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Torbjörn Pettersson

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Budget och verksamhetsplan 2017
Förslag till beslut
Nämnden godkänner
1. Redovisat förslag till budget för nämndens centralt budgeterade anslag
2. Redovisat förslag till budget och verksamhetsplan 2017 för
verksamhetsområdena medicinsk vård, kirurgisk vård, psykiatri och
rehabilitering, vårdcentralerna Bra Liv, medicinsk diagnostik och
folktandvård
3. Redovisat förslag till periodicitet och omfattning för återrapportering av
mätetal/mål inom nämndens ansvarsområde 2017

Sammanfattning
Regionfullmäktige har i budget 2017 uppdragit till regionstyrelsen och
nämnder att senast i december 2016 fastställa budget och verksamhetsplan
för de delar av verksamheten som utförs i egen regi. I budget ska
konkretiseras verksamhetsuppdrag och grunder för finansiering.

Information i ärendet
Regionfullmäktiges direktiv
Regionfullmäktige har i budget för 2017 angivit mål för verksamheten och vilka
förändringar som ska genomföras. Fullmäktige har också lämnat direktiv för
regionstyrelsens och nämndernas arbete med verksamhetsområdenas budgetar.
Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens
angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet.
Regionstyrelsen och nämnderna har att fatta beslut inom ramen för budgetoch verksamhetsplan med följande specificering på utgiftsramar.
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Tabell: Beslutad budget av regionfullmäktige (tkr)
Budget 2017
Nämnden för arbetsmarknad och attraktivitet (ANA)
05 Utbildning
06 Kultur
08 Allmän regional utveckling
91 Politisk verksamhet
Summa ANA
Nämnden för folkhälsa och sjukvård (FS)
00 Primärvård
01 Specialiserad somatisk vård
02 Specialiserad psykiatrisk vård
03 Tandvård
04 Övrig hälso- och sjukvård
91 Politisk verksamhet
94 Medicinsk service
Summa FS

-49 897
-144 783
-49 724
-1 263
-245 667
-1 811 621
-5 251 230
-794 336
-249 779
-455 637
-841
-17 613
-8 581 058

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)
04 Övrig hälso- och sjukvård
07 Trafik och infrastruktur
08 Allmän regional utveckling
91 Politisk verksamhet
Summa TIM

-66 291
-758 240
-100
-1 278
-825 909

Parlamentariska nämnden (politiks verksamhet)

-154

Patientnämnden (politiks verksamhet)
Regionstyrelsen (RS)
04 Övrig hälso- och sjukvård
08 Allmän regional utveckling
91 Politisk verksamhet
96 Allmän service
98 Fastighetsförvaltning
99 Finansiering m m
Summa RS
Verksamhetens nettokostnad
Skatter och utjämning
Finansnetto
Årets resultat

-1 130
-132 361
-2 301
-56 823
-357 505
38 676
75 531
-434 783
-10 088 700
10 236 000
22 700
170 000

Föreliggande utgiftsramar och därtill kopplade verksamhetsmål avser
regionens samlade åtagande oavsett vem som producerar tjänsten. För de
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delar av verksamheten som utförs i egen regi ska regionstyrelsen och
nämnderna senast i december fastställa budget för 2017. I budget ska
konkretiseras verksamhetsuppdrag och grunder för finansiering.

Budgetens form
För att styra, följa upp och mäta verksamheten med utgångspunkt från regionens
övergripande vision, värderingar och strategiska mål arbetar regionen enligt
modellen ”Balanced Scorecard”.
Mål anges utifrån en helhetssyn som belyser och balanserar verksamhetens
utveckling utifrån fem perspektiv:
 Medborgare och kund
 Process och produktion
 Lärande och förnyelse
 Medarbetare
 Ekonomi
Budgeten har utformats med fokus på dessa fem perspektiv. För varje perspektiv
finns angivet strategiska mål, framgångsfaktorer samt vilka mätetal som kommer
att mätas under året för att fokusera på viktiga förbättringsområden.
Handlingsplanen uttrycker planerade aktiviter för att nå högre måluppfyllelse.
Verksamhetsområdenas budget och verksamhetsplaner 2017 skrivs i Stratsys,
Region Jönköping läns nya system för ledning och uppföljning. I ett första steg
införs systemet för användning till 2017 års verksamhetsplaner. Till följd av en
ambitiös införandetakt och med systemets möjlighet till ökad överblick och
struktur kan kompletteringar av verksamhetsområdenas planer bli aktuella.
Förslag till verksamhetsområdenas budget framgår av bilagor vilka är baserade på
underlag verksamhetsområdesdirektörerna lämnat till regiondirektören.
Beträffande ekonomiska förutsättningar för genomförande av verksamheten gäller
de förutsättningar som redovisas i det följande.

