårinfektion eller sjukhusrelaterad tarminfektion förlänger både lidandet och
vårdtiden för den enskilde patienten.
Den totala utökningen av budget för smittskydd och vårdhygien är 3 miljoner kronor.
Riskhantering och krisberedskap

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS
2013:22) beskrivs vilka förmågor och obligatoriska funktioner som ska finnas i Region
Jönköpings län.
För att ha en god förmåga vid kris- och katastrofmedicinska händelser krävs planläggning,
utbildning och övningar. Risker och sårbarheter samt förmågan måste analyseras fortlöpande
och vara grunden för planeringsarbetet. Detta arbete genomförs delvis genom
projektanställningar med hjälp av särskilt bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB).
För att trygga en god ledning och hantering av allvarliga händelser, finns den kris- och
katastrofmedicinska beredskapsplanen för allvarliga och extraordinära händelser, som är
antagen av landstingsfullmäktige. Under hösten 2014 och våren 2015 genomförs risk- och
sårbarhetsanalyser, vilka ska ligga till grund för en uppdatering av den kris- och
katasstrofmedicinska beredskapsplanen under 2015.
Samarbetet med andra myndigheter och aktörer har fördjupats under senare år och även
prövats vid flera händelser. Särskilda ledningslokaler finns hos räddningstjänsten och SOS
Alarm i Jönköping, för både samverkan och särskild sjukvårdsledning på regional nivå.
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Under hösten 2014 och våren 2015 sker viss förstärkning av teknisk infrastruktur ske med
bland annat förstärkt reservkraft för säker elleverans till serverhall på Rosenlundsområdet i
Jönköping. Denna investering finansieras till hälften med ett riktat statsbidrag.
Forskning och utveckling för hälso- och sjukvård

Forskning och utveckling (FoU) är en viktig del i en kunskapsorganisation och regionen har
därför, under lång tid, satsat på forskarutbildning, seminarieverksamhet och bibliotek. Vidare
finns resurser i form av tid för FoU-arbete samt medel till resor och kursavgifter. Det årliga
regionala forskningsanslaget för Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS) debiteras
landstingen/regionerna utifrån andelen invånare. Andelen för Region Jönköpings län är cirka
fyra miljoner kronor. Från FORSS går projektmedel tillbaka till länet för forskning och
utveckling.
Tillförande av nya forskningsmedel för att stödja klinisk behandlingsforskning är ett område
som prioriteras nationellt. Region Jönköpings län ska bidra med 2,7 miljoner kronor 2015 och
2016. Betydande forskning förekommer inom regionens verksamhetsområden, främst inom
sjukhusvården, primärvården och tandvården. Futurum – akademin för hälsa och vård har till
uppgift att ge kunskapsstöd i vardagsarbetet. Inom Futurum finns också möjlighet till
forskarutbildning.
Jönköpings Academy for Improvement of Health and Welfare som skapats tillsammans med
Högskolan och länets kommuner erbjuder bland annat magister- och masterprogram i
kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg.
Avgiftsnivåer

Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas i intranätet, på Landstingets webbplats lj.se som 1
januari 2015 byter webbadress till rjl.se (Region Jönköpings län), samt i särskild bilaga till
budgeten.
Tabell X: Verksamhetens omfattning

2013
41 556
14 361

Antal ambulanstransporter
Hjälpmedelsutprovningar

Tabell X: Utgiftsramar övrig hälso- och sjukvård (miljoner kronor)

Verksamhet/utgiftsområde
Ambulans- och sjuktransporter
Sjukresor
Handikapp/hjälpmedelsverksamhet
Folkhälsofrågor 1)
FOU
Övrigt
Summa

2013
Utfall
151,2
58,7
109,2
34,2
5,0
131,3
489,6

2014
Budget
135,3
61,0
107,9
5,6
79,0
63,5
452,3

2015
Budget
156,6
62,8
110,3
6,7
83,9
70,1
490,4

1) Från och med 2014 ingår bidrag från sjukskrivningsmiljarden.
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INVESTERINGAR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD INKLUSIVE TANDVÅRD
För den specialiserade vården och primärvården som drivs i Regionens regi föreligger
förutom reinvesteringar/nyinvesteringar i utrustning även behov av lokalmässiga förbättringar
för att lokaler ska vara ändamålsenliga.

Akutsjukhusen
Efter beslut i landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse pågår omfattande investeringar
inom alla tre akutsjukhusen.
På Höglandssjukhuset genomförs ny- och ombyggnation i sex etapper som sträcker sig till
slutet av detta årtionde. För närvarande pågår etapp fem som omfattar nybyggnad av hus 37
som inkluderar lokaler för bland annat operation och intensivvård, mottagningslokaler för
ortopedi, barn- och ungdomsmedicin samt apotek.
Inom Värnamo sjukhus har vårdavdelningar inom kirurgi, medicin, geriatrisk rehabilitering
och ortopedi byggts om under de senaste åren. Nu pågår arbete med att förbereda en
nybyggnation för operation där upphandling av entreprenör beräknas ske i början 2015. Under
2015 påbörjas bedömning kring åtgärder för att förbättra lokalstandarden för den psykiatriska
verksamheten.
Inom Länssjukhuset Ryhov pågår investering i lokaler för onkologiska kliniken. Under året
har arbete med en översiktsplan startat som utifrån framtida vårdbehov ska beskriva vilka
investeringar i lokalförbättringar som behövs på länssjukhuset.
Primärvård och tandvård
Vårdcentral på Råslätt

Nuvarande vårdcentral som omfattar primärvård, folktandvård och psykiatrimottagning
etablerades i nuvarande lokaler 1985. Sedan dess har en del mindre ändringar gjorts genom att
lägenheter i samma hus byggts om till vårdlokaler.
Vårdcentralens verksamheter har idag inte tillgång till ändamålsenliga lokaler som uppfyller
krav på tillgänglighet och vårdstandard.
Arbete pågår tillsammans med Jönköpings kommun om klarläggande kring mark och
utformningen av ny vårdcentral. Landstingsstyrelsen/regionstyrelsen fattar under hösten eller
tidigt 2015 beslut om att bygga ny vårdcentral.
Inom vårdcentralen etableras en familjecentral.
Ombyggnad av Folktandvården Vetlanda

Kliniken etablerades för mer än 30 år sedan och då inga större ombyggnader genomfört under
åren, behöver lokalerna byggas om för att motsvara dagens behov. Behovet är främst att öka
tillgängligheten, men också att förbättra klinikens logistik.
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Tabell X: Utgiftsramar Hälso- och sjukvård (sammanfattning)

Verksamhet/utgiftsområde

2013
Utfall

2014
Budget

2015
Budget

Primärvård

1 559,3

1 586,7

1 624,6

Specialiserad somatisk vård

4 569,9

4 615,7

4 763,6

Specialiserad psykiatrisk vård

690,7

733,9

756,8

Tandvård

202,5

228,1

224,5

Övrig hälso- och sjukvård

489,6

452,3

490,4

75,5

144,1

153,6

35,6

38,0

7 796,3

8 051,5

Andel av gemensamma
kostnader
Andel av politisk verksamhet
Summa

7 587,5
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TANDVÅRD
Ansvaret för tandvård regleras i tandvårdslagen, som säger att landstingen har ett
övergripande ansvar som omfattar all tandvård – både den offentligt drivna och den privat
drivna. Landstingen är också skyldiga att planera all tandvård, oavsett vem som är huvudman
eller som utför den.
Enligt lagen ska folktandvården svara för
 regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar, till och med det år
de fyller 19 år
 specialisttandvård för vuxna
 övrig tandvård för vuxna i den omfattning som Landstinget bedömer lämpligt.
Landstingen ska dessutom se till att det finns tillräckliga resurser för patienter med särskilda behov av
tandvårdsinsatser och att patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård.

Allmäntandvård bedrivs på en marknad där producenter och konsumenter möts och där pris
och kvalitet styr vårdens omfattning. Prissättningen för tandvårdsbehandlingar är i princip fri.
Etableringsfrihet och konkurrens råder mellan olika aktörer. Allmäntandvård för vuxna
finansieras av patientavgifter och ersättning från tandvårdsförsäkringen. Barntandvården
finansieras av barntandvårdspeng.
Region Jönköpings län är genom Folktandvården en stor producent av tandvård. Det innebär
att regionen uppträder i olika roller inom tandvården – både som ”beställare” och ”utförare”. I
och med att tandvården drivs på en marknad där det är konkurrens mellan olika vårdgivare, är
det viktigt regionen agerar på ett konkurrensneutralt sätt och att regionens olika roller är
tydliga såväl organisatoriskt som ekonomiskt.
Utan att frångå krav på konkurrensneutralitet, finns det skäl att ge specifika ersättningar till både
Folktandvården och privattandvården, för åtaganden som inte har full kostnadstäckning genom
tandvårdsförsäkringen, barntandvårdspeng eller patientavgifter. Det kan bland annat gälla uppdrag
inom områden som geografisk tillgänglighet och prevention, samt riktade insatser för speciella
diagnosgrupper. Inom barntandvården har Folktandvården ett särskilt uppdrag för kollektiva insatser,
som finansieras med en särskild folktandvårdsspecifik ersättning.
Tabell X: Verksamhetens omfattning

Allmäntandvård
Barn- och ungdomar - antal behandlade
år
Vuxentandvård - antal behandlade 1)
Specialisttandvård
- antal behandlade

2012

2013

2014
plan

60 231

58 636

57 275

91 439

89 900

89 316

8 527

7 003

11 890

5 451
3 807

4 753
3 855

4 700
4 000

Tandvård för personer med särskilda
behov
- antal munhälsobedömningar
- antal patienter nödvändig tandvård
1) Uppgifterna för antal behandlade vuxna gäller enbart Folktandvården.
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Perspektiv: Medborgare och kund
Tandvårdens mål är bra munhälsa på lika villkor för länets befolkning. Sambandet mellan tandhälsa
och allmän hälsa blir allt tydligare. Därför är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet viktigt för
alla patientgrupper.
Inom allmäntandvården kan både vuxna, barn och ungdomar fritt välja vårdgivare.
Redovisning av epidemiologiska data för barn och ungdomar 3–19 år inkluderar både Folktandvården
och privattandvården.
Vård och behandling ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.
Tillgänglighet och bemötande ska prioriteras.

Strategiska mål:

Bra munhälsa. God tandvård

Framgångsfaktor:

Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå
hälsoeffekter hos befolkningen.

Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2015

Resultat 2012

Resultat 2013

Andel kariesfria 19åringar

IT-systemet T4

45 %

43 %

42 %

IT-systemet T4

20 %

Nytt mål 2015

Nytt mål 2015

Resultaten kommer att
redovisas i andel
kvinnor och andel män.
Andel av
revisionspatienter som
har frisktandvårdsavtal.
Resultaten kommer att
redovisas i andel
kvinnor och andel män.

Framgångsfaktorer:

God tillgänglighet och bra bemötande

Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2015

Resultat 2012

Resultat 2013

Möjlighet att få tid för
undersökning utan akut
behov inom 60 dagar
(inom egna kommunen)

Förfrågan till samtliga
kliniker

100 %

100 %

100%

Antal remisspatienter,
specialisttandvården,
som väntat mer än 60
dagar

T4/Diver

0

332 patienter

324 patienter

Täckningsgrad för den
uppsökande
verksamheten
(munhälsobedömning)

Statistik

90 %

91 %

81%

Andel berättigade
(kvinnor och män med
intyg om nödvändig
tandvård) som fått
eventuell tandvård
utförd

Statistik

Bättre än föregående år.

Andel nöjda kvinnor
och män

Enkäter
(enbart
Folktandvården)

100 %

Nytt mål 2014

Nytt mål 2014

97 %

98 %
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Perspektiv: Process och produktion
Arbetet med att förbättra kvalitet och säkerhet i vården ska fortsätta, genom att det kliniska
förbättringsarbetet prioriteras. Folktandvården har börjat rapportera till ett nationellt
kvalitetsregister för karies och paradontit (SKaPa). Registret är under införande, men kommer
i framtiden ge underlag för verksamhetsutveckling och stöd till utveckling av nationella
riktlinjer.
God tillgång på tandvårdspersonal kräver fortsatta satsningar på rekrytering av både
nyutbildad och erfaren personal. Samarbete mellan allmäntandvård och specialisttandvård är
viktigt för kunskapsöverföring och utveckling och ska vara en naturlig del i verksamheten.

Strategiskt mål:

Effektiva arbetsprocesser

Framgångsfaktor:

Säker tandvård

Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2015

Vårdhygien: Rätt klädd
och basala
hygienrutiner

Intern
stickprovskontroll
(Folktandvården)

100 %

Resultat 2012

Resultat 2013

Rätt klädd 100%

Rätt klädd 100%

Hygienrutiner 84%

Hygienrutiner 87%

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Odontologiska institutionen ska vara ett ledande centrum – såväl nationellt som internationellt
– för specialistutbildning och annan kvalificerad efterutbildning av tandvårdspersonal.

Strategiskt mål:

Bästa möjliga tandvård

Framgångsfaktor:

Kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete

Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2015

Genomförda
förbättringsarbeten

Andel genomförda
förbättringsarbeten
enligt rutin.

