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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 rum-
met krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang från 
varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange 
riktningen för verksamheten, ta till vara potentialen i indi-
viders 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 kompetens- 
utvecklingen ses både ur ett organisatoriskt och ett individu-
ellt 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 effek-
tivitet, 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 sam-
hälle och miljö.

Processorientering
Organisationens verksamhet ska ses som processer som 
skapar värde för kunderna. Processorientering stimulerar 
till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbets-
organisation, och lägger grunden för kundorienterad verk-
samhetsutveckling.

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 leve-
rantörer ska engageras.

Ständiga förbättringar
Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och för-
nyelse 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 upp-
nås. 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 be-
tydelse. Det gäller såväl för utveckling, produktion och leve-
rans 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, part-
ners, ägare och huvudmän.
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För ett bra liv i ett attraktivt län

Ett län med bra miljö, goda möjligheter till arbete, 
utbildning och utveckling, utbyggd infrastruktur, 
välfungerande kollektivtrafik och ett rikt kultur-
liv är attraktivt och skapar förutsättningar för god 
hälsa och ett bra liv. Det får människor att söka sig 
till länet för arbete och utbildning och det får dem 
att stanna. Landstinget stöder aktivt projekt och 
organisationer som bidrar till länets tillväxt.

Landstinget arbetar för bättre hälsa och säkrare vård. 
Invånarna erbjuds en hälso- och sjukvård med bästa 
möjliga värde och kvalitet och med samma förut-
sättningar i hela länet. Hälsofrämjande insatser ska  
genomsyra hälso- och sjukvården och vara en själv-
klar del i all vård och behandling. Frågor om levnads-
vanor och livsstil ska ingå naturligt i varje patient-
möte, utifrån en helhetssyn på patienten.

Behov av och efterfrågan på Landstingets hälso- och 
sjukvård styrs av olika faktorer. Nya diagnostekniker, 
behandlingsmetoder och läkemedel skapar ökad efter-
frågan. 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 om-
sorg. Samtidigt kan förebyggande åtgärder och minsk-
ning 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 partner-
skap med patienten och närstående.

För att främja folkhälsan, krävs insatser inom områden 
som ligger utanför Landstingets direkta verksamhet. 
De satsningarna görs i samverkan med länets kom-

muner, statliga myndigheter och organisationer. Inte 
minst förtjänar de ideella insatserna i det civila sam-
hället att uppmärksammas. Det är också angeläget att 
Landstinget står för ett starkt engagemang i frågor som 
handlar om demokrati, politik och politikens arbets-
former. Att öka människors delaktighet i samhälls- 
livet 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 mötes- 
platser för dialog, till exempel medborgarpaneler och 
via sociala medier. Insatser riktade till ungdomar är 
särskilt angelägna.

Övergripande ledningssystem
Utgångspunkten för Landstingets 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 Landstingets viktigaste 
styrdokument. I budgeten formuleras vision, värde-
ringar och övergripande strategiska mål. Inom Lands-
tingets olika verksamhetsområden formuleras sedan 
mål, framgångsfaktorer och mätetal, samt handlings-
planer för förbättring och utveckling. Målen ska vara 
så konkreta att de kan brytas ned till den nivå där de 
ska genomföras.

Budgeten för 2014 och flerårsplanen för 2015–2016 
redovisas enligt styrmodellen Balanced Scorecard 
(BSC). Modellen fokuserar på det som är strate-

 

Budget 2014 och flerårsplanen för åren 2015–2016 har inriktningen att förverkliga Landsting-
ets vision För ett bra liv i ett attraktivt län. Landstingets verksamhet består av två områden  
– hälso- och sjukvård och regional utveckling. Båda områdena har stor betydelse för människors 
livskvalitet och hälsa. Visionen förverkligas genom Landstingets engagemang i att tillgodose  
invånarnas behov av hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik. Genom  
väl fungerande verksamhet blir länet attraktivt och utvecklas vidare. En djup förankring i befolk-
ningen skapas genom att verksamheten leds av folkvalda politiker. Inom hela Landstinget arbetar vi 
för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt ständigt förbättras och förnyas med utgångspunkt  
i invånarnas behov.
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giskt viktigt och innebär att verksamheten beskrivs, 
planeras och följs ur fem perspektiv: medborgare 
och kund, process och produktion, lärande och för-
nyelse, medarbetare samt ekonomi. Se Figur 1.

Landstinget i Jönköpings län som system, Figur 4, sidan 
15, visar att viktiga delar i ledning, samordning och 
utveckling förutom beslut och ledning är invånar-
inflytande, omvärldsbevakning, systematiskt förbätt-
ringsarbete och resultatuppföljning.

Övergripande strategiska mål
Landstingets verksamhet bestäms ytterst utifrån 
demokratiska beslut om vilka behov som ska till-
godoses och de mål som sätts för dessa. Lands-
tingets övergripande strategiska mål ska ge länets 
invånare förutsättningar för ett bra liv i ett att-
raktivt län. 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, systemmäte-
tal och mål inom verksamheternas olika perspektiv.  
Målen för systemmätetalen sätts vanligen högt för 
att stimulera till förnyelse och förbättring av arbets- 

sätt, 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 de övergripande strategiska målen,  
de strategiska mål och systemmätetal en nås, det  
vill säga det värde som skapas för medborgarna  
i förhållande till insatta resurser.
 
Bra folkhälsa
Landstinget arbetar hälsofrämjande och sjukdoms-
förebyggande för att stödja länsinvånarnas hälsa 
och livskvalitet. Ett aktivt folkhälsoarbete bedrivs 
i samarbete med berörda aktörer.

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

Regional utveckling
Landstinget medverkar till ett län med bra miljö, 
goda arbets-, utbildnings- och utvecklingsmöjlig-
heter, utbyggd infrastruktur och rikt kulturliv.
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Figur 1 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 Styrprocessen för planering, genomförande och uppföljning, sidan 97.



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

Systemsyn och förbättring/förnyelse
Verksamhetsutvecklingen utgår från en gemen-
sam systemförståelse, för att möjliggöra bästa 
möjliga resultat i en allt mer komplex verksam-

het. Arbetet med att förbättra och förnya proces-
ser och arbetssätt stimuleras, för en effektiv och 
uthållig verksamhet.

Långsiktig och uthållig finansiering
För att på lång sikt trygga verksamhetens finan-
siering, 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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Perspektiv: Medborgare och kund
Utgångspunkterna för Landstingets verksamhet är 
visionen om Ett bra liv i ett attraktivt län samt in-
dividens behov, vilja och möjlighet att ta ansvar för 
sin egen hälsa. Landstinget medverkar i det natio-
nella programmet för hållbar jämställdhet som innebär 
att Landstinget 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 2014 kommer, i de fall de är 
individbaserade, att redovisas könsuppdelade. Er-
farenheterna av arbetet med jämställdhet används i 
arbetet för jämlik verksamhet.

En god planering av Landstingets verksamhet 
ställer krav på kunskap om befolkningssamman-
sättning, näringsliv och arbetsmarknad, socioeko-
nomiska 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
Landstinget i Jönköpings län sammanfaller geogra-
fiskt med länsindelningen som omfattar 13 kom-
muner.

Den 31 december 2012 hade länet 339 116 invånare 
– en ökning med 1 220 invånare jämfört med 2011. 
Under de senaste fem åren har länets befolkning ökat 
med 5 506 personer. Befolkningen i den norra läns-
delen har ökat med 6 297 invånare, medan de östra 
och södra länsdelarna har minskat sin befolkning 
med sammanlagt 791 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 medellivslängd har kvinnor i Gnosjö 
kommun (84,6 år) och lägst medellivslängd har män 
i Aneby kommun (77,5 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 jäm-
fört med riket.

Av länets folkmängd hade 17,4 procent utländsk bak-
grund (utrikes födda samt inrikes födda vars båda 
föräldrar är utrikes födda). Genomsnittet för riket 
är 20,1 procent. Spridningen i länet är relativt stor. 
Habo har lägst andel invånare med utländsk bak-
grund (7,5 procent) och Gnosjö högst (27,4 procent).

I befolkningsgruppen 20–64 år har 15,8 procent av 
länets befolkning låg utbildning. Motsvarande siffra 
för riket är 13,4 procent. Spridningen är stor i länet 
– den norra länsdelen har lägst andel lågutbildade 
och södra länsdelen högst.

Andelen öppet arbetslösa och personer i program 
med aktivitetsstöd är lägre i länet (5,8 procent) 
än i riket (6,4 procent) i åldersgruppen 16–64 år. 
Nässjö kommun har högst arbetslöshet och Habo 
kommun lägst. Ungdomsarbetslösheten är där-
emot något högre i länet än i riket. I gruppen  
18–24 år är siffran 9,3 procent i länet och 9,0 procent 
i riket. Högst ungdomsarbetslöshet har Nässjö  
kommun och lägst har Jönköpings och Sävsjö  
kommun. Se Figur 2, sidan 11. Landstinget ska från 
2013 erbjuda minst 45 praktikplatser, 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 
Landstinget under kortare och längre perioder,  
för att få arbetslivserfarenhet och kompetens- 
utveckling. 

I tabellen på sidan 92 framgår de lokala förut- 
sättningarna för länets kommuner när det gäller  
befolkning och socioekonomiska faktorer.
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Figur 2 Arbetslöshet – andel av befolkning 16–64 år samt andel av befolkning 18–24 år.
Källor: Arbetsförmedlingens årsstatistik 2004–2012 samt Arbetsförmedlingens månadsstatistik maj 2013.
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH LANDSTINGSGEMENSAMMA INRIKTNINGAR

Befolkningens hälsa
För att kunna planera och prioritera verksamheten i 
Landstinget och i länets kommuner behövs kunskap 
om hälsoläget. Befolkningen i Jönköpings län mår ge-
nerellt 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 folk-
hälsomålen, se sidan 24, presenteras lokala hälsotal. 
Figur för respektive kommun åskådliggör i likhet med 
2013 hur de ligger till jämfört med genomsnittet i länet 
eller riket. Se hälsotal för länets kommuner på sidorna 
93–96. Figurer har också tagits fram för olika ålders-
grupper respektive kön som åskådliggör hur barn och 
ungdomar, vuxna och äldre, respektive män och kvin-
nor i länet ligger till jämfört med riket. Hälsotalen ut-
görs av både mått på riskfaktorer för sjukdom och mått 
på hälsoutfall. Hälsotalen är hämtade från Statistiska 
centralbyrån, Försäkringskassan, Skolverket, Brotts-
förebyggande rådet, Socialstyrelsen, Statens folkhälso- 
institut, Landstingets Folkhälsoenkät Ung 2011, och 
Landstingets statistik över övervikt och fetma samt 
tandhälsa bland länets barn. 20 hälsotal  för barn och 
unga visas på sidan 12. Övriga figurer och statistik 
som ligger till grund för dem, finns på Landstingets 
webbplats, lj.se. I följande avsnitt kommenteras hälso-
talen där det finns skillnader. 

Barn och ungdomar
Andelen barn i hushåll med låg inkomst eller social-
bidrag, är lägre i Jönköpings län jämfört med riket  
(9,3 respektive 12,1 procent).

Storleken på barngrupper i förskolan kan påverka 
barns hälsa och utveckling. I länet är antal barn per 
avdelning något lägre än i riket, 15,6 jämfört med 
16,9. Även personaltätheten är något bättre i länet 
med 4,9 barn per årsarbetare, jämfört med 5,3 barn 
i riket. Utbildning är starkt relaterad till hälsa. Där-
för är det viktigt att följa andelen ungdomar som är 
behöriga till gymnasiestudier. I Jönköpings län var 
87 procent av eleverna i kommunala skolor som av-
slutade skolår 9 våren 2012 behöriga till något pro-
gram i gymnasiet. Motsvarande siffra för riket var  
88 procent. Andelen ungdomar i skolår 9 som anger 
att de brukar skolka är betydligt lägre i länet än i  
riket.

Låg födelsevikt är något vanligare i länet jämfört 
med riket. En stark riskfaktor för låg födelse- 
vikt är om mamman röker under graviditeten.  
Att gravida röker är vanligare i länet än i riket. Det 
gäller både i tidig graviditet (6,6 procent i länet  
jämfört med 6,2 procent i riket) och sen graviditet 
(5,8 procent respektive 4,6 procent. Det är även 
vanligare att småbarnsföräldrar i länet röker jäm- 
fört med riket och här finns även skillnader mellan 
mammor och pappor i länet. Fler pappor till  
åttamånadersbarn röker (11,3 procent) än mam-
morna (6,6 procent).
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Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
Antal barn per avdelning i förskolan
Personaltäthet i förskolan
Andel behöriga till gymnasiet
Barn med låg födelsevikt, antal per 1000 födda
Andel barn som ammades vid 6 månaders ålder
Andel flickor i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol 
några gånger per år eller oftare
Andel pojkar i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol 
några gånger per år eller oftare
Andel flickor i skolår 9 som röker 
Andel pojkar i skolår 9 som röker 
Andel rökare bland blivande mödrar i tidig graviditet
Andel rökare bland blivande mödrar i sen graviditet
Andel med rökare i familjen med barn 0-4 veckors ålder
Andel med rökare i familjen med barn 8 månaders ålder
Tonårsaborter (-19 år), antal per 1 000 kvinnor
Klamydia, antal fall per 10 000 invånare
Andel kariesfria 6-åringar
Andel kariesfria 19-åringar
Andel flickor som brukar skolka
Andel pojkar som brukar skolka
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Figur 3 Den här figuren visar 20 hälsotal för barn och unga i Jönköpings län jämfört med genomsnittet för riket. 

Så här läser du figuren: Den röda ringen visar riksgenomsnittet (= värde 1). Ligger länets siffra utanför ringen är länets siffra 
sämre jämfört med genomsnittet, ligger den innanför ligger länet bättre till. Ett värde över 1 anger hur mycket sämre länet 
ligger till jämfört med riksgenomsnittet. Exempel: Ett värde på 1,2 = 20 procent sämre. Ett värde under 1 anger hur mycket 
bättre man ligger till. Exempel: Ett värde på 0,8 = 20 procent bättre. 

Se hälsotal för länets kommuner på sidorna 93–96.

Andel ungdomar i skolår 9 som röker är dock be-
tydligt lägre i länet jämfört med riket. Av flickorna 
i länet röker 15 procent jämfört med 26 procent av 
flickorna i riket. Motsvarande siffror bland pojkarna  
är 12 respektive 19 procent. Även intensivkonsum-
tion av alkohol är vanligare bland ungdomar i riket 
än i länet. 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 (folk-
öl) några gånger per år eller oftare. Nästan dubbelt 
så många ungdomar intensivkonsumerar alkohol i 
riket som helhet. Det finns inga skillnader mellan 
pojkar och flickor. Även skolk tycks vara mindre 
vanligt i länet jämfört med riket och särskilt bland 
flickor, där endast hälften så många i länet som i 
riket anger att de brukar skolka någon gång per  
termin eller oftare.

Antal tonårsaborter per 1 000 kvinnor är betydligt 
färre i länet (13,1) jämfört med riket (22,6). Även 

antal klamydiafall är färre, 34,7 per 10 000 invånare 
i länet jämfört med 39,5 per 10 000 invånare i riket.

Andel kariesfria barn och ungdomar är något fler i 
länet än i riket, både vid 6 och 19 års ålder. Det finns 
inga skillnader mellan könen. 

Vuxna i arbetsför ålder
Andel vuxna i arbetsålder som förvärvsarbetar är 
något högre i länet jämfört med riket, 78,2 res-
pektive 75 procent för kvinnor och 83,8 respektive 
78,5 procent för män. Dock är också antal arbets-
skador per 1 000 förvärvsarbetande något högre, 
liksom ohälsotalet. Ohälsotalet är Försäkrings-
kassans mått på antalet utbetalda dagar med sjuk-
penning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliterings-
penning, sjukersättning och aktivitetsersättning 
per person mellan 16 och 64 år. Jönköpings län har 
länge haft lägre ohälsotal än riket, men i juli 2013 
var ohälsotalet något högre bland länets kvinnor 
jämfört med riket (33,2 respektive 31,9 dagar). 
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Motsvarande siffror för länets män var 22,2 dagar 
jämfört med 21,9 dagar för riket. Värt att notera 
den stora skillnaden mellan män och kvinnor, som 
är mer utmärkande i Jönköpings län än i riket.

Antalet anmälda våldsbrott per 100 000 invånare 
är betydligt färre än i riket – 843 jämfört med  
1 199 våldsbrott per 100 000 invånare. Jönköpings 
län är ett av de län som ligger lägst. 

Det finns tendenser till att den vuxna befolkningen 
i länet rapporterar bra allmänt hälsotillstånd i högre 
utsträckning och nedsatt psykiskt välbefinnande i 
lägre utsträckning jämfört med riket.

När det gäller levnadsvanor är det en lägre andel som 
rapporterar två eller fler ohälsosamma levnadsvanor i 
länet (21 procent) än i riket (25 procent). Måttet är 
summan av följande åtta levnadsvanor:; Dagligrök-
ning, daglig snusning, riskabla alkoholvanor, stillasit-
tande fritid, fetma, äter för lite frukt och grönsaker, 
riskabla spelvanor samt bruk av cannabis, som beräk-
nas för varje individ. Här finns stora skillnader mel-
lan män och kvinnor – 30 procent av männen i länet 
har två eller fler ohälsosamma levnadsvanor jämfört  
med 13 procent av kvinnorna i länet.

Det finns inga skillnader i fysisk aktivitet, vare sig 
mellan länet och riket eller mellan könen, däremot 
ligger andelen som har ett riskbruk av alkohol på 
en lägre nivå i länet jämfört med riket, 8 procent av 
länets vuxna befolkning jämfört med 13 procent i 
riket. Riskbruk av alkohol är också vanligare bland 
män än kvinnor i länet (11 respektive 5 procent).

Måttet hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet består av 
dödlighet i ett antal utvalda diagnoser och döds-
orsaker som anses möjliga att påverka med bredare 
hälsopolitiska insatser. Länet har något lägre hälso-

politiskt åtgärdbar dödlighet jämför med riket, 35,5 
jämfört med 40,8 dödsfall per 100 000 invånare.

Äldre
Sjukdomar som cancer, hjärtinfarkt och stroke in-
träffar oftast under ålderdomen, varför dessa presente-
ras under denna rubrik. De förekommer dock också i 
yngre åldrar. För hjärtinfarkt ligger länet något sämre 
till än riket både när det gäller insjuknande, dödlig-
het samt återinsjuknande/död efter en hjärtinfarkt.  
Andelen patienter som avled eller fick en ny infarkt 
kan vara ett resultat både av vårdinsatsen i det akuta 
skedet och av sekundärpreventiva åtgärder. En grund-
läggande faktor som påverkar utfallet är patientens 
tillstånd före och efter den första infarkten.

Insjuknande i stroke skiljer sig inte mellan länet och 
riket, medan andel återinskrivna efter stroke är något 
vanligare i länet (10,5 procent) än i riket (9,2 procent). 
Andel återinskrivningar på sjukhus efter stroke kan 
utgöra ett mått på effekterna av de sekundärpreventiva 
insatserna efter första strokeinsjuknandet.

Insjuknande i både cancer, hjärtinfarkt och stroke är 
lägre bland kvinnor än män.

Studier har visat att samtidig användning av många 
läkemedel är förknippat med lägre följsamhet till 
ordination, högre kostnader, risk för skadliga läke-
medelsinteraktioner och med läkemedelsorsakad in-
läggning på sjukhus. En något större andel av den 
äldre befolkningen i länet har tio läkemedel eller fler 
än den äldre befolkningen i riket, 13,5 respektive 
12,3 procent. 

Figurer för barn och ungdomar, vuxna i arbets-
för ålder, äldre samt kvinnor och män finns på 
Landstingets webbplats lj.se. Även statistiken 
som figurerna baseras på redovisas på lj.se.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH LANDSTINGSGEMENSAMMA INRIKTNINGAR

Perspektiv: Process och produktion
All verksamhet i Landstinget ska skapa värde 
och Landstingets mål ska nås med lägsta möjliga 
resursinsats. Vi fortsätter vårt intensiva förbätt-
rings- och utvecklingsarbete, genom en kontinu-
erlig utveckling av processer och arbetssätt. För 
att skapa bästa möjliga resultat, behöver det finnas  
en gemensam bild av hur systemet fungerar.

Landstinget i Jönköpings län som system, Figur 4, sidan 
15 visar sambandet mellan de olika delarna i syste-
met. I mitten beskrivs de processer som direkt möter 
invånarnas behov. Överst finns pådrivande lednings-

processer, 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. Lands-
tingsgemensamma inriktningar för stödprocesserna 
beskrivs i följande avsnitt.
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Inriktning för stöd- och serviceverksamheter
En betydande andel, cirka 30 procent, av Lands-
tingets samlade verksamhet är olika typer av stöd- 
och servicefunktioner, som
• inköp och upphandling
• materialförsörjning
• transporter
• administration 
• information och kommunikation
• hjälpmedelsservice
• IT och telefoni
• städ
• vaktmästeri
• kost
• lokaler
• medicinsk service.

Dessa funktioners övergripande uppdrag är att stödja 
verksamheterna utifrån deras behov och bidra till ut-
veckling och kostnadseffektiv verksamhet. 

För att skapa utrymme för utveckling av välfärden, 
krävs att dessa verksamheter i samråd med sina kun-
der ständigt prövar möjligheter till effektivisering.

Landstinget har under en längre tid använt köp- 
och säljsystem inom områdena IT, materialförsörj-
ning och lokalförsörjning för att skapa kostnads-
medvetande och initiera effektiviseringar. Det 
har visat sig vara framgångsrikt. Även mer eller 
mindre renodlade köp- och säljsystem i service- 
verksamheter inom förvaltningarnas nuvarande 
organisation, bedöms ha haft positiva effekter.

Serviceverksamheterna ska utvecklas ytterligare. 
Viktiga områden är ökad samverkan samt mer 
likartade processer samt kostnads- och presta-
tionsredovisning. Benchmarking görs för att till-
sammans med andra förbättra kvalitet och kost-
nadseffektivitet.

Införandet av vårdval 2010 inom primärvården inne-
bar stora förändringar i arbetssätt för såväl adminis-
tration, resursfördelning som uppföljning. Med hjälp 

av de erfarenheter som gjorts ska arbetssätt fortsätta 
utvecklas och också prövas inom andra områden, till 
exempel investeringar och lokalkostnader.

Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse
Utifrån planeringsförutsättningarna kan samhälls-
trender identifieras som till exempel livsstilssjuk-
domar, allt fler äldre och välinformerade invånare. 
Nya utmaningar ställer nya krav på kommunika-
tion. Vi behöver både utveckla befintliga kontakt-
ytor 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 Landstinget, med 
kommuner, i regionen och på nationell nivå. Sam-
verkan kräver fungerande strukturer och plattformar 
för kommunikation.

Risk och säkerhet
Landstingets risk- och säkerhetsarbete utvecklas 
kontinuerligt under planperioden.

Informationssäkerhet och IT
För att Landstingets verksamhetsmål ska kunna 
uppfyllas behövs stöd i form av funktionella och 
säkra IT-lösningar. Under 2014 ska en IT-strategi 
och en Tjänstekatalog tas fram, som ska fungera 
som vägvisare och ta ett strategiskt och samlat 
grepp om riktning för infrastruktur och utbuds-
tjänster inom IT. Behovet av regional och natio-
nell samverkan ökar 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 informations-
försörjning i Landstingets verksamheter. Arbetet 
omfattar både administrativa och tekniska säker-
hetsåtgärder för att uppfylla de krav som ställs på 
tillgänglighet, riktighet, spårbarhet och sekretess. 
Ett aktivt arbete med informationssäkerhet är vik-
tigt för förtroendet hos allmänhet och patienter.

Framgångsfaktorer Rätt beteende 
                                           
Systemmätetal Mätmetod Mål 2013 Resultat 2011 Resultat 2012                

Avtalstrohet inköp Underlag från 90 % av alla inköp  l 89 % av alla  inköp l 90 % av alla  inköp
 inköpsavdelning
                        
 

Strategiska mål
Kostnadseffektiv upphandling  
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Inköp och upphandling
En bra process för upphandling av varor och tjäns-
ter 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 kostna-
derna ska arbetet med ett mer standardiserat pro-
duktsortiment fortsätta samt det elektroniska stödet 
i upphandling och i processen från beställning till 
betalning utvecklas. Landstinget arbetar kontinuer-
ligt för att de strategiska upphandlingarna ska ge så 

stora effekter som möjligt. För att säkra utvecklingen 
genomförs benchmarking. En utveckling av instru-
ment för benchmarking av andra kunders priser  
ska testas för att säkra att vi ligger på rätt prisnivå. 
Under planperioden ska några områden definie-
ras där innovationsvänlig upphandling ska främjas. 
Upphandling skapar förutsättningar, beteende ska-
par resultat och för att säkerställa ett beteende som 
frigör pengar till Landstingets verksamheter är målet 
för 2013 att 90 procent av alla inköp ska göras utifrån 
av Landstinget tecknade avtal.

Figur 4 Landstinget i Jönköpings län som system.

Vi leder, samordnar och utvecklar genom:

Invånarinflytande Beslut och ledning
Budget och verksam-
hetsplanering
Balanced Scorecard
med handlingsplaner
Mötesplatser och
medarbetarsamtal
Samverkan med fackliga 
organisationer  

Omvärldsbevakning
Öppna jämförelser
Folkhälsoläge
Regler och program
Kongresser, seminarier, 
litteratur

Systematiskt 
förbättringsarbete
Ledarutveckling
Microsystem
Patientsäkerhet
Professionell 
kunskapsutveckling
Forskning

Resultatuppföljning
Bokslut
Rapporter
Resultattavlor
Kvalitetsregister
Revision

Skapa kontakt
Bemötande
Telefoni
Mina vårdkontakter

Analysera, åtgärd 
och följa upp 
behoven inom
hälso- och sjukvård
och tandvård 
Prevention
Diagnostik
Behandling
Omvårdnad
Rehabilitering

Förbättra folkhälsan Utbilda
Folkbildning för
demokrati och ökad
sysselsättning
Verksamhetsförlagd 
utbildning 

Underlätta resande
med kollektivtrafik

Främja 
kulturintresseGe stöd till egenvård

E-hälsa
Lärcaféer

Stimulera regional
tillväxt
Företagsutveckling
Turism
Internationell samverkan

Samverkan i systemet och med kommuner, myndigheter, regionen och civilsamhället.

Landstingets vision: För ett bra liv i ett attraktivt län

Scenkonst
Utställning 
och utsmyckning
Mötesplatser

Resursfördelning Personalutveckling Ge service Kommunikation Utvecklingsarbete
Metodutveckling
Utbildning

Intern/extern webb-
utveckling
Strategiskt/integrerad 
kommunikation
Aktiv kommunikations-
planering
Utveckling av 
kommunikationskanaler

IT och telefoni
Varu- och tjänste-
försörjning
Hjälpmedelsservice
Transporter
Vaktmästeri
Medicinsk teknik 
Kost
Administration
Lokalförsörjning
Städ

Löner
Rekrytering
Arbetsmiljö
Jämställdhet
Mångfald
Kompetensutveckling

Vårdpeng
Anslag
Ersättningssystem
Avgifter
Frisktandvård

Miljöarbete

Val
Medborgarpaneler

Så arbetar vi för att möta invånarens behov:

Så arbetar vi för att utveckla och stödja verksamheten:



PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH LANDSTINGSGEMENSAMMA INRIKTNINGAR

16

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. Hyressätt-
ning ses över för att i större utsträckning beakta 
lokalstandard och ålder och harmoniera med nya 
ersättningssystem. Andra viktiga områden är att 
Landstingets lokaler är tillgängliga för alla och att 
satsningen på energisparåtgärder fortsätter för att 
nå mål som sätts i program för hållbar utveckling, 
regionalt och nationellt.

Landstingsfullmäktige har i program för hållbar ut-
veckling redovisat behov av 20 miljoner kronor årligen 
för energisparåtgärder, vilket tas upp i investerings-
programmet. Landstingsstyrelsen kommer också att 
utreda förutsättningarna för att på Ryhovsområdet i 
Jönköping använda akviferlager* för energiförsörj-
ning. * En akvifer är en geologisk bildning där det kan 
finnas grundvattenmagasin som man kan lagra energi i.

Landstingsfullmäktige har för 2013 anvisat 4,5 mil-
joner kronor för att förbättra tillgängligheten till 
Landstingets lokaler för personer med funktions-
nedsättning. Om ytterligare insatser behövs 2014 
kan landstingsstyrelsens anvisa medel ur ramen för 
oförutsedda utgifter.

Vid prioritering av fastighetsobjekt tas särskild 
hänsyn till behov att öka den fastighetstekniska och 
installationstekniska säkerheten. 2014 ska ställverk 
på Länssjukhuset Ryhov bytas och 2015 sker byte 
av ställverk/reservkraft vid Värnamo sjukhus.
 
Hållbar miljöutveckling – ur ett miljöperspektiv
Landstinget 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 Landstingets Program för Hållbar 
miljöutveckling 2013–2016. I programmet fastställer 
landstingsfullmäktige inriktningen för Landstingets 
hållbara utveckling för perioden ur ett miljöperspektiv.

Programmet utgår från generationsmålet, som är ett 
inriktningsmål för svensk miljöpolitik och är väg-
ledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. 

Programmet har en tydlig koppling till en del av de 
nationella miljömålen. Programmet ska användas 
där Landstinget har betydande påverkan som sam-
hällsaktör, finansiär, i den egna verksamheten och 
som delägare i bolag.

Programmet omfattar tre prioriterade framgångs-
faktorer 
• Klimatsmart landsting 
• Klokt resurstänkande 
• Sund livsmiljö. 

