
 

YTTRANDE 1(2) 

2018-10-23 RJL2018/1821      

  

     
     
Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057 
   

                      
                      

Finansdepartementet 
      
            
 

YTTRANDE - Med tillit växer 
handlingsutrymmet (SOU 2018:47)    
och En lärande tillsyn (SOU 2018:48)  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över huvudbetänkandena 
Med tillit växer handlingsutrymmet och En lärande tillsyn . 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har sedan många år arbetat med en värdegrund som 
stämmer väl överens med tillitsdelegationens rekommendationer och förslag och 
ser överlag positivt på rekommendationer och förslag. Kompletterande synpunkter  
framförs i yttrandet.  

Synpunkter på förslagen 
Region Jönköpings län har sedan många år arbetat utifrån sin vision och 
värderingsgrund. Det innebär bland annat arbete med personcentrerad vård, 
delaktighet, ledarskap, mikrosystem, faktabaserade beslut, processutveckling och 
ständiga förbättringar både i verksamhet, ledning och styrning. Tillits-
delegationens arbete har följts med intresse och vi har tagit emot besök och även 
haft andra kontakter.  
 
Region Jönköpings län ser mycket positivt på beskrivningen av tillitsbaserad 
styrning och de sju principerna för styrning och ledning liksom på huvuddelen av 
rekommendationer och förslag i huvudbetänkandet och vill framföra följande.  
 
Region Jönköpings län ser särskilt positivt på förslagen om  
- medfinansiering av forskning, utveckling och innovation 
- stärkt samverkan mellan lärosätena och verksamheter inom hälso- och sjukvård 
 skola och omsorg 
- att den statliga tillsynen ska vara situations- och verksamhetsanpassad och att 
även arbetsmiljöområdet bör inkluderas 
 
Region Jönköpings län vill också lyfta fram förslaget om kontinuerlig 
systemanalys av statens styrning av välfärdssektorn. De senaste åren har vi sett en 
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alltmer detaljerad styrning genom riktade statsbidrag och ser positivt på en 
utveckling med en mer tillitsbaserad styrning. 
 
- Betänkandet hanterar invånare som kunder/patienter/elever etc. Region 
Jönköpings län skulle gärna se att betydelsen av tillit i förhållandet 
invånare/medborgare och de demokratiskt styrda organisationerna i samhället fick 
ett större utrymme. 
 
- Region Jönköpings län anser även att vikten av invånarnas tillit till 
välfärdstjänsterna bör få mer utrymme genom att så väl medskapande co-
production i den egna hälsan och vården och medverkan i utvecklande av vården 
beskrivs tydligare.    
 
- Region Jönköpings län saknar en fördjupad analys av vad ett ökat nationellt 
samarbete och digitalisering innebär. Vår erfarenhet är att förväntningar på en 
jämlik vård tillsammans med allt bättre möjligheter att mäta resultat ställer krav 
på standardisering av vårdens processer, för bästa möjliga resultat. Landsting och 
regioner möter tillsammans med staten denna utveckling med ett gemensamt 
arbete med kunskapsstyrning, vilket innebär mer lika arbetssätt i hela landet. När 
det gäller digitalisering behövs på samma sätt standardiserade termer och begrepp 
samt en gemensam infrastruktur för att kunna dra nytta av digitaliseringens 
möjligheter. Denna utveckling kommer att innebära mer standardisering och 
därmed sannolikt mindre möjlighet att utforma egna lösningar. Det ställer än 
större krav på att finna balansen mellan vad som är gemensamma lösningar 
internationellt, nationellt och regionalt och vad som kan utformas i respektive 
vårdkedja eller arbetslag (mikrosystem). 
 
Region Jönköpings län ser inget behov av att statskontoret får i uppdrag att 
utveckla stödmaterial om en värdegrund. I vårt värdegrundsarbete har SIQ – 
Institutet för kvalitetsutveckling, som har stöd av bland annat tillväxtverket, varit 
en viktig inspiration och stöd. 
 
- Region Jönköpings län avstyrker förslaget om ett nationellt policylabb eftersom 
vår bedömning är att det redan finns nationella samarbeten inom ramen för SKL 
och nätverkssamarbeten som ger samma möjligheter. 
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