75 %

Resultat 2012
Nytt mått för 2014

Resultat 2013
Nytt mått 2014

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

Kostnadseffektiv tandvård

Framgångsfaktorer:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2015

Resultat 2012

Resultat 2013

Nettokostnad per
verksamhetsområde

Ekonomisystem

Inte överstiga budget

Allmäntandvård
barn - 9 mnkr
vuxna -6 mnkr

Allmäntandvård
barn - 2 mnkr

Produktivitet mätt som
produktionspoäng i
förhållande till arbetade
timmar
(folktandvårdens
allmäntandvård)

Ekonomisystem/T4

Förbättrad produktivitet
jämfört med tidigare år

Oförändrad

8%

Handlingsplan
Tillgänglig vård är en viktig grundförutsättning för regionens övergripande befolkningsansvar
och mål om god tandvård. I begreppet ”god tillgänglighet” ingår olika delar som kort väntetid
för att få komma till en tandläkare, ökad tillgänglighet med längre öppettider och service alla
vardagar samt rimligt avstånd till närmaste klinik. I budget 2009 lades förutsättningarna för
Folktandvårdens klinikstruktur fast. Kliniker som saknar ekonomisk bärkraft, och enligt dessa
förutsättningar inte ska avvecklas, finansieras med en särskild ersättning. Denna kostnad är
beräknad till 2 miljoner kronor för 2015.
En utmaning inför framtiden är att ha kompetent och utbildad personal på tandvårdsklinikerna
i länet. Avgångarna inom tandläkar- och tandsköterskekollektivet är större än den tillgång på
kompetens som finns att rekrytera. Den förväntade förbättringen av tandhälsan väntas inte
kunna balansera denna efterfrågan på personal. En åldrande befolkning, där allt fler har egna
tänder allt högre upp i åren, ställer stora krav på en professionell vård och omsorg om
munhälsan hos den äldre individen. Den ökande flyktingströmmen till länet kommer att kräva
resurser, kompetens och tillgänglighet. För att möta kompetensbrister måste nya arbetssätt
utvecklas så att rätt kompetens används inom olika områden.
Folktandvården är en stor producent av tandvård i länet och tillhandahåller tandvård till drygt
184 000 länsinvånare. Folktandvårdens prissättning har därför stor betydelse för situationen
på tandvårdsmarknaden. Ur ett medborgarperspektiv är målet med prissättningen att
länsinvånarna ska erhålla tandvård med hög kvalitet till rimlig kostnad. Samtidigt som krav på
konkurrensneutralitet förutsätter att prissättningen baseras på självkostnad. Tandvårdspriserna
höjdes senast 1 januari 2014. För att finansiera pris- och löneökningar höjs Folktandvårdens
priser 1 januari 2015 med i genomsnitt 2 procent.
I självkostnaden för Folktandvården ska av konkurrensskäl mervärdeskatt ingå, trots att den
kommunala sektorn har generell avdragsrätt för mervärdesskatt. Avdragsrätten redovisas
därför tekniskt som en intäkt utanför Folktandvården. För 2015 är denna beräknad till 18
miljoner kronor.
Allmäntandvård vuxna
För att patienter ska känna förtroende för tandvården och bli nöjda, krävs bra bemötande och
bra omhändertagande. Alla patienter inom Folktandvården ska informeras om
behandlingsalternativ, kostnad, tidsåtgång med mera. Arbetet med att förbättra
tillgängligheten ska fortsätta. Värdet för kunden ska mätas genom kundenkäter.
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Drygt 40 procent av länets 19-åringar har varken fyllningar eller kariesskador som behöver
lagas när de lämnar den organiserade barn- och ungdomstandvården. För att den tandhälsa
som den fria barn- och ungdomstandvården åstadkommit inte ska riskeras, är arbetet med att
öka abonnemangstandvården viktigt. Det är önskvärt att Frisktandvård, den vårdmodell för
abonnemangstandvård med tandvård till fast pris som Folktandvården i Jönköpings län infört,
sprids på tandvårdsmarknaden.
Vuxentandvårdens utgiftsram på 8,3 miljoner kronor avser kostnader för läkemedel,
utbildningsansvar och tolkkostnader som inte finansieras genom tandvårdstaxan samt
ersättning till Folktandvården för vuxentandvårdens underskott vid tre underskottskliniker.
Allmäntandvård barn och ungdomar
Den långsiktiga målsättningen för barn och ungdomars tandhälsa är att hålla tänderna fria från
karies, och munhålan i övrigt fri från sjukliga förändringar. Medfödda och förvärvade
defekter och tandställningsfel ska korrigeras till tillfredsställande funktion och utseende.
Folktandvården har, tillsammans med hälso- och sjukvården, ansvar för att informera om
tobakens och kostens inverkan på den allmänna hälsan och munhälsan. I Jönköpings län
omfattar barn- och ungdomstandvården ett totalt åtagande på cirka 68 000 personer i åldern
3–19 år.
2013 översteg Landstingets kostnad för barntandvård riket med 390 kronor, vilket för de
68 000 3–19-åringarna innebär cirka 25 miljoner kronor. Sedan 2013 pågår en anpassning av
kostnaderna motsvarade 5 miljoner per år. Utan att äventyra den goda tandhälsan för barnoch ungdomar är det rimligt att kostnaderna sänks i motsvarande grad även för 2015. Det
innebär att barntandvårdspengen sänks med 19 kr till 1 216 konor. Regionstyrelsen ska
differentiera vårdpengen utifrån att tandhälsan varierar i länet. Den särskilda ersättningen till
allmäntandvården för tandreglering som utförs efter bedömning och godkännande av
specialisttandläkare avvecklas helt.
Folktandvården har under många år tillsammans med andra aktörer genomfört ett
framgångsrikt systematiskt och aktivt folkhälsoarbete, med målet att förbättra barn och
ungdomars hälsa. För Folktandvårdens preventiva arbete inom barnhälsovård, förskola,
grundskola och gymnasium ges en särskild ersättning på 9,3 miljoner kronor.
I utgiftsramen ingår 3,7 miljoner kronor för Folktandvårdens och privattandvårdens kostnader
för utbildningsansvar, läkemedel, tolkkostnader samt ersättning till Folktandvården för
underskottskliniker.
Tandvård för personer med särskilda behov
Region Jönköpings län har ansvar för att patienter med särskilda behov av tandvårdsinsatser
och att patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård. Det är personer i särskilda
boenden, hemsjukvårdspatienter och personer som omfattas av lagen om stöd och service till
funktionshindrade.
Med giltigt intyg erbjuds dessa patientgrupper kostnadsfri munhälsobedömning (uppsökande
verksamhet) och nödvändig tandvård. Nödvändig tandvård ske ges även till andra
patientgrupper om det är ett led i sjukdomsbehandling. Den tandvård som här avses är
exempelvis infektionssanering inför vissa kirurgiska ingrepp. Från och med 1 januari 2013
ansvarar landstingen/regionerna även för personer som har stora behov av tandvård på grund
av långvariga sjukdomar eller funktionshinder.
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Munhälsobedömning är avgiftsfri. Omkring 5 900 personer tackade ja till erbjudandet om
munhälsobedömning och 81 procent fick bedömning (4 753 personer).
För nödvändig tandvård och tandvård som är ett led i sjukdomsbehandling och ges till vissa personer
med långvariga sjukdomar eller funktionshinder betalas öppenvårdsavgift. Denna tandvård omfattas
inte av tandvårdsförsäkringen, utan finansieras helt av regionen inom ramen för hälso- och
sjukvårdens högkostnadsskydd.
Det är en stor utmaning att alla personer som har ”Intyg om nödvändig tandvård” får sitt
tandvårdsbehov bedömt och eventuell tandvård utförd. Antalet personer med intyg uppgick 2013 till
cirka 7 700, varav cirka 50 procent erhöll tandvård.
En framgångsfaktor för att fler personer med särskilda behov får eventuell tandvård tillgodosedd är att
den kan ges i nära anslutning till boendet. Arbetssätt med mobil enhet tillämpas i viss omfattning och
den utvärdering som gjorts visar att verksamheten är bra för patienterna, men kostnaden blir högre än
traditionell behandling på klinik.

Specialisttandvård
Länsinvånarnas behov av specialisttandvård tillgodoses huvudsakligen genom Folktandvårdens
odontologiska institution. Konsultation och kompetensstödjande arbete gentemot allmäntandvården är
ett är viktigt arbete för att öka allmäntandvården möjligheter till ett bredare omhändertagande. Ett led i
detta arbete ska vara att specialisttandvård också utförs av specialister på allmäntandvårdskliniker.
Odontologiska institutionen har ett nationellt uppdrag att utbilda specialisttandläkare. Utbildning sker
inom specialiteterna endodonti, bettfysiologi, odontologisk radiologi, oral kirurgi (käkkirurgi), oral
protetik, ortodonti, parodontologi och pedodonti. Totalt omfattar det nationella uppdraget tolv platser.
Antalet patienter som behandlas inom specialisttandvården har varit relativt konstant de senaste åren.
En ökad efterfrågan kan väntas eftersom befolkningen blir äldre och drabbas av sjukdomar som kan
påverkas av bristande munhälsa. Detta kan innebära behov av att disponera om resurser inom
specialisttandvården till förstärkning av sjukhustandvården i östra och södra länsdelen.
Region Jönköpings län är ett av de landsting som avsätter mest resurser för specialisttandvård.
Skillnad i nettokostnad mot ett genomsnitt för riket var 2013 cirka 55 kronor vilket motsvarar en
kostnad på knappt 20 miljoner kronor. Under 2014 genomförs en kostnadsanpassning på 5 miljoner
kronor som ska följas av ytterligare 5 miljoner kronor 2015.
I budgeten för 2014 genomförde landstingsstyrelsen en förändring av ersättningssystem för
specialisttandvården med uppdragsbeskrivning och därtill kopplad ersättning för områdena
• tandvård som inte kan finansieras genom intäkter från patient och försäkring
• forskning och utveckling
• utbildning av specialisttandläkare med flera.
Tabell X: Utgiftsramar (miljoner kronor)
Verksamhet/utgiftsområde

2013
Utfall

2014
Budget

2015
Budget

Allmäntandvård
- barn och ungdomar
- vuxna

104
2

97,9
6,9

96,0
8,3

Specialisttandvård 1)

93

106,3

104,5

Tandvård för personer med särskilda behov

23

35,0

33,7

-19

-18,0

-18,0

Mervärdeskatt

Summa
203
228,1
224,5
1) Från 2014 ingår kostnader 4,6 miljoner kronor för operation/narkossjukvård – tidigare del av specialiserad somatisk vård.
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Regional utveckling
Regional tillväxt är en viktig förutsättning för att visionen För ett bra liv i en attraktiv region
ska förverkligas.
Region Jönköping län verkar inom områden som är avgörande för människors liv och hälsa,
men också områden som ger länet förutsättningar för tillväxt och utveckling. Sambanden
mellan dessa områden är starka. Människor väljer att leva där det finns jobb, utbildning, en
god livsmiljö, kultur och möjlighet att kunna pendla till arbete, skola och fritidsaktiviteter.
Där människor bor finns samtidigt behov av hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utbildning
och kultur. Länets företag behöver välutbildade medarbetare och en bra infrastruktur.
Regionalt utvecklingsansvar

Utöver det ansvar som Landstinget sedan tidigare haft inom hälso- och sjukvård och regional
utveckling så utökas ansvaret 2015, efter beslut i Sveriges riksdag, med ett regionalt
utvecklingsansvar enligt lag SFS 2010:630. Detta innebär bland annat:
• Inom området regionalt tillväxtarbete

- utarbeta och fastställa strategi för länet utveckling och samordna insatser för
genomförande av strategin
- fatta beslut om vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete
- följa upp och utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultat av tillväxarbete
- skapa arenor/kompetensplattformar för möten mellan olika aktörer med syfte att
matcha arbetsmarknadens behov med kompetensutbudet i regionen.
- bereda strukturfondsärenden och deltagande i strukturfondspartnerskap.
•

Inom området transportinfrastruktur

- fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
•

Inom området samverkan och samråd

- samverka med länets kommuner, länsstyrelse och övriga statliga myndigheter samt
berörda organisationer och näringsliv.
En bred och stark samverkan mellan regionens aktörer är en förutsättning för en positiv
utveckling och tillväxt som gör länet livskraftigt och ger grund för att långsiktigt kunna
tillgodose befolkningens behov. Arbetet i tillväxtråd och kompetensråd ska utvecklas
tillsammans med länets aktörer. Inför beslut om att Landstinget får ett regionalt
utvecklingsansvar har formerna för länssamverkan stärkts. Speciellt gäller detta samverkan
med länets 13 kommuner.
Allmänhetens stöd för det demokratiska styrelsesättets grundprinciper är starkt. Demokrati är
emellertid inte ett politiskt mål som kan åstadkommas en gång för alla. Demokratifrågorna
måste ständigt hållas aktuella. I detta sammanhang är det viktigt att även betona
folkrörelseperspektivets betydelse för den framtida samhällsutvecklingen.
Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Jönköpings län, anger inriktning för regionens
utvecklings- och tillväxtarbete för att länet fram till 2025 ska bli framgångsrikt och växande.
De resurser som avsätts och de insatser som görs av Region Jönköpings län, staten, länets
kommuner och EU ska vägledas av prioriteringar i utvecklingsstrategin. Utvecklingsstrategin
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anger ett långsiktigt mål – En snabbare, öppnare och smartare region, vilket sammanfattar
vad som ska åstadkommas.
•

Den snabba regionen är flexibel och tillgänglig. Vi rör oss och agerar i ett globalt
samhälle. Vi kan snabbt upptäcka, möta och anpassa oss till förändringar i vår
omvärld. Vi har tillgång till snabb och säker IT. Tillgängligheten till regionens alla
delar är god med många tvärförbindelser. Med snabba, enkla och effektiva transporter
kan vi ofta och lätt ta både människor och varor från en plats till en annan, inom
regionen och över länsgränserna på ett miljömässigt hållbart sätt.

•

Den öppna regionen är en enad och dynamisk region som tillsammans agerar kraftfullt
och där tillgänglighet är ett nyckelord. Vi ser till hela regionen, men är också
medvetna om varandras särdrag och olika förutsättningar. Vi ser gränsöverskridande
samarbete som en förutsättning för utveckling, både när det gäller geografi och
verksamhet. Regionen är öppen, tolerant och gränslös – för alla människor, för varor,
tjänster och kapital.

•

Den smarta regionen kännetecknas av klokskap, kunskap och kompetens. Vi satsar på
ny grön teknik, utbildning och forskning. Vi tar tillvara den potential och livskraft som
finns i regionen och vi använder våra resurser smart och effektivt för att minimera
negativa effekter på klimat och miljö och uppnå en hållbar utveckling. Vi tar tillvara
erfarenhet, kunskap och färdigheter hos både kvinnor och män, unga som gamla, med
eller utan funktionsnedsättning och hos personer med olika etniska bakgrunder och
kulturer.

Utifrån den regionala utvecklingsstrategins långsiktiga mål omsätts strategin till arbete inom
två målområden (insatsområden):
•
•

Målområdet Näringsliv
En konkurrenskraftig industriregion med breddat näringsliv med betoning på
kunskapsintensiva företag.
Målområdet Livsmiljö
En global livsmiljö som präglas av ekologiskt, socialt och kulturellt ansvarstagande.

Det fortsatta arbetet med den regionala utvecklingsstrategin handlar om att i dialog med länets
olika aktörer och genom egna insatser skapa aktiviteter inom strategins målområden.
Regionens egna resursinsatser och handlingsplaner redovisas i det följande.

UTBILDNING
Tillgång och möjligheter till utbildning är viktigt för individers utveckling, men minst lika
viktigt för en regions utveckling. Dagens samhälle med ständiga krav på nya eller förbättrade
kompetenser, ställer krav på en väl utbyggd utbildningsverksamhet med både bredd, djup och
kvalitet.
Region Jönköpings län har för närvarande ekonomiska åtaganden för högskoleutbildning och
folkhögskoleutbildning. Dessutom är regionen, på uppdrag av länets kommuner, huvudman
för gymnasieskolans naturbruksprogram.
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Folkhögskoleutbildning
I det livslånga lärandet har folkbildningen genom folkhögskolorna en viktig roll att fylla.
Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer. Den enskilda skolan har stor frihet att
utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Den har också möjlighet att
göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos elever.
Basen för folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är
avsedd för dem som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. En allt större del av de
svenska folkhögskolornas kursutbud inriktas dock på särskilda kurser i till exempel musik,
mediekunskap, teater, friskvård och entreprenörskap. Även rena yrkesinriktade kurser erbjuds,
som till exempel fritidsledare, dramapedagog och kantor. Folkhögskolorna spelar en stor roll
för utbildning av personer med kort utbildning, invandrare och personer med
funktionsnedsättningar.
Folkhögskoleutbildningen finansieras huvudsakligen av statliga medel och bidrag från
landstingen/regionerna.
Tabell X: Elevveckor – folkhögskoleutbildning

Egna folkhögskolor
Övriga folkhögskolor
Summa

2012

2013

13 185
32 964
46 149

13 267
35 871
49 138

2014
prognos
12 700
35 600
48 300

2015
plan
12 500
35 600
48 100

Högskoleutbildning
En högskola med starkt stöd från Region Jönköpings län, länets kommuner och näringslivet är
en betydelsefull faktor för en regions tillväxt. En fortsatt positiv utveckling av Högskolan i
Jönköping är angelägen.