För Landstinget betyder det att vara klimatsmart
• att bidra till att minska klimatförändringarna ge- 
 nom 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 av klimat- 
 förändringens påverkan på miljö, samhället och 
 människan 
• att verka för att sambanden mellan utsläpp av föro- 
 rening och negativa hälsoeffekt uppmärksammas 
 och kommuniceras för att öka folkhälsan 
• att ha god beredskap inför klimatförändringar och  
 dess effekter samt säkerställa att verksamheten  
 alltid fungerar, vilket innebär trygghet och säker- 
 het för både invånare och medarbetare. 

För Landstinget 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 arbets- 
 sätt och hållbara investeringar 
• att verksamheterna bedrivs med god hushållning 
 och minskad miljöbelastning av avfall, energi, livs- 
 medel, läkemedel, kemikalier och transporter 

För Landstinget betyder sund livsmiljö
• att minimala mängder miljögifter sprids till sam- 
 hället. 
• att miljömedicinsk forskning och utveckling upp- 
 märksammas och implementeras samt kommu- 
 niceras till berörda intressenter 
• att verka för sunda livsmiljöer och sunda vård- 
 miljöer.

Hur gör vi det?
Under 2014 prioriteras betydande åtgärder inom 
de tre områdena, som konkretiseras i enlighet med 
programmet för hållbar utveckling.
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För att minska energianvändningen i Landstingets 
lokaler ska cirka 20 miljoner avsättas årligen under 
planperioden för investeringar som ger energibespa-
ringar som inom tio år har finansierat investeringen.

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.  Samtliga mål ska vara 
uppfyllda till 2016, om inget annat anges.

Framgångsfaktor: Klimatsmart landsting
• Minst 30 procent av länets invånare ska regel- 
 bundet resa med kollektivtrafiken.
• Minst 30 procent av Landstingets medarbetare 
 arbetspendlar regelbundet med kollektivtrafiken.
• 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.
• Koldioxidutsläpp avseende tjänsteresor ska re- 
 duceras med 13 procent.
• Koldioxidutsläpp avseende arbetspendling ska 
 reduceras med 18 procent.
• Utsläppen av lustgas ska minskas genom att de- 
 struktionsanläggningar med destruktionsgrad 
 på 95 procent +/- 5 procent installeras på sjuk- 
 husen.*
• Andelen förnyelsebart drivmedel i den allmänna 
 kollektivtrafiken ska vara minst 55 procent.*
• Andelen förnyelsebara drivmedel i servicerese- 
 trafiken ska vara minst 20 procent.
• 60 procent av den totala energianvändningen för 
 el och värme ska utgöras av förnybara energi- 
 källor. 

• 85 procent av Landstingets bilpool ska bestå av 
 bilar klassade enligt den nationella miljöbils- 
 definitionen.

Framgångsfaktor: Klokt resurstänkande
• Den totala energianvändningen ska minska med 
 27 procent. Det innebär 96 kWh/m2 värme och 
 74 kWh/m2 el.*
• Kassation från läkemedelsanvändning (kg) inom 
 slutenvård ska minska med 15 procent årligen. 
• Andelen materialåtervunnet avfall av totala 
 mängden inklusive organiskt avfall, ska vara 
 minst 65 procent. 
• En modell för tydligare miljöredovisning ska 
 användas som ger bättre förutsättningar för ana- 
 lys av de ekonomiska effekterna och som stimu- 
 lerar och premierar miljöresultat samt lön- 
 samma miljöinvesteringar.

Framgångsfaktor: Sund livsmiljö
• Miljökrav som reglerar innehållet av särskilt farliga 
 ämnen i varor, ska ställas på 40 prioriterade upp- 
 handlingar.
• Särskilt farliga kemiska produkter ska minska i 
 verksamheten.
• Minska förskrivning av antibiotika i öppenvården 
 med antal recept/1 000 invånare enligt beslutade 
 nationella mål. *
• Inköp av ekologiska livsmedel ska vara minst  
 30 procent av den totala livsmedelskostnaden.*
• Byggvaror som används vid nybyggnation ska till 
 80 procent vara A- och B-klassade, enligt bedöm- 
 ningskrav av Sunda Hus.
* Överensstämmer med SKL:s fem nyckeltal inom miljö-
området. 

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Mer än 20 års arbete med organisatoriskt lärande 
inom Landstinget 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 möj-
ligt när alla medarbetare och chefer ges förutsätt-
ningar 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 systema-
tiskt förbättringsarbete inom sina verksamhetsnära  
arbetslag/mikrosystem och i att förnya sina arbets-

processer och sin egen kompetens. Förnyelse och 
innovationer uppmärksammas särskilt. Patienters 
och invånares kompetens och synpunkter blir allt 
viktigare delar i utvecklingsarbetet.

Ett väl fungerande ledningssystem innebär effek-
tiv 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 kom-
mer att ligga till grund för en handlingsplan.
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Lärande och innovation
Landstingets utvecklingsstrategi baseras på fyra 
principer:
• Lärande är nyckeln till utveckling och förbättring.
• Förbättring går på bredden och djupet.
• Förbättringar görs av både ledningen och enskilda 
 medarbetare.
• Genom nya angreppssätt och förbättrade arbets- 
 processer höjs värdet på Landstingets tjänster.

Lärande- och förnyelsearbetet skapar förutsätt-
ningar 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 Landstinget stärka och förnya verksamheten 
för att uppnå bättre folkhälsa och bättre vård till 
lägre kostnader. Se Figur 5.

Kraftsamlingen är både ett förhållningssätt och 
ett riktat arbete inom avgränsade områden. Kraft-
samling pågår inom områdena hälso- och sjukvård 
för äldre, egenvård, e-hälsa, patientsäkerhet, ad-
ministrativa effektiviseringar samt processförbätt-
ringar inom alla områden. Det blir än mer viktigt 
att öka samverkan både inom Landstinget och 
med länets kommuner.

Översyn av olika specialistområden inom Lands-
tinget görs för att skapa en jämlik vård. Parallellt 
görs även en förnyelse av resursfördelningen. Arbetet 
kan leda till vissa strukturella ändringar som nivå-
strukturering eller minskning av vårdplatser i de fall 
där vården, i bättre form, kan ges i det egna hemmet. 
Utgångspunkten för arbetet är folkhälsa och part-
nerskap med patienten. Arbetet har sitt fokus på att 
minska ”slöseri” och nya arbetssätt med bibehållen 
eller förbättrad kvalitet.

Behovet av en kraftsamling förstärks av de föränd-
ringar som förväntas i det kommunala utjämnings-
systemet, vilka kommer att försämra Landstingets 
finansiella situation. För att uppnå en långsiktighet 
och uthållig finansiering som inkluderar egenfinan-
siering av investeringar krävs att Landstinget under  
2014–2016 gör kostnadsanpassningar eller får 
intäktsförstärkningar på sammanlagt cirka 250 mil- 
joner kronor. Därtill kommer behov av effektivi-
seringar för att möta de resursförstärkningar som  
behövs inom prioriterade områden.

Landstinget fortsätter därför kraftsamlingen både 
som förhållningssätt och inom de områden där 
satsningar bedöms kunna minska kostnaderna föl-
jande år. Utgångspunkten är att arbeta med det som 
skapar värde för invånarna. Under 2014 kommer 
kraftsamlingsarbeten att följas upp och utvärderas 
avseende både förbättringar och kostnader. Inom 
området administration ska kostnaderna minska 
med 5 procent och ett särskilt fokus ska läggas på 
arbete med rätt använd kompetens (RAK).

Perspektiv: Ekonomi
Utgångspunkten för Landstingets styrning är 
Kommunallagens krav på god hushållning, både 
ur ett verksamhetsperspektiv (kostnadseffektiv 
verksamhet) och ur ett finansiellt perspektiv (lång-
siktig 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 plane-

Bättre folkhälsa

Bättre vård Lägre kostnader

Figur 5  Kraftsamling.
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Figur 6 Styrprocess för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
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ring som genomförande och uppföljning. En ända-
målsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnås 
genom god måluppfyllelse där tjänsten producerats 
med en hög produktivitet. Se Figur 6. 

I jämförelse med andra landsting har Landstinget 
i Jönköpings län en kostnadseffektiv verksamhet.

Finansiella mål
Målet för den finansiella styrningen är att nå och 
behålla sådan styrka i ekonomin att den känne-
tecknas av långsiktighet och uthållighet. Varje ge-
neration 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.

Landstinget ska klara att finansiera reinvesteringar 
och nyinvesteringar i fastigheter och inventarier 
med egna medel. Ur strategisk synvinkel är det  
väsentligt att tillräckligt investeringsutrymme ska-
pas så att nuvarande standard i lokaler och utrustning 
kan behållas. För de närmaste åren bedöms inves-
teringsbehovet årligen uppgår till drygt 550 mil- 
joner kronor. Då planmässig avskrivning på befint-
liga anläggningstillgångar genererar ett utrymme 
på cirka 350 miljoner kronor, krävs ett resultat på 
cirka 200 miljoner kronor för att egenfinansiera 
investeringsprogrammet.

Landstingets pensionsåtagande regleras i huvudsak 
genom två avtal: PA-KL som gäller pensioner in- 
tjänade före 1998, och KAP-KL som gäller från  
1 januari 2006 och övertar PFA 98 (1998–2005).  

Från och med 2008 års bokslut redovisas även kost-
naderna för pensioner intjänade före 1998 på ett rätt-
visande sätt, det vill säga enligt fullfonderad modell.

Den 31 december 2012 uppgick Landstingets pen-
sionsåtagande till 7,5 miljarder kronor, medan sam-
lade finansiella tillgångar som genererar avkastning 
uppgick till 4,7 miljarder kronor. För att successivt 
förbättra relationen mellan finansiella tillgångar 
och pensionsskuld, är målet att årligen nå ett över-
skott på 50 miljoner kronor utöver vad som krävs 
för att egenfinansiera Landstingets investeringar. 

För att säkra god hushållning ur ett finansiellt 
perspektiv, ska följande finansiella mål nås:
• Resultatet ska vara minst 2,0 procent av skatt  
 och statsbidrag (cirka 180 miljoner kronor).
• Investeringar ska egenfinansieras.

Med hänsyn till konjunktursvängningar är det rimligt 
att Landstingets finansiella mål ses över en konjunk-
turcykel.

I det följande redovisas bedömningar kring den för-
väntade finansiella utvecklingen under planperioden.

Finansiella förutsättningar 
Landstingets finansiella förutsättningar för att till-
godose 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.



Tabell 1   Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen (SKL oktober 2013).
 

% -förändring   2012 2013 2014 2015 2016
                                   
BNP (kalenderkorrigerad)   1,3 0,8 2,7 3,6 3,8                    
Sysselsättning – timmar   0,7 0,2 0,5 1,6 1,9                    
Timlön (konjunkturlönestatistik)  3,0 2,7 2,9 3,1 3,6                   
Konsumentpriser (KPIX)   1,1  0,6 1,0 1,4 1,7                       
Skatteunderlag   4,1 3,5 2,9 4,6 5,6                     
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Befolkningsutveckling i länet
Befolkningsutvecklingen påverkar behov och efter-
frågan på Landstingets tjänster. Den har också be-
tydelse för Landstingets intäkter, eftersom bidrag 
från systemet för kommunalekonomisk utjämning 
baseras på invånarantal. Den 31 december 2012 hade 
länet 339 116 invånare – en ökning med 1 220 in- 
vånare jämfört med 2011. Under de senaste fem åren 
har länets befolkning ökat med 5 506 personer eller 
1,7 procent. Ökningen i riket under samma period 
är 4,1 procent. Det innebär en lägre andel av olika 
statliga bidrag. Länets invånarantal motsvarar idag  
cirka 3,55 procent av Sveriges befolkning.

Samhällsekonomins tillväxt
– svensk ekonomi tar bättre fart
Under våren och sommaren har svensk ekonomi ut-
vecklats fortsatt svagt. I omvärlden har utvecklingen 
varit splittrad. Till det positiva hör att euroländerna 
som helhet återigen visar tillväxt. Glädjande är också 
att förhoppningarna om framtiden överlag har stärkts. 
SKL bedömer att konjunkturläget i Sverige gradvis 
förbättras under hösten och vintern. Den återhämtning 
som sker är emellertid inte särskilt stark. Sveriges BNP 
växer i år med 0,8 procent och nästa år med 2,7 procent.

Det låga inflationstrycket begränsar skatteunderlagets 
tillväxt. I reala termer, det vill säga efter avdrag för 
pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets 
tillväxt fortsatt stark. 2014 begränsas tillväxten av höjt 
grundavdrag för personer som fyllt 65 år. Se Tabell 1.

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 ut-
jämning och bidraget till läkemedelsförmånen.

Syftet med kommunal utjämning är att skapa lik-
värdiga ekonomiska förutsättningar för alla lands-
ting att kunna tillhandhålla invånarna likvärdig 
service oberoende av länsinvånarnas inkomster och 
andra strukturella förhållanden.

Nuvarande system för kommunalekonomisk ut-
jämning omfattar
• inkomstutjämningsbidrag (staten garanterar medel- 
 skattekraft på 110 procent)
• mellankommunal kostnadsutjämning (vårdtunga  
 grupper, övriga grupper, glesbygd, kollektiv- 
 trafik, strukturella löneskillnader)
• regleringsavgift (staten reglerar här den totala  
 nivån på transferering).

Den parlamentariska utjämningskommittén redo-
visade 2011 förslag till förändringar i utjämnings-
systemet – Likvärdiga förutsättningar – Översyn av 
den kommunala utjämningen (SOU 2011:39). De 
huvudsakliga förändringar som redovisas för lands-
tingssektorn innebär att
• den garanterade skattekraftsnivån i inkomst- 
 utjämningen höjs från 110 procent till 115 procent
• kostnadsutjämningens modell för vårdtunga 
 grupper tas bort.

Förslaget införs 2014 och beräknas ge en intäkts-
försämring för Landstinget på cirka 250 miljoner 
kronor. Då förslaget innehåller övergångsregler 
kan den årliga försämringen maximalt uppgå till  
250 kr/invånare eller cirka 85 miljoner kronor.  
Se Tabell 2, sidan 21.

Statsbidrag för läkemedel
Genom överenskommelser mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 
landstingen ersatts med ett särskilt statsbidrag 
för kostnaden för läkemedelsförmånerna.



Tabell 2   Generella statsbidrag och utjämningsbidrag (miljoner kronor).
 

   Utfall Budget Budget Budget Budget 
   2012 2013 2014 2015 2016
                                  
Inkomstutjämning   1 312 1 312 1 364 1 422 1 487                      
Kostnadsutjämning   -2 -7 -64 -164 -258                      
Regleringsavgift/bidrag 1)   -63 -80 -103 -146 -197                         
Läkemedel   761 783 750 749 748                      
Kvalitetssäker och effektiv sjukskrivning  28  36  31 31 31                        
Summa    2 036 2 044 1 978 1 892 1 811                        

1) Tillförs generellt statligt stöd och reglerar ändringar i skattelagstiftning exempelvis höjt grundavdrag. Från och med 2012 
höjs den garanterade inkomstutjämningsnivån till 115 procent, vilket regleras genom regleringsavgift.
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Statsbidraget fördelas till landstingen enligt en 
behovsmodell som är baserad på befolknings-
struktur och socioekonomi.  Mycket kostsam läke- 
medelsbehandling för vissa sjukdomar, som är 
ojämnt fördelade mellan landstingen, finansieras 
solidariskt av landstingen.

Statens ersättning till landstingen för läkemedels-
förmånerna är ett specialdestinerat statsbidrag. SKL 
och staten är överens om att inleda diskussioner om 
förutsättningarna att föra över ersättningen till an-
slaget för Kommunalekonomisk utjämning. 

Någon överenskommelse om bidragsnivån för 2014 
finns inte. I budget 2014 beräknas Landstingets del 
av statsbidrag för läkemedel uppgå till 750 miljoner 
kronor.

Statsbidrag för insatser för kvalitetssäker 
och effektiv sjukskrivningsprocess
Statsbidraget för insatser för kvalitetssäker och effek-
tiv sjukskrivningsprocess 2013 baseras på ett avtal 
mellan regeringen och SKL (den så kallade sjukskriv-
ningsmiljarden). Enligt detta avtal ska 230,8 miljoner 
kronor fördelas mellan landstingen i enlighet med  
hur antalet sjukpenningdagar i sjukfall upp till 2,5 år 
förändras mellan åren 2012 och 2013. Därutöver kan 
ytterligare maximalt 464,2 miljoner betalas ut, bero-
ende på i vilken utsträckning som landstingen upp- 
fyller ett antal villkor samt 250 miljoner kronor för för-
djupade medicinska utredningar och 50 miljoner för 
försöksverksamhet av aktivitetsförmågeutredningar. 

I budgetpropositionen (2013/14:1) framgår att 
sjukskrivningsmiljarden fortsätter att utgå med 
1 miljard per år för perioden 2014–2017. Som fi-

nansiell förutsättning för planperioden antas att 
Landstinget erhåller bidrag ungefär motsvarande 
länets befolkningsandel.

Landstingsskatten
Landstingets skattesats är för närvarande 10,66 kro-
nor. Den genomsnittliga skattesatsen i riket är 11,17 
kronor. Om hänsyn tas till landstingens olika kost-
nadsansvar för hemsjukvård, kollektivtrafik med mera 
(den så kallade justerade skattesatsen), är Landsting-
ets skattesats 39 öre lägre än genomsnittet för riket.

En viktig förutsättning för fortsatt god samhälls-
ekonomisk tillväxt är att skatten hålls på en lång-
siktigt hållbar nivå.

Finansiella intäkter/kostnader
Landstingets finansiella tillgångar vid 2012 års upp-
går till 4,7 miljarder kronor. Under 2013 beräknas 
likviditeten öka med cirka 500 miljoner kronor. År-
lig pensionsavsättning jämte eftersläpande skatte- 
betalning från staten är främsta orsak. Den ge-
nomsnittliga budgeterade årsavkastningen för åren 
2013–2015 beräknas uppgå till 4 procent, vilket med 
dagens tillgång på finansiella medel motsvarar cirka 
200 miljoner kronor. Värdesäkringen på pensioner 
beräknas årligen till cirka 250 miljoner kronor.

Pensionsskulden vid 2013 års utgång beräknas till 
8,3 miljarder kronor.

Finansiell bedömning 2013–2016
För en långsiktigt och finansiell hållbar utveckling 
har Landstinget som finansiell målsättning att upp-
nå ett finansiellt resultat som ger förutsättning för 
egenfinansiering av investeringar. 



Tabell 3   Resultatbedömning – utifrån verksamhetens omfattning 2013 (miljoner kronor).
 

   Bokslut Prognos Prognos Prognos Prognos
   2012 2013 2014 2015 2016
                                  
Verksamhetens nettokostnad  -8 300 -8 195  -8 620 - 8 820 -9 120                  
Skatteintäkter   6 570 6 580 6 740 7 010 7 360                      
Kommunal utjämning o statsbidrag  2 040 1 990 1 980 1 890 1 810                      
Finansnetto   -90 -30 -50 -50 -50                        
Resultat före extraordinärt   220 345 50 50 50                        
Extraordinär intäkt (AFA)    98                        
Extraordinär  kostnad (Ripsränta)   -719                            
Resultat   220 -374  50 30 0                           

Tabell 4   Egenfinansiering av investeringar.
 

   Bokslut Prognos Prognos Prognos Prognos
   2012 2013 2014 2015 2016
                                  
Resultat    220 -374 50 30 0                     
Avskrivningsmedel   320 335 340 360 370                       
Egna medel   540 -39 390 390 370                         
     
Investeringar   -390 -420 -600 -600 -600                    
Brist(-)/sparande   150 -459 -210 -210 -230                           
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Genom de förändringar som förväntas i det kom-
munala utjämningssystemet kommer Landstingets 
finansiella situation att kraftigt försämras från och 
med 2014. Effekten av förändringar i utjämnings-
systemet kan beräknas till ett intäktsbortfall på 
cirka 250 miljoner kronor.

Resultatbedömning som baseras på prognos för 
verksamhetens nettokostnad 2013 (exklusive extra-
ordinär kostnader och intäkter) och i övrigt utifrån 
de samhällsekonomiska antaganden som redovisats 
tidigare, visar att inget överskott för finansiering av 
investeringar uppstår 2016.

I verksamhetens nettokostnad har inte beaktats de 
utökade resursbehov som finns i det av landstings-
fullmäktige antagna regionala trafikförsörjnings-
programmet och resursbehov inom andra område. 
Inte heller har kostnadsbesparingar som uppnås 
genom kraftsamlingsarbete beaktats.

Vilket behov av intäktsförstärkning/kostnadsanpass-
ning som krävs är en fråga kring vilka resursbehov 
inom hälso- och sjukvård och regional utveckling 
som inte kan finansieras genom effektiviseringar, men 
också investeringsprogrammets omfattning.

Under flera år framöver kommer behovet av inves-
teringar att vara stort. Samtidigt kommer sannolikt 
resursbehov inom hälso- och sjukvården och regio-
nal utveckling inte fullt ut att kunna mötas av mot-
svarande effektiviseringar.

För en långsiktig och hållbar utveckling av Lands-
tingets verksamhet bedömer landstingsstyrelsen att 
utdebiteringen behöver höjas med 40 öre från 2014. 
Genom den förändringen säkerställs finansiering av 
investeringar som är nödvändiga för en fortsatt god 
vård i Jönköpings län.

Arbetet med effektiviseringar och kostnadsbespa-
ringar för att komma tillrätta med prognostiserade 
obalanser i verksamhetens nettokostnad 2013 kvar-
står. Obalansen som för 2013 bedöms överstiga 100 
miljoner kronor ska genom besparingar utjämnas 
under 2014 och 2015.

Utöver utdebiteringshöjningen på 40 öre som finan-
sierar investeringsprogrammet, görs en skatteväxling 
med länets kommuner på 15 öre för Landstingets  
ansvar för färdtjänst. Utdebiteringen för 2014 före-
slås därmed bli 11:21 kronor.
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Hälso- och sjukvård

Bra folkhälsa
Landstinget arbetar aktivt för länsinvånarnas hälsa 
och livskvalitet, genom att främja hälsa och före- 
bygga sjukdom och skador. Det kräver ett nära samspel 
mellan Landstingets folkhälsoarbete och hälso- och 
sjukvård. Folkhälsoarbetet bygger också på samarbete 
med andra aktörer, som länets kommuner, myndig-
heter, organisationer och föreningar (civilsamhället).

Med utgångspunkt från de befolkningsgrupper 
som är i störst behov av hälsofrämjande och sjuk-
domsförebyggande insatser, tar Landstinget fram 
strategier och handlingsplaner i samverkan med 
berörda aktörer i länet.

Handlingsplanerna ska ange riktade folkhälsoinsatser 
i delar av eller hela länet och utgå från elva nationella 
folkhälsomål:

1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barns och ungas uppväxtvillkor

4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.

Under namnet ”Samling för social hållbarhet – minska 
skillnader i hälsa” har Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) tillsammans med 20 kommuner, landsting 
och regioner enats om fem rekommendationer för att 
minska skillnader i hälsa:
1. Integrera jämlikhet i hälsa i all politik och i ordina- 
 rie 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.

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).

Patientens perspektiv står alltid i centrum. Hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig för alla länsinvånare 
och i huvudsak utgöra ett sammanhållet system med obrutna vårdkedjor. Den enskilde medborgaren ges 
möjlighet till valfrihet och kontinuitet. Jämställd och jämlik vård eftersträvas och barnkonventionens inten-
tioner följs, liksom FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. 

Hälso- och sjukvården är offentligt finansierad och demokratiskt styrd. Landstingets 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 hög-
prioriterade grupper, liksom till åtgärder som ger stora vinster i hälsa och livskvalitet.
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Underlag som beskriver variationen i befolkningens 
hälsa på kommunnivå används som prioriterings-
grund för kommunsamverkan. Ansvaret för mål-
områdena är fördelat mellan olika aktörer och nivåer 
i samhället. Landstingets verksamheter inom såväl 
hälso- och sjukvård som regional utveckling bidrar. 
Det innebär att vi i större eller mindre utsträckning 
berörs av nationella mål och rekommendationer.  
Förebyggande insatser ska genomsyra hälso- och 
sjukvården och vara en självklar del i all vård och 
behandling. Frågor om levnadsvanor och livsstil ska 
ingå naturligt i varje patientmöte, utifrån en hel-
hetssyn 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, förvänt- 
 ningar och värderingar
• tillgänglig och ges i rimlig tid – ingen patient be- 
 höver vänta oskälig tid på de vårdinsatser som han 
 eller hon har behov av
• jämlik – vården tillhandahålls och fördelas på lika 
 villkor för alla
• kunskapsbaserad och ändamålsenlig – vården bygger  
 på vetenskap och beprövad erfarenhet. 
• utformad för att möta den individuella patientens
  behov på bästa sätt
• säker – vårdskador förhindras genom ett aktivt 
 riskförebyggande arbete. Den personal, de lokaler 
 och den utrustning som krävs för god vård finns 
 tillgängliga
• kostnadseffektiv – tillgängliga resurser används på  
 bästa sätt för att nå uppsatta mål. Detta innebär 
 att vården, baserad på tillståndets svårighetsgrad, 
 ges i samverkan mellan vårdens aktörer och med 
 kostnadseffektiva åtgärder.

Primärvård
Vårdcentralen är förstahandsvalet när invånaren har 
behov av hälso- och sjukvård under hela livet. Målet 
är att 80 procent av alla vårdkontakter i de öppna vård-
formerna sker i primärvården.

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. Detta ska Landstingets vårdvals-
modell och breda uppdrag till vårdcentralerna:

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

Ta tillvara och utveckla de professionella gruppernas 
kompetens genom att
• stimulera kreativitet och innovation med in- 
 vånarens behov i fokus
• sörja för att det finns rätt kompetens och konti- 
 nuerlig 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 omhänder- 
 tagandet
• stödja kostnadseffektiv vård.

Verksamheten vid länets 52 vårdcentraler beskrivs 
och regleras i Regelbok för vårdval i Jönköpings län.  
Regelboken beskriver vårdcentralernas uppdrag, 
målen för primärvården och nivåer för vårdpeng och 
rörlig ersättning. Regelboken revideras årligen och 
fastställs av landstingsfullmäktige. Regelboken för 
2014 redovisas i särskild bilaga. 31 av vårdcentralerna 
drivs i Landstingets regi.

Tre akutsjukhus
Länets tre akutsjukhus, varav ett är länssjukhus, ska 
svara för länets behov av akut specialistsjukvård. En 
allt högre grad av specialisering inom respektive kli-
nisk 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 mellan sjuk-
vårdsområdenas kliniker av stor vikt, för att minska 
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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 en eller två orter. Länssjukvård ska för-
delas till alla tre sjukhusen. De medicinska program-
grupperna ges ett tydligt uppdrag med mål som ska 
följas upp och redovisas.

För att möta framtidens behov har en plan tagits 
fram för länets specialiserade vård. Den innehåller 
en bedömning och beskrivning av trolig utveckling 
de närmsta tio åren när det gäller demografi, vård-

behov, patienter och närståendes roll, medicinsk och 
medicinteknisk utveckling samt utveckling av in- 
formationsteknologi.

Medicinsk diagnostik 
Landstinget bedriver en omfattande medicinsk 
serviceverksamhet, bestående av radiologi, klinisk  
fysiologi, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk  
patologi, klinisk immunologi och transfusions-
medicin. 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, till-
gänglig och jämlik är en av vårdens viktigaste 
utmaningar. Det är Landstingets 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 in-
volvera patienter och närstående i utvecklingen av 
hälso- och sjukvården samt erbjuda vård med bästa 
möjliga tillgänglighet, valmöjligheter och stöd för 
egenvård.

Framgångsfaktorer Patientfokuserad och jämlik vård
                                       
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011 Resultat 2012                      

Kundtillfredsställelse Patientupplevd kvalitet  Högre genomsnittligt  l Femte plats i riket l Målet är uppfyllt i tre  
 (PUK) i publika indika- resultat. Högre genom-   av fem undersökningar
 torer i nationell patient- snittlig svarsfrekvens.
   enkät inom specialiserad    l Målet är uppfyllt i en  
 vård och primärvård i     av fem undersökningar
 jämförelse med före-
 gående undersökning
                            
    
Framgångsfaktorer Vården är tillgänglig och ges i rimlig tid
                                    
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011 Resultat 2012                       

Kontakt med vård- Nationella väntetids-  100 % l 98 %   l 99 %
centralen – andel  databasen
patienter som fick 
kontakt per telefon 
samma dag     
                             

Väntetid till besök hos  Nationella väntetids- 90 % l 94 % l 92 %
allmänläkare – andel  databasen Resultaten kommer (inom 7 dagar) (inom 5 dagar)
kvinnor och män som  att redovisas i andel
fick komma inom fem   män och andel kvinnor.
dagar     
                             

Faktisk väntetid till  Nationella väntetids- 80 % Data för 2011 saknas l 82 %
första besök i speciali- databasen   (inom 60 dagar)
serad vård – andel 
kvinnor och män som 
fick komma inom 
60 dagar (somatisk 
och psykiatrisk vård)   

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Nöjda patienter/kunder
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Framgångsfaktorer Vården är tillgänglig och ges i rimlig tid
                                       
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011 Resultat 2012                      

Faktisk väntetid till  Nationella väntetids- 90 % Data för 2011 saknas l 92 % 
besök inom barn- och  databasen   (inom 30 dagar)
ungdomspsykiatri 
– andel flickor och 
pojkar som erhållit 
nybesök inom 
30 dagar från remiss-
datum    
                                           

Faktisk väntetid för  Nationella väntetids- 80 % Data för 2011 saknas l 93 % 
utredning inom barn-  databasen   (inom 30 dagar)
och ungdomspsykiatri 
– andel flickor och 
pojkar som påbörjat 
en utredning eller en 
åtgärd inom 30 dagar
från beslutsdatum       
                                    

Väntetid till under- Nationella väntetids- 90 % inom 30 dagar l 89 % l 90 %
sökning inom radiologi  databasen  (inom 30 dagar) (inom 30 dagar)
och klinisk fysiologi 
– andel kvinnor och 
män som fick komma 
inom 30 dagar        
                                             

Faktisk väntetid till  Nationella väntetids- 80 %  Data för 2011 saknas     l 65 % 
operation/åtgärd inom  databasen   (inom 60 dagar)
specialiserad vård 
– andel kvinnor och 
män som fick en 
operation eller åtgärd
inom 60 dagar     
                              

Tid på akutmottagning: Diver 90 % inom l 84 %    l 84 %
Andel kvinnor och män   fyra timmar
som fått hjälp och lämnat 
mottagningen inom 
fyra timmar

Perspektiv: Process och produktion
I Landstingets huvuduppdrag ingår att medverka 
till god folkhälsa samt ge kunskapsbaserad, ända-
målsenlig 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. Landstingets mål är framtagna ur ett 
långsiktigt lokalt arbete och ur Öppna jämförelser.