Gymnasieutbildning
På uppdrag av länets kommuner genomför regionen naturbruksutbildning, inom ramen för
gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal med kommunerna gäller till 31 december
2016.
Förutom utbildning, är naturbruksgymnasierna också en regional mötesplats för forskning,
näringsliv, organisationer och andra som söker kunskap inom naturbruk och utveckling av
landsbygdsföretagande.
Tabell X: Elevveckor – gymnasieutbildning

Gymnasieutbildning
Uppdragsutbildning
Summa

2012

2013

14 440
4 950
19 390

13 500
5 500
19 000

2014
prognos
12 700
4 900
17 600
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Perspektiv: Medborgare och kund
Strategiskt mål: Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud med
hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och
arbetsmarknadens behov.
Framgångsfaktorer: Behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas dimensionering och
inriktning.
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2015

Resultat 2012

Förstahandssökande i
förhållande till antal
utbildningsplatser
(gymnasieskolan)
– könsuppdelas

Statistik

≥ 1,0

Sökande per
utbildningsplats
(folkhögskolan)
– könsuppdelas

Statistik

≥ 2,0

Andel nöjda elever
(gymnasieskolan)
– könsuppdelas

Enkät

≥80 %

Nytt mått 2015

Andel nöjda deltagare
(folkhögskolan)
– könsuppdelas

Enkät

≥80 %

Nytt mått 2013

0,9

Nytt mått 2013

Resultat 2013
0,9

2,0

Nytt mått 2015

92 %

Mål och mätning avser Landstingets egna skolor

Perspektiv: Process och produktion
Strategiskt mål: Eleverna ska slutföra sin utbildning.
Framgångsfaktor:

Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov.

Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2015

Andel, elever som
slutför sin utbildning
-naturbruk
1) Från 2015 mäts
elever som slutför med
godkänd examen

Statistik

95 %

Andel deltagare som
slutför kurs inom
folkhögskolan
- könsuppdelas

Statistik

Redovisas 2015

Resultat 2012

Resultat 2013

89 %

97 %

Nytt mått 2015

Nytt mått 2015
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Perspektiv: Lärande och förnyelse
Strategiskt mål: Organisation och medarbetare som utvecklas i takt med
nya krav.
Framgångsfaktor:

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

Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2015

Andel lärare med
ämnes- och pedagogisk
behörighet
(gymnasieskolan)

Manuell rapportering

≥ 90 %

Andel lärare med
pedagogisk utbildning
(folkhögskolan)

Manuell rapportering

≥ 75 %

Resultat 2012
80 %

Nytt mått 2015

Resultat 2013
89 %

Nytt mått 2015

Perspektiv: Ekonomi
Strategiskt mål: Verksamheten ska kännetecknas av en god hushållning
av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Organisationsutveckling för ökad produktion och effektivitet
Kunskap om prestations- och kostnadsutfall
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2015

Kostnad per elevvecka
– folkhögskolor

Ekonomisystemet

Kostnadsökning ≤ vägt
index (förutsatt samma
inriktning)

Kostnad per elevvecka
– gymnasieskolan

Ekonomisystemet

Ekonomi i balans

Ekonomisystemet

Resultat 2012

Resultat 2013

Uppfyllt

Inte uppfyllt

Kostnadsökning ≤ än
index

Nytt mått 2013

Inte uppfyllt

Nettokostnaden per
verksamhetsområde
≤ budget

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Handlingsplan
Folkhögskoleutbildning
Folkhögskoleutbildningens omfattning 2015 ska i stort ligga på samma nivå som 2014.
För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts fast 2013 och
som innebär kultur för Sörängens folkhögskola och folkhälsa för Värnamo folkhögskola.
Finansiering av folkhögskolor sker i huvudsak genom ersättning baserad på elevvecka.
• Ersättningsnivån och maximalt finansierade veckor på egna och rörelsedrivna
folkhögskolor i länet fastställs av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet. Ett särskilt ägarstöd utgår till egna folkhögskolor som beaktar skolornas
lokalmässiga förutsättningar.
• Ersättningsnivån för folkhögskolor utanför länet ska följa rekommendation från
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
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Högskoleutbildning
Det samarbete som etablerats mellan Högskolan och länets kommuner för att decentralisera
högskoleutbildningen har varit framgångsrikt. Denna form av decentraliserad
högskoleutbildning betraktas även i ett nationellt perspektiv som mycket framgångsrik. För
kommande planperiod fortsätter stödet till utbildningen med 1 miljon kronor per år.
Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare som bland annat erbjuder
magister- och masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och
omsorg ges finansiellt stöd under 2015 med 750 000 kronor.

Gymnasieutbildning
Naturbruksgymnasierna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom
utvecklingsrådet för naturbruksprogrammet, där både regionen och länets kommuner har
representanter. Naturbruksprogrammet ska erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar.
Utöver gymnasieutbildning ska erbjudas utbildningar inom yrkeshögskola och
uppdragsutbildning som är anpassade efter näringens behov. För att uppnå målsättning i
samverkansavtalet med länets kommuner om att naturbruksgymnasierna ska vara ledande
inom sina områden och att det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete, har en
branschanalys och en bedömning gjorts om förutsättningar och framtida inriktning för
perioden fram till 2022. Överenskommelse har träffats med länets kommuner om fortsatt
samverkan under denna period. För att uppnå mål om kvalitet och effektivitet förutsätts
omfattande investeringar på naturbruksgymnasiet i både Stora Segerstad och i Tenhult.
Naturbruksgymnasierna ska utvecklas mot att bli kunskapscentra för naturbrukets aktörer. För
Tenhults naturbruksgymnasium ska en förstudie göras om förutsättningar för att också erbjuda
kurser i småskalig livsmedelsförädling.
Tabell X: Utgiftsramar (miljoner kronor)

Verksamhet/utgiftsområde
Folkhögskoleutbildning
Högskoleutbildning
Gymnasieutbildning
Summa

2013
Utfall
34,0
1,8
0,6
36,3

2014
Budget
34,8
1,8
0,6
37,2

2015
Budget
39,5
1,8
0,6
41,8

Investeringar
Naturbruksgymnasier

Av de investeringsobjekt som redovisas i framtagen investeringsplan har beslut om
genomförande fattats för etapp 1 som omfattar nya verkstadslokaler och vissa energi- och
mediainvesteringar vid Stora Segerstads naturbruksgymnasium.
För fortsatta investeringar gäller som grundläggande förutsättning att de kan finansieras med
ett stabilt elevunderlag. Då utbildningen drivs på uppdrag av länets kommuner så krävs att
beslut om genomförande sker i nära samråd med länets kommuner och att objekt och
finansiering godkänns av Kommunalt forum.
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KULTUR
Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling i regionen. Möjligheten att ta del
av, och aktivt delta i, ett rikt kulturutbud är viktigt för individens välfärd och välbefinnande.
Kultur är hälsofrämjande och rehabiliterande. Det finns därför skäl att se kulturarbetet som en
investering och en regional utvecklingsfaktor. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö
medverkar till att en bygd, region eller landsdel är attraktiv vid företagsetableringar. Det
skapar nya arbetstillfällen och påverkar hur människor väljer bosättningsort. Väl
marknadsförda kulturmiljöer och kulturminnen bidrar till ökad turism och fler jobb i regionen.
Regional kulturplan

Jönköpings län ingår i den nya samverkansmodellen för statens stöd till regional
kulturverksamhet. Målet med modellen är att skapa ökat utrymme för regionala prioriteringar
och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län ansvarar för fördelning av statsbidrag
till regional kulturverksamhet. Den regionala kulturplanen ligger till grund för fördelningen.
Kulturplanen är ett kultur- och konstpolitiskt dokument som beskriver inriktningen för det
regionala konst- och kulturlivet. Kulturplanen för 2015–2017 har tagits fram i samråd med
länets kommuner och andra regionala aktörer.
Regionens kulturpolitik ska särskilt uppmärksamma och prioritera följande områden:
• Kulturell infrastruktur
• Villkor för konstnärligt skapande
• Kultur för barn och unga
• Tillgång och tillgänglighet till kulturlivet
• Samverkan mellan kultur och andra samhällsområden/politikområden
• Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
• Dialog inom kultursektorn.
Regionen utövar sitt regionala kulturansvar genom kulturinstitutionerna; Smålands Musik och
Teater, Jönköpings läns museum samt utvecklare inom dans, film, bild och form, hemslöjd
och länsbibliotek. Dessutom ger regionen ett omfattande stöd till organisationer inom
kulturområdet och det fria kulturlivet.

Teater- och musikverksamhet
Smålands Musik och Teater

Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar förutom musik-, teater- och
musikteaterproduktioner även dansproduktioner.
En bärande del av Smålands Musik och Teaters verksamhet är att bredda intresset och
engagemanget för kulturen, genom samverkan med amatörer, barn och ungdomar,
studieorganisationer med flera.
Tabell X: Föreställningar/publik Smålands Musik o Teater

2012

2013

Antal föreställningar

950

1 021

Publik

124
254

137
977

2014
prognos
950

2015
plan
950

120 000

120 000
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Museiverksamhet
Jönköpings läns museum

Regionen (Landstinget) är, tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet,
stiftare av Jönköpings läns museum. Regionen ansvarar för verksamhetens innehåll och
utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.
Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta
aktiv del av sin historia, nutid och framtid.
Övergripande mål utifrån stadgar är att
• dokumentera, vårda och förvalta länsinvånarnas kulturarv och kulturmiljöer samt på
olika sätt göra detta tillgängligt för allmänheten
• samla, vårda och visa äldre och samtida konst
• vara en kunskapsorganisation med forskning och utvecklingsarbete, men också en
mötesplats för dialog, reflektion, kunskapsutbyte och bildning – tillgänglig för alla.
Museets målprogram för 2011–2015 fokuserar särskilt på att skapa metoder för att öka
delaktigheten och göra kulturarvet mer tillgängligt.
Tabell X: Verksamhetsomfattning – museiverksamhet

Antal besökare
Länsmuseet 1)
Friluftsmuseet

2012

2013

36 500 125 000
6 600
7 200

2014
prognos
150 000
7 000

2015
plan
150 000
7 000

1) Länsmuseet var stängt för renovering 9 januari 2011 – 8 mars 2013. Besökare 2012 avser utställning i arkivhuset.

Övrig kulturverksamhet
Förutom kulturinstitutioner stödjer regionen även på annat sätt verksamhet som främjar
kulturell mångfald och konstnärligt skapande.
Kultur och utvecklingsenhet

Regionens egna utvecklare inom dans, film, bild och form, hemslöjd, länsbibliotek är en
samlad kompetens för stöd till kulturell utveckling i länet.
Genom konstnärlig utsmyckning av regionens lokaler tillhandhålls stimulerande miljöer för
besökare och medarbetare samtidigt som konstinköp stödjer konstens utveckling och ger
arbetstillfällen för konstnärer. Regionstyrelsen ska vid beslut om utgiftsram för
fastighetsinvestering pröva behov av särskilda investeringsmedel för konstnärlig gestaltning.
Studieförbund

Studieförbund som organiserar folkbildningen är en del av folkrörelsen i Sverige.
Folkbildningen inom studieförbunden finansieras till stora delar genom stöd från staten,
landsting/regioner och kommuner. Regionen lämnar bidrag till studiedistrikt som är anslutna
till studieförbund som får statligt stöd. Bidraget syftar till att främja länsinvånarnas behov och
intressen för bildning, gemenskap och kultur. Bidraget avser stöd till administration,
genomförande av kursverksamhet samt för anordnande av kulturarrangemang.
Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Jönköpings läns folkrörelsearkiv är en ideell förening som tillsammans med sina medlemmar
tar hand om länets föreningshistoria. Folkrörelsearkivet ordnar och förtecknar föreningarnas
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handlingar och gör dem forskningsbara för allmänheten samt bevarar dem åt eftervärlden.
Verksamheten finansieras genom statliga anslag, bidrag från regionen och länets kommuner
samt av medlemsavgifter.
Kulturbidrag till organisationer och enskilda

Stödet kan ges i form av arrangörsbidrag till föreningar och organisationer för lokala
arrangemang och utvecklingsbidrag för att stödja utvecklingsprojekt och kulturpolitiskt
motiverade uppdrag. Utvecklingsbidrag kan ges till personer eller organisationer vars
verksamhet stödjer en positiv utveckling inom kultursektorn och har en stark koppling till
kulturpolitiska prioriteringar i den regionala kulturplanen.

Perspektiv: Medborgare och kund
Strategiska mål:

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

Framgångsfaktorer:

Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade
och kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser.
Kulturverksamhet i länets samtliga kommuner

Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2015

Publik Smålands Musik
och Teater –
Kulturhuset Spira

Statistik

> 70 000

Publik Smålands Musik
och Teater
produktion utanför
Kulturhuset Spira

Statistik

> 50 000

Antal föreställningar/
för barn och ungdom.

Statistik

> 450

Publik vid föreställningar för barn och
ungdom 2)

Statistik

> 35 000

Andel kommuner inom
länet där det varit
föreställningar eller
annan kulturverksamhet

Statistik

100 %

Resultat 2012

Resultat 2013

124 254 1)

Nytt mått 2013

137 977

66 383

406

35 828
(målvärde först 2015)

367

34 060
(målvärde först 2015)

Uppfyllt

Uppfyllt

1) Inkluderar även produktioner utanför Kulturhuset Spira. Från 2014 sker en särredovisning
2) Ingår i total publikuppgift för Smålands Musik och Teaters produktioner i och utanför Kulturhuset Spira.

Perspektiv: Process och produktion
Strategiska mål:

Främja kulturell mångfald och regionala särdrag
Dialog med civilsamhället.

Framgångsfaktor:

Samverkan med olika aktörer inom kulturområdet.

Systemmätetal

Mätmetod

Samverkanstillfällen

Statistik

Mål 2015

Resultat 2012

Resultat 2013

Nytt mått 2015

Nytt mått 2015
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interregionalt,
internationellt och
interkulturellt
Samverkantillfällen
med civilsamhället

Statistik

Nytt mått 2015

Nytt mått 2015

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Strategiskt mål:

Organisation och medarbetas ska utvecklas i takt
med nya krav.

Framgångsfaktor:

Tillgång till kunniga medarbetare.

Perspektiv: Ekonomi
Strategiskt mål:

Verksamheten ska kännetecknas av en god
hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt.

Framgångsfaktorer:

Organisationsutveckling för ökad produktivitet och effektivitet

Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2015

Ekonomi i balans

Ekonomisystemet

Nettokostnaden per
verksamhetsområde ska
inte överstiga budget

Resultat 2012
Inte uppfyllt

Resultat 2013
Uppfyllt

Handlingsplan
Regional kulturplan

Den regionala kulturplanen för perioden 2015–2017 anger inriktning för kulturpolitiken och
därmed hur i första hand befintliga resurser ska disponeras. För att stimulera utveckling höjs
utgiftsramen för kultur med 2,5 miljoner kronor.
Teater, dans och musik

Smålands Musik och Teater ska verka för att nå och engagera länets alla invånare med ett
varierat utbud för skilda smakriktningar. Ökad samverkan inom och utom länet med andra
arrangörer och teatrar ska eftersträvas, för att minska produktionskostnader och för att kunna
erbjuda breda uppsättningar. Ett varierat musikutbud för en bred publik ska erbjudas. Musik
ska framföras med en hög grad av professionalism med heltidsengagerade musiker.
Samverkan i olika former med amatörteatergrupper och amatörmusiker ska vara ett naturligt
inslag i verksamheten och skapar förutsättning för nya mötesplatser och ny publik.
Möjlighet för etablering och samverkan av fria grupper inom scenkonsten är en viktig del av
utvecklingen. Samverkan mellan institutionerna, det fria kulturlivet och möjligheten för länets
kommuner att ta emot de fria grupperna bör stimuleras.
I länets regionala kulturplan finns en tydlig prioritering av och särskilt fokus på barn och
unga. Kulturhuset Spira är ett tydligt nav för professionell scenkonst till förmån för länets
invånare. Utvecklingen av en repertoarbaserad produktion över alla scenkonstområden ska
lägga grunden för att kulturen ska kunna nå nya målgrupper och bredare publik. Med målet att
alla barn under sin skoltid ska ha upplevt en föreställning utarbetas, i samarbete med
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grundskolorna i länet, en modell där årskurs 2 och årskurs 8 med buss erbjuds ett besök på
Kulturhuset Spira.
Museiverksamhet och kulturarv

Stiftelsen Jönköpings läns museum ska agera proaktivt genom engagemang i nutidsrelaterade
frågor och mer uppsökande publikt arbete. Museets roll som kunskapsorganisation ska
breddas med ökad samverkan med samhällets olika aktörer.
I uppdraget att arbeta med nutidsrelaterade frågor ligger förståelse för samhällsutvecklingen
och det nya Sveriges förutsättningar. Mångfaldsperspektivet är en av grundstenarna för att
möjliggöra en gestaltning av ett levande kulturarv. För att stärka förutsättningarna för nästa
generations museum behöver samspelet mellan regional och kommunal museiverksamhet
liksom samspel med det civila samhället stärkas.
Genom verksamheten ska Stiftelsen Jönköpings läns museum främja demokratiska värden
och en fri debatt.
Regionstyrelsen ska tillsammans med övriga stiftare inleda ett arbete med mål att integrera
verksamheten i regionen.
Tabell X: Utgiftsramar (miljoner kronor)

1)

Verksamhet/utgiftsområde
Teater och musikverksamhet
Smålands Musik och Teater
Riksteatern med flera
Museiverksamhet
Stiftelsen Jönköpings läns
museum
Smålands Konstarkiv
Övrig kulturverksamhet
Studiedistrikt
Folkrörelsearkiv
Kultur och utvecklingsenhet
Kulturbidrag
Summa

2013
Utfall

2014
Budget

2015
Budget

72,2
1,7

74,9

74,6

11,4

11,4

11,8

0,4

0,5

0,5

23,4
1,8
10,2
5,2

24,0
1,9
10,5
5,7

24,6
1,9
11,5
6,9

126,3

128,9

131,9

1) Utgiftsramar netto efter bidrag från Statens kulturråd

TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR
Jönköpings län ligger strategiskt mitt i södra Sverige som en naturlig nod i nationella stråk
med kopplingar till såväl Göteborgsregionen, Mälardalen som Öresundsregionen. Väl
fungerande och ekologiskt hållbara kommunikationer inom regionen och med angränsande
län/regioner är en förutsättning för att vidga de lokala arbetsmarknaderna och att därmed öka
tillgång till attraktiva arbetsplatser för människor och kompetens för företagen. För länets
utveckling krävs bra och trafiksäkra vägar, järnvägar och flygförbindelser liksom goda
teleförbindelser och datanät.
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Kollektivtrafik
En bra kollektivtrafik är väsentligt för en regions utveckling då den har stor betydelse för
invånarnas arbetsresor, men även för resor till sjukvård, utbildning, handel, föreningsliv,
nöjen och rekreation.
Det är samtidigt lika viktigt med en bra kollektivtrafik för att ur miljösynpunkt nå en
långsiktig och hållbar utveckling.
Fler som reser kollektivt förutsätter en kollektivtrafik som är konkurrenskraftig genom korta
restider, hög turtäthet och prisvärdhet.
En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk
där förutsättning för ökat resande är goda. Stråken måste samtidigt balanseras med en god
grundläggande trafikförsörjning för hela länet. Detta för att stödja en socialt hållbar
utveckling och ge förutsättningar för en samhällsservice i hela länet. Områden som inte har
förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till hållplatser
där stråk utvecklas, kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar
bil- och kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden:
• Skapa möjligheter till arbets- och studiependling.
• Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande län.
• Garantera ett grundläggande trafikutbud.
• Underlätta resor med flera färdmedel.
Kollektivtrafikmyndighet

Regionens uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen (SFS
2010:1065). Lagen innebär bland annat att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla
geografiska marknadssegment får etablera kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighet
ska ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som beskriver den trafik som kan bli
föremål för offentlig finansiering.
Trafikförsörjningsprogram

Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs av landstingsfullmäktige i
september 2012 och gäller till 2025. Programmet, som är en viktig del i den regionala
utvecklingsplaneringen, anger långsiktiga och strategiska mål för hur kollektivtrafiken kan
bidra till regional utveckling och ett hållbart samhälle. Programmet bygger på det samråd med
kommuner, kollektivtrafikföretag och organisationer som har genomförts i länet samt även på
det samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter,
myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag och näringsliv.
I trafikförsörjningsprogrammet anges följande strategiska mål:
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Målområde
Resande

Mål
25 miljoner resor per år.
60-procentig resandeökning
exklusive skolkortsresor jämfört
med 2011.

Kundnöjdhet (andel nöjda):
- Allmän trafik alla länsbor
- Allmän trafik resenärer
- Serviceresor

65 procent
80 procent
92 procent

Tillgänglighet för
funktionsnedsatta

Fler ska kunna resa med den
allmänna kollektivtrafiken genom
tillgänglighetshöjande åtgärder

Självfinansieringsgrad

Den upphandlade allmänna
kollektivtrafiken ska vara
självfinansierad till 50 procent över
tid.
All kollektivtrafik ska drivas med
förnyelsebara drivmedel.
Trafikens totala
energiförbrukning/km ska minska
med minst 20 procent.

Miljö

Det regionala trafikförsörjningsprogrammets långsiktiga målsättningar är utgångspunkt för de
åtgärder som i ett kortare perspektiv får prövas och beslutas i budget- och flerårsplan.
Tabell X: Verksamhetens omfattning

Antal resor – buss o tågtrafik
(miljoner)
Andel regelbundna resenärer
(procent av länet invånare)
Antal serviceresor

2012

2013

2015

18,0

2014
prognos
18,6

17,8

27

28

28

30

601000

605 000

615 000

615 000

19,3
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Perspektiv: Medborgare och kund
Strategiskt mål:

Ökad andel kollektiva resor – för hållbar utveckling.

Framgångsfaktorer:

Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet.
Prisvärt
Nöjda kunder

Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2015

Andel nöjda kvinnor
och män index NKI
Allmän trafik
- alla länsbor
- resenärer
Serviceresor

Kollektivtrafikbarometern

Prisvärdhet

Kollektivtrafikbarometern

60 %
73 %
85 %

Resultat 2012

Resultat 2013

56 %

54 %

67 %

72 %

85 %

80 %

45 %

47 %

50 %

Perspektiv: Process och produktion
Strategiskt mål:

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik

Framgångsfaktorer:

Trafikutbud med högt resande
Bra infrastruktur
Tryggt och säkert

Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2015

Resultat 2012

Resultat 2013

Antal resor

Biljettsystem

Resandeökning 3,5 %
exklusive skolresor

17,8 miljoner

18,0 miljoner

Antal påstigande/mil
(regional trafik)

Biljettsystem

8,7

8,7

8,3

Perspektiv: Ekonomi
Strategiskt mål:

Kostnadseffektivt trafikutbud

Framgångsfaktor:

Högt resandeunderlag

Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2015

Resultat 2012

Ekonomi i balans

Ekonomisystem

Nettokostnad inom ram

+3,1 miljoner kr

Kostnad/ per resenär- km
(serviceresor)

Planeringssystem

Inte öka mer än index

13:90 kr

Självfinansieringsgrad –
allmän trafik

Ekonomisystem

50 %

46 %

Resultat 2013
-8,3 miljoner kr

1 15:50 kr

45 %
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Handlingsplan
Bra kollektivtrafik lägger grunden för att göra länet attraktivt och skapa tillväxt för en hållbar
lokal och regional utveckling. I utformningen av det regionala trafikförsörjningsprogrammet
har det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) och kommunernas samhällsplanering
beaktats. En utvärdering och förnyelse av det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska
göras under 2015. Det är viktigt att kommunernas planering av bebyggelse och lokala vägoch gatunätets framkomlighet för olika trafikslag samordnas med
trafikförsörjningsprogrammets trafikutbud. Detta innefattar även hållplatser och bytespunkter
för trafik där ansvaret idag ligger på olika aktörer. Ett förslag till strategi för
pendlarparkeringar och hållplatser har tagits fram vilket kan ligga till grund för
överenskommelse om ansvarsfördelning mellan Region Jönköpings län (regional
kollektivtrafikmyndighet), länets kommuner och Trafikverket när det gäller utformning,
anläggning och skötsel av hållplatser/bytespunkter. Övergripande samverkansavtal med länets
kommuner om kollektivtrafikens utveckling och krav på infrastruktur tas fram under 2014.
För att få till stånd ett ökat kollektivt resande är det viktigt att resenärerna upplever att resan
har en god kvalitet i förhållande till det pris de betalar. Kvalitet handlar om positivt
bemötande, tidshållning och att trafiken är tillgänglig. Att resan börjar och slutar på beräknad
tid är inte minst viktigt för resenärer med funktionsnedsättning eller sjukdom då dessa har
särskilt svårt att hantera förseningar/avvikelser.
En ny pris- och zonmodell införs 2015 med mål att göra resandet enklare och att göra länet
”rundare”. För att förenkla ungdomars resande införs ett enhetligt ungdomskort.
Inför 2015 görs prisförändringar som en anpassning till den nya zonindelningen. Utöver detta
görs en prishöjning med tre procent utifrån en bedömning av kostnadsutvecklingen inom
branschen. Regionstyrelsen har möjlighet att under året beslut om tillfälliga prisförändringar.
Tågtrafik

Jönköpings län har en väl förgrenad järnvägsinfrastruktur som når stora delar av länet. 60
procent av länets invånare bor inom två kilometer från en järnvägsstation. Detta är en
situation som ger goda förutsättningar för att utveckla tågtrafik som kompletterat med ett
stomnät för busstrafik för länet kan skapa en kostnadseffektiv kollektivtrafik.
Tågtrafikens utformning utgör grund för kompletteringar och anpassningar i befintligt
busslinjenät så att ett regionalt stomlinjenät med anknutna lokala linjer skapas. Korta restider
ökar tågets attraktionskraft varför stationsstrukturen ska anpassas så att tågstopp görs där
antalet resande motiverar detta.
Busstrafik

Linjetrafiken med buss ska utvecklas så att möjligheterna till arbets- och studiependling ökar
där det finns förutsättningar för ett bra resandeunderlag.
Krösabussystemets stomlinjer kompletteras med lokala busslinjer där resandeunderlaget så
medger och en rimlig kostnadseffektivitet uppnås.
I stråk med potential till ökat resande men där möjligheten att resa med tåg saknas kommer
snabbusslinjer att införas.
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För att de beslutade utökningarna i trafikförsörjningsprogrammet ska kunna genomföras i
stadstrafiken i Jönköping är en utökning alternativt en ny bussdepå nödvändig på sikt. Frågan
utreds under 2014 och 2015.
Serviceresor (särskild kollektivtrafik)

Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) är komplement till linjelagd trafik för att skapa
kostnadseffektiva trafiklösningar. För trafiken, som i olika former är anropsstyrd, finns ett
standardiserat koncept för länet. Detta gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur
trafiken ska integreras med och komplettera linjetrafiken.
För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att, inom ramen för ett kollektivt resande,
beakta sjuka och personers med funktionsnedsättning speciella behov.
Regler för sjukresor och färdtjänst framgår av bilaga.
Skolresor

En utredning tillsammans med länets kommuner om det framtida ansvaret för skolskjutsar
pågår. I utredningen ska belysas för- och nackdelar med att Länstrafiken får ett samlat ansvar
för alla offentligt finansierade resor inklusive skolresor.
Resursförstärkning

Trafikförsörjningsprogrammets mål om ett ökat resande kommer att kräva betydande
resursförstärkningar men också omdisponering av resurser från trafikutbud med lågt underlag.
En utbyggnad av närtrafik i hela länet ger förutsättningar för att omdisponera resurser från
områden med svagt resandeunderlag samtidigt som behov av kollektivtrafik kan tillgodoses.
Planeringsförutsättningar för trafikförändringar bör lämnas för längre period än enbart
kommande budgetår. Regionfullmäktige lämnar därför i uppdrag till regionstyrelsen att
utifrån av fullmäktige antaget trafikförsörjningsprogram utveckla kollektivtrafiken för åren
2015–2016 med en maximal utgiftsökning på 25 miljoner kronor per år. Ett ökat kollektivt
resande är det övergripande målet där resursutökningen möjliggör olika åtgärder som
exempelvis trafikutbyggnad, marknadsföring och en prissättning som gör kollektivtrafiken
attraktiv. Införande av ungdomskort 2015 som beräknas kosta cirka 9 miljoner kronor
finansieras ur utökningsramen.