Framgångsfaktorer Bra folkhälsoarbete
                                    
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011 Resultat 2012                         

Ohälsotal Statistik,  Ohälsotalet ska minska l Sjätte lägsta i landet l Ohälsotalet har 
 Försäkringskassan  för både kvinnor och män  minskat med 0,5 dagar  
    jämfört med årets  
    början

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Effektiva processer
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Framgångsfaktorer Bra folkhälsoarbete
                                    
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011 Resultat 2012                         

Fetma ISO-BMI Andel fyraåringar med    l 27 % minskning l 12 % minskning
  ISO-BMI > 30 ska 
  minska med 20 % 
  under perioden 
  2013–2015 (varav för 
  flickor med 25 % och 
  för pojkar med 15 %)
                           

Andel kvinnor och  Diver Hälsosamtal är utförda Nytt mått för 2013  Nytt mått för 2013
män bland förstagångs-  för 50 % av målgruppen.
föräldrar, 40-, 50- och 
60-åringar som genom-
gått hälsosamtal  

                                                    
Framgångsfaktorer Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
                                    
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011 Resultat 2012                     

Indikatorer i Öppna jämförelser Förbättra läget för l 63 % av l 61 % av
Öppna jämförelser  60 % av indikatorerna indikatorerna har indikatorerna har
  avseende mediciniska förbättrade värden förbättrade värden
  resultat för både män
  och kvinnor
                                                    

Framgångsfaktorer Säker hälso- och sjukvård 
                                    
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011 Resultat 2012                      

Patientsäkerhet Granskning av Minskning  l En tydlig förändring l En ökning 2012
– antal skador per 70 journaler   jämfört med tidigare år jämfört med 2011
1 000 vårddagar *   
                                             

Vårdhygien:  Intern stickprovs- 100 % l 99 % rätt klädd l 98 % rätt klädd
Rätt klädd och  kontroll  l 89 % basala  l 89 % basala hygien- 
basala hygienrutiner   hygienrutiner rutiner
                                            

Vårdprevention Senior alert Riskbedömning l Resultat saknas l 85 %
  av kvinnor och män
  inom tre områden 
  till 80 % 
                                                         

Rökning inför  Andel rökare som 100 % Nytt mått för 2014 Nytt mått för 2014
operation  före operation har 
 fått remiss till rök-
 avvänjare
                                                         
*Mätningen visar hittills ingen förändring. Resultaten 2010–2012 förklaras av normalvariation. Under året kan det bli aktuellt att ersätta mäte-
talet med mått ur infektionsverktyget, som är under införande.

   

Perspektiv: Lärande och förnyelse 
Motivation, idéer och genomförandekraft är viktiga 
aspekter för att hälso- och sjukvården ska utvecklas 
så att verksamheterna åstadkommer bästa möjliga re-
sultat till lägsta kostnad varje gång. Detta stimuleras  
genom
• att fokusera på resultat och det som skapar värde  
 för kunden
• stöd för såväl organisatoriskt som personligt lärande 
 varje dag
• en kultur med fokus på morgondagen.

För att garantera en god vård behövs samverkan 
med patient, närstående och brukarorganisationer 
liksom samverkan och helhetssyn mellan vård-
givare. Utvecklings- och kvalitetsarbetet är en 
nyckel till fortsatt utveckling.

Lärande och förnyelse är en självklar del i chefers 
och medarbetares vardag. En grundläggande kva-
litet för länets chefs- och ledarskap är därför att 
utifrån invånare och patienters behov skapa förut-
sättningar för lärande, utveckling och delaktighet. 
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Det pågår utvecklingsprojekt, utbildningar och  
lärandeseminarier inom olika områden för att 
stödja och stimulera förbättringsarbetet för Bra 
folkhälsa och God vård. Det finns former och 
mötesplatser som gör det möjligt att sprida lokala 

förbättringsarbeten till andra berörda verksam- 
heter. Förbättringsarbetet är patientorienterat, lång- 
siktigt och präglat av ett förebyggande syn- och 
arbetssätt, som omfattar ständiga förbättringar, 
faktabaserade beslut och samverkan.

Framgångsfaktorer Lärande och förnyelse
                                    
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011 Resultat 2012                       

Genomförda Andel genomförda 75 % Nytt mått för 2014 Nytt mått för 2014
förbättringsarbeten förbättringsarbeten
 enligt rutin   
                                                                       
Se även medarbetaravsnittet.

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Ständig förnyelse

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

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 till- 
ståndets 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 utsträck-
ning. Från och med 2013 infördes en ny resurs- 
fördelningsmodell för specialiserad somatisk vård 
och från 2014 inom specialiserad psykiatrisk vård.

Framgångsfaktorer Hög produktivitet
                                    
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011 Resultat 2012                       

Nettokostnad per Ekonomisystemet Nettokostnaden per  l Inte uppfyllt    l Inte uppfyllt
verksamhetsområde  verksamhetsområde + 0,1 %för primärvård, -1,0 % för primärvård,
  ska inte överstiga - 2 % för somatisk vård -2,0% för somatisk
  budget och + 2,6 % för  +1,8 % för psykiatrisk  
   psykiatrisk vård vård och -4,7% för  
    övrig hälso- och sjuk- 
    vård
                                                      

Sjukvårdskostnad SKL och Öppna Bland de fem lägsta l Åttonde lägsta l Femte lägsta
per invånare jämförelser i riket kostnaden i riket kostnaden i riket
                           

Kostnad per  Öppna jämförelser Bland de fem l Sjunde lägsta l Tolfte lägsta
DRG-poäng  lägsta i riket kostnaden i riket kostnaden i riket  
      

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård 
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Framgångsfaktorer Kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning 
                                    
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011  Resultat 2012                       

Läkemedelskostnad  SKL I nedre kvartil l Andra lägsta l Fjärde lägsta
per invånare  bland länen kostnaden i riket kostnaden i riket
                                                                                            

Figur 7 Utvecklingsområden för Bra folkhälsa och God vård.
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Handlingsplan 
Systemsyn och förbättring/förnyelse är ett av Lands-
tingets övergripande strategiska mål. Under flera  
år har Landstinget fokuserat utvecklingsarbetet på 
följande viktiga områden; tillgänglighet och be- 
mötande, prevention och egenvård, samverkan och 
flöde, kliniskt förbättringsarbete, patientsäkerhet 
samt läkemedelsanvändning.

Åtgärderna i handlingsplanen inom hälso- och 
sjukvården 2014–2015 ska leda till förbättringar 
inom dessa områden.

Landstingets budget 2014 för hälso- och sjukvård 
motsvarar cirka 8 miljarder kronor. Den stora re-
sursen 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.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Egenvård och prevention har stor betydelse för att 
åstadkomma bästa möjliga hälsa. Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande me-
toder innehåller rekommendationer om metoder för 
att förebygga sjukdom genom att stödja förändring 
av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, 
otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma mat-
vanor. Riktlinjerna är inriktade på tre övergripande 
rådgivningsnivåer: enkla råd, rådgivande samtal 
och kvalificerat rådgivande samtal. Samtliga åt-
gärder i riktlinjerna förutsätter att hälso- och sjuk-
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vården redan har konstaterat att personen har ohälso- 
samma levnadsvanor. Införandet av riktlinjerna i 
Landstingets verksamheter fullföljs inom både pri-
märvård 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 upp-
levs relevant.

I samarbete med länets kommuner, intresseorga-
nisationerna, Trafikverket, Länsstyrelsen, Polisen 
och andra aktörer fullföljs arbetet med handlings-
planen Insikt/Utsikt för ett län fritt från alkohol- och 
drogrelaterade skador.

Handlingsplan för sexuell hälsa revideras under 
2013, för beslut i början av 2014. Revideringen 
kommer innefatta fler målgrupper och utgångs-
punkten blir de riskgrupper som uttalats nationellt.

Hälsosamtal i skolan utvecklas i samverkan med 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 
Socialstyrelsen. Insatserna ger en grund för stöd 
på individnivå såväl som aggregerad data på skol-, 
kommun- och nationell nivå.

Landstinget är medlem i nätverket Hälsofrämjande 
sjukvård. Under 2013 har Landstingets viljeinrikt-
ning och organisation för hälsofrämjande sjukvård 
tydliggjorts. En ny policy är under utarbetande 
under 2013 med förslag på prioriterade utveck-
lingsområden för 2014. Dessa områden är integre-
ring i patientsäkerhetsarbetet, behovsanpassning 
av nationella riktlinjer samt förbättringsarbete i 
valda processer. 

Landstingets folkhälsosektion är representerat i 
den nationella temagruppen Hälsofrämjande vård-
miljöer och har sedan 2007 drivit ett arbete med 
hälsofrämjande vårdmiljöer inom Kultur i vården/
Stärkande kultur.

En länsgemensam struktur för Sluta röka i sam-
band med operation är framtagen. Den anger över-
enskomna rutiner för att få patienter att avstå från 
rökning vid planerade ingrepp och att inte röka 
under läkningsperioden efter akuta ingrepp. Till-
lämpning av rutinerna sker på samtliga opererande 
verksamheter. 

I primärvården har vårdenheterna uppdrag att arbeta 
hälsofrämjande på ett systematiskt sätt. Vårdenheten 
ansvarar också för sjukdomsförebyggande insatser i 

samarbete med kommuner, intresseorganisationer 
och andra berörda aktörer. Vårdenheten ska lägga 
stor vikt vid patienternas och invånarnas levnads-
vanor (tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräck-
lig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor), på  
behandling och förebyggande av sjukdom samt för 
att främja hälsa och livskvalitet. Samtal om alkohol-, 
tobaks-, rörelse- och matvanor ska vara en naturlig 
del i patientmötet.

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.

Under 2012 fick Jönköpings län utvecklingsmedel 
för att starta mansrådgivning – alternativ till våld. 
Arbetet fortsätter och Landstinget kommer finan-
siera en psykologtjänst till verksamheten på 1 mil-
jon kronor.

Vårdprevention
Vårdprevention syftar till att skapa ett systematiskt 
och förebyggande arbetssätt, som garanterar en  
säker och lika vård för alla patienter i länet. Målet 
är att ingen skada som går att undvika ska uppstå 
under vårdtiden på sjukhuset eller i hemmet.

Ett tvärprofessionellt och tvärfunktionellt utveck-
lingsarbete pågår inom fall, undernäring, trycksår 
och ohälsa i munnen. Det bedrivs över huvud-
manna- och kommungränser och kommer att ut-
vecklas ytterligare under planperioden. Resultaten 
registreras och följs i Senior alert, ett kvalitetsregis-
ter som används i samverkan med kommunerna. En 
integrering i patientsäkerhetsarbetet är påbörjad. 
Prioriterade områden för 2014 är att förbättra det 
systematiska arbetssättet och underlätta för resultat-
återkoppling.

Program för egenvård
Möjligheterna att arbeta förebyggande och fokusera 
på det friska blir allt bättre. Teknik, läkemedel och 
effektiva vårdprogram underlättar detta. Program 
som stödjer verksamheternas förståelse och agerande 
i detta område är exempelvis:
• Passion för livet
• Från patientskola till lärcafé 
• Ungas psykiska hälsa.

Patientfokusering – partnerskap med patienten
Landstinget strävar efter att på fler och nya sätt in-
volvera patienter och närstående i hälso- och sjuk-
vården. För att årligen fånga upp länsinvånarnas 
kunskaper om, erfarenheter av och attityder till 



HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

32

hälso- och sjukvården används Vårdbarometern. Pa-
tienternas erfarenheter av ett specifikt besök eller 
vårdtillfälle fångas via den nationella patientenkäten.

Om man inte är nöjd med vården eller är missnöjd 
med bemötandet, har man rätt att klaga och lämna 
synpunkter. Patientnämnden ska utifrån synpunkter 
och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och 
bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet 
i hälso- och sjukvård, omvårdnad och tandvård. Pa-
tientens direktkanal, som i nuläget återfinns inom de 
tre sjukvårdsområdena och Folktandvården, planeras 
under 2014 bli en del av Landstingets kontaktcenter 
i Nässjö. 

Valfrihetsinformation
Ökad valfrihet inom vården kräver utveckling av 
informationen till patienter och invånare för att 
stärka deras möjligheter att göra aktiva val. Under 
2014 avsätter Landstinget resurser för att öka och 
förbättra kvaliteten på informationen om framför 
allt vårdcentralerna och deras resultat. Arbetet 
sker i samverkan med Sveriges Kommuner och 
Landstings vårdvalsnätverk.

Jämlik vård
Landstinget arbetar för en jämlik hälsa och vården 
ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor. Grup-
per med särskilda behov identifieras och uppmärk-
sammas, exempelvis pågår arbete med utbildning 
i FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar. Områden där insatser be-
höver genomföras kommer att identifieras.

Utbildning i HBTQ-frågor och diplomering genom-
förs för prioriterade målgrupper.

Bemötande
Patientens möjlighet till inflytande och delaktig-
het i vården är avgörande för ett gott vårdresultat. 
Bemötandet inom hälso- och sjukvården ska alltid 
ha en framskjuten plats. Ett värdigt bemötande är 
grunden för god vård och patientsäkerhetsarbete. 
Som ett hjälpmedel i kompetensutveckling gällande 
främst värdegrund, bemötande och prioriteringar i 
vården, finns en etisk verktygslåda.

Arbetet fortsätter med att motverka alla former av 
diskriminering; på grund av ålder, kön, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, etnisk 
tillhörighet, sexuell läggning eller könsidentitet/köns-
uttryck.

Det är viktigt att sjukvården uppmärksammar de  
särskilda behov som kommer av att många läns- 

invånare har en annan kulturell bakgrund. Inom den 
psykiatriska vården finns kompetens för att hjälpa 
dem som har traumatiska upplevelser som måste be-
arbetas. Det är viktigt att kompetens för ett bra om-
händer-tagande av flyktingar finns inom hela länet.

Etiska frågor måste ständigt vara levande i verksam-
heten. På enhets- och kliniknivå bedrivs etikarbete 
av verksamhetschef i samarbete med etikombud. 
Landstingets etikråd har uppdraget att initiera, 
stödja och stimulera genom att
• höja medvetenhet och kompetens om etikens alla 
 olika aspekter hos anställda och förtroendevalda 
 inom Landstinget
• verka för att Landstingets personal ständigt möter 
 vårdsökande och befolkning med respekt för den 
 enskildes behov och personliga integritet
• främja samtal och reflektion om etiska fråge- 
 ställningar i planering, beslut och daglig verksam- 
 het
• medvetandegöra etiska problem knutna till resurs- 
 användning och prioritering.

Existentiell hälsa och andlig vård
Hälso- och sjukvården har även ett ansvar för män-
niskors 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 existen-
tiella och andliga frågor inom sjukvården. Arbetet är 
riktat till patienter, närstående och personal och stöds 
av Landstinget. Även muslimsk andlig vård har eta-
blerats i länet. Länsgemensamma riktlinjer för andlig 
vård kommer att tas fram under 2014.

Vård och omsorg för de mest sjuka äldre
Ett nationellt arbete pågår för att förbättra vården 
av de mest sjuka äldre. Landstinget och kommu-
nerna i länet är djupt engagerade i arbetet, som leds 
av Läns-LAKO. En gemensam handlingsplan är 
framtagen för arbetet.

Det övergripande målet är:
”Jag ska kunna bo och leva tryggt i mitt hem och få min 
omsorg och vård där.”
För att detta ska bli möjligt arbetar Landstinget med 
följande utvecklings-och förbättringsområden:
• Minska undvikbar slutenvård och återinlägg- 
 ningar inom 30 dagar med minst 30 procent de 
 närmaste åren. Arbetet med fokusutskrivningar  
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 fortsätter i hela länet och nya arbetsformer i 
 samband med utskrivningsprocessen utformas 
 efter behov.
• Förbättra läkemedelsbehandling för de äldre.
• Utveckla vård och omsorg i livets slutskede. 
• Utöka det preventiva arbetet.
• Tidigt identifiera och ge god vård och omsorg 
 till personer med demenssjukdom.
• Förbättra rehabiliteringsinsatserna. I första hand  
 fokuserar vi på patienter med stroke. En viktig 
 del är att stödet av geriatrisk rehabilitering ut- 
 vecklas och kommer närmare patienten i hemmet. 
 Flera försök pågår där såväl primärvård som  
 specialistsjukvård tillsammans med kommunerna 
 söker nya vägar.

Samverkan mellan specialistvård, primärvård och 
kommunerna i länet utvecklas ständigt. Esther på 
Höglandet, Herman & Brita i Värnamo samt KLAS  
i Jönköpings sjukvårdsområde är ett arbetssätt och  
en viktig struktur för arbetet som kontinuerligt ut-
vecklar äldrevården i samverkan.

Utvecklingen av vården av de mest sjuka äldre stimu-
leras även via prestationsersättning till vårdcentraler 
och sjukhuskliniker för att särskilt uppmärksamma 
identifierade patienter som riskerar onödig åter- 
inskrivning på sjukhus.

Statligt stimulansbidrag
Regeringen genomför en satsning på att få omsor-
gen och vården i form av hemsjukvård, äldreomsorg, 
vårdcentral och sjukhusvård att samverka på nya sätt 
för att samla sina insatser kring de mest sjuka äldre 
för ett bättre omhändertagande.

Särskilda satsningar görs på att effektivisera använ-
dandet av resurser så att vården och omsorgen i större 
grad utgår från patienternas behov samt organiseras 
effektivare. Satsningen premierar resultat så att lokala 
lösningar anpassade till förutsättningar i respektive 
landsting och kommun kan växa fram. Regeringen 
har avsatt 1,3 miljarder kronor 2013–2014. Stimulans-
bidraget avser både kommuner och landsting.

Barnkonventionen
Landstinget 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 praktisk handling. 
I planen presenteras verktyg för att förbättra barn 
och ungas villkor och vård. Landstinget fokuserar 
särskilt på att utveckla dessa områden:

• Barn och unga som patient, anhörig och brukare.
• Hålla samverkan levande inom och mellan Lands- 
 tinget, kommunerna och ideella organisationer.
• Göra Barndialogen känd och använd i det dag- 
 liga arbetet.
• Införa kvalitetssystemet Kriterier för att säkra 
 barnets rätt till en god och likvärdig hälso- och sjuk- 
 vård i Jönköpings län. I detta ingår att upprätta 
 ett årligt barnbokslut.

Tillgänglig vård
En god tillgänglighet har avgörande betydelse 
för invånarna i länet vid både akut och kronisk 
sjukdom. Under 2014 utvidgas uppföljningen av 
tillgängligheten med mätningar av bokade och 
genomförda återbesök.
 
Vårdgaranti
Den lagstadgade vårdgarantin innebär att patienten 
ska kunna få kontakt med vårdcentralen samma dag 
som de söker hjälp. Om vårdpersonalen bedömer att 
patienten behöver läkarkontakt ska besök erbjudas 
inom sju dagar. Efter mottagen remiss eller begäran 
om vård ska den specialiserade vården erbjuda besök 
inom 90 dagar och efter beslut om behandling ska 
denna inledas inom 90 dagar.

När vårdgarantins olika tidsramar inte kan uppfyllas, 
ska patienten informeras skriftligen genom en vård-
garantihandling, där det ska framgå att man har rätt 
att söka vård hos annan vårdgivare enligt vårdgaran-
tins bestämmelser. Tillgängligheten redovisas konti-
nuerligt och de patienter som av medicinska skäl eller 
eget val avstår från erbjudet besök eller behandling 
redovisas särskilt.

Landstinget har satt högre mål än vårdgarantin och 
vill erbjuda besök hos allmänläkare inom fem dagar, 
nybesök inom specialiserad vård inom 60 dagar och 
väntetid till behandling högst 60 dagar. Även under-
sökningar innefattas av målsättningen. På akut-
mottagningen ska den totala vistelsetiden i 90 pro-
cent av fallen inte överstiga fyra timmar. Utveckling 
av tillgänglighetsmålen sker kontinuerligt nationellt 
och det är Landstingets avsikt att följa dem.

Statliga stimulansbidrag
Staten har i budget för åren 2012–2014 avsatt stimu-
lansmedel för landstingens arbete med att förbättra 
patienters tillgänglighet till vården. Ramen utgör  
1 miljard kronor jämte en särskild ram på 214 mil-
joner kronor för att stärka tillgängligheten för barn  
och unga med psykiska ohälsa.
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Tillgänglighetsmiljarden fördelas till landstingen 
utifrån uppnådda resultat för väntan till nybesök 
hos specialist inom planerad specialiserad vård och 
till beslutad behandling inom planerad specialise-
rad vård.

Återbud
Om patienten lämnar återbud till specialistsjuk-
vården senare än tre hela vardagar (72 timmar) före 
bokat besök eller bokad operation får man betala 
patientavgiften, om man inte kan ge tillräckligt 
skäl till att man uteblir eller bokat av för sent. Om 
vårdgivaren bokat om besök eller operation senare 
än tre hela vardagar (72 timmar) ska inte patienten 
betala avgift vid nästa planerade besök eller opera-
tion. Under 2014 utökas regeln att även gälla för 
patienter som inte avbokar tid inom 24 timmar 
till primärvård. Om vårdcentralen bokar om inom  
24 timmar ska inte patienten betala någon avgift 
vid nästa planerade besök.

Behovsstyrd planering
För att öka tillgängligheten och nå de nya utmanande 
målen ska varje verksamhet balansera behov, efter-
frågan och kapacitet. Remisshantering, schemaplane-
ring, reservrutiner och samverkan mellan sjukhusen 
är viktiga utvecklingsområden. Under 2014 planeras 
gemensam remisshantering inom radiologi, ortopedi 
och kirurgi för att stärka tillgängligheten Varje verk-
samhet ska regelbundet följa sin vårdproduktion, för 
att tidigt kunna upptäcka eventuella nedgångar och 
sätta in åtgärder. Nya arbetssätt och utvecklingsidéer 
tillför ett mervärde för patienterna.

Det höga målet för tillgänglighet förutsätter snabba 
reaktioner på förändringar. Det kan innebära behov 
av att tillfälligt förstärka kapaciteten för att öka till-
gängligheten och valfriheten, såväl i Landstingets 
verksamhet som genom upphandling av andra vård-
givare.

E-hälsa
Landstinget 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, sam-
ordning och införande av e-hälsostöd i form av 
nya invånartjänster och vårdtjänster, etablering av 
nationell teknisk infrastruktur samt gemensamma  
regelverk och standarder.

Strategin Nationell eHälsa är inriktat på att skapa 
synliga och konkreta förbättringar för huvudsakligen 
tre målgrupper:
1. Medborgare, patient eller närstående ska ha till- 
 gång till lättillgänglig och kvalitetssäkrad in- 
 formation, åtkomst till dokumentation från in- 
 satser och behandlingar, samt erbjudas individu- 
 ellt anpassad service och interaktiva e-tjänster.
2. Vårdpersonal ska ha tillgång till välfungerande 
 och samverkande beslutsstödsystem som säker- 
 ställer 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 medarbetarna i vården och invånarna 
ska kunna dra full nytta av och använda e-tjänster 
optimalt, krävs ständig utveckling och förbättring av 
vårdens arbetssätt. Genom nationellt och regionalt 
samarbete samt standardisering kan utveckling och 
införande effektiviseras och ekonomiska vinster upp-
nås.

Invånartjänsterna medverkar till att frigöra resurser 
i andra delar av vården genom att ta tillvara patien-
tens egna resurser, ge möjligheter till självservice 
och i vissa fall erbjuda alternativa eller komplet-
terande vård- och behandlingsformer. Genom in-
vånartjänsterna effektiviseras processerna i vården 
och patientsäkerheten förbättras.

Genom kvalitetssäkrad information via webb och 
telefon, ökade möjligheter till delaktighet och 
stöd genom hela vårdkedjan skapas trygghet för 
individen. Tjänsterna ökar tillgängligheten och 
flexibiliteten i kontakterna med vården utifrån 
individens förutsättningar och behov oberoende 
av tid och plats.

Målsättningar och satsningar under 2014:
• Ökad användning av 1177 Sjukvårdsrådgivningen 
 och webbplatsen 1177.se
• Ökad användning av Mina vårdkontakter
• Webbtidbokning via Mina vårdkontakter för  
 barnhälsovården, mammografi, röntgen och blod- 
 givning.
• Journal på nätet för alla invånare i länet
• Formulär om levnadsvanor inför hälsosamtal via 
 Mina vårdkontakter
• E-hälsolyftet – en breddutbildning om e-hälsa 
 som en naturlig del i den dagliga vården.
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Utöver satsningarna mot invånare fortsätter även 
• Utveckling och förbättring samt effektivisering 
 av användningen av Cosmic och andra IT-stöd, 
 inklusive uppgradering och införande av nya 
 moduler. 
• Fortsatt arbete och spridning av nationella pa- 
 tientöversikten (NPÖ)
• Ökat samarbete i regionen för utveckling av 
 Cosmic och andra IT-system 
• Utveckling av IT-baserat stöd för kunskapsstyr- 
 ning och uppföljning via nationella kvalitets- 
 register.

Kunskapsstyrning, införande 
av evidensbaserat kunskapsunderlag
Hälso- och sjukvården ska vara baserad på kunskap 
och beprövad erfarenhet. Verksamheten ska känne-
tecknas av ambitionen att erbjuda en bra och säker 
vård för att nå bästa möjliga kliniska resultat. Social-
styrelsens och Sveriges Kommuners och Landstings 
Öppna jämförelser har inneburit ett ökat fokus på 
kliniska resultat. En viktig del i detta arbete är kon-
tinuerlig uppföljning av kliniska resultat i de medicin-
ska programgrupperna, med utgångspunkt från de  
öppna jämförelserna. Det är angeläget att kunskaps-
styrningen tar sin plats tillsammans med tillgänglig-
het, 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 det kommit nationella riktlinjer 
för hjärtsjukvård, diabetesvården, psykiatrivården, 
vård vid demenssjukdom, psykosociala insatser för 
personer med schizofreni, vård av lungcancer och 
rörelseorganens sjukdomar samt riktlinjer för sjuk-
domsförebyggande metoder för att främja livsstils-
förändring inom kost, motion, tobak och alkohol. 
Under 2013 har nya nationella riktlinjer för palliativ 
vård fastställts. Uppdaterade nationella riktlinjer för 
tjocktarms/ändtarms-, bröst- och prostacancer samt 
att rikt-linjer för tarm-, bröst- och prostatacancer-
screening har varit under beredning under 2013 
med regionala seminarier och förväntas fastställas 
av Socialstyrelsen våren 2014. Riktlinjerna innebär 
förändringar i hur vården utförs, allt från preven-
tion till sjukhusvård. Under 2013 har Socialstyrel-
sen även berett med respektive sjukvårdsregion en 
ny modell för hur nationella riktlinjer ska utarbetas 
samt likaså ny modell för hur nationella screening-
metod ska utformas. Fastställande även av dessa 
väntas komma våren 2014.

Arbetet inom verksamheterna kommer successivt 
att anpassas till riktlinjerna, vilket kan innebär 
både ökade och minskade kostnader för Lands-
tinget.

Vårdriktlinjer och kliniskt förbättringsarbete krävs  
för att säkra att bästa möjliga resultat nås med så  
liten variation i resultat som möjligt. Fakta är ett 
allmänt kliniskt kunskapsstöd för Landstinget, till- 
gängligt på Landstingets webbplats lj.se. Fakta är ett 
länsgemensamt beslutsstöd i det grundläggande  
medicinska vardagsarbetet och innehåller lättillgäng- 
liga länkar till omvårdnad och rehabiliteringskun- 
skap. Multiprofessionella Fakta-grupper tar fram de 
landstingsövergripande Fakta-dokumenten, som  
sedan fastställs av Landstingets medicinska program- 
grupper. Fakta beskriver även vad som ska utföras 
på olika vårdnivåer och hur det ska följas upp. 

En utveckling av Fakta-arbetet sker i samarbete 
med Landstinget i Östergötland och Lands-
tinget i Kalmar. För att åstadkomma bättre pro-
duktivitet och processer som säkerställer om-
händertagande, behandling och patientsäkerhet, är  
det viktigt att förbättra de kliniska processerna. 
Ett regionalt arbete har startats för att utveckla 
beslutstöd i Cosmic som ska ha sin utgångspunkt i 
Fakta. Genom att Cosmic nu införts i hela Lands-
tinget öppnas en ny möjlighet för att underlätta 
för användarna att få tillgång till sina resultat för  
lärande och förbättring genom bättre rapporter.

Landstinget deltar i ett nationellt projekt angående 
kunskapsstyrning som leds av SKL. Projektet syf-
tar till att stödja och att vidareutveckla arbetssätt 
och processer inom kunskapsstyrning för att skapa 
bästa möjliga evidensbaserad vård. För att ytterligare 
skapa förutsättningar för lärande mellan landstingen 
och öka tempo i ett antal olika identifierade förbätt-
ringsområden finns möjlighet till särskilda insatser  
för regionala delprojekt. Sydöstra sjukvårdsregionen 
deltar i projektet med att vidareutveckla och stödja 
implementeringen av ett kunskaps- och beslutsstöd 
för specialistvården. Pilotområden är stroke och 
diabetes som sedan blir modell för andra ämnes- 
områden.