Infrastruktur
Den övergripande funktionen för infrastrukturen är att skapa god tillgänglighet för människor
till arbete, studier, fritidsaktiviteter, kultur, service med mera och för näringslivet ska
infrastruktur bidra till effektiv varuhantering och arbetskraftsförsörjning. Detta ska ske på ett
trafiksäkert och långsiktigt miljömässigt hållbart sätt och samtidigt svara mot kvinnors och
mäns transportbehov.
Länets läge och ortstruktur innebär transportbehov i många olika riktningar och relationer. De
olika rese- och transportbehoven, både lokala, regionala, nationella och internationella, skapar
flöden längs länets vägar och järnvägar. Detta innebär att på en och samma väg eller järnväg
samsas människor och gods som ska färdas både lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt.
Rese och tranportmönster sammanfaller i stråk där vissa blir mer frekventerade och därmed i
behov av särskild uppmärksamhet vad gäller bland annat behov av investeringar. Olika typer
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av stråkbeskrivningar kan göras. I samband med framtagande av den regionala
infrastrukturplanen genomfördes en systemanalysen som identifierade tolv viktiga stråk för
östra Götaland som grundar sig i tre viktiga samband:
•
•

•

Mellan högskoleorterna – dessa orter utgör motorer för arbetsmarknaden. För Jönköpings län handlar detta om kontakter i flera olika riktningar.
De större godsnoderna – hamnar och kombiterminaler, är målpunkter och
omlastningsplatserför varor och gods mellan järnväg, väg och sjöfart. Idag sker
mycket av godstransporterna genom länet på väg. Det finns potential att öka andelen
gods som transporteras via järnväg och kopplingen till hamnarna kan bli bättre.
Turismområdena - Besöksnäringen är en bransch som har en mycket stor
tillväxtpotential. I länet finns flera stora besöksmålsamtidigt som en stor del av
branschens målpunkter finns utspridda över länets hela geografi

Noder och stråk i östra Götaland. Källa: Systemanalys för östra Götaland

Behov av investeringar i länets infrastruktur (väg, järnvägsnät) är i första hand ett nationellt
ansvar. I regionkommunens regionala utvecklingsansvar ingår att ta ansvar för hur viss del av
statliga medel ska disponeras. Detta sker genom framtagande av en länsplan för regional
transportinfrastruktur.
Regionförbundets styrelse godkänd i juni 2014 den regionala tranportplanen för åren 2014–
2025. Planeringsramen för perioden uppgår till cirka 1,3 miljarder kronor som i styrelsens
beslut disponeras så att
• cirka 460 miljoner kronor (35 %) avsätts för större väginvesteringar
• cirka 360 miljoner kronor (28 %) för samfinansiering av järnvägsinvesteringar
• cirka 330 miljoner kronor (26 %) för mindre investeringar
• cirka 140 miljoner kronor (11 %) för kollektivtrafikåtgärder, miljö- o
säkerhetsåtgärder längs det kommunala vägnätet och enskilda vägar.
Vägnät

Inom området större väginvesteringar görs prioriteringar på funktionella transportstråk.
• 140 miljoner kronor avsätts för väg 47 förbifart Sjunnen, Holsbybrunn och Alseda
• 176 miljoner kronor för väg 32 Sunneränga–Marbäck
• 147 miljoner kronor väg 27 förbifart Bor.
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Då det mot den nationella planeringen finns ett krav på återbetalning av en förskottering av
väg 151 förbi Värnamo, finns inom tilldelad ram inte möjlighet att inom planperioden både
rymma återbetalning av förskottsbetalning och färdigställande av väg 27. Eftersom båda dessa
objekt berör Värnamo kommun får regionstyrelsen överlägga med kommunen hur dessa två
objekt ska hanteras tidsmässigt.
Järnväg - tågtrafik

För att länet till fullo ska kunna utnyttja järnvägarna för personresor och godstransporter krävs
att järnvägsinfrastrukturen håller en hög standard. För stora delar av länets järnvägar är detta
inte fallet idag. Tågtrafiken har en potential att utvecklas, men en viktig förutsättning är att
Trafikverket satsar på att rusta upp och öka kapaciteten på länets järnvägar.
Den största framtidsfrågan för länet inom tågtrafiken är förverkligandet av det svenska
höghastighetskonceptet med Götalandsbanan och Europabanan. I den statliga utredningen
”Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utvecklings och konkurrenskraft” (SOU
2009:74) föreslås en utbyggnad av Europabanan och Götalandsbanan med Jönköping som
knutpunkt. Dessa båda banor får gemensam sträckning Stockholm – Jönköping via Nyköping
– Norrköping – Linköping – Tranås. Götalandsbanan fortsätter sedan via Borås till Göteborg.
Europabanan går söder ut från Jönköping via Öresundsregionen och knyts samman med det
europeiska nätet för höghastighetståg i Hamburg. Förverkligande av höghastighetsbanor har
stor betydelse för hela länets framtidsutveckling, både vad gäller restider och olika former av
transporter. I regeringens infrastrukturproposition och Trafikverkets förslag till nationell plan
för transportsystemet 2014–2025 föreslås byggandet av Ostlänken, höghastighetsjärnväg
mellan Stockholm–Linköping, och dubbelspår mellan Göteborg och Borås. Regionen ser
mycket positivt på att denna första etapp nu kommer till stånd och anser det mycket angeläget
att arbetet snarast sätts igång med att planera den andra etappen så att Götalandsbanan kan
förverkligas.
Trafikverket har identifierat behov som föreslår åtgärder koncentrerade till Jönköpingsbanan
och det så kallade Y:et (delen Nässjö – Värnamo och Vaggerydsbanan). I den regionala
transportplanen lyfts dessa behov fram som viktiga, då de ger förutsättningar för
hastighetsökningar/kortare restider och därmed möjlighet till ett ökat resande i enlighet med
det regionala trafikförsörjningsprogrammet. I den regionala planen disponeras 363 miljoner
kronor för upprustning av Y:et.
Genomförande av investeringar kräver, utöver statliga medel i nationell och regional plan,
medfinansiering för del av järnvägsinvesteringen som avser Y:et. Landstingsfullmäktige
godkände 22 april 2014 avtal med Trafikverket om medfinansiering.
Järnvägsbana
Jönköpingsbanan
(2017-2019)
Y:et etapp 1
(2015-2016)

Utgift
204 mnkr

Finansiering
Nationella planen

266 mnkr

Nationella planen 170 mnkr
Regionala planen 63 mnkr
Medfinansiering 33 mnkr

Flygtrafik

För utveckling och tillväxt i regionen är tillgång till bra tranportmöjligheter viktig då avstånd i tid och
rum krymper. En förbättring i transportinfrastruktur innebär sänkta kostnader och priser för användare
av tjänsten vare sig det är godstransporter eller persontranportser. Lokaliseringsbenägenhet till
regionen och ekonomisk aktivitet stimuleras. Bra infrastruktur gäller landsväg, järnväg, men även
flygtrafik där tillgången till en regional flygplats är viktig. Då tillgång till flygplats måste ses i ett
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större sammanhang än enbart till de kostnader och intäkter som flygplatsen genererar, finns skäl att
regionen engagerar sig i åtgärder som genererar förbättringar i flygtrafik, men även ger finansiellt stöd
till Jönköping Airport, som ägs av Jönköpings kommun.

Under planperioden stöder regionen finansiellt Jönköping Airport med 6 miljoner kronor per
år.
IT

IT spänner över alla politikområden. IT:s möjligheter att bidra till tillväxt och ge ett rikare och
bättre vardagsliv har vi nog bara sett början på. 2010 togs inom EU fram en långsiktig strategi
för tillväxt Europa 2020, där en digital agenda är ett av sju huvudinitiativ för att möta Europas
framtida utmaningar.
Regional digital agenda
Utifrån EU:s långtidsstrategi för tillväxt har näringsdepartementet redovisat inriktning för en
digital agenda för Sverige. 2013 undertecknade Länsstyrelsen, Landstinget och
Regionförbundet en avsiktsförklaring för att ta fram en digital agenda för länet.
Länets kommuner och Landstinget har sedan 2012 samverkat genom ett e-utvecklingsråd som
arbetat med gemensamma e-satsningar och den regionala digitala agendan (ReDA) för
Jönköpings län. Arbetet samordnas från 2015 av regionen.
Den regionala digitala agendan för länet är inriktad på de fem insatsområdena
•
•
•
•
•

digital infrastruktur
effektiv digital kommunikation
samverkan mellan länets digitala aktörer
delaktighet för alla
tryggare vardag.

Kanalisationsstöd
På nationell nivå har tagits en bredbandsstrategi som övergripande mål har att få till stånd
bredband i världsklass. Bakgrunden är att en hög användning av IT och internet förbättrar
tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmågan i Sverige. En utbyggnad ska i första hand
ske på kommersiell grund, det vill säga att operatörerna själva finansierar utbyggnad utifrån
möjlighet till vinster. I andra fall, då operatörerna inte bedömer det lönsamt att bygga ut
bredbandsnät, kan det bli aktuellt med statligt stöd.
I det regionala utvecklingsansvaret ingår att bedöma och förmedla statliga bidrag till projekt
där bredbandsnät inte kommer att byggas på marknadsmässiga grunder.
Tabell X: Utgiftsramar: Trafik och infrastruktur (miljoner kronor)

Verksamhet/utgiftsområde
Trafik
Kollektivtrafik
Färdtjänstresor
Infrastruktur
Jönköpings flygplats
Medfinansiering järnvägsinvestering
Summa trafik och infrastruktur

2013
Utfall

2014
Budget

2015
Budget

468,3

506,7
115,0

547,4
118,5

6,0

6,0

474,3

627,7

6,0
33,0
704,9
84

Not: Utgiftsram för sjukresor redovisas under område övrig hälso- och sjukvård

Investeringar
Länstrafiken – tågrevision X 61-Tåg

Tågrevisioner är omfattande renovering av tåg, där bland annat säkerhetsrelaterade funktioner
återställs i nyskick. För 2015 anvisas en investeringsram på 3,5 miljoner kronor.

ALLMÄN REGIONAL UTVECKLING
Näringsliv och turism
Regionala utvecklingsmedel

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som tagits fram för länet anger inriktning för
regionens utvecklings- och tillväxtarbete för att länet fram till 2025 ska bli framgångsrik och
växande. De resurser och insatser som görs av regionen, staten, länets kommuner och EU ska
vägledas av prioriteringar i utvecklingsstrategin.
Regionala tillväxtåtgärder – statliga medel (1:1)
Regionen tillföras statliga medel (1:1) för att fatta beslut inom områdena företagsstöd,
investeringsstöd, sysselsättningsbidrag, företagsutveckling samt stöd till kommersiell service
utifrån riksdagens beslut om regionala tillväxtåtgärder.
Regionen kommer under budgetperioden att via projektmedel stödja ett antal projekt som
syftar till utveckling i regionen. Bland dessa kan nämnas:
• Science-Parksystemet som syftar till att på olika sätt stödja och stimulera nya företag i
länet. Verksamheten har under de senaste åren utvecklats till ett framgångsrikt koncept
i länets alla kommuner
• Smart Housing Småland som är en innovationsmiljö för smart boende och hållbart
byggd miljö i kombination mellan trä och glas
• Träregion Småland som är en strategi och ett handlingsprogram för att utveckla och
stödja den trärelaterade näringen.
Regionala utvecklingsmedel
Regionen avsätter 27,5 miljoner kronor för olika former av stöd till projekt som bidrar till en
positiv utveckling och tillväxt i regionen.
EU:s strukturfonder
EU:s strukturfonder är de viktigaste verktygen för att genomföra EU:s gemensamma
regionalpolitik. I regionens ansvar ligger att ge råd och stöd till projektägare som söker
strukturfondsmedel samt lämna yttranden över ansökningar som Tillväxtverket och Svenska
ESF (Europeiska socialfonden) laglighetsprövat. Regionens beredningsunderlag ligger till
grund för strukturfondpartnerskapet Småland och Öarnas prioritering.
De tre smålandslänen och Gotland har gemensamt skrivit fram ett regionalt
strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Småland och öarna
2014–2020. Programmet innehåller de fyra insatsområdena
•

stärka forskning, tekniskt utveckling och innovation
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•
•
•

öka tillgången till, användingen av och kvaliteten på informations- och
kommunikationsteknik
öka små och medelstora företags konkurrenskraft
stödja övergång till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

Dessutom har en regional handlingsplan för Europeiska socialfonden Småland–Öarna 20142020 tagits fram. Planen har två programområden: kompetensförsörjning och övergång till
arbete.
ALMI Företagspartner AB

Det övergripande målet för verksamheten är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga
små och medelstora företag, samt stimulera nyskapande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse
i svenskt näringsliv. Verksamhetens uppgift handlar om affärsutveckling och finansiering.
Prioriterade projektområden har bland annat handlat om att utveckla stora idéer i små företag,
företagarprogram för invandrare, affärsutveckling för kvinnor och hjälp till svenska företag att
hitta rätt partners i Europa till nya produkter för vården.
ALMI Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 19 dotterbolag.
Dotterbolaget för Jönköpings län ägs av staten med 51 procent och Landstinget med 49
procent. Parterna bidrar årligen med driftmedel som står i proportion till ägarandelarna.
Enterprise Europé Network, EEN, är en organisation med uppdrag att utveckla internationella
företagskontakter och etaplera partnerskap. I Sverige finns 15 regionala EEN-kontor där kontoret i
Jönköping svarar för Jönköpings- och Gotlandsregionen. ALMI Företagspartner AB har åtagit sig
att vara värd för kontoret, vilket innebär att EEN blir en aktiv del i internationellt arbete inom
ALMI. För finansiering av verksamheten ges till ALMI ett utökat bidrag på 0,6 miljoner kronor.
Smålands Turism AB

Turism och besöksnäring är en växande näringsgren. Satsningar på upplevelse- och
besöksnäring bidrar till livskvalitet för boenden i regionen men även för att skapa en ökad
attraktivitet för vistelser i regionen. Kultur och kulturturism är en av de snabbaste växande
grenarna och ska även fortsättningsvis uppmärksammas. Ett ökat antal besöksmål bör
utvecklas.
Landstinget och länets kommuner har bildat Smålands Turism AB som ska erbjuda
kompetens och samordning inom turistområdet. Bolaget ska utveckla plattformar för
marknadsföring och samverkan samt stärka regionens konkurrensförmåga.
Bolagets verksamhetsinriktning är att
• i samspel med turistindustrin, andra näringar och organisationer vårda, utveckla och
kommunicera varumärket Småland
• erbjuda kompetensutveckling om turism
• förädla det befintliga, samt förnya, utbudet av aktiviteter, varor och service så att
turistnäringen ökar
• utveckla marknadsföring och försäljning
• erbjuda och medverka till att olika resmål/destinationer i regionen, liksom regionen i
sin helhet, utvecklas i takt med kunders önskemål och behov.
Smålands Turism och regionförbunden i Södra Småland och Kalmar har tillsammans bildat
ett bolag för den framtida driften av en IT-plattform för marknadsföring och bokning. Under
en uppbyggnadsfas av bolaget, som beräknas till tre år ska parterna finansiera verksamheten
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med vardera en tredjedel. Smålands Turisms andel blir cirka 1 miljon kronor/år vilket innebär
att Region Jönköpings läns utgiftsram för näringsliv och turism utökas med 0,5 miljoner
kronor 2014–2016.
Vandringsleder i Småland

I Jönköpings län finns cirka 200 mil vandringsleder som ur motion/folkhälsoperspektiv är en
viktig resurs för länets innevånare och för att attrahera besökare till länet. Efter initiativ av
Länsstyrelsen i Jönköpings län och i samråd med Smålands Turism, länets kommuner,
Regionförbundet Jönköpings län och Landstinget pågår under 2012–2014 en upprustning av
cirka 60 mil av vandringslederna. Upprustningen som beräknas kosta 3,4 miljoner kronor
finansieras till hälften av bidrag från landsbygdsprogrammet och resterande av Landstinget
och Regionförbundet.
Regionstyrelsen har att bedöma former och finansiering för ett fortsatt ansvarstagande för
regionens vandringsleder.

Interregional och internationell verksamhet
Internationell samverkan

För en stor och kunskapsintensiv organisation som regionen, är omvärldskontakter och
internationellt erfarenhetsutbyte viktigt för utveckling av verksamheten. Inte minst gäller detta
hälso- och sjukvårdens medverkan och deltagande i internationella konferenser och
samverkan kring forskning. Policy och strategi för det internationella arbetet antogs av
landstingsfullmäktige i september 2011.
Regionens internationella arbete ska bidra till utveckling och tillväxt i Jönköpings län, men
också ha sin utgångspunkt att en internationell samverkan lägger grund för en social och
ekonomisk sammanhållning i ett ekologiskt uthålligt samhälle.
Medlemskap och engagemang i Assembly of European Regions (AER) ska ge möjlighet till
påverkan i frågor som rör kärnverksamheten, men också göra länet känt.
Inom det internationella området pågår ett aktivt arbete med etablerande av nytt samarbete
med Yerevan i Armenien. Regionen inleder därmed ett arbete motsvarande det som vi haft
med Alytus län i Litauen sedan 1997, där Landstinget stött arbete med kvalitets- och
vårdmodeller inom hälso- och sjukvård och tandvård.
Under 2015 deltar regionen i emigrationsmässan i Nederländska Utrecht. Syftet är att
attrahera entreprenörer till regionen samt yrkesgrupper där det finns en bristsituation.
Europa Direkt-kontoret är från 2015 en del av regionen. Kontorets uppgift är att sprida
information om EU till allmänheten, skolor, företag och organisationer.
Brysselkontor

Småland-Blekinges Europakontor i Bryssel är länens och lärosätenas gemensamma EUkontor i Bryssel.
Regionens medfinansiering av kontoret är 700 000 kronor.

Övrig allmän regional utveckling
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Regionalt energikontor

Energimyndigheten ska i sitt arbete stödja utveckling av energisystem som ger kommande
generationer möjligheter till minst samma välfärd som dagens. EU och den svenska riksdagen
har satt upp mål för effektivare energianvändning och en växande andel förnybar energi.
Energimyndigheten ska hjälpa Sverige och industrin att uppfylla dessa mål, med lönsamhet
och stärkt konkurrenskraft som resultat.
Idag finns tolv regionala energikontor i Sverige som får stöd av Energimyndigheten för att
• samordna den kommunala energi- och klimatrådgivningen inom regionen genom
nätverksträffar för de kommunala energi- och klimatrådgivarna, kompetensutveckling,
gemensamma temasatsningar, mässor med mera
• bygga upp energikompetensen i sin region genom att delta i regionala nätverk samt
initiera relevanta projekt inom områdena energieffektivisering och förnybar energi.
Därutöver avsätter Energimyndigheten medel som energikontoren kan ansöka om för att
initiera och genomföra nationella, regionala och lokala projekt.
Energikontor Norra Småland (EKNS) är för närvarande organiserat inom Swerea/Swecast
AB. Energimyndigheten har meddelat att bidrag för 2015 ges, under förutsättning att beslut
tas om att verksamheten överförs till offentligt huvudmannaskap. Verksamheten kommer
därför att 2016 inordnas i regionen.
Regionens finansiering är 300 000 kronor.
Bidrag till politiska ungdomsorganisationer

Regionen ger bidrag till politiska ungdomsorganisationer som är verksamma i länet och vars
moderparti är representerat i regionfullmäktige.
Bidraget syftar till att främja barn och ungdomars demokratiska fostran, genom engagemang
och deltagande i samhällsutvecklingen. Bidrag ges för närvarande i form av organisationsoch verksamhetsbidrag. Under 2015 sker en översyn av nuvarande bidragsformer.
Bidrag till ungdomsorganisationer

Regionen ger bidrag till ungdomsorganisationer som främjar barn och ungdomars
demokratiska fostran, genom engagemang i föreningsliv som bidrar till en meningsfull fritid.
Bidrag ges i form av organisationsbidrag, som stöd till administration, och
verksamhetsbidrag.
Bidrag kan enbart lämnas till distriktsorganisation som har en riksorganisation som får
statsbidrag för central verksamhet, minst 300 betalande medlemmar i åldern 7–25 år som är
folkbokförda i Jönköpings län samt lokalföreningar i minst fem av länets kommuner.
Bidrag till pensionärsorganisationer

Bidrag till pensionärsorganisationer som är verksamma inom länet kan lämnas till dess
distriktsorganisation, för administration samt för information och utbildning av organisatörer
och förtroendevalda.
Tabell X: Utgiftsramar – allmän regional utveckling (miljoner kronor)

Verksamhet/utgiftsområde
Näringsliv och turism
Interregional och internationell
verksamhet
Övrig allmän regional utveckling

2013
Utfall
14,5
2,0

2014
Budget
15,9
2,8

2015
Budget
36,8
3,5

20,4

21,3

15,3
88

Summa allmän regional utveckling

36,9

40,0

55,7
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Medarbetare
Region Jönköpings läns verksamhet utförs dels i egen regi, dels av privata aktörer. I
primärvården utfördes i september 2013 cirka 74 procent av verksamheten av egna
vårdcentraler och cirka 26 procent av vårdcentraler drivna av privata aktörer. Regionens
planering och åtgärder har betydelse för hela verksamheten, medan detta avsnitt avseende
statistik, mål och handlingsplaner främst handlar om medarbetare anställda i regionen.
Planeringsförutsättningar
Befolkningens behov är grunden för regionens verksamhet och medarbetarnas kompetens.
Förmåga till lärande och samverkan har stor betydelse för kvaliteten på de tjänster som
erbjuds. Att vara en arbetsgivare i toppklass är en framgångsfaktor för att kunna erbjuda och
genomföra en verksamhet med hög kvalitet. Kännetecknande för Region Jönköpings län som
en attraktiv arbetsgivare är utbudet av meningsfulla arbetsuppgifter och utvecklande yrken.
Även insatser för att utveckla medarbetarnas delaktighet, engagemang och arbetsglädje bidrar
starkt.
Kraven på regionens verksamheter kommer att vara fortsatt höga och det är en utmaning att
kontinuerligt ställa om till nya förutsättningar. Balans mellan verksamhetens uppdrag,
personalkostnader och ekonomiska ramar måste upprätthållas för att behålla en långsiktig och
stabil utveckling. En framgångsfaktor i detta arbete är välfungerande samverkan och
samarbete såväl internt inom Region Jönköpings län som externt. Kompetensförsörjning är av
stor vikt för regionens verksamheter, både på kort och på lång sikt. Förutsättningarna varierar
inom länet och det är ibland svårt att rekrytera inom vissa specialistområden.
Kompetensutveckling och ett kontinuerligt rekryteringsarbete sker för att täcka kommande
pensionsavgångar, annan rörlighet och behov av ny kompetens.
Utgångspunkter i siffror
Antalet medarbetare är ungefär samma som för tio år sedan. Efter flera års ökning, har nu
antalet anställda minskat beroende på verksamhetsövergångar, till exempel när ansvaret för
hemsjukvården togs över av kommunerna. Totalt har Region Jönköpings län cirka 9 800
medarbetare – 93 procent är tillsvidareanställda och 7 procent är visstidsanställda. Dessutom
cirka 240 timavlönade årsarbetare. Drygt 10 procent av de anställda har utländsk bakgrund
(utrikes födda samt inrikes födda vars båda föräldrar är utrikes födda), vilket kan jämföras
med drygt 13 procent för befolkningen i länet.
Fördelning och utveckling inom regionens största personalgrupper framgår av Figur x.
Läkarna har procentuellt ökat mest, med cirka 20 procent. Sjuksköterskor har ökat med nästan
7 procent och undersköterskor har minskat med drygt 20 procent. Andra personalgrupper som
ökat är psykologer, kuratorer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter, tillsammans med nästan 5
procent.
Under de senaste åren har en stor satsning gjorts på ST- och AT-läkare för att för att
därigenom successivt minska beroendet av hyrläkare. ST-läkare har ökat med nästan 80
anställda. AT-läkartjänsterna har ökat med 8 tjänster. Även specialistsjuksköterskor är en
prioriterad yrkesgrupp. Under de senaste åren har antalet specialistsjuksköterskor varit
oförändrat, trots pensionsavgångar och annan personalomsättning.
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Figur x: Utveckling antal medarbetare per personalgrupp 2004–2013

Tjänstgöringsgraden är 94,0 procent, rikssnittet för landstingssektorn är 95,7 procent. Det är
skillnader mellan kvinnors och mäns tjänstgöringsgrad; 93,2 procent för kvinnor och 97,3
procent för män. Medelåldern bland medarbetarna är 47,5 år. Knappt 300 medarbetare, eller
cirka 3 procent, går i pension varje år de närmaste tio åren.
Det senaste året har sjukfrånvaron ökat något, även om den fortfarande ligger på en relativ låg
nivå. Sjukfrånvaron uppgick 2013 till 3,9 procent. Se Figur x. Sjukfrånvaron för kvinnor var
4,3 procent och för män 2,4 procent.

Sjukfrånvarande årsarbetare i procent
2004-2013
5,5%
5,1% 4,9%
4,8%
4,2%

3,9% 3,7%
3,9%
3,6% 3,6%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Figur x: Sjukfrånvaro 2004–2013

2010 infördes ett nytt mål med syftet att även fokusera på friska medarbetare. Det mäter hur
stor andel av medarbetarna som har högst fem sjukdagar per år. Målet på minst 66 procent
friska medarbetare under 2013 blev nästan uppfyllt. Frisknärvaron var 65 procent; för kvinnor
62 procent och för män 76 procent.
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2013 var personalomsättning 6,8 procent; drygt 600 medarbetare slutade sin anställning.
Knappt 300 är pensioneringar och resten är egna uppsägningar. Personalomsättningen skiljer
sig åt i olika yrkesgrupper.

Figur x: Personalomsättning per yrkesgrupp andra halvåret 2013 – första halvåret 2014.

Strategiskt mål: Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare.
Framgångsfaktor: Attraktiv arbetsplats
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2015

Resultat 2012

Resultat 2013

Medarbetarsamtal

Heroma

88 %

89 %

Personalhälsa

Heroma

3,6 %

3,9 %

Personalhälsa

Heroma

65 %

65 %

Kompetensutvecklingsplan

Heroma

Minst 90 % av alla kvinnor
och män ska ha
medarbetarsamtal
Sjukfrånvaron ska inte
överstiga 3,5 %. För kvinnor
inte överstiga 3,7 % och för
män inte överstiga 2,3 %
Frisknärvaron, andelen med
högst 5 dagars sjukfrånvaro
ska överstiga 66 % för
kvinnor och män
Minst 90 % av alla kvinnor
och män ska ha en
dokumenterad
kompetensutvecklingsplan

72 %

82 %

92

Chef- och ledarskap

Begränsa beroendet av
bemanningsföretag

Fråga till
respektive
verksamhetsområde

Alla nyanställda chefer ska
under året ha deltagit i
aktiviteter som ger stöd i
chefsrollen och skapar
förutsättningar för
kontinuerligt förbättringsoch utvecklingsarbete i
verksamheten. Aktiviteter
som i första hand avses är
introduktion, utbildningar,
utbildningsprogram
Ekonomisystemet Halvering av kostnader i
förhållande till år 2011.
Utfall 2011 90 miljoner.