Kvalitetsregister  
Sjukvårdshuvudmännen har fått ökat ansvar för de 
nationella kvalitetsregistren. Landstinget i Jönköpings 
län har medverkat till att starta GallRiks för gallsjuk-
domar och Senior alert för vårdprevention samt är 
driftsansvarigt för Svenskt NjurRegister. Landstinget 
är ledande i utvecklingen av metoder för praktisk 
användning av kvalitetsregister. Landstinget har det 
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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 fram-
tiden (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 bilda-
des ett regionalt cancercentra i sydöstra regionen, 
med en omfattande handlingsplan för att skapa 
jämlik vård i regionen av högsta kvalitet. Region-
sjukvårdsnämnden har slagit fast vision och mål 
under planperioden för arbetet.

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 diagnos- 
 tik och behandling enligt ”Best Practice”.
• Alla cancerpatienter är välinformerade/delaktiga  
 i hela vårdkedjan. 
• Alla patienter i livets slutskede får lika god pal- 
 liativ vård oavsett bostadsort.
• Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande 
 insatser och välfungerande screeningsprogram.
• Prioritera patientnära forskning inom cancer- 
 området.

För att effektivisera processer/vårdkedjor har en 
Fakta-grupp inom cancervård/onkologi startat, med 
deltagare från flera specialiteter och yrkesgrupper. 
Arbetet sker på både lokal och regional nivå. Idag 
finns cirka 75 sjuksköterskor inom Landstinget i  
Jönköpings län som har funktion som kontakt- 
sjuksköterska för patienter och anhöriga inom specia-
listsjukvården. Behov finns att utöka antalet kontakt-
sjuksköterskor med 20–30.

Med stöd av statliga medel har ett viktigt pro-
jekt drivits i regionen. Behoven hos patienter med 
tjocktarmscancer ska följas i hela vårdkedjan, från 
prevention till palliativ vård, för att förbättra vård-
kedjan till bästa möjliga. Projektet avslutades i 
slutet av 2012. Erfarenheter från projektet när det 
gäller koloncancer analyseras med syftet att vara 
vägledande för andra typer av cancersjukdom.

Landstinget har ställt sig bakom ett nationellt del-
tagande i screeningsstudie av tjocktarmscancer som 
beräknas börja 2014. Regionala cancercentrum i 
samverkan via SKL ansvarar för genomförandet av 
screeningsstudien och respektive landsting genomför 
vårdverksamhet enligt studieupplägg. En förstärk-
ning på 1 miljon kronor behövs för uppdraget.

För att säkerställa en jämlik vård ska alla män som 
vill göra ett PSA-prov få ta del av Socialstyrelsens 
information om PSA-prov för att upptäcka tidig 
prostatacancer.

2012 beslutade Landstinget att bygga två nya 
strålbunkrar, förbättra behandlingsrum och ex-
peditioner samt införskaffa en ny strålkanon och 
planera för utbyte av de två befintliga.

Tillbyggnad av onkologkliniken med två strål-
ningsbunkrar planeras starta 2014.

Onkogenetisk verksamhet
I cancerplanen påtalas behovet av utveckling inom 
onkogenetisk verksamhet. Under 2013 har en onko-
genetisk mottagning startats vid onkologkliniken, 
Länssjukhuset Ryhov. Verksamheten är en länsöver-
gripande resurs med uppdrag att bland annat erbjuda 
rådgivning till patienter och anhöriga om ärftlighet för 
cancer, om onkogenetisk utredning samt att vara ett 
kunskapsstöd till klinikerna. Mottagningen samver-
kar med den onkogenetiska mottagningen vid Uni-
versitetssjukhuset i Linköping vid högspecialiserade 
utredningar med genanalys och riskbedömning av 
ärftlighet för att utveckla cancersjukdom.

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 den slutna speciali-
serade vården i Jönköpings län. Enheter för speciali-
serad palliativ vård ingår i de geriatriska klinikerna. 
Det är viktigt att fortsätta att utveckla vårdteamen för 
specialiserad palliativ vård. I enlighet med nationella 
riktlinjer för god palliativ vård är fortsatt kompetens-
utveckling och även handledning inom palliativ vård 
angelägen. Behöver patienten vårdas på sjukhus ska 
det finnas kontaktvägar direkt till aktuell vårdavdel-
ning, i enlighet med vårdprogram.

Rehabilitering
Rehabiliteringsverksamhet omfattar mångskiftan-
de aktiviteter. Rehabiliteringens inriktning att ta 
tillvara individens resurser och utveckla dessa är en 
mycket viktig del i vården. Det är viktigt att prak-
tiska samarbetsformer och rutiner klarläggs mellan 
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olika vårdnivåer inom Landstinget och med kom-
munerna.

Alla patienter i länet bör erbjudas en likvärdig re-
habilitering utifrån sina behov om det så är Fysisk 
aktivitet på recept (FaR) eller avancerad rehabilite-
ring efter trafikolycka. Under planperioden görs 
en översyn utifrån ett processperspektiv. En läns-
övergripande samverkansgrupp för rehabilitering 
bildas.

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 lag-
arbete som omfattar medicinsk, arbetslivsinriktad 
och social rehabilitering för att åstadkomma goda 
resultat. En lokal handlingsplan har upprättats som 
bland annat innebär att rehabsamordnare finns på 
vårdcentraler och kliniker med hög sjukskrivnings-
frekvens. Ett nytt arbetssätt är framtaget där tvär-
professionella team och olika aktörer samverkar för 
att tidigt göra en helhetsbedömning och rehabilite-
ringsplan i dialog med patienten. Vid mer komplexa 
sjukfall krävs fördjupade utredningar. Även hand-
lingsplaner gällande jämställd sjukskrivning samt 
kompetensutveckling inom försäkringsmedicin har 
upprättats och aktiviteter pågår.

Samverkan med arbetsgivare har påbörjats som inne-
bär att trepartssamtal, (vården, patienten, arbets-
givare/arbetsförmedling) bokas tidigt/förebyggande 
när det finns risk för sjukskrivning.

Referensgruppen Försäkringsmedicinskt forum har 
bildats, med specialistkompetens inom försäkrings-
medicin och arbetsrehabilitering.

Sveriges Kommuner och Landstings överenskom-
melse med staten om att införa en rehabiliterings-
garanti för åren 2009–2013 planeras fortsätta. 
Garantin gäller evidensbaserade och medicinska 
rehabiliteringsinsatser i syfte att åstadkomma åter-
gång i arbete.

Avtal har tecknats mellan Landstinget i Jönköpings 
län och Försäkringskassan Jönköping inom ramen 
för Finsam 93. Det innebär att Försäkringskassan 
har kontaktpersoner vid de enheter där Landstinget 
har rehabsamordnare. Det pågår utvecklingsarbete 
för att höja kvaliteten på avstämningsmöten.

Tre samordningsförbund har bildats för att under-
lätta för de personer som behöver samlad rehabi-
litering för återgång till arbete, ett för respektive 

sjukvårdsområde. Samordningsförbundet innebär 
samverkan mellan kommuner, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Landstinget.

Grön rehabilitering
Grön rehabilitering är lämplig som rehabiliteringsinsats 
för patienter med diagnoserna långvarig diffus smärta, 
måttliga till medelsvåra depressioner och olika typer 
av ångest och stress. Den är även lämplig som före- 
byggande åtgärd för att behålla arbetsförmåga och där-
med minska sjukskrivningsrisk. Grön rehabilitering 
är ett projekt där personal från hälso- och sjukvården 
och Tenhults naturbruksgymnasium samverkar. Detta 
arbete bör samordnas med samordningsförbundens 
verksamhet.

Kultur för hälsa 
Kultur för hälsa är ett samlat begrepp för hälsofräm-
jande och sjukdomsförebyggande insatser med kul-
tur som verktyg. För det långsiktiga arbetet behöver 
hållbara strukturer inom området skapas som be-
skriver ledning och organisation samt gör kultur för 
hälsa till ett tydligt ansvarsområde. Det sker enligt 
Landstingets regionala kulturplan för Jönköpings 
län 2012–2014.

Kultur i vården
Samverkan mellan vård och kulturarbetare upp-
muntras för att ta vara på erfarenheterna av den 
stärkande, rehabiliterande och behandlande effekt 
som kultur kan ha på patienterna, men också för 
att stimulera personalen att upptäcka nya infalls-
vinklar. En pilotverksamhet för Kultur på recept har 
påbörjats enligt den regionala kulturplanen. 2014 
prioriteras en utvärdering av pilotverksamheten och 
verksamheten utvecklas fortlöpande. 

Kultur för och med äldre
Landstinget fick 2011 medel från Kulturrådet för att 
arbeta med Kultur för och med äldre under 2012–2013. 
Arbetet bedrivs i samverkan med Smålands Musik 
och Teater, länets kommuner och föreningsliv. Sång, 
musik, teater och textläsning sker i verksamheter i 
hela Jönköpings län. Dans som verktyg inom äldre- 
omsorgen prövas. Via samarbete med det natio-
nella projektet Möten med minnen har länets musei- 
personal utbildats och personer med demens deltar på 
specialvisningar av konst tillsammans med anhöriga. 
Insatserna följs upp för att ta ställning till fortsatta 
arbetsformer.

Läkemedelsanvändning
Nya läkemedel ger möjligheter till förbättrade be-
handlingsresultat, men leder samtidigt till kraftigt 
ökade kostnader för läkemedelsbehandling. Lands-
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tinget har en rutin för införande av nya dyra läke-
medel. Utöver denna rutin så deltar Landstinget  
aktivt i arbetet med att utveckla formerna på regio-
nal och nationell nivå för ordnat införande av nya 
dyra läkemedel.

Landstinget eftersträvar en bättre resursanvändning 
genom att minska över-, under- och felanvändning 
av läkemedel. Genom följsamhet till ett antal fast-
ställda kriterier uppnås en kostnadseffektiv läke-
medelsförskrivning. Successiv förbättring har skett, 
men det är angeläget att även fortsättningsvis ha 
starkt fokus på området. Arbetet leds av Landsting-
ets läkemedelssektion och läkemedelskommitté, 
vars mål är att stödja en medicinsk och ekonomiskt 
rationell läkemedelsanvändning.

Det är viktigt att ge linjeorganisationens chefer 
och förskrivare ett bra och tydligt informations-
stöd, för såväl klinisk som ekonomisk uppföljning. 
Elektroniskt förskrivarstöd underlättar rationella 
läkemedelsval enligt rådgivande listan, som är  
baserad på Fakta-dokument. Inom cancerområdet  
är utvecklingen speciellt påtaglig och det har där-
för införts ett regionalt arbetssätt för ordnat in-
förande av förskrivarstödet.

Äldre och läkemedel är ett ständigt aktuellt om-
råde 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 ge-
nomförs under planperioden. Därutöver har Äldre- 
överenskommelsen (överenskommelse mellan re-
geringen 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. 
Författningsändringar har dessutom skärpt kra-
ven på läkemedelsgenomgångar och rutiner för 
läkemedelsberättelser ska finnas på flertalet vård-
enheter. Kontakt med kommunerna har ökat med 
anledning av sortimentsfrågor i särskilda boenden 
och genom den riskanalys som genomförs efter 
upptäckta risker för patientsäkerheten med Apo-
Dos. Detta är en viktig del i satsningen på de mest 
sjuka äldre: 
• Mål för styrning: Äldres läkemedelsanvändning  
 är ett prioriterat område inom vård och omsorg. 
 Det ska framgå i vårdgivarnas uppdrag och i  
 vårdöverenskommelser.
• Mål för samordningsansvar: Varje patient i mål- 
 gruppen har en läkare med samordningsansvar 
 för den totala läkemedelsbehandlingen.

• Mål för dokumentation: En heltäckande och  
 korrekt läkemedelsdokumentation för varje pa- 
 tient som är tillgänglig för samtliga vårdgivare.
• Mål för kvalitet: Varje patient har en ändamåls- 
 enlig och säker läkemedelsanvändning med re- 
 gelbunden uppföljning av behandlingsresultat.

Läkemedelsförsörjning
Inför 2014 tar Landstinget över driften av läke-
medelsförsörjningen i slutenvården.

Patientsäkerhet
Antalet vårdskador som kan förebyggas ligger fort-
farande på en alltför hög nivå. Genom att utveckla 
nya arbetssätt kan vården bli mycket säkrare. System- 
tänkande och delaktighet i planering av de egna arbets-
processerna är avgörande för att minimera de mänsk-
liga 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 
Landstinget med en vårdplatsgaranti som innebär  
att patientsäkerheten alltid prioriteras.

Vid nybyggnad och framtagande av städrutiner 
bör hänsyn tas till att utbrott av multirestistenta 
bakterier har ökat.

Landstinget i Jönköpings län ska vara i världsklass 
i patientsäkerhet. Patientsäkerhet handlar om sys-
tematisk kvalitetsutveckling där man lär genom 
egna och andras positiva exempel och misstag. 
Samverkan i internationella nätverk pågår och  
vidareutvecklas. I säkerhetsarbetet behövs enga-
gemang, team och tvärprofessionella mötesplatser. 
Det behövs också tillgång till experter och förbätt-
ringsmetoder för att öka tillförlitligheten i arbets-
processerna för att ge rätt vård vid rätt tidpunkt, 
varje gång för varje patient.

Säker vård – alla gånger och de 16 fokusområdena 
se Figur 8, sidan 39 utgör basen för Landstingets 
utvecklingsarbete i patientsäkerhet Inom ramen för 
den nationella Strama-satsningen har Landstinget 
etablerat ett länsgemensamt arbete och mötes-
platser. Ambitionen är att minska både vårdrela-
terade infektioner och användandet av antibiotika 
i diagnosområden där det finns risk att de över-
används samt förbättra precisionen av användandet 
av antibiotika i de operativa processerna.



Statligt stimulansbidrag
Staten ger ett årligt stimulansbidrag till landstingen 
för att förbättra patientsäkerheten. Bidraget uppgår 
till 675 miljoner kronor per år 2012–2014. Av dessa 
medel betalas som mest 525 miljoner kronor ut till 
landstingen utifrån uppnådda resultat.

Överenskommelse har träffats mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting om insatser 
under 2011–2014 som innebär att en prestations-
baserad ersättningsmodell införs för statens ersätt-
ning till landstingen.

Grundläggande krav för ersättning är:
• Patientsäkerhetsberättelse
• Patientsäkerhetskulturmätning och därtill kopp- 
 lade förbättringsarbeten
• Nationell patientöversikt
• IT-baserat infektionsverktyg
• Strukturerad journalgranskning

• Läkemedelsområdet
• Patientperspektivet 
• Antibiotikaförskrivning mål
• Trycksår
• Överbeläggningar (mest sjuka äldre).

Landstinget har idag ett omfattande patientsäker-
hetsarbete som i hög grad svarar upp emot de krav 
som här redovisas för att får ersättning från staten.

Samverkan
Gemensamma värderingar och förmåga att samverka 
är avgörande för resultatet. Varje funktion måste göra 
bästa möjliga i sina kontakter med patienter och när-
stående, underlätta för nästa steg i vårdprocessen och 
återkoppla till föregående steg. Det är viktigt att ut-
veckla samverkan för att patienten ska få den vård 
som krävs – sett ur ett helhetsperspektiv, oberoende 
av vårdform och huvudmannagränser. Särskild upp-
märksamhet ska riktas mot de mest sjuka patienterna. 
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Figur 8 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.
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Ledarskap, samarbete och mötesplatser behöver ut-
vecklas för att åstadkomma detta.

Ett ökande antal äldre medför ökat behov av vård 
och behov av att ständigt utveckla arbetssätt. Detta 
kräver kunskaper om patientens nuvarande väg och 
kontakter genom vården samt kunskap om, och för-
ståelse för, andras kompetens i vårdkedjan. För att 
skapa effektivitet i vården måste samarbetet mellan 
primärvård och specialistvård samt med kommu-
nerna förstärkas. 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 en fortsatt 
dialog med kommunerna kring utveckling av rutiner 
och samverkan.

Vården ska ledas med utgångspunkt från vad som är 
bäst för patienten. Ansvariga har utsetts för att det 
finns mötesplatser och gemensamma arbetsformer för 
samtliga aktörer i Landstingets verksamhet inom res-
pektive sjukvårdsområde. Dessa har även ansvar för att 
kommunerna bjuds in och för att påtala förbättrings-
möjligheter i systemet. Vårdenheterna i primärvården 
ska aktivt medverka till att skapa en sammanhållen 
vårdkedja, så att berörda patienter garanteras god vård. 
Samverkan ska ske på flera plan; dels internt på vård-
enheterna mellan olika professioner, dels i organiserad 
samverkan med andra vårdenheter och vårdnivåer 
inom och utanför Landstinget.

Samverkan med kommunerna 
Under 2011 arbetade Läns-LAKO fram gemen-
samma värderingar.
• 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.

Ett nytt ledningssystem för samverkan har fast-
ställts under 2013. Av områden att samverka kring 
med länets kommuner har tre strategiområden 
lyfts fram: 
• Barn och ungdomar
• Psykiatri och missbruk
• Äldre

Utöver dessa finns ytterligare områden där sam-
arbete sker: 
• Folkhälsa
• Funktionsnedsättning
• E-hälsa

Handlingsplan specifikt 
för primärvård
Satsningen på hälsofrämjande och sjukdomsförebyg-
gande arbete fortsätter. Vårdcentralerna ska stödja 
goda levnadsvanor genom att erbjuda och genomföra 
hälsosamtal med alla invånare som fyller 40, 50 och 
60 år. När arbetet med hälsosamtal etablerats sker 
utvärdering och ställningstagande till utökning av 
hälsosamtal för dem som fyllt 70 år.

Nationella riktlinjer för levnadsvanor innebär ett 
utökat åtagande för vårdcentralerna. Ytterligare 
kompetensutveckling behövs framför allt för moti-
verande samtal och rådgivning inom riskbruk och 
ohälsosamma matvanor.

Tillsammans med länets kommuner utvecklar 
Landstinget metoder och rutiner för vård och stöd 
till personer som har riskbruk eller missbrukar 
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel, eller dopningsmedel enligt vad 
som från och med 1 juli 2013 anges i hälso- och 
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen.

Landstinget avsätter 7 miljoner kronor för detta. 

Landstinget utreder tillsammans med landstingen 
i Östergötland och Kalmar län möjligheterna för 
invånarna i den sydöstra sjukvårdsregionen att 
välja vårdcentral över länsgränser.

Ersättning till vårdcentralerna utifrån invånarnas 
vårdbehov är väsentligt. För att öka precisionen i 
ACG-modellen görs särskilda satsningar på ut-
bildning. Landstinget verkar för en enhetlig praxis 
och en samsyn i diagnossättning. Landstinget 
kommer även att arbeta nationellt för att validera 
och utveckla ACG-modellen.

En fortsatt utveckling av uppföljningsmodellen 
för vårdval inom primärvården innehåller bland 
annat möjligheter till sanktioner vid kvalitets-
brister. Uppföljningen ska stimulera ett systema-
tiskt förbättringsarbete.

Nuvarande avtalsperiod med vårdcentralerna löper 
ut 31 december 2014. Arbetet med ny regelbok för 
vårdval inom primärvården inför 2015 påbörjas 
under 2013.

Barnhälsovård
Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja 
barnens hälsa, trygghet och utveckling. Inom 
barnhälsovården arbetar man utifrån ett geogra-
fiskt ansvarsområde. Det innebär att man har 



 

Tabell 5   Verksamhetens omfattning.
 
       2012
Totalt primärvård  
Antal besök, läkare       485 553                       
Antal besök, annan personalkategori      1 258 676                        

Tabell 6   Utgiftsram primärvård.
 
Verksamhet/utgiftsområde     2012 2013 2014
     Utfall Budget Budget

Summa     1 738,4 1 558,1 1 582,3                          
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god kännedom om familjer i närområdet och dess  
särskilda förutsättningar. För att uppnå jämlik 
barnhälsovård över hela länet utvecklas ständigt 
samarbetet med kommunerna. Under 2014 kom-
mer ett nytt nationellt barnhälsovårdsprogram att 
införas. Betoning i programmet ligger på jämlik 
hälsovård med generella insatser till samt riktade 
insatser till familjer med behov av extra stöd. 2014 
sker satsning på barnhälsovårdslogoped och barn-
hälsovårdsdietist. Medel avsätts för vaccination mot 
hepatit B under 2014 i väntan på nationellt beslut. 
Medel avsätts också för vaccination av små barn 
mot rotavirus från halvårsskiftet 2014. (800 000 
kronor för dietist och logoped, 1 900 000 kronor 
för vaccination mot hepatit samt 1 400 000 kronor 
för vaccination mot rotavirus). 

Familjecentraler och ungdomsmottagningar
Grundidén med familjecentral är att etablera ett 
lokalt brett stöd till barnfamiljer. I familjecentra-
len samordnas arbetet mellan den öppna förskolan, 
barnhälsovården, mödravården och socialtjänstens 
rådgivande verksamheter. Genom samverkan mellan 
de olika verksamheterna och deras olika yrkes-
grupper, utvecklas en helhetssyn på och ett enhet-
ligt förhållningssätt till samhällets stöd för barn-
familjer.

Ungdomsmottagning kan erbjuda insatser av medi-
cinsk, social och psykologisk karaktär utifrån en 
helhetssyn på ungdomar och deras problemformu-
leringar. Personalen ska ha bred yrkeskunskap som 
svarar mot de problem som ungdomarna väntas söka 
för. Arbetet omfattar uppsökande, förebyggande 
och behandlande insatser. Målsättningen är att det 
i samverkan med kommunerna ska etableras minst 

en familjecentral och en ungdomsmottagning i varje 
kommun. Uppföljning och utvärdering genomförs 
årligen. Under 2014 planeras familjecentral i Gisla-
ved och under 2015 i Värnamo, Smålandsstenar och 
Habo. 1 500 000 kronor avsätts.

Handlingsplan specifikt 
för specialiserad somatisk vård 
Generellt för den somatiska vården gäller att 
åstadkomma bättre vård genom mer planerad vård 
och genom att förebygga inläggningar i samverkan 
med andra. Effektivare vård av de patienter som 
återkommer oftast, bör kunna frigöra resurser för 
vårdutvecklingen. Under 2014 ska en fortsatt sats-
ning ske på dagkirurgi och öppenvård, som på sikt 
kan leda till minskning av vårdplatser.

Akutsjukvården
Under 2013 utreddes ökningen av antalet besök 
på akutmottagningarna i länet. Utredningen visar 
att ett stort antal patienter som söker vård på akut- 
mottagningen istället kunde få den på vård- 
centralen. I ett första steg görs en genomgång av hur 
patienter ska få sin vård på rätt vårdnivå. Det kan 
innebära byte av namn och/eller flyttning av jour-
central, men också information/kommunikation 
för att hjälpa invånarna att söka vård på rätt nivå. 
Utredningens förslag beaktas i det fortsatta arbetet.
 
Urologi
Ett arbete pågår med inriktning att skapa en 
länsgemensam urologisk klinik med planerad 
start under 2014.
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Dietister
Under de senaste åren har behovet av dietistinsat-
ser ökat kontinuerligt, bland annat på grund av 
utbildningsbehov i samband med behandling av 
levnadsvanor i primärvården, och vårdprevention 
mot undernäring, framför allt hos äldre. Det finns 
också behov av dietister inom specifika områden, 
allt från barnsjukvården till en rad kroniska sjuk-
domar och tillstånd efter åtgärder såsom fetma-
kirurgi. En utredning genomförs under 2013 och 
med utgångspunkt från den tas ställning till en 
eventuell utökning.

Regionsjukvård
I de fall specialistsjukvården är högspecialiserad sker 
remittering till regionvård, i första hand vid Univer-
sitetssjukhuset i Linköping eller till annat sjukhus för 
högspecialiserad vård i Sverige. Landstingen inom 
sydöstra sjukvårdsregionen har en gemensam region-
sjukvårdsnämnd för att samordna och stärka regio-
nens ställning inom områden av gemensam karaktär. 
Regiongemensam vård vid Universitetssjukhuset i 
Linköping (US) finansieras med en fast och en rörlig 
del. Uppföljning sker löpande genom redovisning av  
DRG (diagnosrelaterad grupp) och i efterhand via av-
stämning genom KPP (kostnad per patient).

En gemensam strokejour skapas i regionen för kirur-
gisk behandling. Landstinget avsätter 1,2 miljoner 
kronor.

Det finns ett stort behov av mer kunskap om hur den 
lätta psykiska ohälsan är fördelad i åldersgruppen 
18–44 år. En regional enkät planeras i Jönköping, 
Östergötland och Kalmar.

Landstinget avsätter 730 000 kronor för detta. 

I december 2013 tar regionsjukvårdsnämnden för 
kommande år beslut om överenskommelse om den 
ekonomiska ramen för regiongemensamma ange- 
lägenheter inom sydöstra sjukvårdsregionen.

Vårdvalssystem
Enligt beslut i budget 2012 pågår ett arbete med att 
utreda och införa vårdval i den specialiserade vården. 
Några områden beräknas bli valbara för patienterna 
under våren 2014 och därefter successivt fler områden.  
Det kan röra sig om såväl hela specialiteter som  
enskilda utredningar, undersökningar eller behand-
lingar. Inledningsvis kommer uppdragsbeskrivning-
ar för öppen specialiserad vård inom urologisk sjuk-
vård och ögonsjukvård att tas fram. Nya områden 
som ska prövas under 2014 är öron, hud och psykiatri.

Valfriheten kan också åstadkommas genom att 
underlätta för patienter och vårdgivare att välja 
mellan de vårdgivare som finns idag. Samspelet 
mellan primärvård och specialistvård studeras sär-
skilt. Arbetet utvecklas samtidigt som ersättnings-
systemet tas fram. Landstinget deltar i en nationell 
studie på initiativ av Socialdepartementet för att 
utveckla vårdvalssystem som främjar samverkan 
kring de mest sjuka. En särskild utredning stu-
derar möjligheten för verksamheterna att kunna  
använda annan leverantör än Medicinsk diagnos-
tik i vårdvalet.

Arbetet med att införa fritt vårdval för utprovning 
av hörapparat ska samordnas med och anpassas till 
vårdvalsmodellen för specialiserad vård.

Statligt stimulansbidrag
Landstinget fick 2012 del av regeringens stimu-
lansmedel för utvecklingsarbete för vårdvalssys-
tem. 2013-2014 avsätts ytterligare 68 630 000 till 
13 landsting. Landstinget tilldelas 4 miljoner av 
dessa för fortsatt utvecklingsarbete inom området. 
Återrapportering över vilka insatser som genom-
förts med stöd av bidraget ska ske till Regerings-
kansliet (Socialdepartementet) senast 1 mars 2014.

Ersättningsmodell för specialiserad sjukvård
Under 2013 infördes en ny ersättningsmodell för 
specialiserad somatisk sjukvård med syfte att sti-
mulera samverkan och att pengar ska följa patien-
ten. 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 ersätt- 
 ning för utförda insatser ges i form av DRG- 
 ersättning, kapitering eller som fast ersättning. 
 Denna ersättning utgör merparten av total er- 
 sättning till specialiserad vård.
• Särskilda ersättningar för jourverksamhet, läke- 
 medelskostnader och för särskilda uppdrag för 
 till exempel utbildning av AT/ST-läkare, PTP- 
 psykologer med mera, FoU och utomlänsvård.
• Kvalitetsersättning per specialitet på länsnivå 
 som 2013 uppgår till 3 procent.

Den av fullmäktige beslutade budgeten för om-
rådet utgör tak i ersättningsmodellen.



 

Tabell 7   Verksamhetens omfattning.
 
       2012
Länssjukvård    
Vårdtid i dagar       270 207                     
Antal läkarbesök       377 595                         
Antal besök annan personalkategori      259 496                       

Tabell 8   Utgiftsram specialiserad somatisk vård.
 
Verksamhet/utgiftsområde     2012 2013 2014
     Utfall Budget Budget

Länssjukvård     3 858,8 3 887,5 4 043,1                          
Regionsjukvård     320,5 329,6 354,5                           
Rikssjukvård     200,0 185,3 225,7                        
Summa     4 379,3 4 402,4 4 623,3                        
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Ny ersättningsmodell för psykiatri utreds under 
2013 och införs 2014.

Kvinno- och barnhälsovård samt ungdomsmot-
tagningar ersätts med en kapiteringsmodell samt 
med målrelaterad ersättning.

Införande och fortsatt utveckling
Modellen införs och förbättras successivt under 
tre år. Modellen förfinas successivt så att ersätt-
ningen 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 ut-
vecklas 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 kon-
sumtion av vård samt förskjutningar mellan öppen- 
och slutenvård etcetera. Månadsvis sker även upp- 
följning av förskjutningar mellan olika utförare.

Handlingsplan specifikt för 
specialiserad psykiatrisk vård 
Ersättningssystem
Under 2013 genomförs ett omfattande arbete för 
att ta fram underlag och förbereda införandet av 
ett nytt ersättningsystem inom psykiatrin. Start 
för det nya ersättningssystemet planeras till års-
skiftet 2014. Modellen föreslås innehålla fyra olika 
komponenter: 
• patientrelaterad ersättning som är åtgärdsbase- 
 rad, 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 
• ersättning för funktion för vårdtunga patienter.