Nytt mål 2013

100 %

98 miljoner

103 miljoner

Handlingsplan
Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i följande
fokusområden:
• Kompetensförsörjning
• Hälsa och arbetsmiljö
• Chef- och ledarskap
• Delaktiga och engagerade medarbetare.
• Likabehandling och anställningsvillkor
Kompetensförsörjning
Det är av stor betydelse att arbeta långsiktigt och målmedvetet med alla delar i
kompetensförsörjning; att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla samt
avveckla.
Utveckling av AT- och ST-verksamhet fortsätter och utgör grunden för försörjning av
specialistutbildade läkare. Det är angeläget att i anslutning till läkarexamen få tillgång till ATtjänstgöring. Under 2013 utökades antalet AT-tjänster för att möta behovet av ST-läkare.
Aktiviteter och åtgärder sker för att ta emot svenskar som studerar till läkare i andra länder.
Vissa verksamheter och specialiteter behöver särskilt uppmärksammas när det gäller
försörjning av ST-läkare. Speciellt inom allmänmedicin och vissa läkarspecialiteter där det
råder nationell brist. Positivt är att antalet ST-läkare ökat under senare år och att en stor del av
ökningen skett i primärvården.
Kostnaderna för bemanningsföretag har ökat under senare år och målet är att minska
kostnaderna under planperioden. En strategi- och handlingsplan finns för att begränsa
beroendet. Planen innehåller bland annat aktiviteter och arbetsområden som kontinuerlig
rekrytering och kompetensförsörjning, rutiner för prövning av bisysslor, särskild prövning
inför beslut att anlita bemanningsföretag och avrop av upphandlade bemanningsföretag.
Fortsatt rekrytering av AT- och ST- läkare, färdiga specialister och överläkare behöver
kompletteras med rekryteringsinsatser i utlandet. Kontinuerligt utvecklas koncept för att
främja rekrytering och introduktion av svenskar som studerar till läkare utomlands samt för
läkare som rekryteras från andra länder. Dessa erbjuds utbildning i både sjukvårdssvenska och
kunskaper i det svenska sjukvårdssystemet.
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Det är fortsatt angeläget att tillförsäkra en kontinuerlig försörjning av grundutbildade
sjuksköterskor. Vidare att fortsatt stödja vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom
inriktningar där det finns behov.
Rekrytering av tandläkare fortsätter och en viktig målgrupp är nyutexaminerade tandläkare.
Fokus kommer också ligga på att hantera generationsväxlingen bland tandsköterskor.
Psykologer är en yrkesgrupp där rekryteringsåtgärder krävs, både legitimerade psykologer och
PTP-psykologer behövs. PTP-psykologerna deltar i ett gemensamt PTP-program. En bra start
i yrkeslivet ökar möjligheterna för att den färdiga psykologen arbetar vidare inom Region
Jönköpings län.
Varje rekrytering är en stor investering och det är viktigt att rekryteringsarbetet genomförs
professionellt och kvalitativt. Ett arbete pågår med att införa modellen kompetensbaserad
rekrytering. Modellen ska säkerställa en struktur och systematik i rekryteringsarbetet som
leder till att den mest lämpade erbjuds och får arbetet.
I samarbete med arbetsförmedlingen har ett arbete under senare år bedrivits för att anställa
och ta tillvara kompetens hos personer med funktionsnedsättningar. Ett särskilt fokus har varit
att använda deras kunskap och erfarenheter för att förbättra bemötande och tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättningar. Arbetet ska fortsätta under planperioden.
När det gäller arbetslösa ungdomar, ska samarbetet med Arbetsförmedlingen fortsätta.
Praktikplatser har skapats i syfte att stödja och väcka intresse för fortsatta studier och framtida
arbete inom regionens verksamheter.
Utveckling och lärande
En ständigt pågående utveckling inom regionens verksamheter gör det viktigt att kontinuerligt
integrera och omsätta ny kunskap och nya teknologier. En utmaning är att på bästa sätt ta
tillvara den samlade kompetensen. Det behöver finnas en öppenhet för nya arbetsformer,
flexibla arbetssätt och ny kompetens. Inom hälso- och sjukvården finns möjligheter att
förbättra effektiviteteten genom att i ökad omfattning använda personalens kompetens mer
flexibelt och genom omfördelning av arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper. Det finns
även författningsmässigt möjligheter att använda medarbetarnas kompetens på ett flexibelt
sätt för att organisera verksamheten och underlätta arbetet med att uppnå en tillgänglig och
säker vård.
I takt med att kraven ökar på verksamheten medan de ekonomiska resurserna är begränsade
behöver verksamheten effektiviseras kontinuerligt. Genomgångar av arbetsprocesser,
förbättrad kapacitets- och resursplanering och bättre användning av olika yrkeskategorier är
viktiga inslag i detta arbete. Ett område att se över är administrativa processer och rutiner i
syfte att skapa avlastning och frigöra tid.
Regionens verksamhet blir alltmer integrerad med andra verksamheter, till exempel
kommunerna. Det ställer höga krav på medarbetarnas samverkansförmåga. Teamarbete och
samarbete mellan olika yrkesgrupper är viktigt för att möta invånarnas behov. Varje
medarbetare, team och arbetsplats ska ha förutsättningar för att klara sina arbetsuppgifter på
bästa möjliga sätt. Det kräver planering och åtgärder för att kompetens, engagemang och
delaktighet kontinuerligt upprätthålls och utvecklas. Under 2014 har en modell för att
kartlägga arbetsgruppers kompetensbehov tagits fram för att säkra att utveckling och insatser
riktas mot verksamhetens uppdrag och mål.
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Ökade krav på säkerhet och avancerad teknik höjer kraven på utbildning och träning. Inom
hälso- och sjukvården är Metodikum en länsgemensam verksamhet som stödjer
medarbetarnas möjligheter att träna sina färdigheter. Inom verksamheten kopplas också
studenter och nyanställda till träning för metoder eller teamsituationer kring patienten.
Arbetet med att införa ett gemensamt kompetenshanteringssystem med interaktiva
utbildningar pågår. Under 2015 är avsikten att etablera fler interaktiva utbildningar såväl
övergripande som lokala.
Det centrala anslaget för kompetensutveckling finansierar prioriterade vidareutbildningar för
olika yrkesgrupper. Anslaget är ett komplement till de insatser som respektive
verksamhetsområde ansvarar för. Anslaget för 2015 planeras att i huvudsak användas för
vidareutbildningar av specialistsjuksköterskor, handledarutbildning för verksamhetsförlagd
utbildning, utbildning i svenska för utländska läkare samt för marknadsföring.
I enlighet med gällande överenskommelse för 2014 om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedels-, medicintekniska-, och laboratorietekniska
industrin, regleras gemensamma regler för hur medarbetare och högre befattningshavare inom
hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med varandra. Som en
konsekvens av reglerna ska sammankomster som rör olika former av kompetensutveckling
bekostas av respektive huvudman. Till exempel får inte resor och logi bekostas av industrin
eller begäras av enskild deltagare.
Regionen kommer från 2015 att ta ett ökat ansvar för finansiering av medarbetares
kompetensutveckling. Förändringen i finansieringen ska inte påverka
kompetensutvecklingens omfattning. Den kostnadsavlastning som läkemedelsindustrin
därmed får, ska resultera i lägre läkemedelspriser. Genom lägre priser får regionen utrymme
att finansiera ett ökat ansvar för medarbetarnas kompetensutveckling.
I föreliggande utgiftsramberäkningar bedöms priset för 2015 sjunka med 2,1 procent på
befintligt sortiment inklusive generika exklusive effekter av överenskommelsen.
Kostnadsutvecklingen kommer att följas för att säkra att utrymme för kompetensutveckling
frigörs.
Samverkan mellan Region Jönköpings län, universitet och högskolor fortsätter att utvecklas
för att tillgodose kompetensbehov av flera olika professioner.
Förberedelser har startat inför att Jönköping blir huvudstudieort för en del av
läkarutbildningen i regionen. Med början 2018 kommer 30 studenter i varje antagningskull
och fullt utbyggt 150 studenter att studera sina sista fem terminer i Jönköping.
”Akademisk specialisttjänstgöring” för sjuksköterskor, liknande läkarnas anställningsvillor
för ST-tjänstgöring, har aktualiserats nationellt. Det innebär att anställda sjuksköterskor kan
vidareutbilda sig utan att ta tjänstledigt eller själva finansiera vidareutbildningen. Regionen
ska verka för att denna fråga behandlas av landsting/regioner tillsammans.
För elever och studenter är verksamhetsförlagd utbildning under studietiden av avgörande
betydelse. Kontinuerlig samverkan med utbildningsanordnare skapar förutsättningar för
integration av teori och praktik som studenterna behöver. Viktiga komponenter i arbetet med
studenter och elever är interprofessionellt lärande, förbättringskunskap, god
handledarkompetens samt ett positivt lärandeklimat.
Regionens kunskapsintensiva verksamhet, där forskning är en naturlig del i verksamheten,
medför ökade krav på medarbetarnas kompetens att kontinuerligt bevaka, bedöma och
selektera det ständiga flödet av ny kunskap.
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För att öka möjligheterna att säkra framtida behov av kompetens har ett samarbete kring
kompetensförsörjning inletts mellan landstingen i den Sydöstra sjukvårdsregionen.
Ett arbete har påbörjats och fortsätter under 2015 för att undersöka möjligheten till ett
gemensamt regionalt vård- och omsorgscollege. Ett utvecklat samarbetet mellan arbetsgivare,
fackförbund och utbildningsanordnare inom vård- och omsorgsutbildningar attraherar
sökande till kvalitativt goda utbildningar som kan bidra till att trygga en långsiktig
kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsyrken.
Arbetsområden i fokus:
• Marknadsföring av Region Jönköpings län som en attraktiv arbetsgivare.
• Rekryteringsinsatser gentemot nyckelkompetenser.
• Utveckla samarbetet med universitet och högskolor i regionen för att tillgodose
kompetensbehov av grund och specialistutbildningar.
• Samarbeta med utbildningsanordnare för att ta emot elever och studenter, till exempel
i verksamhetsförlagd utbildning.
• Utbildning och handledning i mikrosystem och tvärprofessionellt arbetssätt, mätningar
och ledarskap.
• Utveckling av stöd för e-lärande och kompetensplanering.
• Möjlighet att bedriva verksamhetsanknuten forskning.
Hälsa och arbetsmiljö
Regionen ska arbeta aktivt med arbetsmiljö och hälsa genom hälsofrämjande, förebyggande
och rehabiliterande insatser. I en god arbetsmiljö utvecklas och motiveras medarbetarna,
vilket också bidrar till att stärka bilden av regionen som en attraktiv arbetsgivare.
Regionen är medlem i det nationella nätverket ”Hälsofrämjande hälso- och sjukvård”, där ett
av fyra perspektiv är medarbetarperspektivet – Hälsofrämjande arbetsplats utgår från en
helhetssyn på faktorer som skapar god hälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Genom att fokusera på hälso- och friskfaktorer ökar möjligheterna att få hälsosamma
arbetsplatser med medarbetare som upplever god hälsa. Friskvård utgör en del av det
hälsofrämjande arbetet. Gällande riktlinjer för friskvård och ersättningsnivåer för
friskvårdsbidrag revideras för 2015. Region Jönköpings läns egna friskvårdsanläggningar är
det huvudsakliga erbjudandet för friskvård. Medarbetare som tränar på andra anläggningar
kan få friskvårdsbidrag med 50 procent av kostnaden eller max 1 200 kr/år. Medel tillförs
efter att en uppföljning gjorts av verkligt utfall av förändringen.
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar av
arbetsmiljön ske regelbundet, så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det är möjligt för alla enheter att årligen genomföra en
lokalt anpassad undersökning, MiniDialogen, för att följa upp fysiska och psykosociala
arbetsmiljöförhållanden.
Målet med den arbetslivinriktade rehabiliteringen är att medarbetare i första hand ska kunna
återgå till sina ordinarie arbeten. Genom att tidigt uppmärksamma signaler om ohälsa och
aktivt arbeta utifrån gällande rehabiliteringsprocess skapas goda förutsättningar för en låg
sjukfrånvaro. Under 2014 har ett administrativt IT-stöd för rehabilitering införts och en
fortsatt utveckling av stödet kommer ske. Regionens samverkan med Försäkringskassan i
sjukförsäkringsärenden ska stärkas för att förebygga längre sjukskrivningar.
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Som en del i regionens hållbarhetsprogram ingår att verka för klimatsmart arbetspendling för
medarbetarna. Inom ramen för detta startades under hösten 2014 projektet ”Hälsotrampare
Region Jönköpings län”, ett hälso- och miljöprojekt som vänder sig till medarbetare som vill
komma igång att cykla och/eller gå till och från arbetet. Ett anat exempel på åtgärd är att
genom samverkan med Länstrafiken erbjuda och stimulera medarbetare att använda
kollektivtrafiken.
Regionens interna företagshälsovård – arbetsmiljöenheten – arbetar för att främja och
utveckla hälsa och förebygga risker samt föreslår åtgärder både för hela verksamheter och på
grupp- och individnivå.
Arbetsområden i fokus:
• Hälsofrämjande och systematiskt arbetsmiljöarbete
• Arbetslivsinriktad rehabilitering.
Chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på regionens grundläggande värderingar.
Regionens chefspolicy ger vägledning och stöd för alla chefer. Med fokus på invånarnas
behov ska chefen verka för medarbetares kompetensutveckling, arbetstillfredsställelse och
ständiga förbättringar. Som chef har man ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå
uppsatta mål.
Regionen har drygt 500 chefer på olika nivåer. Ett kontinuerligt rekryteringsbehov kommer
att finnas under planperioden. Internt rekryterade chefer har kunskap om verksamheten,
organisationen och kulturen. Det är också en möjlig intern karriärväg att bli chef. Samtidigt är
det positivt att rekrytera externt då nya kunskaper, synsätt och erfarenheter tillförs
verksamheten.
För att säkra framtida tillväxt och ledning behöver vi identifiera och stödja utveckling av
medarbetare med intresse för att leda. Med stöd av ett utvecklingsprogram ska intresserade
medarbetare få möjlighet undersöka förutsättningar för ledar- och chefskap. Programmet ska
ge möjlighet till personlig utveckling och bidra till förståelse för morgondagens behov och
utmaningar.
Chefer på alla nivåer ska ges möjlighet till utbildnings- och utvecklingsinsatser. Program och
utbildningar kring chefs- och ledarskap anordnas kontinuerligt. Likaså utbildningar med olika
inriktningar som kunskap om ekonomi, arbetsmiljö, arbetsrätt, rekrytering, mentorprogram
och reflektionsgrupper samt ett brett spektrum av förbättringsprogram för den egna
verksamheten. För chefer erbjuds även utbildningar på akademisk nivå, inspirationsmöten,
chefsseminarier och nätverk.
Särskilda program för AT- och ST läkare genomförs. Programmen syftar till system- och
ledarförståelse. Viktiga områden är medarbetar- och ledarskap, etik, kvalitet- och
utvecklingsarbete. En fördjupad utbildning för ST i ledarskap planeras.
Arbetsområden i fokus:
• Identifiera och stödja medarbetare till chef- och ledarskap
• Utveckling av introduktion, stöd, program samt utbildning till nya och befintliga
chefer.
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Delaktiga och engagerade medarbetare
En viktig framgångsfaktor för att regionen ska nå sina mål är att ha delaktiga och engagerade
medarbetare i verksamheten. Det förutsätter ett öppet arbetsklimat med möjligheter till
inflytande, utveckling och delaktighet. Alla medarbetare ska ha möjlighet att vara med och
påverka de frågor man berörs av. Samverkan sker med medarbetare genom medarbetarsamtal
och arbetsplatsträffar samt med fackliga organisationer i samverkans-grupper.
Syftet med medarbetarsamtalet är att skapa delaktighet och engagemang för att förbättra
verksamheten. Samtalet är ett tillfälle för medarbetare och chef att samtala om mål,
värderingar, kompetensutveckling, arbetsuppgifter, hälsa med mera. Under senare år har
målet om att minst 90 procent av medarbetarna ska ha ett samtal uppnåtts. En omfattande
arbete läggs på att genomföra samtal. Det finns fortsatt ett behov av att rikta fokus på såväl
kvantitet, det vill säga mäta och följa upp att samtal genomförs men också kvalitet, det vill
säga att samtalen är meningsfulla och till nytta för medarbetarna och verksamheten.
I medarbetarpolicyn uttrycks att medarbetare förväntas använda och utveckla sin kompetens,
bidra till ett öppet arbetsklimat och ett välfungerande samarbete. Medarbetarsamtalet syftar
till att skapa delaktighet och engagemang för att förbättra verksamheten. Chef och
medarbetare har ett gemensamt ansvar för att medarbetarsamtalet blir en öppen och
förtroendefull dialog där samtalet upplevs som meningsfullt. Varje medarbetare ska ha en
egen kompetensutvecklingsplan som sätts i ett verksamhetssammanhang. Chefen ansvarar för
att kompetensutvecklingsplanen upprättas och följs upp vid de årliga medarbetarsamtalen.
Medaretarundersökningen Dialogen genomfördes hösten 2013 och under följande år sker
åtgärder utifrån prioriterade förbättringsområden i verksamheternas handlingsplaner.
Bearbetningen av resultatet ska integreras i verksamhetens utvecklings- och
förbättringsarbete.
Kommande års förändrings-/omställningsarbete behöver kraft genom delaktiga och
engagerade medarbetare.
Nuvarande samverkansavtal slöts 2009. Det kan finnas skäl att revidera avtalet. En översyn av
nuvarande avtal ska därför genomföras i syfte att stödja en fortsatt välfungerande samverkan
på alla nivåer.
Arbetsområden i fokus:
• Medarbetarsamtal och individuella kompetensutvecklingsplaner
• Samverkan – översyn av avtal.
Likabehandling och anställningsvillkor
Arbetet för likabehandling utgår från den grundläggande principen om människors lika värde.
Det krävs ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter inom områdena
arbetsförhållanden, rekrytering, lönefrågor och jämställdhet. Regionen ska kännetecknas av
den mångfald som finns i samhället och bedriva arbete för likabehandling med ett syfte att
stärka bilden av Region Jönköpings län som en attraktiv arbetsgivare.
Jämställdhetsplaner ska finnas för respektive verksamhet. De upprättas för tre år, utvärderas
och revideras årligen. Regionens gemensamma jämställdhetsmål ingår i alla verksamheters
jämställdhetsplan med respektive verksamhets specifika mål. De gemensamma målen följs
upp och redovisas tillsammans med övriga aktiviteter inom jämställdhetsområdet i det
landstingsövergripande jämställdhetsbokslutet.
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Gemensamma jämställdhetsmål för 2015:
• Främja en jämn könsfördelning inom olika yrkesgrupper och befattningar.
• Minska andelen anställda med ofrivillig deltidsanställning.
• Minska andelen upplevda sexuella trakasserier.
• Förhindra och åtgärda att inga osakliga skillnader i lön förekommer.
Kvinnor och män ska ges samma möjligheter till kompetensutveckling och att omsätta sina
kunskaper i verksamheten. Rekryteringsarbetet ska bedrivas så att ingen sökande
diskrimineras på grund av utformning av annonser eller vid urval och intervjuer.
Före nyanställning erbjuds medarbetare med ofrivillig deltidsanställning att öka sin
tjänstgöringsgrad. Under 2013 önskade drygt 300 medarbetare högre tjänstgöringsgrad.
Summeras önskemålen omfattar det nästan 70 årsarbetare. Drygt hälften av dessa önskemål
kunde tillgodoses delvis eller tidsbegränsat. Målet är att kunna tillgodose önskemålen
permanent, så att antalet som önskar högre tjänstgöringsgrad halveras under planperioden.
I Region Jönköpings län råder nolltolerans mot diskriminering, kränkningar och trakasserier.
Policyn mot kränkande särbehandling och trakasserier ska tas upp årligen på arbetsplatsträffar
utifrån ett förebyggande perspektiv.
Jämställda löner ska känneteckna lönesättningen såväl vid nyanställning som vid löneöversyn.
En viktig princip vid löneöversyn är att föräldralediga medarbetare ska följa samma
löneutveckling som om de var i arbete. Utifrån den genomförda lönekartläggningen 2012
kommer handlingsplanen att följas upp. En ny kartläggning sker 2015. Några
kvinnodominerade yrkesgrupper i vården med medellång högskoleutbildning behöver
prioriteras för att uppnå jämställda löner. De med specialistfunktion behöver särskilt
uppmärksammas.
Lönekartläggningen ska också användas i utbildningssyfte för lönesättande chefer för att
klargöra den befintliga lönestrukturen mellan kvinnor och män. Genom framtagna
reflektionsfrågor ska chefer medvetandegöras om genusperspektivet i lönesättning och
anställningsvillkor.
Regionen fortsätter sin lönepolitik med konkurrenskraftiga löner som kan hävda sig mot
marknaden. Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och utveckling av
verksamhetens produktivitet och kvalitet. Löneöversynen ska vara en naturlig del i den
löpande verksamheten och ge möjlighet till löneutveckling för de medarbetare som bidrar
mest till verksamheten. Chefer kommer att få fortsatt stöd och utbildning i
lönebildningsfrågor.
Verksamheternas anpassning till befintliga budgetramar fortsätter och behovet av att minska
kostnaderna har förstärkts. Åtgärdsplanen för den somatiska sjukvården visar områden där
förändrade arbetssätt kan minska vårdplatser och medarbetare för att komma i ekonomisk
balans.
Omställningsåtgärder kommer behövas under hela planperioden kopplade till förändringar i
verksamheten på grund av nya behov, effektiviseringar och utveckling.
För att möta invånarnas behov krävs ökad flexibilitet och effektiv planering av arbetstider och
arbetstidsförläggning. Ett landstingsgemensamt utbildningskoncept har utarbetats för att öka
kompetensen när det gäller schemaläggning. Det finns stora möjligheter att förbättra
sjukvårdens effektivitet genom att i ökad omfattning använda personalens kompetens mer
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flexibelt och genom omfördelning av arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper. Det finns
flera exempel på sådana ansatser från verksamheterna. Utifrån ett utökat vårdval inom
specialiserad sjukvård behöver samverkan och samarbete över de traditionella gränserna
utvecklas ytterligare.
Arbetsområden i fokus:
• Utveckling av lönebildningen som styrmedel för verksamhetsresultat och
konkurrenskraft
• Förmåga att bedriva ett ändamålsenligt omställningsarbete.
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Finansiell plan
Den finansiella målsättningen är att över konjunkturcyklar uppnå ett finansiellt överskott som
tillsammans med avskrivningsmedel finansierar investeringar med egna medel.
Resultatbudget
Resultatbudgeten omfattar verksamhetsförändringar som redovisats i tidigare avsnitt. Prisoch löneförändringar liksom förändringar i skatteintäkter och kommunal utjämning för åren
2015-2017 är baserade på Sveriges kommuner och landstings bedömningar.
Tabell X: Resultatbudget