Allmänpsykiatri
I budget 2011 togs beslut om ett fortsatt arbete 
med de 14 åtgärdsförslagen i utvecklingsplanen 
- Ett föredöme inom svensk psykiatri – utvecklings-
plan för vuxenpsykiatrin i Landstinget i Jönköpings 
län. Utifrån detta togs en ledningsplan fram och 
redovisades i april 2013. Arbetet har omfattat de 
14 punkterna och resulterat i ett antal åtgärder som 
genomförts. Områden har identifierats som kräver 
stora insatser även fortsättningsvis:
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• MPG psykiatri (medicinsk programgrupp psy- 
 kiatri) har från 1 mars 2013 förtydligat och i viss 
 mån förändrat uppdrag. Utveckling av psykia- 
 trins processinriktade arbetssätt som startade 
 under 2013, fortsätter under 2014.
• Länsfunktionerna har analyserats och framtagna 
 åtgärdsförslag ska genomföras.
• Neuropsykiatriska verksamheten har kartlagts. 
 Inom området satsas resurser på att korta kö- 
 erna, men det krävs ytterligare insatser med 
 bland annat fokusering på utredningsförfarande 
 och liknande. En processledare tillsätts hösten 
 2013. 
• Psykiatrin fortsätter registrering i åtta kvalitets- 
 register.
• Länets psykosvård deltar i det nationella arbetet  
 Bättre psykosvård. Arbetet fortsätter och planer 
 finns att på några ställen i länet pröva flexibel 
 ACT, det vill säga team som arbetar utifrån case 
 management-modell.
• Samverkan med primärvården utvecklas med  
 gemensamma medicinska programsgruppsmöten  
 som startar hösten 2013. Dålig somatisk hälsa 
 hos psykiskt sjuk ger ökat behov av samverkan.
• För att uppnå ”lika vård” i länet driva läns- 
 gemensamt utvecklingsarbete där genombrotts- 
 metodiken används med stöd av Landstingets 
 utvecklingsenhet Qulturum.
• Den länsövergripande överenskommelsen om 
 samarbete kring personer med psykisk funk- 
 tionsnedsättning utgör grunden för lokal sam- 
 verkan. Under 2014 återstår en del arbete med  
 lokala handlingsplaner. Liksom inom området 
 riskbruk, missbruk och beroende tas en läns- 
 överenskommelse fram, som därefter ska över- 
 sättas till lokala riktlinjer.
• Nya modeller för brukarinflytande prövas i pilot- 
 projekt. Arbetet görs i samverkan med länets 
 kommuner. 
• Införande av vårdval i psykiatrisk öppen vård  
 prövas under 2014. Målet är införande under  
 2015.

Rättspsykiatri
Behovet av rättspsykiatri varierar över åren. Lands-
tinget har avtal om köp av vårdplatser med Östergöt-
land och ett etablerat samarbete med rättspsykiatriska 
regionkliniken i Vadstena. Avtalet har sagts upp för 
omförhandling. Köp av rättspsykiatriska vårdplatser 
ska i fortsättningen regleras inom ramen för avtalet 
för regionvård. Samverkan inom regionen utökas. 
Platser köps även i andra landsting, men intentionen 
är att detta på sikt ska minska till förmån för ett ut-
vecklat 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 föränd-
ringar för rättspsykiatrin. Det är dock osäkert när 
den nya lagen träder i kraft.

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
Ett intensivt rekryteringsarbete pågår för läkare till 
barn- och ungdomspsykiatrin. Sedan 2007 har stat-
liga medel avsatts för barn och unga med psykisk 
ohälsa. De har använts till en allmän förstärkning 
av BUP samt för att öka tillgängligheten. Dessa ar-
betsområden har fallit väl ut och är permanentade 
sedan 2011:
• Barn- och ungdomspsykiatrin i Höglandets och 
 Värnamo sjukvårdsområde.
• Anorexivården i länet.
• Samordnande barnpsykolog knuten till barn- 
 hälsovården.
• Neuropsykiatriskt team inom barn- och ungdoms- 
 habiliteringen, för att förbättra tillgänglighet för 
 bedömning, eftersom väntetiderna är långa.
• Under 2012 färdigställdes vårdprogram för hjälp 
 till barn med koncentrationssvårigheter. Vård- 
 programmet utvecklar samverkan och tydlig- 
 gör ansvarsfördelning mellan barnhabiliteringen, 
 barn- och ungdomspsykiatrin och de barn- och 
 ungdomsmedicinska mottagningarna.
• Länsövergripande arbete med Fakta-dokument  
 för fördjupad samverkan när det gäller barn och  
 ungas psykiska ohälsa.

Främja barn och ungdomars 
hälsa och förebygga psykisk ohälsa
Modellområde Psykisk hälsa barn och unga var under 
2009–2011 ett utvecklingsarbete inom Sveriges Kom-
muner och Landsting. Syftet var att barns och ung-
domars psykiska hälsa skulle mötas med ett helhets-
perspektiv. Kommunerna Eksjö och Jönköping har 
tillsammans med Landstinget 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 utveck-
lingsområden i Psynk – psykisk hälsa barn och unga. 
Barn- och ungdomshälsan i Huskvarna (projekt till 
augusti 2014) är ett resultat av detta arbete där Lands-
tinget, Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner 
samverkar i en integrerad verksamhet. Målsättningen 
är att starta motsvarande verksamhet även på Hög-
landet 2014 och i Värnamo 2015. (3,6 miljoner kronor 
till Jönköping och 1,8 miljoner kronor till Höglandet 
för halvår 2014).



 

Tabell 9   Verksamhetens omfattning.
 
       2012
Totalt psykiatrisk vård  
Vårdtid i dagar       64 876                      
Antal läkarbesök       22 591                          
Antal besök annan personalkategori      97 774                          

Tabell 10   Utgiftsram specialiserad psykiatri.
 
Verksamhet/utgiftsområde     2012 2013 2014
     Utfall Budget Budget

Länssjukvård     610,2 632,3 650,6                               
Regionsjukvård     0,5  0,4  0,4                       
Rikssjukvård     66,9 76,7 78,8                        
Summa     677,7 709,4 730,6                          
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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 över-
grepp 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. Barna-
hus 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.

Under hösten 2012 och 2013 har en projektgrupp 
arbetat med förberedelser för att starta ett Barna-
hus i Jönköpings län under 2014. Detta sker i sam-
verkan mellan länets kommuner och Landstinget.
Landstinget avsätter 900 000 kronor för utveck-
lingen av Barnahus.

Statliga stimulansbidrag
Regeringen satsar 863 miljoner kronor till riktade 
insatser inom området psykisk ohälsa. Anslagen till 
psykiatrisatsningen beräknas hålla ungefär samma 
nivå 2013 till 2016. Arbetet har fokus på barn och 
unga samt personer med allvarlig psykisk sjukdom och 
långvarig psykisk funktionsnedsättning. 350 miljo-
ner kronor är prestations- och resultatinriktade (delas  
mellan kommun och landsting). 105 miljoner avsätts 
till utvecklingsarbete och projekt och 50 miljoner för 
att utveckla registrering i psykiatrins kvalitetsregister.

Handlingsplan specifikt för 
övrig hälso- och sjukvård
Ambulans- och sjuktransporter
Länets ambulanssjukvård är idag en väl fungerande 
länk i akutsjukvårdskedjan, med sjuksköterskekom-
petens (flertalet med specialistutbildning) i alla  
ambulanser. Antalet uppdrag fortsätter att öka 
kraftigt år från år – från 28 018 uppdrag (2007) 
till 41 523 uppdrag (2012). Detta föranledde 2013 
en analys av de bakomliggande orsakerna och för-
slag till handlingsplan. Arbetet fortsätter med mål 
att erbjuda invånarna en jämlik ambulanssjukvård. 
Inriktningen är att utveckla en gemensam organi-
sation med gemensamma riktlinjer och arbetssätt  
i hela länet. I ett första steg görs ett arbete med  
gemensamma arbetsformer och samverkan samt 
frågan om hur arbetstiden används/schemaläggs.

Länsövergripande fortbildning i akut omhänder-
tagande och ledningsmetodik genomförs årligen.

Landstinget i Jönköpings län har träffat avtal med 
SOS Alarm om ambulansdirigering. Avtalet inne-
fattar att vårdsamtal bedöms, prioriteras och att 
ambulanser dirigeras. Även larmfunktioner för 
Landstingets krishantering innefattas av avtalet. 
Avtalet gäller 2014 med möjlighet till förlängning 
1+1 år. Avtalet kräver en utökning på 1,4 miljoner 
kronor. 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.
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På orter där inställelsetiden för ambulanser är 
lång, har Landstinget idag så kallade IVPA-larm 
(= I Väntan På Ambulans) i samverkan med kom-
munal räddningstjänst. Det innebär att räddnings-
tjänsten på aktuell ort får larm via 112. Man har då 
möjlighet att till exempel utföra defibrillering vid 
hjärtstopp i väntan på ambulans. Landstinget står 
för kostnader för del av utbildning och utrustning.

Funktionshinder- och hjälpmedelsverksamhet
Området omfattar övergripande funktionshinder- 
och hjälpmedelsfrågor, verksamhet vid hjälpmedels-
central, audionommottagning och syncentral samt 
ortopedteknisk verksamhet. Även samarbete med 
organisationer inom området funktionshinder och 
bidrag ingår.

Hjälpmedel
Hjälpmedelscentralen ansvarar för hjälpmedelsför-
sörjning till både Landstinget och länets kommuner. 
Det är viktigt att den sammanhållna hjälpmedels-
verksamheten fungerar på bästa möjliga sätt, för att 
kunna möta länsinvånarnas behov av hjälpmedel. 
Enligt de avtal med kommunerna, som tecknades  
i samband med skatteväxlingen, har kommunen  
ansvar för förskrivning och kostnad av hjälpmedel 
för personlig vård, förflyttning, utrustning av bo-
städer och hjälpmedel för kognitivt stöd och varse-
blivning enligt gällande regelverk. Ansvaret gäller 
oavsett ålder och boendeform. Både Landstinget och 
kommunen ansvarar för förskrivning och kostnad av 
inkontinenshjälpmedel, förbruknings- och förbands-
material. Ansvaret följer den huvudman som har  
hälso- och sjukvårdsansvar för patienten. En styr-
grupp för hjälpmedelscentralens hjälpmedelsverk-
samhet inrättades under 2013 med representanter 
från Landstinget och länets kommuner.

Habilitering
Landstingets habilitering spelar en viktig roll för  
dem som är i behov av specialiserade habiliterings-
insatser. Kommunerna ansvarar för basala habilite-
ringsinsatser oavsett ålder och boendeform. Under 
2013–2014 pågår ett utvecklingsarbete till följd av de 
nya gränsdragningar som avtalats vid övergången till 
kommunal hemsjukvård.

Vissa förbättringar har gjorts av lokaler i Värnamo, 
men behov av mer omfattande lokalanpassningar 
kvarstår. I Eksjö beräknas ett nytt habiliterings-
centrum stå klart våren 2014. 

Den medicinska utvecklingen med bättre neonatal- 
och intensivvård, samt annan kvalificerad vård har 
gjort att nya behov har identifierats. Det kan bland 

annat handla om svårt sjuka barn med komplicerade 
missbildningar och omfattande habiliteringsbehov. 
Det kan även vara extremt tidigt födda barn som 
med förbättrad akutsjukvård blir aktuella för många 
års insatser inom habiliteringen. En annan grupp 
kan vara vuxna med Downs syndrom, muskeldys-
trofi och andra diagnosgrupper som lever allt längre 
på grund av den medicinska utvecklingen och där-
med får nya behov av vård, till exempel vid demens. 
En översyn av behovet görs under 2014.

Bidrag till föreningar och organisationer 
inom området funktionshinder
Ett aktivt samarbete eftersträvas när det gäller in-
formation och mötesplatser för olika grupper inom 
området funktionshinder. Information och upplys-
ningsverksamhet till personer med funktionsned-
sättningar, men också till samhället om särskilda 
förutsättningar hos personer med funktionsned-
sättning, är en viktig verksamhet som Landstinget 
lämnar bidrag till.

Organisationer inom området funktionshinder, 
som är verksamma i länet och har en länsorgani-
sation, kan ansöka om bidrag. Riksorganisationer 
ska vara registrerade och få statsbidrag.

Råd och stöd till personer 
med funktionsnedsättningar
Landstinget har sedan slutet av 1990 fått stats-
bidrag för rådgivning och annat stöd, enligt § 9 i 
LSS. Verksamheter har permanentats inom ramen 
för bidraget med uppdelning på habilitering (LSS) 
och sjukvård (LSS).

Bidrag inom folkhälsoområdet
Landstinget lämnar bidrag till organisationer som 
arbetar för att främja folkhälsans utveckling i länet. 
Bidraget kan vara organisationsstöd och/eller verk-
samhetsstöd. Bidrag till nykterhetsfrämjande organi-
sationer, idrottsrörelsen, Nationalföreningen för Tra-
fiksäkerhetens Främjande (NTF) är några exempel 
i denna bidragsgivning. Stöd ges även till särskilda 
projekt som innehåller nytänkande och kan tjäna 
som förebild för andra organisationer. 

Smittskydd vårdhygien
Smittskyddet svarar för övervakningen av det epi-
demiologiska läget i länet för att begränsa sprid-
ningen av smittskyddslagens sjukdomar. Totalt 
följer smittskyddet upp över 2 000 fall av olika 
smittsamma sjukdomar om året. En annan del i  
det förebyggande arbetet är vaccinationen mot 
säsongsinfluensan, ett arbete som genomförs till-
sammans med främst länets vårdcentraler.
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Landstinget satsar extra resurser för att kunna er-
bjuda 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. Det är viktigt att diagnostisera 
till exempel tuberkulos tidigt, för att undvika vidare 
smittspridning. Vi har allt fler unga tuberkulos- 
patienter idag jämfört med tidigare, vilket ställer  
högre krav på smittspårning i samhället. Extra re-
surser har tillförts smittskyddsverksamheten för att 
möta detta behov.

Vårdhygien arbetar med ett patientsäkerhetsper-
spektiv genom aktivt samarbete med all vårdverk-
samhet inom Landstinget och länets kommuner. 
Mätningar av följsamhet till hygienrutiner är ett 
exempel på aktiviteter som ger fokus på hygien 
i det dagliga vårdarbetet. Ett mer formaliserat 
samarbete med kommunerna behöver skapas det 
kommande året. (300 000 kronor)

För att hindra smittspridning av multiresistenta bak-
terier (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. Landstinget stärker detta 
arbete ytterligare genom Strama-gruppens arbete 
(samverkan mot antibiotikaresistens).

Att minska antalet vårdrelaterade infektioner är 
ytterligare en viktig patientsäkerhetsfråga. En 
postoperativ sårinfektion eller sjukhusrelaterad 
tarminfektion förlänger både lidandet och vård-
tiden för den enskilde patienten. För att minska 
förekomsten av Clostridium difficile-infektioner 
har Landstinget infört nya städrutiner i hela länet 
tillsammans med ett ambitiöst system för övervak-
ning av denna tarminfektion.

Riskhantering och krisberedskap
Det krävs planläggning, utbildning och övning för 
att erbjuda god och säker sjukvård även vid stora 
olyckor, katastrofer, driftstörningar och andra all-
varliga händelser. Risker, sårbarhet och förmåga 
måste analyseras fortlöpande och vara grunden för 
planeringsarbetet. Detta arbete genomförs genom 
projektanställningar med hjälp av särskilt bidrag 
från Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap (MSB).

Målsättningen är att 90 procent av all personal 
som ingår i krisorganisationen har utbildats/övat 
under de senaste två åren.

För att trygga en god ledning och hantering av 
allvarliga händelser, finns Landstingets kris- och 
katastrofmedicinska beredskapsplan för allvarliga 
och extraordinära händelser, som är antagen av 
landstingsfullmäktige.

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.

För att förbättra förmågan vid händelser med 
kemiska, biologiska och radionukleära (CBRN) 
ämnen har det byggts en fast saneringsanlägg-
ning vid Höglandssjukhuset i Eksjö. När den nu 
står färdig har länets tre sjukhus samma kapaci-
tet. Utbildning sker kontinuerligt för att uppnå 
god förmåga inom CBRN-området.

Under 2014 kommer viss förstärkning av teknisk 
infrastruktur ske med bland annat förstärkt reserv-
kraft för säker elleverans till serverhallen på Rosen-
lundsområdet. Denna investering finansieras till 
hälften med ett riktat statsbidrag.

Forskning och utveckling
Forskning och utveckling (FoU) är en viktig del i en 
kunskapsorganisation och Landstinget har därför, 
under lång tid, satsat på forskarutbildning, seminarie-
verksamhet och bibliotek. Vidare finns resurser i form 
av tid för FoU-arbete samt medel till resor och kurs-
avgifter. Det årliga regionala forskningsanslaget för 
Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS) debiteras 
landstingen utifrån andelen invånare. Landstingets 
andel utgör cirka fyra miljoner kronor. FORSS- 
landstingen, som utökats med Kronoberg, höjer an-
slagen med 10 procent 2013 och 20 procent 2014. 
Motsvarande satsning förutsätts gälla för perioden. 
Från FORSS går projektmedel tillbaka till länet för 
forskning och utveckling. 

Nya forskningmedel för att stödja klinisk behand- 
lingsforskning är ett område som prioriteras natio- 
nellt. Landstinget ska bidra med 1,8 miljoner kronor 
2014 och 2,7 miljoner kronor 2015 och 2016. Be- 
tydande forskning förekommer inom Landstingets 
verksamhetsområden, främst inom sjukhusvården, 
primärvården och tandvården. Futurum – akademin 
för hälsa och vård har till uppgift att ge kunskapsstöd  
i vardagsarbetet. Inom Futurum finns också möjlig-
het till forskarutbildning.
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Tabell 11   Verksamhetens omfattning.
 
       2012
 
Antal ambulanstransport       41 556                          
Hjälpmedelsutprovningar       13 787                         

Tabell 12   Utgiftsram övrig hälso- och sjukvård (miljoner kronor).
 
Verksamhet/utgiftsområde     2012 2013 2014
     Utfall Budget Budget

Ambulans- och sjuktransporter    143,4 130,8 135,3
Handikapp/hjälpmedelsverksamhet    146,4 114,3 107,4
Folkhälsofrågor 1)     32,4 31,1 5,6
FOU     33,1 6,1 77,5
Övrigt     109,9 60,6 82,0
Summa     465,2 342,9 407,7

1) Från och med 2014 ingår bidrag från sjukskrivningsmiljarden

Jönköpings Academy for Improvement of Health  
and Welfare som skapats tillsammans med Hög-
skolan och länets kommuner erbjuder bland annat 
magister- och masterprogram i kvalitetsförbätt-
ring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg.

Avgiftsnivåer
Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas på 
Landstingets intranät, på Landstingets webb-
plats lj.se och i särskild bilaga till budgeten. Slut-

envårdsavgiften höjs till 100 kronor och efter tio 
dygn till 80 kronor per vårddygn. Övriga avgifter 
indexeras enligt LPIK (Landstingsprisindex med 
kvalitetsjusterade löner) avrundat till högre jämnt 
tiotal.



                  

Tabell 13   Verksamhetens omfattning.
 
     2011 2012 2013
                                  plan                             
Allmäntandvård    
Barn- och ungdomar – antal behandlade 3–19 år    59 274 60 231 60 000
Vuxentandvård - antal behandlade 1)    88 012 91 439 92 000

Specialisttandvård
- antal behandlade     6 958 8 527 8 000

Tandvård för personer med särskilda behov
- antal munhälsobedömningar     5 631  5 451  5 900
- antal patienter nödvändig tandvård    3 847  3 807  4 000

1) Uppgifterna för antal behandlade vuxna gäller enbart Folktandvården.
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TANDVÅRD
Landstingets ansvar för tandvård regleras i tand-
vårdslagen. Landstinget har enligt lagen ett över-
gripande ansvar som omfattar all tandvård – både 
den offentligt drivna och den privat drivna.

Landstinget är skyldigt att planera all tandvård, 
oavsett vem som är huvudman eller utför den.

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

Landstinget ska dessutom se till att det finns till-
räckliga resurser för patienter med särskilda behov 
av tandvårdsinsatser och att patientgrupper med 
behov av särskilt stöd erbjuds tandvård.

Allmäntandvård bedrivs på en marknad där pro-
ducenter och konsumenter möts och där pris och 
kvalitet styr vårdens omfattning. Prissättningen för 
tandvårdsbehandlingar är i princip fri. Etablerings-
frihet och konkurrens råder mellan olika aktörer. 
Allmäntandvård för vuxna finansieras av patient-

avgifter och ersättning från tandvårdsförsäkringen. 
Barntandvården finansieras av barntandvårdspeng.

Landstinget är genom Folktandvården en stor 
producent av tandvård. Det innebär att Lands-
tinget uppträder i olika roller inom tandvården 
– både som ”beställare” och ”utförare”. I och med 
att tandvården drivs på en marknad där konkur-
rens råder mellan olika vårdgivare, är det viktigt 
Landstinget agerar på ett konkurrensneutralt sätt 
och att Landstingets 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 ge-
nom tandvårdsförsäkringen, barntandvårdspeng 
eller patientavgifter. Det kan bland annat gälla 
uppdrag inom områden som geografisk tillgäng-
lighet och prevention, samt riktade insatser för 
diagnosgrupper som till exempel patienter med 
stroke. Inom barntandvården har Folktandvården  
ett särskilt uppdrag för kollektiva insatser, som 
finansieras med en särskild folktandvårdsspecifik 
ersättning.
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Framgångsfaktorer Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå bra hälsoeffekter hos barn  
och ungdomar
                                       
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011 Resultat 2012                       

Andel 19-åriga  IT-systemet T4 45 % l 36 %     l 43 %
kvinnor och män   Resultaten kommer
som är kariesfria  att redovisas i andel
  kvinnor och andel män.
                                                                         

Framgångsfaktorer God tillgänglighet och bra bemötande
                                    
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011 Resultat 2012                      

Möjlighet att få tid  för  Förfrågan till  100 %  Nytt mått för 2012 l 100 %
undersökning utan akut samtliga kliniker
behov inom 60 dagar 
(inom egna kommunen)      
                        

Antal remisspatienter,  T4/Diver 0 l 224 patienter l 332 patienter
specialisttandvården,   
som väntat mer än 
60 dagar
                        

Täckningsgrad Statistik 90 %  l 93 %      l 91 %
för den uppsökande  
verksamheten
                                                                               

Andel berättigade  Statistik 55 % Nytt mål 2014      Nytt mål 2014
(kvinnor och män  
med intyg om nöd-
vändig tandvård) 
som fått eventuell
tandvård utförd    
                                      

Andel nöjda Enkäter 100 % l 97 %  l 97 %  
kvinnor och män (enbart i Folk- 
 tandvården)
                              
 

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Bra munhälsa. God tandvård.

Perspektiv: Medborgare och kund
Tandvårdens mål är bra munhälsa på lika villkor 
för länets befolkning. Sambandet mellan tand-
hälsa 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 såväl Folk-
tandvården som privattandvården.

Vård och behandling ska så långt det är möjligt 
utformas och genomföras i samråd med patienten. 
Tillgänglighet och bemötande ska prioriteras.
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Framgångsfaktorer Säker tandvård
                                       
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011  Resultat 2012                       

Vårdhygien: Rätt klädd  Intern stickprovs- 100 % l Rätt klädd 99 % l Rätt klädd 100 %
och basala hygienrutiner kontroll (Folk-  l Hygien rutiner 76 % l Hygien rutiner 84 %
 tandvården)  
                                 

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Effektiva arbetsprocesser 

Framgångsfaktorer Kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete 
                                       
Systemmätetal Mätmetod Mål 2013 Resultat 2011  Resultat 2012                       

Genomförda Andel genomförda 75 % Nytt mått för 2014   Nytt mått för 2014  
förbättringsarbeten förbättringsarbeten  
 enligt rutin
                                 

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Bästa möjliga tandvård

Perspektiv: Process och produktion
Arbetet med att förbättra kvalitet och säkerhet i 
vården ska fortsätta, genom att det kliniska för-
bättringsarbetet prioriteras. Hösten 2012 började 
Folktandvården att rapportera till ett nationellt 
kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa). 
Genom registret ges underlag för att verksam-
hetsutveckling och stöd till utveckling av natio-
nella riktlinjer.

God tillgång på tandvårdspersonal kräver fort-
satta satsningar på rekrytering av både nyutbildad 
och erfaren personal. Samarbete mellan allmän-
tandvård och specialisttandvård är viktigt för 
kunskapsöverföring och utveckling och ska vara 
en naturlig del i verksamheten.

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Odontologiska institutionen ska vara ett ledande 
centrum – såväl nationellt som internationellt – för 
specialistutbildning och annan kvalificerad efter-
utbildning av tandvårdspersonal.
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Framgångsfaktorer Ekonomi i balans och en hög produktivitet

                                       
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011 Resultat 2012                       

Nettokostnad per Ekonomisystem Inte överstiga l Allmäntandvård l Allmäntandvård
verksamhetsområde  budget  barn -2 miljoner kronor barn -9 miljoner 
    kronor,  vuxna 
    -6 miljoner kronor
                                                                     

Produktivitet mätt  Ekonomisystem/T4 Förbättrad produktivitet l Bättre än 2010 l Oförändrad
som produktionspoäng  jämfört med 2013
i förhållande till arbetade 
timmar (Folktandvårdens
allmäntandvård)
       

     

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Kostnadseffektiv tandvård

Perspektiv: Ekonomi
En förutsättning för att även fortsättningsvis ut-
veckla tandvården, är tillgång på kompetent personal 
och investeringar i ny teknik. Befintliga resurser som 
personal, lokaler och utrustningar måste användas 
på ett så effektivt sätt som möjligt.

En väsentlig grund för att kunna erbjuda en tandvård 
som kännetecknas av hög kvalitet och hög produk-
tivitet, är att all personal förstår sambanden mellan 
arbetsorganisation, prestationer och ekonomiskt 
utfall. För detta krävs både utbildningsinsatser och 
uppföljningssystem.

Handlingsplan
Tillgänglig vård är en viktig grundförutsättning för 
Landstingets 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 öppet-
tider och service alla vardagar samt rimligt avstånd till 
närmaste klinik. I budget 2009 har förutsättningarna 
för Folktandvårdens klinikstruktur lagts fast. Klini-
ker som saknar ekonomisk bärkraft, och enligt dessa 
förutsättningar inte ska avvecklas, ska finansieras med  
en särskild ersättning. Denna kostnad är beräknad till 
4 miljoner kronor för 2014.

En nationell utmaning är att ha tillräcklig tillgång 
till tandläkarkompetens. Avgångarna på arbets-
marknaden är betydligt större än det antal som 
årligen utbildas. Den förbättrade tandhälsan som 
successivt uppnås i befolkningen, väntas inte kunna 
balansera den minskade tillgången på tandläkare. 
Denna utveckling kommer att vara en utmaning 
även för Jönköpings län. Den kan mötas med nya 
arbetssätt som ökad delegering till tandhygienister, 
men också att tandhygienister får ansvar för egna 
patienter. Konkurrensen om tandläkare kommer 
att ställa särskilda krav på attraktiv klinikstruktur 
som kännetecknas av tillgång till bra handledning 

för unga medarbetare och större arbetslag med till-
gång till specialister.

Folktandvården är en stor producent av tandvård i 
länet och tillhandahåller tandvård till drygt 180 000 
länsinvånare. Folktandvårdens prissättning har därför 
stor betydelse för situationen på tandvårdsmarknaden. 
Ur ett medborgarperspektiv är målet med prissätt-
ningen 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 2013. För att finansiera pris- och löne-
ökningar höjs Folktandvårdens priser 1 januari 2014 
med i genomsnitt knappt 2 procent.

I självkostnaden för Folktandvården ska av konkur-
rensskäl mervärdeskatt ingå, trots att den kommunala 
sektorn har generell avdragsrätt för mervärdesskatt. 
Avdragsrätten redovisas därför tekniskt som en intäkt 
utanför Folktandvården. För 2014 är denna beräknad 
till 18 miljoner kronor.

Allmäntandvård vuxna
För att patienter ska känna förtroende för tand-
vården och bli nöjda, krävs bra bemötande och bra 
omhändertagande. Alla patienter inom Folktand-
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vården ska informeras om behandlingsalternativ, 
kostnad, tidsåtgång med mera. Arbetet med att 
förbättra tillgängligheten ska fortsätta. Värdet för 
kunden ska mätas genom kundenkäter.

Cirka 45 procent av länets 19-åringar har varken fyll-
ningar eller kariesskador som behöver lagas, när de 
lämnar den organiserade barn- och ungdomstand-
vården. 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 vård-
modell för abonnemangstandvård med tandvård till 
fast pris som Folktandvården i Jönköpings län ge-
nomfört, sprids på tandvårdsmarknaden.

Vuxentandvårdens utgiftsram på 8,3 miljoner kronor 
avser kostnader för läkemedel, utbildningsansvar och 
tolkkostnader som inte finansieras genom tandvårds-
taxan samt ersättning till Folktandvården för vuxen-
tandvårdens underskott vid tre underskottskliniker.

Allmäntandvård barn och ungdomar
Den långsiktiga målsättningen för barn och ung-
domars tandhälsa är att hålla tänderna fria från 
karies, och munhålan i övrigt fri från sjukliga för-
ändringar. Medfödda och förvärvade defekter och 
tandställningsfel ska korrigeras till tillfredsstäl-
lande 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 ungdomstand-
vården ett totalt åtagande på cirka 68 000 personer 
i åldern 3–19 år.

Landstingets kostnad för barntandvård översteg 
2012 riket med 300 kronor vilket för de 68 000 
3–19-åringarna innebär cirka 20 miljoner kronor. 
Under 2013 pågår en anpassning av kostnaderna 
motsvarade 5 miljoner kronor. Utan att äventyra 
den goda tandhälsan för barn- och ungdomar är 
det rimligt att kostnaderna sänks i motsvarande 
grad även för 2014. Det innebär att barntandvårds-
pengen sänks med 15 kr till 1 235 konor. Lands-
tingsstyrelsen ska differentiera vårdpengen utifrån 
att tandhälsan varierar i länet. Den särskilda er-
sättningen till allmäntandvården för tandreglering 
som utförs efter bedömning och godkännande av 
specialisttandläkare, ska successivt avvecklas. För 
2014 sänks ramen med 2 miljoner kronor.

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 Folk-
tandvårdens preventiva arbete inom barnhälsovård, 
förskola, grundskola och gymnasium ges en sär-
skild ersättning på 9,1 miljoner kronor.
 
I utgiftsramen ingår 3,6 miljoner kronor för Folk-
tandvårdens och privattandvårdens kostnader för 
utbildningsansvar, läkemedel, tolkkostnader samt 
ersättning till Folktandvården för underskottskli-
niker.

Tandvård för personer med särskilda behov
Landstinget har ansvar för att personer med särskilda 
behov av tandvårdsinsatser och att patientgrupper 
med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård.