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Kommunal utjämning och statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Prognos Budget
Plan
2014
2015
2016
1 706
1 739
1 772
-10 138 -10 398 -10 705
-346
-361
-377
-8 778 -9 020 -9 310

Plan
2017
1 810
-11 068
-394
-9 652

7 180
1 984

7 433
1 920

7 762
1 843

8 112
1 833

253
-182

250
-208

250
-265

260
-313

385

375

280

240

Årets resultat

Driftbudget – (verksamhetens nettokostnad)
Verksamhetens nettokostnad som för 2015 budgeteras till 9 020 miljoner kronor disponeras
med följande verksamhetsfördelning
Tabell X: Driftbudget

Huvudområden/delområden
Hälso- och sjukvård
Primärvård
Specialiserad somatisk vård
Specialiserad psykiatrisk vård
Tandvård
Övrig hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvårdens andel av gemensamma
kostnader
Politisk verksamhet avseende hälso- och sjukvård
Summa hälso- och sjukvård
Regional utveckling
Utbildning
Kultur
Trafik och infrastruktur
Allmän regional utveckling
Regional utvecklings andel av gemensamma

2014

2015

1 586,7
4 615,7
733,9
228,1
452,3
144,1

1 624,6
4 763,6
756,8
224,5
490,4
153,6

35,6
7 796,3

38,0
8 051,5

37,2
128,9
627,7
40,0
16,8

41,8
131,9
704,9
55,7
29,7
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kostnader
Politisk verksamhet avseende regional utveckling
Summa regional utveckling
Verksamhetens nettokostnad

4,2
854,7

4,5
968,5

8 651,0

9 020,0

Finansieringsbudget (egenfinansiering av investeringar)
Egenfinansiering av investeringar kan uppnås under hela planperioden då årets resultat
tillsammans med avskrivningar är större eller lika med beräknat investeringsvolym.
Tabell X: Finansieringsbudget (kassaflödesrapport), miljoner kronor

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Avskrivningar
Avsättningar (netto)
Rörelsekapitalförändring
Kassaflöde från löpande verksamhet
Investeringsverksamhet
Förändring långfristiga fordringar och skulder
Förändring likvida medel – kassaflöde
Ökning avsättning
Rörelsekapitalförändring
Förändring långfristiga fordringar och skulder
Egenfinansiering av investeringar

Prognos
2014

Budget
2015

Plan
2016

Plan
2017

385
346
82
52
865

375
360
125
20
880

280
380
180
35
875

240
395
240
0
875

-600
180

-640
-220

-640
-5

-630
-5

445

20

230

240

-82
-52
-180
131

-125
-20
220
95

-180
-35
5
20

-240
0
5
5

Investeringsbudget
Som beskrivs i avsnitt 7 (Regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen) har styrelsen att
fatta beslut om investering inom de ramar som här redovisas.
Tabell X: Investeringsbudget (miljoner kronor) – beräknad utbetalning

2014

2015

2016

2017

Inventarier
Inventarier
IT-system

160
60

160
60

160
60

Fastigheter

420

420

410

640

640

630

Summa investeringsutgifter

600
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Balansbudget
Tabell X: Balansräkning

2014-12-31
prognos

2015-12-31
budget

2016-12-31
plan

2017-12-31
plan

3 543
6 379
5 663

3 824
6 394
5 678

4 087
6 592
5 908

4 323
6 832
6 148

9 922

10 218

10 679

11 155

-593
8 417
2 098
9 992

-218
8 542
1 894
10 218

62
8 724
1 893
10 679

302
8 964
1 889
11 155

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
– varav finansiella
omsättningstillgångar
Summa
Eget kapital, avsättningar
och skulder
Eget kapital:
Avsättningar (pensioner)
Skulder
Summa
Tabell X: Finansiella nyckeltal, procent

Resultat i förhållande
till skatt och statsbidrag

Utfall Prognos Prognos Prognos Prognos
2013
2014
2015
2016
2017
-5,2
4,2
4,0
2,9
2,4

Nettokostnadsförändring
Skatteintäkter och
statsbidrag/ utjämning förändring

4,6

5,4

4,3

3,2

3,7

4,7

6,2

3,4

2,7

3,5

Soliditet

-10

-6

-2

1

3
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Regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen för budget 2015
Regionstyrelsen ska som högsta verkställande och beredande organ övergripande ansvara för
regionens utveckling. Detta innebär att leda och samordna folkhälsa och sjukvård och de
övergripande regionala utvecklingsfrågorna samt att ansvara för övergripande strategisk
planering.
Styrelsen har att leda och samordna samtliga nämnders verksamhet utifrån Budget med
verksamhets- och flerårsplan samt Regional utvecklingsstrategi (RUS) och andra strategiska
dokument i perspektivet av hållbar och långsiktig regional utveckling.
Region Jönköpings län har tre nämnder – en för folkhälsa och sjukvård, en för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet och en för trafik, infrastruktur och miljö. Dessa ska se till att
verksamheten drivs inom den utgiftsram och verksamhetsplan som fullmäktige beslutat.

Budgetar för regionens egna verksamhetsområden
Denna budget med verksamhetsplan för 2015 anger utgiftsramar och verksamhetsmål som ska
uppnås för regionens samlade åtagande, oavsett vem som producerar tjänsten. För de delar av
verksamheten som utförs i egen regi, ska regionstyrelsen senast i december 2014 fastställa
budgetar. I dessa budgetar konkretiseras verksamhetsuppdrag och grunder för finansiering.
Verksamhetspecificering

För verksamhetsområden som berör flera utgiftsramar, ska en tydlig särredovisning av
budgeten ske utifrån dessa.
Exempelvis ska budgeten för ett sjukvårdsområdes budget och verksamhetsplan innehålla en
särredovisning för områdena:
• Primärvård
• Somatik – medicinsk vård
• Somatik – kirurgisk vård
• Psykiatrisk vård
• Övrig hälso- och sjukvård
Ersättning – finansiering

Ersättningsnivåer ska beräknas utifrån de antaganden om pris- och löneförändring på vilka
utgiftsramar är baserade.
Utifrån de ersättningssystem som gäller för olika områden ska, för att uppnå stabila
förutsättningar, en bedömning göras kring förväntad ersättningsnivå.
Avgifter/priser för hälso-och sjukvård, tandvård, kultur och kollektivtrafik redovisas i bilagor.
Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas förutom i bilaga även i intranätet. De vanligaste
avgifterna och nivå på högkostnadsskydd framgår av Tabell X: Avgifter i vården.
Om regionstyrelsen bedömer behov av att under året förändra avgifter ska dessa förändringar
föreläggas regionfullmäktige för beslut. Beslut om tillfälliga prisförändringar/erbjudanden
inom kollektivtrafik och folktandvård kan fattas av regionstyrelsen.
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Kapitalkostnader – investeringar

Kapitalkostnader för inventarier finansieras inom verksamhets driftersättning.
Ökade lokalkostnader till följd av fastighetsinvestering ska som huvudprincip finansieras
inom den driftersättning som verksamheten erhåller. Om särskilda skäl föreligger kan
regionstyrelsen göra avsteg från denna princip och i stället anvisa finansiering ur anslaget för
tillkommande avskrivningskostnader.
Investeringar
Regionstyrelsen har befogenhet att utifrån finansiellt mål om egenfinansiering av
investeringar och här redovisad förutsättningar att godkänna investeringsutgifter som
tillsammans med utbetalningar för tidigare beslutade investeringar inte överstiger 600
miljoner kronor.
Fastigheter

Regionfullmäktige har i årets budget under respektive verksamhetsavsnitt fastighetsobjekt
som är angelägna att genomföra. Regionstyrelsen har för dessa objekt att fatta beslut om
utgiftsram samt upphandla och genomföra investeringen. Beslut ska anmälas till
regionfullmäktige.
Vid ombyggnad av befintliga anläggningar ska utgiften betraktas som investering enbart om
tillgångens prestanda/servicepotential avsevärt förbättras, det vill säga förbättring av kvalitet i
producerad tjänst eller lägre produktionskostnad. Om detta kriterium inte uppfylls är utgiften
att betrakta som fastighetsunderhåll. Begränsade utgifter (lägre än 0,4 miljoner kronor) ska
direktavskrivas.
Från 2015 ska komponentavskrivning införas vilket innebär att delar av
fastighetsinvesteringar kommer att omfattas av kortare avskrivningstider. Genom
komponentavskrivning kommer också delar av driftbudgetens ram för långtidsplanerat
underhåll (LPU) att redovisas som investering. Regionstyrelsen har att genomföra
förändringen och därmed besluta om förändring av utgiftsramar och resultatbudget. För att
begränsa påverkan på resultatbudgeten ska prövas retroaktiv komponentavskrivning för viss
större fastighetsobjekt.
Inventarier

I verksamhetsområdenas budget ska anges utgiftsram för investeringar i
inventarier/utrustningsobjekt vars á-pris överstiger 22 000 kronor (halvt prisbasbelopp) och
som har en ekonomisk livslängd på mer än tre år.
Inventarier med objektpris överstigande 500 000 kronor ska specificeras.
Förändring av utgiftsramar – oförutsedda utgifter med mera
Regionstyrelsen har befogenhet att under året förändra utgiftsramar till följd av oförutsedda
händelser eller annan händelse som till sin karaktär inte behöver eller av tidsskäl inte kan
avvakta beslut i regionfullmäktige. Dessa beslut kan fattas inom anslaget för
•
oförutsett 20 miljoner kronor
•
ökade kapitalkostnader vid fastighetsinvesteringar vilka inte kan finansieras inom
anvisade ramar för verksamheten 5 miljoner kronor.
Förändringar i utgiftsramar till följd av införande av komponentavskrivning kan ske.
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Samtliga förändringar ska dokumenteras i tilläggsbudget.
Uppföljning
Regionstyrelsen ska i två delårsrapporter (tertial 1 och 2) samt i årsredovisningen
återrapportera till regionfullmäktige hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i
budget och flerårsplanen.
Efter slutförd investering ska en slutredovisning upprättas för investeringsobjekt överstigande
5 miljoner kronor. I slutredovisning görs en avstämning mot budget av såväl ekonomiska som
kvalitetsmässig effekter av investeringen.
Tabell X: Avgifter i vården
Avgiftstyp

kronor

Sjukvård/hälsovård
Öppenvård
Läkarbesök vårdcentral
Läkarbesök sjukhus/specialist
Läkarbesök jourcentral/hemmet
Besök annan personalkategori
Avgift för sent återbud motsvarar avgift för avsett besök
Vaccination, gynekologisk hälsokontroll,
mammografi och aortascreening1)
Sluten vård
Dygnsavgift (vårddygn 1–10 per vårdtillfälle)
Dygnsavgift (efter 10 vårddygn per vårdtillfälle)
Sjukresor – egenavgift (enkel resa)
- taxi
Högkostnadsskydd
- sjukvård – maxbelopp under 12 månader
- läkemedel
- sjukresor, maxbelopp under 12 månader

150
300
300
100

100
100
80

100

1 100
2 200
1 800

1)

Exklusive barnvaccinationer, och influensavaccination till riskgrupper och 65 år äldre där vaccination är
avgiftsfri. Högkostnadsskydd gäller inte.

Bilagor
1. Hälsotal i länets kommuner
2. Styrprocessen
3. Patientavgifter
4. Regelbok vårdval primärvård och ögonsjukvård
5. Tandvården – taxor
6. Kollektivtrafik priser
7. Regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst
8. Prissättning för kulturarrangemang
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