Det är personer i särskilda boenden, hemsjukvårds-
patienter och personer som omfattas av lagen om 
stöd och service till funktionshindrade.

Med giltigt intyg erbjuds dessa patientgrupper kost-
nadsfri munhälsobedömning (uppsökande verksam-
het) 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 an-
svarar landstingen även för att personer som har stora 
behov av tandvård på grund av långvariga sjukdomar 
eller funktionshinder.

Munhälsobedömning är avgiftsfri. För nödvändig 
tandvård och tandvård som är ett led i sjukdoms- 
behandling eller som ges till vissa personer med 
långvariga sjukdomar eller funktionshinder betalas  
öppenvårdsavgift. Denna tandvård omfattas inte av 
tandvårdsförsäkringen, utan finansieras helt av Lands- 
tinget inom ramen för hälso- och sjukvårdens hög-
kostnadsskydd.

Det är en stor utmaning för Landstinget i Jönköpings 
län att personer som har ”Intyg om nödvändig tand-
vård” får sitt tandvårdsbehov bedömt och eventuell 
tandvård utförd. Antalet personer med intyg uppgick 
2012 till cirka 8 000, varav 51 procent erhöll tand-
vårdsbehandling. Omkring 6 000 personer tackade 
ja till erbjudandet om munhälsobedömning och  
91 procent fick bedömning.

En framgångsfaktor för att fler personer med sär-
skilda behov får eventuell tandvård tillgodosedd är 
att den kan ges i nära anslutning till boendet. Under 
några år har arbetssätt med mobil enhet prövats och 
den utvärdering som hittills gjorts visar att verk-
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samheten är bra för patienterna, men kostnaden blir 
högre än traditionell behandling på klinik.

Specialisttandvård
Länsinvånarnas behov av specialisttandvård tillgodo- 
ses huvudsakligen genom Folktandvårdens odonto-
logiska institution. Konsultation och kompetens-
stödjande arbete gentemot allmäntandvården är ett 
är viktigt arbete för att öka allmäntandvården möjlig- 
heter till ett bredare omhändertagande. Ett led i  
detta arbete ska vara att specialisttandvård också ut-
förs av specialister på allmäntandvårdskliniker.

Odontologiska institutionen har ett nationellt upp-
drag att utbilda specialisttandläkare. Utbildning 
sker inom specialiteterna endodonti, bettfysiologi, 
odontologisk radiologi, oral kirurgi (käkkirurgi), 
oral protetik, ortodonti, parodontologi och pedo-
donti. Totalt omfattar det nationella uppdraget tolv 
platser.

Antalet patienter som behandlas inom specialist-
tandvården 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 sjukhus-
tandvården i östra och södra länsdelen.

Landstinget i Jönköpings län är det landsting som 
avsätter mest resurser för specialisttandvård. Skill-
nad i nettokostnad mot ett genomsnitt för riket var 
2012 cirka 85 kronor vilket motsvarar en kostnad på 
cirka 30 miljoner kronor. Under 2013 genomförs en 
kostnadsanpassning på 5 miljoner kronor som enligt 
fullmäktiges beslut i 2013 års budget ska följas av 
motsvarande kostnadsanpassning för 2014 och 2015.

Landstingsstyrelsen har inför 2014 påbörjat en 
förändring av ersättningssystem för specialisttand- 
vården med uppdragsbeskrivning och därtill kopp-
lad ersättning för områdena
• tandvård som inte kan finansieras genom intäkter  
 från patient och försäkring
• forskning och utveckling 
• utbildning av specialisttandläkare med flera. 

Tabell 14  Utgiftsramar (miljoner kronor).
 
Verksamhet/utgiftsområde     2012 2013 2014
     Utfall Budget Budget
                                
Allmäntandvård – barn och ungdomar    105,4 102,1 97,9                            
Allmäntandvård – vuxna     13,1 5,6 6,9                           
Specialisttandvård 1     96,8 104,3 106,3                          
Tandvård för personer med särskilda behov   31,3 35,1 35,0                    
Mervärdeskatt     -19,0 -18,0 -18,0                        
Summa     227,4 229,1 228,1                        

1  Från 2014 ingår kostnader 4,6 miloner kronor för operation/narkossjukvård – tidigare del av specialiserad somatisk vård

Tabell 15  Utgiftsramar Hälso- och sjukvård (sammanfattning).
 
Verksamhet/utgiftsområde     2012 2013 2014
     Utfall Budget Budget
                                
Primärvård     1 738,4 1 558,1 1 582,3                            
Specialiserad somatisk vård     4 379,3 4 402,4 4 623,3                         
Specialiserad psykiatrisk vård    677,7 709,4 730,6                           
Tandvård     219,8 229,1 228,1                             
Övrig hälso- och sjukvård     465,2 342,9 407,7                          
Andel av gemensamma kostnader    224,2 160,9 130,7                           
Andel av politisk verksamhet      35,6 35,5                        
Summa     7 493,7 7 438,1 7 738,2                           
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INVESTERINGAR HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRD INKLUSIVE TANDVÅRD
För den specialiserade vården och primärvården 
som drivs i Landstingets regi föreligger förutom 
reinvesteringar/nyinvesteringar i utrustning även 
behov av vissa lokalmässiga förbättringar för att 
lokaler ska vara ändamålsenliga.

Landstingsstyrelsen ska inom ramen för fastig-
hetsinvesteringar under året påbörja projektering 
och upphandla följande lokalförbättringsinveste-
ringar.

Akutsjukhusen
Länssjukhuset Ryhov – förlossningssalar
Antalet förlossningar vid Länssjukhuset Ryhov har 
under de senaste åren ökat på ett sätt som innebär 
att alla förlossningssalar oftast är upptagna och det 
förekommer att blivande föräldrar får hänvisas till 
övriga förlossningsavdelningar.

Ombyggnad av två vårdsalar till två förlossnings-
rum ska genomföras under 2014.

Länssjukhuset Ryhov – sterilcentral
Sterilcentralens lokaler är i stort behov av renovering 
då de inte motsvarar dagens hygienkrav. Nuvarande 
lokaler är i visst avseende genomgångslokal för andra 
verksamheter och all sterilverksamhet är inte kon-
centrerad till sterilcentralen. Viss verksamhet utförs 
på operationsavdelningen och skulle såväl hygien- 
mässigt som ekonomiskt vinna på att flyttas till steril- 
centralen.

Under 2014 påbörjas renovering och upprustning 
av sterilcentralens lokaler och utrustning.

Länssjukhuset Ryhov – psykologenhet
Efter omlokalisering av viss psykiatrisk öppenvård 
behövs nya ändamålsenliga lokaler för psykolog-
enheten. Dessa kan iordningsställas genom en 
mindre ombyggnad inom hus T7.

Länssjukhuset Ryhov – habiliteringscentrum
Genom en mindre ombyggnation inom hus M4 får 
verksamheterna i huset en gemensam reception. 
Den kommer årligen att ge kostnadsbesparingar  
i storleksordningen 0,25 miljoner kronor.

Höglandssjukhuset – hus 37
Ny- och ombyggnaden av Höglandssjukhuset 
genomförs i sex etapper och bedöms vara klar i 
slutet av detta årtionde. Landstingsfullmäkti-
ges beslutade i oktober 2013 att börja etapp fem, 
nybyggnad av hus 37, som omfattar huvudentré 

samt lokaler för bland annat operation och inten-
sivvård, mottagningslokaler för ortopedi, barn- 
och ungdomsmedicin samt apotek.

Värnamo sjukhus – om- och tillbyggnad operation
Värnamo sjukhus är drygt 35 år. Under de senaste 
åren har vårdavdelningar inom kirurgi, medicin, 
geriatrisk rehabilitering och ortopedi byggts om 
och byggts till.

Landstingsfullmäktige beslutade oktober 2013 att 
en ny byggnad med operationssalar ska uppföras i 
anslutning till nuvarande operationsavdelning.

Primärvård och tandvård
För offentligt producerad primärvård ska investe-
ringar prövas och beslutas om utifrån förutsättning 
att dessa kan finansieras på ett konkurrensneutralt 
sätt.

Vårdcentralen i Smålandsstenar
Under 2000-talet har det varit problem med fukt 
i vårdcentralens lokaler, vilket medfört arbets-
miljöproblem. Trots upprepade försök har hyres-
värden, Gislaveds kommun, inte lyckats åtgärda 
problemen. Överenskommelse har träffats med 
kommunen om tillfälliga ersättningslokaler dit 
vårdcentralen flyttade i januari/februari 2012.

Under 2014 börjar en ny vårdcentral byggas.

Vårdcentralen 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 fler lägenheter 
anslutits och byggts om till vårdlokaler.

Vårdcentralens verksamheter har idag inte tillgång 
till ändamålsenliga lokaler som uppfyller krav på 
tillgänglighet och vårdstandard. Ombyggnad av 
befintliga lokaler bedöms inte möjlig och därför 
ska en ny vårdcentral byggas på Råslätt.

Ombyggnad av Folktandvården i Tranås
Nuvarande lokaler var föremål för ombyggnad för 
cirka 20 år sedan. Kliniken har stora ytor och in-
redning i behandlingsrum motsvarar inte dagens 
behov. En ombyggnad ska förbättra tillgänglighet, 
logistik och standard i behandlingsrum. Det blir 
också bättre kapacitetsutnyttjande av behandlings-
rum, som tillsammans med bättre arbetsflöden ger 
kostnadsbesparingar.
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Regional utveckling
Regional tillväxt är en viktig förutsättning för att vision För ett bra liv i ett attraktivt län ska för-
verkligas.

Efter beslut i landstingsfullmäktige november 2011 har ansökan lämnats till regeringen om att nu- 
varande Jönköpings län från och med 2015 får bilda regionkommun med ansvar enligt lag om  
regionalt utvecklingsansvar (SFS 2010:630).  Målet med ansökan är en samlad demokratisk arena 
för regional utvecklings- och tillväxtpolitik som tillsammans med en kraftfull hälso- och sjukvård 
ska möta människors behov. En positiv tillväxt ur ett socialt, ekonomiskt och ekonomiskt långsik-
tigt perspektiv samt ökad attraktivitet är en förutsättning för ett gott liv. En regions attraktivitet  
handlar om att erbjuda invånarna bra hälso- och sjukvård, bra tandvård, intressant arbetsmarknad, 
välfungerande kollektivtrafik, goda livsmiljöer, rikt kulturliv och konkurrenskraftiga utbildningar 
och mycket annat.

I en departementspromemoria har regeringen redovisat förslag att Landstinget ska omfattas av 
lagen om regionalt utvecklingsansvar. Den nya regionkommunen kommer därmed att ta över de 
uppgifter som Regionförbundet i Jönköpings län har inom området regional utveckling. Proposition 
och beslut i riksdagen väntas hösten 2013.

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 befolkning-
ens behov. 

Ett omfattande arbete pågår tillsammans med länets kommuner och andra regionala aktörer för att 
forma den nya regionkommunens innehåll och organisation.

Allmänhetens stöd för det demokratiska styrelsesättets grundprinciper är starkt. Demokrati är emel-
lertid inte ett politiskt mål som kan åstadkommas en gång för alla. Demokratifrågorna måste stän-
digt hållas aktuella. I detta sammanhang är det viktigt att betona folkrörelseperspektivets betydelse 
för den framtida samhällsutvecklingen. Landstinget deltar i Sveriges Kommuner och Landstings 
projekt Utveckling av styrsystem med medborgardialog.



Tabell 17   Elevveckor – gymnasieutbildning.
 
     2011 2012 2013 2014
      prognos plan
                                      
Gymnasieutbildning    15 560 14 440 14 100 14 100                          
Uppdragsutbildning    5 260 4 950                       
Summa    20 820 19 390                           

Tabell 16   Elevveckor – folkhögskoleutbildning.
 
    2011  2012 2013 2014
      prognos plan
                                      
Egna folkhögskolor    13 071 13 185 13 000 12 700                            
Övriga folkhögskolor    31 915 32 964  34 100                       
Summa    44 986 46 149  46 800                        
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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 kompeten-
ser, ställer krav på en väl utbyggd utbildnings-
verksamhet med både bredd, djup och kvalitet.

Landstinget har för närvarande ekonomiska åta-
ganden för högskoleutbildning och folkhögskole-
utbildning. Dessutom är Landstinget huvudman 
för gymnasieskolans naturbruksprogram, på upp-
drag av länets kommuner.

Folkhögskoleutbildning
I det livslånga lärandet har folkbildningen genom 
folkhögskolorna en viktig roll att fylla. Folkhög- 
skolan 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 för- 
kunskaper, 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, dramapeda-
gog och kantor. Folkhögskolorna spelar en stor roll 
för utbildning av personer med kort utbildning, in-
vandrare och personer med funktionshinder.

Folkhögskoleutbildningen finansieras huvudsakligen 
av statliga medel och bidrag från landstingen.

Högskoleutbildning
En stark högskola 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 Lands-
tinget naturbruksutbildning, inom ramen för 
gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal 
med kommunerna sträcker till 31 december 2016.

Förutom utbildning, är naturbruksgymnasierna 
också en regional mötesplats för forskning, närings-
liv, organisationer och andra som söker kunskap 
inom naturbruk och utveckling av landsbygdsföre-
tagande.
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Perspektiv: Process och produktion

Framgångsfaktor Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov 
                                       
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011 Resultat 2012                       

Andel kvinnor och  Statistik 95 % l 92 % l 89 %
män som slutför sin  
utbildning 
                                   
                                                     

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Eleverna ska slutföra sin utbildning.
   

Perspektiv: Lärande och förnyelse

Framgångsfaktor Kompetensutveckling av personal för att möta framtida krav och kvalitet i skolan 
                                       
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011 Resultat 2012                       

Andel lärare  Manuell rapportering 90 %  (gymnasiet) l 92 % l 80 %
med ämnes-    75 % (folkhögskolan) Nytt mål 2013  Nytt mål 2013
och pedagogisk 
behörighet
                              
 

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

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

Perspektiv: Medborgare och kund

Framgångsfaktorer Behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas dimensionering och inriktning
                                       
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011 Resultat 2012                     

Förstahandssökande   Statistik 1,0 Nytt mått 2012     l 0,9
kvinnor och män
i förhållande till antal
utbildningsplatser 
(gymnasieskolan)
                                 

Sökande 
kvinnor och män   Statistik 2,0 Nytt mått 2013 Nytt mått 2013
per utbildningsplats 
(folkhögskolan)
                          

Andel nöjda
kvinnor och män  Enkät Minst 80 % Nytt mått 2013    Nytt mått 2013
(folkhögskolan)                                                           

Mål och mätning avser Landstingets egna skolor

Strategiska mål
Ett attraktivt och varierat utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och 
arbetsmarknadens behov.
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Perspektiv: Ekonomi

Framgångsfaktorer Organisationsutveckling för ökad produktion och effektivitet.  
Kunskap om prestations- och kostnadsutfall.
                                       
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011  Resultat 2012                       

Kostnad per elevvecka Ekonomisystemet Kostnadsökning inte l Inte uppfyllt      l Uppfyllt
– folkhögskolor  högre än vägt index
  (förutsatt samma 
  inriktning)
  Kostnad 2012: 3 552 kr
                                                       

Kostnad per elevvecka Ekonomisystemet Kostnadsökning inte Nytt mått 2013 Nytt mått 2013
– gymnasieskolan  högre än index 
                                  

Ekonomi i balans Ekonomisystemet Nettokostnaden per  l Uppfyllt l Uppfyllt
  verksamhetsområde 
  ska inte överstiga 
  budget
                                  

  
 

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Verksamheten ska kännetecknas av hög produktivitet och effektivitet.   

Handlingsplan
Folkhögskoleutbildning
För Landstingets egna folkhögskolor beslutades 
2013 om uppdrag och profilering som ligger till 
grund för framtida inriktning. För Sörängens 
folkhögskola är profilen kultur och för Värnamo 
folkhögskola är profilen folkhälsa. 

För folkhögskoleutbildning antas omfattning vara 
oförändrad för 2014. 

Finansiering av folkhögskolor sker i huvudsak genom 
ersättning baserad på elevvecka. Ersättningsnivån 
och maximalt finansierade veckor på rörelsedrivna 
folkhögskolor i länet fastställs av landstingsstyrelsen. 
Ersättningsnivån för folkhögskolor utanför länet ska 
följa rekommendation från Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). 

Högskoleutbildning
Det samarbete som etablerats mellan Högskolan 
och länets kommuner för att decentralisera hög-
skoleutbildningen har varit framgångsrikt. Denna 
form av decentraliserad högskoleutbildning be-
traktas även i ett nationellt perspektiv som mycket 
framgångsrik. Landstinget har sedan 2005 bidra-
git till denna utbildning med 1 miljon kronor per 
år. För kommande planperiod fortsätter Lands-
tinget att stödja utbildningen med motsvarande 
belopp.

Gymnasieutbildning
Naturbruksgymnasierna ska utvecklas i samråd 
med länets kommuner. Det sker genom utveck-
lingsrådet för naturbruksprogrammet, där både 
Landstinget och länets kommuner har represen-
tanter. Naturbruksprogrammet ska erbjuda ett 
brett utbud av olika inriktningar.

Utöver gymnasieutbildning ska erbjudas utbild-
ningar inom yrkeshögskola och uppdragsutbild-
ning som är anpassade efter näringens behov.

I samverkan med hälso- och sjukvården genom-
förs under 2012, 2013 samt första kvartalet 2014 
projektet Grön rehabilitering. Projektet bygger på 
forskningsbaserad kunskap om naturens och träd-
gårdens läkande inverkan. Grön rehabilitering  
syftar till att sjukskrivna patienter med diagnosen 
långvarig smärta och/eller psykisk ohälsa snab-
bare och i större omfattning ska kunna återgå till 
arbetet. Projektet beräknas omfatta 75 patienter 
med målet att deltagarna efter sex månaders re-
habilitering ska ha ökat sin arbetsförmåga med 
30 procent.

Naturbruksgymnasierna ska utvecklas mot att bli 
kunskapscentra för naturbrukets aktörer.
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Tabell 18   Utgiftsramar (miljoner kronor).
 
Verksamhet/utgiftsområde     2012 2013 2014
     Utfall Budget Budget
                                      
Folkhögskoleutbildning     30,3 31,2 34,8                      
Högskoleutbildning     1,5 1,8 1,8                        
Gymnasieutbildning     0,6 0,6 0,6                        
Summa     32,4 33,6 37,2                      

INVESTERINGAR 
NATURBRUKSGYMNASIER

För att uppnå målsättning i samverkansavtalet 
med länets kommuner om att naturbruksgymna-
sierna ska vara ledande inom sina områden och 
att det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete 
har en utredning gjorts. I utredningen redovisas 
en branschanalys och en bedömning görs om na-
turbruksutbildningens förutsättningar och fram-
tida inriktning för perioden 2013–2022. Länets 
13 kommuner och Landstinget har enats om att 
effektivisera och utvecklas länets naturbruks-
utbildningar i enligt med utredningens förslag. 

Fortsatt samverkan ska ske under minst kom-
mande tioårsperiod. För att leva upp till målsätt-
ningen om både kvalitet och effektivitet ska in-
vesteringar genomföras på både Stora Segerstads 
och Tenhults naturbruksgymnasier.

Arbetet med att genomföra utredningens förslag 
innebär att Stora Segerstads två enheter samloka-
liseras till en enhet.

Landstingsstyrelsen har att i samråd med länets 
kommuner besluta och genomföra nödvändiga  
investeringar.  



Tabell 20   Verksamhetsomfattning – museiverksamhet.
 
     2011 2012 2013 2014
      prognos plan
                                       
Antal besökare                             
- länsmuseet 1    630 36 531 150 000 160 000                        
- friluftsmuseet    6 837 6 619               7 234              7 200                       
Guidade visningar/program för skola   115 554 500 600                          

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

Tabell 19   Föreställningar/publik.
 
     2011 2012 2013 2014
      prognos plan
                                      
Antal föreställningar    916 950 950 900                           
Publik/besökare Smålands Musik och Teater  111 573 124 254  120 000 120 000                       
Publik Smålands Musik och Teater utanför Kulturhuset Spira   60 000 50 000                        
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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 där-
för 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 företagsetable-
ringar. Det skapar nya arbetstillfällen och påverkar 
hur människor väljer bosättningsort. Väl mark-
nadsförda kulturmiljöer och kulturminnen bidrar 
till ökad turism och fler jobb i regionen.

Från och med 2012 ingår Landstinget i samver-
kansmodellen för statligt stöd till regional kultur-
verksamhet. Målet med den nya modellen är att 
skapa ökat utrymme för regionala prioriteringar 
och variationer. Statsbidraget ges i samlad form och 
det är Landstinget som ansvarar för fördelningen 
till kulturverksamhet i länet.

Den nya modellen ska, som idag, ge befolkningen 
möjlighet att ta del av ett varierat kulturutbud präg-
lat av förnyelse och kvalitet. Kulturell infrastruktur 
och mångfald ska främjas.

Landstingen ska redovisa en treårig kulturplan till 
Kulturrådet som visar hur det statliga kulturbidraget 

ska fördelas. I den kulturplan som landstingsfullmäk-
tige antagit redovisas ett antal utvecklingsområden 
som ska ligga till grund för utvecklingen av kulturlivet 
under planperioden. Planen har tagits fram i samråd 
med länets kommuner och andra regionala aktörer. 

Landstinget utövar i sitt regionala kulturansvar 
genom kulturinstitutionerna. Därutöver ska den 
fria kulturen stimuleras genom anslag till kultur-
arrangörer och stöd till organisationer inom kultur-
området. 

Landstingets kulturpolitik ska särskilt uppmärk-
samma och prioritera följande områden:
• Kulturell infrastruktur som underlättar konst- 
 närligt skapande
• Kulturens betydelse för hälsan
• Tillgänglighet till kulturen
• Barn och ungdomars behov och rätt till kultur
• Utveckling av nya strukturer till förmån för en  
 breddad dialog och kommunikationsmöjligheter  
 gentemot civilsamhället.
• Det digitala livet
• Kultur som tillväxtfaktor och som del i det håll- 
 bara samhället.
• Internationellt och nationellt utbyte

Samverkan med omkringliggande län eftersträvas.
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Landstingets engagemang inom kulturområdet 
gäller institutionell kultur genom Smålands Musik 
och Teater, Jönköpings läns museum, Länsbiblio-
teket, verksamhet inom dans, film, bild och form, 
hemslöjd samt ett omfattande stöd till det fria  
kulturlivet.

Teater- och musikverksamhet
Smålands Musik och Teater
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater 
omfattar förutom musik-, teater- och musikteater-
produktioner även dansproduktioner. 

En bärande del av Smålands Musik och Teaters 
verksamhet är att bredda intresset och engage-
manget för kulturen, genom samverkan med ama-
törer, barn och ungdomar, studieorganisationer 
med flera.

Museiverksamhet
Jönköpings läns museum
Landstinget är, tillsammans med Jönköpings kom-
mun och Hembygdsförbundet, stiftare av Jön-
köpings läns museum. Landstinget ansvarar för 
verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings 
kommun ansvarar för att tillhandahålla ändamåls-
enliga lokaler.

Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvud-
syfte 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 åren 2011–2015 fokuserar 
särskilt på att skapa metoder för att öka delaktig-
heten och göra kulturarvet mer tillgängligt.

Övrig kulturverksamhet
Landstinget stödjer verksamhet som främjar kultu-
rell mångfald och konstnärligt skapande, eftersom 
det formar ett attraktivt län. Stödet kan vara i form 
av arrangörsbidrag till föreningar och organisationer 
för lokala arrangemang, utvecklingsbidrag för att 
stödja utvecklingsprojekt och kulturpolitiskt motive-
rade uppdrag som delas ut till personer eller grupper 
vars verksamhet stödjer en positiv utveckling inom 

kultursektorn och har en stark koppling till den regi-
onala kulturplanens kulturpolitiska aspekter. Stödet 
ges också genom Landstingets egna utvecklare inom 
dans, film, bild och form, hemslöjd, länsbibliotek och 
genom olika kulturaktiviteter.

Genom konstnärlig utsmyckningen av Landstingets 
lokaler tillhandhålls stimulerande miljöer för be-
sökare och medarbetare samtidigt som konstinköp 
stödjer konstens utveckling och ger arbetstillfällen 
för konstnärer. Landstingsstyrelsen ska vid beslut 
om utgiftsram för fastighetsinvestering pröva behov 
av särskilda medel för konstnärlig utsmyckning.

Studieförbund
Studieförbund som organiserar folkbildningen är 
en del av folkrörelsen i Sverige.

Folkbildningen inom studieförbunden finansieras 
till stora delar genom stöd från staten, landsting 
och kommuner. Landstinget lämnar bidrag till 
studiedistrikt som är anslutna till studieförbund 
som får statligt stöd. Bidraget syftar till att främja 
länsinvånarnas behov och intressen för bildning, 
gemenskap och kultur. Bidraget avser stöd till ad-
ministration, 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 handlingar och gör 
dem forskningsbara för allmänheten samt bevarar  
dem åt eftervärlden. Verksamheten finansieras  
genom statliga anslag, bidrag från Landstinget i  
Jönköpings län och länets kommuner samt av  
medlemsavgifter.
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Perspektiv: Medborgare och kund

Framgångsfaktorer Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och kulturintresserade medborgare 
och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i länets samtliga kommuner
                                       
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011  Resultat 2012                       

Publik Smålands Statistik Total publik > 120 000   l 111 573 l 124 254
Musik och Teater
                                            

Publik Smålands  Statistik 50 000 Nytt mål 2013 Nytt mål 2013
Musik och Teater
produktion utanför 
Kulturhuset Spira

                                      

Antal föreställningar/ Statistik 450  föreställningar/ l 494      l 406   
konserter för barn  konserter  
och ungdom. 
                                                        

Besökare/publik Statistik  Nytt mått 2014 Nytt mått 2014
vid föreställningar 
riktade till barn
och ungdom
                           

Andel kommuner  Statistik Samtliga kommuner l Uppfyllt l Uppfyllt
inom länet där det  ska årligen få del av 
varit föreställningar  kulturverksamhet för 
  såväl barn som vuxna
                                   

                                                     

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

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

Perspektiv: Process och produktion

Framgångsfaktorer Samverkan med olika aktörer inom kulturområdet  
                                       
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011 Resultat 2012                       

Samverkanstillfällen  Statistik 175 projekt l 43 l 35
med amatörer och 
professionella 
                            
                                                     

Strategiska mål
Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. 
Bredda dialogen och kommunikationsmöjligheterna med civilsamhället.

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt
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Perspektiv: Ekonomi

Framgångsfaktor Organisationsutveckling för ökad produktivitet och effektivitet
                                      
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011 Resultat 2012                
Nettokostnad per  Ekonomisystemet Nettokostnaden per l Uppfyllt l Inte uppfyllt
verksamhetsområde   verksamhetsområde  
  ska inte överstiga
  budget
                                     

                                                     

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

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

Handlingsplan
Regional kulturplan
För utveckling i enlighet med kulturplanen har fyra 
miljoner kronor anvisats för perioden 2012–2014. 
En ny kulturplan för perioden 2015–2018 tas fram 
under 2014.

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 produk-
tionskostnader 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 heltidsengage-
rade musiker. Samverkan i olika former med ama-
törteatergrupper och amatörmusiker ska vara ett 
naturligt inslag i verksamheten och skapar förut-
sättning för nya mötesplatser och ny publik.

Möjlighet för etablering och samverkan av fria 
grupper inom scenkonsten är en viktig del av ut-
vecklingen. Samverkan mellan institutionerna, det 
fria kulturlivet och möjligheten för länets kommu-
ner att ta emot de fria grupperna bör stimuleras.

I länets regionala kulturplan finns en tydlig prio-
ritering av scenkonsten. Tillkomsten av Kultur-
huset Spira gör att det nu finns ett tydligt nav för 
att producera professionell scenkonst till förmån 
för länets invånare. De nya lokalerna skapar nya 
förutsättningar och möjligheter för verksamheten. 
Utvecklingen av en repertoarbaserad produktion 
över alla scenkonstområden ska lägga grunden 
för att kulturen ska kunna nå nya målgrupper och 
bredare publik. Satsningar på barn och ungdomar 
har särskild prioritet. I samverkan med intressen-
ter i länet ska arbetet med att utveckla ett system 
med ”kulturresor” påbörjas. För att stärka verk-
samheten långsiktigt behöver nya former prövas 
för projektsamverkan med andra aktörer och så 
kallad kultursponsring.

Landstingsstyrelsen ska i förvaltningsbudget fast-
ställa modell för prissättning av Smålands Musik 
och Teaters produktioner och arrangemang samt 
uthyrning av lokaler i Kulturhuset Spira.

Museiverksamhet och kulturarv
Stiftelsen Jönköpings läns museum ska agera pro-
aktivt genom engagemang i nutidsrelaterade frågor 
och mer uppsökande publikt arbete. Museets roll 
som kunskapsorganisation ska breddas med ökad 
samverkan med samhällets olika aktörer.

Strategiska mål
Stödja konstnärligt skapande och utveckla produktion av god kvalitet.   

Perspektiv: Lärande och förnyelse

Framgångsfaktor Tillgång till kunniga medarbetare                           



Tabell 21   Utgiftsramar (miljoner kronor). 1
 
Verksamhet/utgiftsområde     2012 2013 2014
     Utfall Budget Budget

Teater- och musikverksamhet
Smålands Musik och Teater     77,8 73,8 74,9                              

Museiverksamhet
Stiftelsen Jönköpings läns museum    11,3 10,9 11,9                          

Övrig kulturverksamhet      39,4 41,2 42,1                               

Summa     128,5 126,0 128,9                             

1 Utgiftsramar netto efter bidrag från Statens kulturråd
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I uppdraget att arbeta med nutidsrelaterade frågor 
ligger förståelse för samhällsutvecklingen och det 
nya Sveriges förutsättningar. Mångfaldsperspek-
tivet 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.

Övrig kulturverksamhet
Dialog kring kulturens utveckling i länet ska 2014 
genomföras i form av Kulturting.  
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Tabell 22   Verksamhetens omfattning.
 
    2011  2012 2013 2014
      prognos plan
                                      
Antal resor – buss o tågtrafik (miljoner)   16,7 17,8 18,0 18,6                        
Andel regelbundna resenärer i procent av länet invånare  28 27 28 29                             
Antal serviceresor    628 000 601000 605 000 605 000                              

TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR
Jönköpings län ligger strategiskt mitt i södra Sverige 
som en naturlig nod i nationella stråk med kopp-
lingar till såväl Göteborgsregionen, Mälardalen som 
Öresundsregionen. För länets utveckling krävs bra 
och trafiksäkra vägar, järnvägar och flygförbindel-
ser liksom goda teleförbindelser, datanät och post-
service.

Kollektivtrafik
En bra kollektivtrafik är väsentligt för en regions 
utveckling då den har stor betydelse för invånarnas 
arbetsresor, men även för resor till sjukvård, utbild-
ning, handel, föreningsliv, nöjen och rekreation.

Det är samtidigt lika viktigt med en bra kollektiv-
trafik för att ur miljösynpunkt nå en långsiktig och 
hållbar utveckling. 

Fler som reser kollektivt förutsätter en kollektiv-
trafik som är konkurrenskraftig genom korta res-
tider, hög turtäthet och prisvärdhet.

En övergripande strategi för utveckling av kollek-
tivtrafiken bygger på koncentration till stråk där 
förutsättning för ökat resande är goda. Stråken 
måste samtidigt balanseras med en god grundläg-
gande trafikförsörjning för hela länet. Detta för att 
stödja en socialt hållbar utveckling och ge förut-
sättningar för en samhällsservice i hela länet. Om-
råden 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 kombine-
rar bil- och kollektivtrafik eller cykel- och kollek-
tivtrafik. Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus 
på fyra områden:
• Skapa möjligheter till arbets- och studiependling.
• Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i 
 länet och till angränsande län.
• Garantera ett grundläggande trafikutbud.
• Underlätta resor med flera färdmedel.

Landstinget är kollektivtrafikmyndighet
Landstingets uppgifter som kollektivtrafikmyndig-
het regleras i Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065). 
Lagen innebär bland annat att kollektivtrafikföretag 
fritt och inom alla geografiska marknadssegment 
får etablera kommersiell trafik. En kollektivtrafik-
myndighet ska ta fram ett regionalt trafikförsörj-
ningsprogram som beskriver den trafik som kan bli  
föremål för offentlig finansiering.

Nuvarande 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 kol-
lektivtrafiken 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 angräns-
ande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter, 
myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag 
och näringsliv.

I trafikförsörjningsprogrammet anges följande stra-
tegiska mål:
• Resande: 60-procentig resandeökning exklusive  
 skolkortsresor jämfört med 2011, till 25 miljoner  
 resor.
• Kundnöjdhet (andel nöjda):
 Allmän trafik
 - Alla länsbor: 65 procent.
 - Resenärer: 80 procent.
 - Serviceresor: 92 procent.
• Tillgänglighet för funktionsnedsatta: Fler ska 
 kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken 
 genom tillgänglighetshöjande åtgärder.
• Självfinansieringsgrad: Den upphandlade all- 
 männa kollektivtrafiken ska vara självfinansie- 
 rad till 50 procent över tid.
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Framgångsfaktorer Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. Prisvärt. Nöjda kunder. 
                                       
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011 Resultat 2012                       

Andel nöjda kvinnor  Kollektivtrafik-
och män index NKI barometern
Allmän trafik  
- alla länsbor  60 % l 46 % l 56 % 
- resenärer  72 % l 62 % l 67 % 
Serviceresor  85 % l 89 % l 85 % 

Prisvärdhet  50 % l 44 % l 45 %
                                

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Ökad andel kollektiva resor – för hållbar utveckling.

• Miljö: All kollektivtrafik ska drivas med för- 
 nyelsebara drivmedel. Trafikens totala energi- 
 förbrukning/km ska minska med minst 20 procent.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammets lång-
siktiga målsättningar är utgångspunkt för de åt-
gärder som i ett kortare perspektiv får prövas och 
beslutas i budget- och flerårsplan.  

Perspektiv: Medborgare och kund

Framgångsfaktor Trafikutbud med högt resande. Bra infrastruktur. Tryggt och säkert
                                       
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011 Resultat 2012                       

Antal resor Biljettsystem Resandeökning 5%  l 16,5 miljoner     l 17,8 miljoner
  exklusive skolresor
                         

Antal påstigande/mil Biljettsystem 10,0 l 9,3     l 8,7
(regional trafik)
                                

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik.

Perspektiv: Process och produktion

Fotnot: Skillnaden mellan begreppet kundnöjdhet i trafikförsörjningsprogrammet (sidan 68) och andel nöjda kvinnor och 
män enligt NKI (Nöjd kundindex) ovan, är att NKI mäter hur nöjd kunden är med senaste resan, medan kundnöjdhet i  
trafikförsörjningsprogrammet anges som kundnöjdhet generellt(inte bara senaste resan).
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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 ut- 
vecklingsprogrammet (RUP) och kommunernas  
samhällsplanering beaktats. Det är viktigt att kom-
munernas planering av bebyggelse och lokala väg- 
och 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 pendlar-
parkeringar och hållplatser har tagits fram vilket kan 
ligga till grund för överenskommelse om ansvars- 
fördelning mellan Landstinget (Regional kollektiv-
trafikmyndighet), länets kommuner och Trafik- 
verket när det gäller utformning, anläggning och 
skötsel av hållplatser/bytespunkter. Övergripande 
samverkansavtal med länets kommuner om kol-
lektivtrafikens utveckling och krav på infrastruktur 
kommer att 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.

Ett förslag till ny pris- och zonindelning utreds 
under 2013 med målet att under 2014 lägga förslag 
på ny prismodell med följande inriktning:

• Stimulera fler resenärer och ökat resande i  
 kollektivtrafiken
• Enkel att förstå och tillämpa
• Färre antal zoner
• Renodla sortiment av periodprodukter
• Ska upplevas som prisvärd och rättvis
• Lägre pris om man åker ofta
• Lägre pris vid resa i lågtrafik
• Bibehållen intäktsnivå (50 % kostnadstäckning 
 över tid).

Inför 2014 görs en prishöjning med 3 procent uti-
från en bedömning av kostnadsutvecklingen inom 
branschen. Landstingsstyrelsen har möjlighet att 
under året beslut om tillfälliga prisförändringar. 

Ett arbete pågår med att utarbeta en särskild 
handlingsplan avseende det Regionala Trafikför-
sörjningsprogrammet. I denna handlingsplan skall 
delmål för perioden 2014–2015 redovisas samt en 
åtgärdskatalog för att nå målen. 

Tågtrafik
Jönköpings län har en väl förgrenad järnvägsinfra-
struktur 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 kom-
pletterat med ett stomnät för busstrafik för länet 
kan skapa en kostnadseffektiv kollektivtrafik.

För att länet till fullo ska kunna utnyttja järn- 
vägarna för personresor och godstransporter krävs 
att järnvägsinfrastrukturen håller en hög standard. 
För stora delar av länets järnvägar är detta inte  

Framgångsfaktor Högt resandeunderlag. 
                                       
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011 Resultat 2012                       

Nettokostnad  Ekonomisystem Nettokostnad inom ram l +2,6 miljoner kr l +3,1 miljoner kr
                                

Kostnad/per resenär Planeringssystem Inte öka mer än index      l Ökat 1 % mer
- km (serviceresor)        än index
                                

Självfinansieringsgrad  Ekonomisystem 50 % 57 %     46 %
– allmän trafik
                             

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Kostnadseffektivt trafikutbud.

Perspektiv: Ekonomi
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fallet idag. Tågtrafiken har en potential att utveck-
las, men en viktig förutsättning är att Trafikverket 
satsar på att rusta upp och öka kapaciteten på länets 
järnvägar. Detta gäller bland annat elektrifiering av 
sträckan Jönköping – Värnamo, vilket bör priori-
teras. För att satsningar från Trafikverkets sida ska 
komma till stånd är det sannolikt nödvändigt att 
regionala aktörer bidrar till finansieringen. 

Tågtrafikens utformning utgör grund för komplet-
teringar och anpassningar i befintligt busslinjenät så 
att ett regionalt stomlinjenät med anknutna lokala 
linjer skapas. Korta restider ökar tågets attraktions-
kraft varför stationsstrukturen ska anpassas så att 
tågstopp görs där antalet resande motiverar detta.

Den största framtidsfrågan för länet inom tåg-
trafiken är förverkligandet av det svenska hög-
hastighetskonceptet med Götalandsbanan och 
Europabanan. I den statliga utredningen ”Höghas-
tighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utveck-
lings 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 Jönkö-
ping via Öresundsregionen och knyts samman med 
det europeiska nätet för höghastighetståg i Ham-
burg. Förverkligande av höghastighetsbanor har 
stor betydelse för hela länets framtidsutveckling, 
både vad gäller restider och olika former av trans-
porter. Landstinget är positivt till förverkligandet 
av utredningens förslag liksom till en anpassad 
upprustning av Södra stambanan. I regeringens  
infrastrukturproposition och Trafikverkets förslag 
till nationell plan för transportsystemet 2014–2025 
föreslås byggandet av Ostlänken, höghastighets-
järnväg mellan Stockholm–Linköping, och dubbel-
spår mellan Göteborg och Borås. Landstinget ser 
mycket positivt på att denna första etapp nu kom-
mer till stånd och anser det mycket angeläget att 
arbetet snarast sätts igång med att planera den andra 
etappen så att Götalandsbanan kan förverkligas.

Byte av kontaktledningar på Södra stambanan 
pågår under 2012–2014 vilket påverkar Östgöta-
pendeln. Detta innebär fortsatt behov av ersätt-
ningstrafik med buss. Då ersättningstrafiken inte 
möjliggör motsvarande kostnadsanpassning inom 
tågtrafiken anvisas för 2014 en tillfällig utökning av 
utgiftsramen tills arbetet är slutfört.

Trafikverket avser att höja banavgifterna på samt-
liga banor även under 2014 vilket beaktats i utgifts-
ramarna.
 
Busstrafik
Linjetrafiken med buss ska utvecklas så att möjlig-
heterna 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 möj-
ligheten att resa med tåg saknas kommer snabbuss-
linjer att införas. 

För att de beslutade utökningarna i trafikförsörj-
ningsprogrammet ska kunna genomföras i stads-
trafiken i Jönköping är en utökning alternativt en 
ny bussdepå nödvändig på sikt. Frågan ska utredas 
under 2014.

Serviceresor (särskild kollektivtrafik)
Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) är 
komplement till linjelagd trafik för att skapa kost-
nadseffektiva 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 funktionshindrades speciella behov.

Sjukreseförmånen för resa med privat bil, buss eller 
tåg gäller vid resa till vårdgivare utanför länet efter 
specialistvårdsremiss, vårdgarantiremiss eller till 
länets sjukhus vid återkommande kvalificerad vård 
såsom dagsjukvård, onkologisk behandling och 
dialys. Om hälsotillståndet gör att man inte kan ta 
sig till sjukvård eller tandvård erbjuder Landstinget 
under vissa förutsättningar resa med taxi.

Genom överenskommelse med länets kommuner 
övertar Landstinget från och med 2014 myndig-
hetsuppgiften att utfärda färdtjänsttillstånd och 
därmed också kostnadsansvaret för färdtjänsten. 
Det utökade kostnadsåtagandet för Landstinget 
kommer att regleras via en skatteväxling på 15 öre. 
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En utredning tillsammans med länets kommuner 
om det framtida ansvaret för skolskjutsar är påbör-
jad. Ett förslag förväntas vara klart under våren 2014.  
I utredningen ska belysas för- och nackdelar med att 
Länstrafiken får ett samlat ansvar för alla offentligt 
finansierade resor inklusive skolresor. I utrednings-
uppdraget ingår också att ta fram förslag till ett 
samlat barn/ungdomskort som ersätter dagens olika  
reskort för fritid, ferier och skolresor

Resursförstärkning
Trafikförsörjningsprogrammets mål om ett ökat 
resande kommer att kräva betydande resursför-
stärkningar 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 kollektiv-
trafik kan tillgodoses.

Planeringsförutsättningar för trafikförändringar bör 
lämnas för längre period än enbart kommande bud-
getår. Landstingsfullmäktige lämnar därför i uppdrag 
till landstingsstyrelsen att i utifrån av fullmäktige 
antaget trafikförsörjningsprogram utveckla kollektiv-
trafiken för åren 2014–2015 med en maximal utgifts-
ökning på 50 miljoner kronor. Ett ökat kollektivt re-
sande är det övergripande målet där resursutökningen 
möjliggör olika åtgärder som exempelvis trafik- 
utbyggnad, marknadsföring och en prissättning som  
gör kollektivtrafiken attraktiv.

Infrastruktur
Flygtrafik
För utveckling av vår region är tillgången till 
flygplats viktig. Jönköpings kommun har ansva-

ret för Jönköpings flygplats. I överenskommelsen 
med länets kommuner om att Landstinget ska 
vara kollektivtrafikmyndighet, ska Landstinget 
ta ett regionalt medfinansieringsansvar för drif-
ten av Jönköpings flygplats.

INVESTERINGAR
TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

Ersättningsanskaffning 
av två tågfordon till Östgötapendeln 
I december 2010 startade Östgötatrafiken och 
Jönköpings länstrafik direktförbindelser mellan 
Jönköping och Norrköping (Östgötapendeln).  För 
utförande av trafiken har Landstinget finansie-
rat två tåg av modell X 61 och hyr därutöver två 
tåg av samma modell av Östgötatrafiken. Genom 
omläggningar av tågtrafik inom Östgötatrafiken 
kommer möjlighet att hyra inte att finnas för dessa 
tåg och vid slutet av 2014 uppstår en brist på två 
tåg.

För att klara leverans av tåg till tidtabellsskiftet 
i december 2014 har efter beslut i landstingsfull-
mäktige juni 2012 lagts en beställning.

Investeringsutgiften är beräknad till 120 miljoner 
kronor varav viss del erläggs under produktions-
tiden.

Landstingsstyrelsen har att besluta om finansie-
ring/leasing ska ske genom Transitio AB eller om 
tågen ska finansieras genom egna medel.

Tabell 23   Utgiftsramar Trafik och infrastruktur (miljoner kronor).
 
Verksamhet/utgiftsområde     2012 2013 2014
     Utfall Budget Budget

Trafik
Kollektivtrafik     442,0 460,0      506,0                                           
Serviceresor           57,4 176,0                            

Infrastruktur
Jönköpings flygplats     6,0 6,0 6,0                               

Summa trafik och infrastruktur    448,0 523,4 688,0                               
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ALLMÄN REGIONAL UTVECKLING
Näringsliv och turism
ALMI Företagspartner AB
Det övergripande målet för verksamheten är att främja 
utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medel-
stora företag, samt stimulera nyskapande i syfte att 
skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Verk-
samhetens uppgift handlar om affärsutveckling och 
finansiering. Prioriterade projektområden har bland 
annat handlat om att utveckla stora idéer i små före-
tag, 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 moder- 
bolag i en koncern med 19 dotterbolag. Dotter- 
bolaget för Jönköpings län ägs av staten med 51 pro-
cent och Landstinget med 49 procent. Parterna bi-
drar årligen med driftmedel som står i proportion till 
ägarandelarna.

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 växan-
de grenarna och ska även fortsättningsvis uppmärk-
sammas. Ett ökat antal besöksmål bör utvecklas. 

Landstinget och länets kommuner har bildat Små-
lands Turism AB som ska erbjuda kompetens och 
samordning inom turistområdet. Bolaget ska ut-
veckla plattformar för marknadsföring och samver-
kan 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 ak- 
 tiviteter, varor och service så att turistnäringen ökar
• utveckla marknadsföring och försäljning
• erbjuda och medverka till att olika resmål/desti- 
 nationer i regionen, liksom regionen i sin helhet,  
 utvecklas i takt med kunders önskemål och behov.

En avsiktsförklaring har träffats mellan ägarna av 
Smålands Turism och regionförbunden i Södra Små-
land och Kalmar om att bilda ett bolag för den fram-
tida driften av en IT-plattform för marknadsföring 
och bokning. Varumärkesarbete, gemensamma mark-
nadsföringsinsatser och planering av en ny webbplats 
har skett sedan 2010. Under uppbyggnadsfasen av bo-

laget, som beräknas till tre år, ska ägarna finansiera 
verksamheten med vardera en tredjedel. Smålands  
Turisms andel blir cirka 1 miljon kronor/år vilket 
innebär att Landstingets utgiftsram 2014 för närings-
liv och turism utökas med 0,5 miljoner kronor.

Vandringsleder i Småland
I Jönköpings län finns cirka 200 mil vandringsleder 
som till vissa delar är i stort behov av upprustning 
för att attrahera till motion/folkhälsa och för att 
göra länet attraktivt för besökare.

Efter initiativ av Länsstyrelsen och i samråd med 
Smålands Turism, länets kommuner, Regionförbun-
det Jönköpings län och Landstinget har överenskom-
mits att under 2012–2014 genomföra en upprustning 
av cirka 60 mil av vandringslederna. Upprustningen 
beräknas kosta 3,4 miljoner kronor och finansieras till 
hälften av bidrag från landsbygdsprogrammet och res-
terande av Landstinget och Regionförbundet.

Interregional och internationell verksamhet
Internationell samverkan
För en stor och kunskapsintensiv organisation som 
Landstinget är omvärldskontakter och internatio-
nellt erfarenhetsutbyte viktigt för utveckling av 
verksamheten. Inte minst gäller detta hälso- och 
sjukvårdens medverkan och deltagande i internatio-
nella konferenser och samverkan kring forskning. 
Policy och strategi för det internationella arbetet 
antogs av landstingsfullmäktige i september 2011.

Landstingets internationella arbete ska bidra till ut-
veckling och tillväxt i Jönköpings län, men också ha 
sin utgångspunkt att en internationell samverkan 
lägger grund för en social och ekonomisk samman-
hållning i ett ekologiskt uthålligt samhälle.

Landstingets medlemskap och engagemang i Assem-
bly of European Regions – AER ska ge möjlighet till 
påverkan i frågor som rör Landstingets kärnverksam-
het, men också göra länet känt.

Pågående samarbete med vänregionen Alytus i 
Litauen kring införande och utveckling av kvali-
tets- och vårdmodeller inom hälso- och sjukvård 
och tandvård fortsätter under planperioden.

Övrig allmän regional utveckling
Regionala utvecklingsprojekt – Regionförbundet
Regionförbundet Jönköpings län, som bildats tillsam-
mans med länets kommuner, svarar för de regionala 
utvecklingsfrågor som regleras enligt lagen om sam-
verkansorgan (SFS 2002:34). I det regionala utveck-
lingsansvaret för Regionförbundet ingår att samordna 



Tabell 24   Utgiftsramar – allmän regional utveckling (miljoner kronor).
 
Verksamhet/utgiftsområde     2012 2013 2014
     Utfall Budget Budget
                                      
Näringsliv och turism     14,8 15,1 15,9                             
Interregional och internationell verksamhet   2,6 2,7 2,8                          
Övrig allmän regional utveckling    11,3 20,4 20,6                         
Summa allmän regional utveckling    28,7 38,2 39,3                         
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och ta fram en strategi för långsiktig och hållbar ut-
veckling i länet. En regional utvecklingsstrategi (RUS) 
är beslutad och nu pågår arbetet med att skriva hand-
lingsplaner för förverkligandet. Strategin ska fungera 
som underlag för statens planering och insatser, men 
också för regionens eget beslutsfattande.

Landstinget lämnar årligen utvecklingsmedel för 
stöd till infrastrukturprojekt och andra regionala 
projekt, som har till mål att stärka länets konkur-
renskraft och främja en likvärdig utveckling i länet. 
Enligt tidigare beslut anvisar Landstinget upp till 
7,5 miljoner kronor för år 2014. Om Regionförbun-
det inte använder anvisade medel för utvecklings-
projekt under 2013 fullt ut, utbetalas under 2014 
mellanskillnaden upp till 7,5 miljoner kronor.

Utöver utvecklingsmedel för projekt finansierar 
Landstinget genom en årlig medlemsavgift tillsam-
mans med länets kommuner driften av Regionför-
bundets verksamhet. Medlemsavgiften för 2014 är 
för Landstinget 5,8 miljoner kronor och för länets 
kommuner 11,6 miljoner kronor. Efter att riks- 
dagen beslutat om att Landstinget från och med 
2015 övertar det regionala utvecklingsansvaret och 
bildar regionkommun kommer motsvarande resur-
ser att disponeras inom Landstingets organisation.

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 effek-
tivare energianvändning och en växande andel för-
nybar energi. Energimyndigheten ska hjälpa Sverige 
och industrin att uppfylla dessa mål, med lönsamhet 
och stärkt konkurrenskraft som resultat.

Idag finns det tolv regionala energikontor i Sverige 
som får stöd av Energimyndigheten för att
• samordna den kommunala energi- och klimatråd- 
 givningen inom regionen genom nätverksträffar 
 för de kommunala energi- och klimatrådgivarna,  
 kompetensutveckling, gemensamma temasats- 
 ningar, 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.

Inom ramen för Regionförbundets utvecklings-
medel anvisas medel för att finansiera ett regionalt 
energikontor i Jönköpings län. Energikontorets 
namn är EKNS, Energikontor norra Småland. 

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer
Landstinget ger bidrag till politiska ungdomsorgani-
sationer som är verksamma i länet och vars moderparti 
är representerat i landstingsfullmäktige. Bidraget syf-
tar till att främja barn och ungdomars demokratiska 
fostran, genom engagemang och deltagande i sam-
hällsutvecklingen.

Bidrag ges i form av organisations- och verksam-
hetsbidrag.

Bidrag till ungdomsorganisationer
Landstinget ger bidrag till ungdomsorganisationer 
som främjar barn och ungdomars demokratiska 
fostran, genom engagemang i föreningsliv som bi-
drar 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 verk-
samma inom länet kan lämnas till dess distrikts- 
organisation, för administration samt för informa-
tion och utbildning av organisatörer och förtroende-
valda.
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Medarbetare
Landstingets verksamhet utförs dels i egen regi, dels av privata aktörer. I primärvården utfördes i 
september 2013 cirka 75 procent av verksamheten av Landstingets egna vårdcentraler och cirka  
25 procent av vårdcentraler drivna av privata aktörer. Landstingets planering och åtgärder har  
betydelse för hela verksamheten, medan detta avsnitt avseende statistik, mål och handlingsplaner 
främst handlar om medarbetare anställda i Landstingets förvaltningar.

Planeringsförutsättningar
Befolkningens behov är grunden för Landstingets 
verksamhet och medarbetarnas kompetens. För-
måga 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 Landstinget som 
en attraktiv arbetsgivare är utbudet av meningsfulla 
arbetsuppgifter och utvecklande yrken. Även insatser 
för att utveckla medarbetarnas delaktighet, engage-
mang och arbetsglädje bidrar starkt.

Kraven på Landstingets verksamheter kommer att 
vara fortsatt höga och det är en utmaning att kon-

tinuerligt 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 
Landstinget som externt. Kompetensförsörjning 
är av stor vikt för Landstingets verksamheter, både 
på kort och på lång sikt. Förutsättningarna varie-
rar inom länet och det är ibland svårt att rekrytera 
inom vissa specialistområden. Kompetensutveck-
ling och ett kontinuerligt rekryteringsarbete sker 
för att täcka kommande pensionsavgångar, annan  
rörlighet och behov av ny kompetens. Att få till-
gång till läkare, tandläkare, chefer och andra 

Figur 9 Utveckling antal medarbetare per personalgrupp 2003–2012.
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Figur 10 Sjukfrånvaro 2003–2012.
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nyckelkompetenser kräver särskilda rekryterings-
åtgärder.

Utgångspunkter i siffror
Antalet medarbetare inom Landstinget har de senaste 
tio åren ökat med cirka 4 procent eller 400 personer. 
Totalt har Landstinget cirka 10 000 medarbetare – 93 
procent är tillsvidareanställda och 7 procent är viss-
tidsanställda. Dessutom finns 238 timavlönade års- 
arbetare. 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 Landstingets 
största personalgrupper framgår av Figur 9, sidan 
76. Läkarna har procentuellt ökat mest, med nästan 
21 procent. Sjuksköterskor har ökat med 12 pro-
cent och undersköterskor har minskat med drygt  
20 procent. Andra personalgrupper som ökat är 
psykologer, kuratorer, sjukgymnaster och arbets-
terapeuter, som tillsammans har ökat med nästan 
15 procent.

Tjänstgöringsgraden för Landstingets medarbetare  
är 93,7 procent, rikssnittet för landstingssektorn är 
95,4 procent. Det är skillnader mellan kvinnors och 
mäns tjänstgöringsgrad; 92,9 procent för kvinnor och 
97,1 procent för män. Medelåldern bland medarbe-

tarna är 47,7 år. Knappt 300 medarbetare, eller cirka 
3 procent, går i pension varje år de närmaste tio åren.

Landstinget har under flera år haft målet att minska 
sjukfrånvaron. Det har framgångsrikt uppfyllts och 
2012 var sjukfrånvaron 3,6 procent. Se Figur 10. 
Sjukfrånvaron för kvinnor var 3,9 procent och för 
män 2,3 procent.

2010 infördes ett nytt mål med syftet att även 
fokusera på friska medarbetare. Det nya målet 
mäter hur stor andel av Landstingets medarbe-
tare som har högst fem sjukdagar per år. Målet på 
minst 66 procent friska medarbetare under 2012 
blev nästan uppfyllt, Landstinget totalt hade en 
frisknärvaro på 65 procent. Frisknärvaron för 
kvinnor var 62 procent och för män 77 procent.

Landstinget hade för 2012 en personalomsätt-
ning på 9,1 procent, vilket innebar att drygt 
800 medarbetare avslutade sin anställning. Den 
höga personalomsättningen beror på att ansvaret 
för hemsjukvården togs över av länets kommu-
ner. Det är drygt 200 personer som gick över till 
kommunerna. Knappt 300 är pensioneringar och 
resten är egna uppsägningar. Personalomsätt-
ningen skiljer sig åt i olika yrkesgrupper. Högst 
personalomsättning har tandläkare, teknisk per-
sonal och arbetsterapeuter. Se Figur 11, sidan 78.
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Framgångsfaktorer Attraktiv arbetsplats
                                     
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011  Resultat 2012                

Medarbetarsamtal  Heroma Minst 90 % av alla 84 % 88 %
  anställda kvinnor 
  och män ska ha  
  medarbetarsamtal
                      

Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaro ska  3,5 %     3,6 %
  inte överstiga 3,5  % 
  För kvinnor inte över-
  stiga 3,7 % och för 
  män inte överstiga 
  2,3 %. 
                                      

Personalhälsa Heroma Frisknärvaron 67 %     65 %
  Andelen med högst
  5 dagars sjukfrån-
  varo ska överstiga 66 %
  för kvinnor och män
                                

Kompetens- Heroma Minst 90 % av alla 64 %      72 %
  kvinnor och män       
utvecklingsplan  ska ha en dokumenterad
  kompetensutvecklings-
  plan
                                  

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare. 

Figur 11 Personalomsättning per yrkesgrupp andra halvåret 2012 – första halvåret 2013. 
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Handlingsplan
Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i följande 
fokusområden:
• Kompetensförsörjning
• Arbetsmiljö och hälsa
• 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 kompetensförsörj-
ning; att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla 
och behålla samt avveckla medarbetare.

Inom ett antal av läkarspecialiteterna finns vakanser 
som i vissa fall speglar en nationell brist. Utveck-
lingen av AT- och ST-verksamheten ska fortsätta 
och utgör grunden för försörjningen av specialist- 
utbildade läkare. Det är angeläget att fler ges möj-
lighet att i nära anslutning till läkarexamen få till-
gång till AT-tjänstgöring. Under 2013 har antalet 
AT-tjänster utökats. De verksamheter och speciali-
teter där det råder brist behöver särskilt uppmärk-
sammas när det gäller försörjning av ST-läkare.  
Positivt är att antalet ST-läkare ökat under senare  
år. En stor del av ökningen har skett i primär- 
vården.

Landstingets kostnader för bemanningsföretag 
har ökat kraftigt under senare år och målet är att 
minska kostnaderna under planperioden. Strategi 
och handlingsplan för att begränsa beroendet har 

utarbetats och beslutats. Handlingsplanen inne-
håller arbetsområden som rör kort- och långsik-
tig kompetensförsörjning, utvidgat samarbete 
med högskolor, kapacitets- och resursplanering, 
kompetensöverföring och åtgärder för att upprätt-
hålla en restriktivitet inför att anlita bemannings- 
företag. 

Fortsatt rekrytering av AT- och ST- läkare, färdiga 
specialister och överläkare behöver kompletteras 
med rekryteringsinsatser i utlandet. Det behöver 
utarbetas koncept för att främja rekrytering och 
introduktion av svenskar som studerar till läkare 
utomlands. För läkare som rekryteras från andra 
länder erbjuds utbildning i både sjukvårdssvenska 
och kunskaper i det svenska sjukvårdssystemet.

Vad gäller sjuksköterskor är det fortsatt ange- 
läget att intressera för och stödja vidareutbildning 
till specialistsjuksköterska för att säkra framtida 
behov av kompetens. För att säkra handledning 
för dessa studenter måste magisterutbildade sjuk- 
sköterskor finnas i vår egen verksamhet.

Rekrytering av tandläkare fortsätter. En viktig 
målgrupp är nyutexaminerade tandläkare, men 
det kan även behövas fortsatta rekryteringsinsatser  
utomlands.

Psykologer är en yrkesgrupp där rekryterings- 
åtgärder krävs. Landstinget behöver rekrytera 
både legitimerade psykologer och PTP-psyko-
loger. PTP-psykologerna deltar i ett landstings-

Framgångsfaktorer Attraktiv arbetsplats
                                     
Systemmätetal Mätmetod Mål 2014 Resultat 2011  Resultat 2012                

Chef- och ledarskap Fråga till respektive Alla nyanställda chefer  Nytt mått 2013     Nytt mått 2013
 förvaltning ska under året ha  
  deltagit i aktiviteter 
  som ger stöd i chefs-
  rollen och skapar 
  förutsättningar för 
  kontinuerligt 
  förbättrings- och 
  utvecklingsarbete 
  i verksamheten. 
  Aktiviteter som i första 
  hand avses är intro-
  duktion, utbildningar, 
  utvecklingsprogram.
                                  

Begränsa beroendet  Ekonomisystemet Halvering av kostnader 90 miljoner kronor     97 miljoner kronor
av bemanningsföretag  i förhållande till år 2011
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gemensamt utvecklingsprogram. En bra start i 
yrkeslivet ökar möjligheterna för att den färdiga 
psykologen arbetar vidare inom Landstinget.

Chef- och ledarskap är en nyckelkompetens i alla 
verksamheter för att leda verksamheten och ta till-
vara alla medarbetares kompetenser. Det är därför 
viktigt att fortsätta utveckla Landstingets ledar-
utveckling och chefsförsörjning.

Medarbetare med magister- och masterutbildningar 
i vår verksamhet är viktiga för att kunna handleda 
studenter och medarbetare som vidareutbildar sig. 
Landstinget har cirka 100 medarbetare som dispu-
terat. De senaste åren har över 100 vetenskapliga 
artiklar per år publicerats. Fortsatt satsning på forsk-
ning är viktig för både rekrytering och kompetens-
utveckling.

Utveckling
En ständigt pågående utveckling inom Landstingets 
verksamheter gör det viktigt att kontinuerligt inte-
grera och omsätta ny kunskap och nya teknologier. En 
utmaning är att på bästa sätt ta tillvara den samlade 
kompetensen. Det behövs öppenhet för nya arbets-
former, flexibla arbetssätt och ny kompetens.

Landstingets verksamhet blir alltmer integrerad med 
andra verksamheter, till exempel kommunerna, vilket  
ställer höga krav på medarbetarnas samverkans- 
förmåga. Teamarbete och samarbete mellan olika  
yrkesgrupper är viktigt för att möta invånarnas behov. 
Varje medarbetare, team och arbetsplats ska ha förut-
sättningar för att klara sina arbetsuppgifter på bästa 
möjliga sätt. Det kräver planering och åtgärder för att 
kompetens, engagemang och delaktighet kontinuer-
ligt upprätthålls och utvecklas.

Ökade krav på säkerhet och avancerad teknik höjer 
kraven på utbildning och träning. Inom hälso- och 
sjukvården är Metodikum en länsgemensam verk-
samhet som stödjer medarbetarnas möjligheter att 
träna sina färdigheter. Inom verksamheten kopp-
las också studenter och nyanställda till träning för 
metoder eller teamsituationer kring patienten.

Det finns behov av ett landstingsgemensamt kom-
petenshanteringssystem med interaktiva utbild-
ningar. Under 2013 har ett projekt startats för att 
utveckla ett utbildningsstöd som ska vara i drift 
under 2014.

Behov finns också av stöd för kompetensplanering 
för att säkra att utveckling och insatser inriktas 
mot verksamhetens uppdrag och mål. Modell för 

att beskriva och dokumentera kompetensbehov 
ska utarbetas.

Det centrala anslaget för kompetensutveckling fi-
nansierar prioriterade vidareutbildningar för olika 
yrkesgrupper. Anslaget är ett komplement till de 
insatser som respektive förvaltning ansvarar för. 
Anslaget för 2014 planeras att i huvudsak användas 
för vidareutbildningar av specialistsjuksköterskor, 
handledarutbildning för verksamhetsförlagd ut-
bildning, utbildning i svenska för utländska läkare 
och för masterprogram i kvalitetsförbättring.

Samverkan mellan Landstinget, universitet och hög-
skolor behöver fortsätta utvecklas för att tillgodose 
kompetensbehov av framförallt specialistutbildade 
sjuksköterskor, men även för andra professioners  
behov.

För elever och studenter är verksamhetsförlagd ut-
bildning under studietiden av betydelse. Kontinu-
erlig samverkan med utbildningsanordnare skapar 
förutsättningar för integration av teori och praktik 
som studenterna behöver. Viktiga komponenter i 
arbetet med studenter och elever är interprofes-
sionellt lärande, förbättringskunskap, god hand-
ledarkompetens och positivt lärandeklimat.

Landstingets kunskapsintensiva verksamhet, där 
forskning är en naturlig del i verksamheten, med-
för ökade krav på medarbetarnas kompetens att 
kontinuerligt bevaka, bedöma och selektera det 
ständiga flödet av ny kunskap.

För att öka möjligheterna att säkra framtida behov 
av kompetens har ett samarbete kring kompetens-
försörjning inletts mellan landstingen i den syd-
östra sjukvårdsregionen.

Arbetsområden i fokus:
• Marknadsföring av Landstinget som en attrak- 
 tiv arbetsgivare.
• Rekryteringsinsatser gentemot nyckelkompetenser.
• Utveckla koncept för att främja rekrytering av  
 svenskar som studerar till läkare utomlands.
• Erbjuda PTP-psykologer anställning.
• Utveckla samarbetet med universitet och hög- 
 skolor i regionen för att tillgodose kompetens- 
 behov av grund och specialistutbildningar.
• Samarbeta med utbildningsanordnare för att ta 
 emot elever och studenter, till exempel i verk- 
 samhetsförlagd utbildning.
• Utbildning och handledning i mikrosystem och  
 tvärprofessionellt arbetssätt, mätningar och  
 ledarskap.



MEDARBETARE

81 

• Utveckling av stöd för e-lärande och kompetens- 
 planering.
• Möjlighet att bedriva verksamhetsanknuten forsk- 
 ning.

Hälsa och arbetsmiljö
Landstinget ska arbeta aktivt med arbetsmiljö och 
hälsa genom hälsofrämjande, förebyggande och 
rehabiliterande insatser. I en god arbetsmiljö ut-
vecklas och motiveras medarbetarna, vilket också 
bidrar till att stärka bilden av Landstinget som en 
attraktiv arbetsgivare.

Landstinget ingår i nationella nätverket Hälso-
främjande sjukvård där ett av fyra perspektiv är 
medarbetarperspektivet – Hälsofrämjande arbets-
plats. Det utgår från en helhetssyn på faktorer som 
skapar god hälsa på individ-, grupp- och organisa-
tionsnivå. Under 2013 gavs ett stöd motsvarande 
8 miljoner för att stimulera det hälsofrämjande 
arbetet och anordna olika aktiviteter. Genom att 
fokusera på hälso- och friskfaktorer ökar möjlig-
heterna att få hälsosamma arbetsplatser med med-
arbetare som upplever god hälsa. Arbetet med 
hälsofrämjande arbetsplatser ska bedrivas även 
fortsättningsvis och ingå som en naturlig del i  
det systematiska arbetsmiljöarbetet.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedöm-
ningar, åtgärder och uppföljningar av arbetsmiljön 
ske regelbundet, så att ohälsa och olycksfall i arbe-
tet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö 
uppnås. Det är möjligt för alla enheter att årligen 
genomföra en lokalt anpassad undersökning, Mini-
Dialogen, för att följa upp fysiska och psykosociala 
arbetsmiljöförhållanden.

Målet med all rehabilitering är att medarbetare 
i första hand ska kunna återgå till sina ordina-
rie arbeten. Genom att tidigt uppmärksamma 
signaler om ohälsa och aktivt arbeta utifrån 
Landstingets rehabiliteringsprocess, skapas goda 
förutsättningar för en fortsatt låg sjukfrånvaro. 
Rehabiliteringsprocessen har under 2013 genom-
gått en översyn där förbättringsområden iden-
tifierats. En del i förbättringen är att införa ett  
administrativt IT-stöd för rehabilitering.

Landstingets interna företagshälsovård – arbets-
miljöenheten – 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:
• Utveckla och förankra det hälsofrämjande arbetet.
• Ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
• Dialogen och MiniDialogen.
• Rehabiliteringsarbete och införa ett administra- 
 tivt IT-stöd för rehabilitering.

Chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på 
Landstingets grundläggande värderingar. Lands-
tingets chefspolicy ger vägledning och stöd för alla 
chefer. Med fokus på invånarnas behov ska chefen 
verka för medarbetares kompetensutveckling, arbets-
tillfredsställelse och ständiga förbättringar. Som  
chef har man ett helhetsansvar för sin verksamhet 
och att nå uppsatta mål.

Landstinget har drygt 500 chefer på olika nivåer. 
Ett kontinuerligt rekryteringsbehov kommer att 
finnas under planperioden. Internt rekryterade 
chefer har kunskap om verksamheten, organisa-
tionen och kulturen. Att bli chef är också en möj-
lig intern karriärväg. Samtidigt är det positivt att 
rekrytera externt eftersom kunskaper, nya synsätt 
och erfarenheter då tillförs verksamheten.

Rekrytering av chefer är en strategiskt viktig uppgift. 
Arbetet ska fortsätta med att identifiera medarbetare 
som är intresserade och kan utvecklas till bra chefer, 
stödja dem att söka chefsuppdrag, introducera dem då 
de är nya som chefer och främja deras utveckling.

Det är arbetsgivaren som skapar förutsättningar för 
chefer att fullgöra sina uppdrag. Chefer på alla nivåer 
ska ges möjlighet till utbildnings- och utvecklings-
insatser. 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 nät-
verk.

Särskilda program för AT- och ST-läkare genom-
förs. Programmen syftar till system och ledar-
förståelse. Viktiga områden är medarbetar- och 
ledarskap, etik, kvalitet- och utvecklingsarbete.

Under hösten 2012 startade pilotutbildningen ST-
ledarskap med syfte att ge fördjupad förståelse och 
motivation för chef och ledarskap. Utbildningen 
föll väl ut och planeras fortsätta.
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I takt med att verksamheten utvecklas ställs också 
höga krav på chefsrollen och ständig utveckling av 
den. I chefspolicyn finns uttalade krav, förvänt-
ningar och stöd för rollen som chef. Det är viktigt 
att fortsätta att utveckla stöd- och utbildnings-
verksamheten så att dagens och morgondagens 
chefer ges så goda förutsättningar som möjligt att 
vara framgångsrika i sina uppdrag.

Arbetsområden i fokus:
• Identifiera och stödja medarbetare till chef- och  
 ledarskap.
• Utveckling av introduktion, stöd, program och 
 utbildning till nya och befintliga chefer.

Delaktiga och engagerade medarbetare
En viktig framgångsfaktor för att Landstinget ska 
nå sina mål är att ha delaktiga och engagerade med-
arbetare i verksamheten. Det förutsätter ett öppet 
arbetsklimat med möjligheter till inflytande, ut-
veckling och delaktighet. Alla medarbetare ska ha 
möjlighet att vara med och påverka de frågor man 
berörs av. Samverkan sker med medarbetare ge-
nom medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar samt 
med fackliga organisationer i samverkansgrupper. I 
Landstingets medarbetarpolicy uttrycks att med-
arbetare förväntas använda och utveckla sin kom-
petens, bidra till ett öppet arbetsklimat och ett  
välfungerande samarbete.

Medarbetarsamtalet syftar till att skapa delaktig-
het och engagemang för att förbättra verksam-
heten. 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.

Dialogen, Landstingets medarbetarundersökning, 
är ett verktyg i det kontinuerligt pågående arbetet  
kring medarbetarnas och chefernas utveckling av 
sin arbetssituation. Bearbetningen av resultatet 
ska integreras i verksamhetens utvecklings- och 
förbättringsarbete. Under hösten 2013 genomförs 
Dialogen. Genom att följa upp medarbetarnas 
uppfattning om arbetsmiljö, ledarskap och arbets-
situation skapas ett underlag för fortsatt analys 
av styrkor och svagheter samt handlingsplaner av 
prioriterade förbättringsområden. 

Arbetsområden i fokus:
• Dialogen 2013.
• Medarbetarsamtal och individuella kompetens- 
 utvecklingsplaner.

Likabehandling och anställningsvillkor
Arbetet för likabehandling utgår från den grund-
läggande principen om människors lika värde.  
Det krävs ett målinriktat arbete för att främja lika 
rättigheter och möjligheter inom områdena arbets-
förhållanden, rekrytering, lönefrågor och jämställd-
het. Landstinget ska kännetecknas av den mång-
fald som finns i samhället och bedriva arbete för 
likabehandling med ett syfte att stärka bilden av 
Landstinget som en attraktiv arbetsgivare.

Jämställdhetsplaner ska finnas för respektive förvalt-
ning. De upprättas för tre år, utvärderas och revideras 
årligen. Landstingets gemensamma jämställdhets-
mål ingår i alla förvaltningars jämställdhetsplan med 
respektive förvaltnings specifika mål. De gemen-
samma målen följs upp och redovisas tillsammans 
med övriga aktiviteter inom jämställdhetsområdet i 
det landstingsövergripande jämställdhetsbokslutet.

Gemensamma jämställdhetsmål för 2014:
• Främja en jämn könsfördelning inom olika  
 yrkesgrupper och befattningar.
• Minska andelen anställda med ofrivillig deltids- 
 anställning.
• 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 kun-
skaper i verksamheten. Rekryteringsarbetet ska 
bedrivas så att ingen sökande diskrimineras på 
grund av utformning av annonser eller vid urval 
och intervjuer. Under tre år har en miljon kro-
nor per år avsatts för att underlätta anställning av 
personer med funktionsnedsättning och säker-
ställa att deras kompetens tas tillvara. Arbetet som 
gjorts tillsammans med Arbetsförmedlingen har 
varit framgångsrikt och lett till att 17 personer,  
varav fem med tillsvidareanställning för när- 
varande arbetar i verksamheten. En miljon kronor 
årligen avsätts även i fortsättningen.

Innan nyanställning sker är inriktningen att med- 
arbetare med ofrivillig deltidsanställning ska er- 
bjudas höjd tjänstgöringsgrad. Vid årsskiftet 
2012–2013 fanns cirka 300 medarbetare som  
önskar högre tjänstgöringsgrad. Målet är att  
kunna tillgodose önskemålen så att antalet som 
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önskar högre tjänstgöringsgrad halveras under 
planperioden.

I Landstinget råder nolltolerans mot diskrimine-
ring, kränkningar och trakasserier. Policyn mot 
kränkande särbehandling och trakasserier utifrån 
ett förebyggande perspektiv ska tas upp årligen på 
arbetsplatsträffar.

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 löne-
kartläggningen 2013 kommer handlingsplanen att 
följas upp. De grupper som behöver prioriteras för  
att uppnå jämställda löner är några av de kvinno-
dominerade yrkesgrupperna i vården med medellång 
högskoleutbildning. De med specialistfunktion be-
höver särskilt uppmärksammas. Lönekartläggningen  
ska också användas i utbildningssyfte för löne- 
sättande chefer för att klargöra den befintliga löne-
strukturen mellan kvinnor och män. Genom reflek- 
tionsfrågor ska chefer medvetandegöras om de  
fallgropar som finns kopplade till genusperspektivet.

Landstinget fortsätter sin lönepolitik med konkur-
renskraftiga löner som kan hävda sig mot mark-
naden. 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. Den decen-
traliserade förhandlingsmodellen har varit fram-
gångsrik och speglar den mognad som utvecklats 
inom Landstinget. Chefer kommer att få fortsatt 
stöd och utbildning i lönebildningsfrågor.

Det är angeläget med god förmåga att ställa om 
verksamheten för att upprätthålla balans mellan 
uppdrag, personalkostnader och ekonomiska ramar.  
Verksamheternas anpassning till befintliga budget- 
ramar fortsätter. Behovet av att minska kost-
naderna förstärks av väntade förändringar i det 
kommunala utjämningssystemet. Dessutom blir 
omställningsåtgärder nödvändiga, kopplade till 
förändringar i verksamheten på grund av nya be-
hov, effektiviseringar och utveckling. Samman- 
taget finns därför ett omställningsbehov under 
hela planperioden.

För att möta invånarnas behov krävs ökad flexi-
bilitet och effektiv planering av arbetstider och 
arbetstidsförläggning. Utifrån ett utökat vårdval 
inom specialiserad sjukvård behöver samverkan 
och samarbete över de traditionella gränserna ut-
vecklas ytterligare.

Arbetsområden i fokus:
• Utveckling av lönebildningen som styrmedel för  
 verksamhetsresultat och konkurrenskraft
• Förmåga att bedriva ett ändamålsenligt omställ- 
 ningsarbete.
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Tabell 25   Resultatbudget.
 
    Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016
                                      
Verksamhetens intäkter     1 945 1 864 1 897 1 938                             
Verksamhetens kostnader    -9 809 -10 167 -10 404 -10 765                         
Avskrivningar    -335 -348 -365 -381                         
Verksamhetens nettokostnad   -8 199 -8 651 -8 882 -9 208                              
    
Skatteintäkter    6 581 7 080 7 368 7 751                                  
Kommunal utjämning och statsbidrag   1 992 1 963 1 882 1 797                              
    
Finansiella intäkter    230 182 182 184                               
Finansiella kostnader    -259 -232 -232 -234                               
    
Årets Resultat    345 342 318 290                                  
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Finansiell plan
Landstingets finansiella målsättning är att över konjunkturcyklar uppnå ett finansiellt överskott på  
2 procent av skatteintäkter och statsbidrag samt att investeringar ska finansieras med egna medel.

Resultatbudget
Resultatbudgeten omfattar verksamhetsföränd-
ringar som redovisats i tidigare avsnitt.  Pris- och 
löneförändringar liksom förändringar i skatte- 
intäkter och kommunal utjämning för åren  
2014–2016 är baserade på Sveriges Kommuner 
och Landstings bedömningar.



87

FINANSIELL PLAN

Tabell 26   Driftbudget.
 
Huvudområden/delområden      2013 2014  
                                    
Hälso- och sjukvård                                           
Primärvård      1 558,1 1 582,3                                
Specialiserad somatisk vård      4 402,4 4 623,3                              
Specialiserad psykiatrisk vård     709,1 730,6                             
Tandvård      229,1 228,1                            
Övrig hälso- och sjukvård      342,9 407,7                          
Hälso- och sjukvårdens andel av gemensamma kostnader   162,4 130,7                          
Politisk verksamhet avseende hälso- och sjukvård    35,6 35,5                         
Summa hälso- och sjukvård      7 439,6 7 738,2                                       
  
Regional utveckling  
Utbildning      36,2 37,2                          
Kultur      126,6 128,9                          
Trafik och infrastruktur      523,4 688,0                       
Allmän regional utveckling      38,3 39,3                        
Regional utvecklings andel av gemensamma kostnader    14,7 15,2                    
Politisk verksamhet avseende regional utveckling    3,2 4,2                       
Summa regional utveckling      742,4 912,8                         
  
Summa verksamhetens nettokostnad     8 182,0 8 651,0                         

Tabell 27   Finansieringsbudget (kassaflödesrapport), miljoner kronor.
 
    Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016
                                                      
Den löpande verksamheten    
Årets resultat    345 342 318 290                            
- ej resultatförd RIPS-avsättning   -719                            
Avskrivningar    335 348 366 382                         
Avsättningar (netto)    835 164 107 121                           
Rörelsekapitalförändring    124 115 -42 4                          
Kassaflöde från löpande verksamhet   920          969 749 797                         
    
Investeringsverksamhet    -420 -640 -580 -620                             
    
Förändring likvida medel – kassaflöde   500 329 169 177                            
    
Ökning avsättning    -835 -164 -107 -121                          
Rörelsekapitalförändring    -124 -115 45 -4                          
Egenfinansiering av investeringar   -459 50 104 52                              

Verksamhetsbudget 
– (verksamhetens nettokostnad)
Verksamhetens nettokostnad som för 2014 bud-
geteras till 8 651 miljoner kronor disponeras med 
följande verksamhetsfördelning

Finansieringsbudget 
(egenfinansiering av investeringar)
Egenfinansiering av investeringar kan uppnås 
under hela planperioden då årets resultat tillsam-
mans med avskrivningar är större eller lika med 
beräknat investeringsvolym.



Tabell 28   Investeringsbudget (miljoner kronor).
 
    Beräknad Beräknad Beräknad Beräknad
    utbetalning utbetalning utbetalning utbetalning 
    2013 2014 2015 2016
                                                      
Inventarier      
Inventarier       160 160 160                        
IT-system     60 60 60                           

Fastigheter      420 360 400                           
 
Summa investeringsutgifter    420 640 580 620                              
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Tabell 29   Balansräkning.
 
    Prognos Budget Plan Plan
    2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31
                                                                
Tillgångar    
Anläggningstillgångar    3 541 3 829 4 039 4 273                               
Omsättningstillgångar    6 010 6 228  6 397 6 574                            
– varav finansiella omsättningstillgångar   5 183 5 512 5 681 5 858                         
Summa    9 551 10 057 10 436 10 847                          

Eget kapital, avsättningar och skulder    
Eget kapital:    -906 -564 -246 44                            
Avsättningar (pensioner)    8 299 8 463 8 570 8 691                        
Skulder    2 158 2 158 2 112 2 112                        
Summa     9 551 10 057 10 436 10 847                              

Tabell 30   Finansiella nyckeltal, procent.
 
   Utfall Prognos Prognos Prognos Prognos
   2012 2013 2014    2015   2016                          
                                   
Resultat i förhållande till skatt och statsbidrag 4,3 4,4 3,8 3,4 3,0                          
Nettokostnadsförändring   4,6 0,2 4,3 2,7 3,7                        
Skatteintäkter och bidrag/utjämning  4,7 -0,1 5,5 2,3 3,2                          
Soliditet   -6 -9 -6 -2 0                            

År 2013 skatteväxlas hemsjukvård med cirka 257 miljoner kronor.   
   

Investeringsbudget
Som beskrivs i kapitlet ”Landstingsfullmäktiges 
direktiv till landstingsstyrelsen” har styrelsen att 
fatta beslut om investering inom de ramar som här 
redovisas. 
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LANDSTINGSFULLMÄKTIGES DIREKTIV TILL LANDSTINGSSTYRELSEN FÖR BUDGET 2014

Landstingsfullmäktiges 
direktiv till landstingsstyrelsen 
för budget 2014
Budgetens uppgift
Ettårsbudgeten består av två delar.

Den ena delen behandlas i denna budget och fler-
årsplan. Den anger Landstingets åtagande, det vill 
säga hur Landstingets resurser skatteintäkter och 
bidraget för kommunalekonomisk utjämning med 
mera fördelas på olika verksamhetsområden. För 
varje verksamhetsområde beskrivs vilken omfatt-
ning verksamheten ska ha under budgetåret och 
vilka förändringar som ska ske.

Den andra delen omfattar den verksamhet som  
bedrivs i Landstingets egen regi och innebär fast-
ställande av förvaltningsbudgetar med tydligt resul-
tatansvar. I förvaltningsbudgetarna konkretiseras 
verksamhetsåtagandet och grunder för finansiering 
av olika verksamheter inom förvaltningen. För-
valtningsbudgetar fastställs av landstingsstyrelsen 
i december utifrån landstingsfullmäktiges beslut i 
november.

Förvaltningsbudgetar
Landstingsstyrelsen ska senast i december 2013 
fastställa förvaltningsbudgetar för den verksamhet 
som Landstinget driver i egen regi.

Landstingsstyrelsens beslut om förvaltningsbudgetar 
ska utgå från följande principer:

Verksamhetsutveckling
I förvaltningsbudget ska respektive förvaltnings upp-
drag konkretiseras utifrån i budgeten beskrivna mål.

Ersättning
I förvaltningsbudget ska landstingsstyrelsen ange 
vilka grunder för ersättning till förvaltningen som 
gäller.

Löner/priser
Landstingsfullmäktiges utgiftsramar som ska ligga 
till grund för ersättning har beaktat förväntad pris- 
och löneutveckling.

Avgifter/priser
Avgifter /priser för hälso-och sjukvård, tandvård, 
kultur och kollektivtrafik redovisas i bilagor.

Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas förutom i 
bilaga även på Landstingets intranät.  De vanligaste 
avgifterna och nivå på högkostnadsskydd framgår 
av Tabell 31, sidan 91.

Om landstingsstyrelsen bedömer behov av att  
under året förändra avgifter ska dessa förändringar 
föreläggas landstingsfullmäktige för beslut. Beslut  
om tillfälliga prisförändringar/erbjudanden inom 
kollektivtrafik och folktandvård kan fattas av 
landstingsstyrelsen.

Kapitalkostnader – investeringar
Kapitalkostnader för inventarier ska finansieras inom 
verksamhets driftersättning.

Ökade lokalkostnader till följd av fastighetsinves-
tering ska som huvudprincip finansieras inom den 
driftersättning som verksamheten erhåller. Lands-
tingsstyrelsen kan om särskilda skäl föreligger göra 
avsteg från denna princip och i stället reglera en 
ökad kapitalkostnad genom ersättning till förvalt-
ningen Landstingsfastigheter. Finansiering ska då 
ske genom anslaget för tillkommande avskrivnings-
kostnader.

Investeringar
Utifrån finansiell målsättning om egenfinansiering 
av investeringar har landstingsstyrelsen att god-
känna investeringsutgifter som tillsammans med 
utbetalningar för tidigare beslutade investeringar 
inte överstiger 600 miljoner kronor.

Inventarier
Investeringsplan för köp av inventarier/utrustning ska 
omfatta objekt vars á-pris överstiger 22 000 kronor  
(ett halvt prisbasbelopp) och som har en ekonomisk 
livslängd på mer än tre år.
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Landstingsstyrelsen ska i förvaltningsbudgetar ange 
investeringsprogram för respektive förvaltning.

Fastigheter
Under respektive verksamhetsavsnitt anges vilka fast-
ighetsobjekt som fullmäktige prioriterar för genom-
förande.  Landstingsstyrelsen har att för dessa objekt 
att fatta beslut utgiftsram samt upphandla och genom-
föra investeringen. Beslut ska anmälas till landstings-
fullmäktige.

Vid ombyggnad av befintliga anläggningar ska ut-
giften betraktas som investering enbart om tillgång-
ens 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 fastighets-
underhåll. Begränsade utgifter (lägre än 0,4 miljoner 
kronor) ska direktavskrivas. 

Ram för oförutsedda utgifter med mera
Landstingsfullmäktige anvisar i budget följande 
ramar som landstingsstyrelsen har att fatta beslut 
om.

• Ökade kapitalkostnader vid fastighetsinvesteringar  
 vilka inte kan finansieras inom anvisade ramar för  
 verksamheten 10 miljoner kronor
• Oförutsett 30 miljoner kronor.

Uppföljning
För att säkerställa att verksamheten utvecklas mot 
de mål som beslutas i budget och flerårsplanen, ska 
landstingsstyrelsen i två delårsrapporter (tertial 1 
och 2) samt i årsredovisningen återrapportera ut-
fall till landstingsfullmäktige.

Landstingsstyrelsen ska efter slutförd investering 
upprätta en slutredovisning för investeringsobjekt 
överstigande 5 miljoner kronor. I slutredovisning 
görs en avstämning mot budget av såväl ekonomiska 
som kvalitetsmässig effekter av investeringen.
 

                                

Tabell 31   Avgifter i vården.
 
Avgiftstyp       (kronor)                             

Sjukvård/hälsovård – öppenvård 
Läkarbesök vårdcentral       150                             
Läkarbesök sjukhus/specialist      300                          
Läkarbesök jourcentral/hemmet      300                          
Besök annan personalkategori      100                        
Avgift för sent återbud motsvarar avgift för avsett besök                           
Vaccination, gynekologisk hälsokontroll,  mammografi och aortascreening 1     100                        

Sjukvård/hälsovård – slutenvård 
Dygnsavgift (vårddygn 1–10 per vårdtillfälle)     100                            
Dygnsavgift (efter 10 vårddygn per vårdtillfälle)      80                        

Sjukresor – egenavgift (enkel resa)  
-  taxi       100                           

Högkostnadsskydd  
- sjukvård – maxbelopp under tolv månader     1 100                      
- läkemedel        2 200                   
- sjukresor, maxbelopp under tolv månader     1 200                            

1 Exklusive barnvaccinationer, och influensavaccination till riskgrupper och 65 år äldre där vaccination är avgiftsfri. Högkostnadsskydd gäller inte.
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Aneby
1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11

12
13
14
15

16

17

Beskrivning av hur kommunerna ligger till i jämförelse med genomsnittet för länet eller riket för 17 hälsotal.

Så här läser du figuren: Den röda ringen visar riks- eller länsgenomsnittet (=värde 1). Ligger kommunens siffra utanför ring-
en ligger kommunen sämre till jämfört med genomsnittet, ligger den innanför ligger kommunen bättre till. Ett värde över 1 
anger hur mycket sämre kommunen ligger till jämfört med genomsnittet. Exempel: Ett värde på 1,2 = 20 procent sämre. Ett 
värde under 1 anger hur mycket bättre man ligger till. Exempel: Ett värde på 0,8 = 20 procent bättre. 

De lokala hälsotalen publiceras även på Landstingets webbplats www.lj.se

Bilaga. Lokala hälsotal
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Eksjö
1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1
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3
4
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7
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0,3

0,6

0,9
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1,8

Gislaved
1
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910

11
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17

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10
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0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

Gnosjö
1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1

2

3
4
5
6
7

8
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0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

Habo
1

2

3

4

5
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7

8

910

11
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13
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15
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17

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11
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0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

Jönköping
1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11

12
13
14
15

16

17

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

Mullsjö
1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11

12
13
14
15

16

17

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8
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Nässjö
1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11

12
13
14
15

16

17

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

Sävsjö
1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11

12
13
14
15

16

17

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

Tranås
1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11

12
13
14
15

16

17

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

Vaggeryd
1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11

12
13
14
15

16

17

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

Vetlanda
1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11

12
13
14
15

16

17

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

Värnamo
1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11

12
13
14
15

16

17

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8
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