Återrapportering av mätetal/mål
Regionfullmäktige har i budget 2017 utifrån strategiska mål fastställt
systemmätetal med mål som ska uppnås under 2017. Regionfullmäktiges mål
omfattar all den verksamhet som regionen finansierar oavsett om den utförs i egen
regi eller genom alternativa producenter.
I budget redovisas de mål och mätetal för vilka respektive nämnd är ansvarig.
I verksamhetsplan för respektive verksamhetsområde redovisas förslag till
periodicitet och omfattning avseende regionledningskontorets återrapportering av
mätetal/mål utifrån regionstyrelsens/nämndens ansvar. De mätetal som
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återrapporteras till styrelse/nämnd är i verksamhetsområdenas budget och
verksamhetsplan märkta med Region Jönköpings läns logotype. Utöver dessa ska
även följande mätetal rapporteras till nämnden:
Tabell: Rapportering av mätetal utöver de som är angivna i verksamhetsplaner
Perspektiv/mätetal

Mån

Delår

År

Mål (?)

Process och produktion
Disponibla vårdplatser

X

X

X

Ska minska inom
psykiatri

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

Medarbetare
Begränsa beroendet av bemanningsföretag

X

X

X

Ekonomi
Årsarbetare
Finansiellt resultat verksamhetsområde (RO)
Resultat per vårdcentral (Bra Liv)
Resultat per klinik (Folktandvården)

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Beläggning i procent
Utlokaliseringar
Överbeläggningar
Antal hembesök läkare
(inom vårdval primärvård)
Antal vårdplaneringar enligt SIP, samordnad
individuell plan
(inom vårdval primärvård)

Minska kostnader

Ekonomi i balans

I budget- och flerårsplanen anges härutöver ett antal inriktningsmål som kommer
att följas upp i årsredovisningen.

Ansvar och befogenheter
Regionstyrelsen och respektive nämnd har ansvar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer och inom de utgiftsramar som fullmäktige
anvisat och som ovan redovisats. I detta ingår att fortlöpande vidta åtgärder i syfte
att anpassa och effektivisera verksamheten till givna ramar.
Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Jönköpings läns
angelägenheter och har uppsikt över nämndernas verksamhet.
Regiondirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på regionstyrelsens och
nämndernas uppdrag operativt leder regionens verksamhet i enlighet med
fastställd budget för regionstyrelse respektive nämnd. Regiondirektören eller den
som regiondirektören utser ansvarar för att rapportera till regionstyrelse respektive
nämnd.
Budgeten för verksamhetsområdena är en precisering av regionstyrelsens och
nämndernas uppdrag till regiondirektören där operativt ansvar fördelas till
verksamhetsområdesdirektör. Verksamhetsområdesdirektör rapporterar till
regiondirektören.
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För varje verksamhetsområde utses i särskild ordning beslutsattestanter som med
sin attest godkänner/styrker att utgift följer budget, beslut eller direktiv för
verksamheten.

Ekonomisk ersättning till nämnden för folkhälsa och
sjukvård
Regionfullmäktige beslutade i budget 2017 om budget till nämnden för folkhälsa
och sjukvård på 8 581 058 000 kronor. Budgeten till nämnden har justerats för
flytt av verksamhet till ST-enhet och metodikum inom Futurum respektive
Qulturum enligt tabellen nedan.
Tabell: Justering av budget mellan nämnden för folkhälsa och sjukvård och
regionstyrelsen (tkr)
Utgiftsområde/verksamhetsområde, uppdrag (nämnd)
Anslag
Övrig hälso- sjukvård, verksamhetsstöd och service, STenhet (Regionstyrelsen)
1 464
Specialiserad somatisk vård, medicinsk vård och kirurgisk
vård, ST-enhet
-1017
Specialiserad psykiatrisk vård, psykiatri och
rehabilitering, ST-enhet
-447
Övrig hälso- sjukvård, verksamhetsstöd och service,
metodikum (Regionstyrelsen)
2 342
Specialiserad somatisk vård, medicinsk vård, kirurgisk
vård och psykiatri och rehabilitering, metodikum
-1 948
Specialiserad psykiatrisk vård, psykiatri och
rehabilitering, metodikum
-394

Efter justering är aktuell budget för nämnden 8 577 252 000 kronor. Budgeten
fördelas mellan centrala anslag, vårdval och verksamhetsområden enligt nedan.
Huvudsakligen ges ett budgeterat anslag till respektive verksamhetsområde.
Några verksamhetsområden omfattas helt eller delvis av andra ersättningsformer.
Tabell: Sammanfattning av budget för nämnden för folkhälsa och sjukvård per
verksamhetsområde och utgiftsområde (tkr)
Område

Primärvård

Somatik

Psykiatri

Övr
Medici
hälso- o
nsk
Pol
sjukvård service itik

Tandvård

0 841

Summa

Centrala anslag

38 291

607 555

75 162

37 157

96 578

855 585

Vårdval
Andra verksamhetsområden

1 545 327

71 627

0

0

0

0

0

1 616 955

23 204

0

0

0

38 873

0

0

62 077

Medicinsk vård

125 870

2 169 856

0

0

219 284

0

0

2 515 011

Kirurgisk vård
Psykiatri och
rehabilitering
Medicinsk
diagnostik

78 928

2 252 838

0

0

39 767

0

0

2 371 533

0

146 389

718 333

0

31 921

0

0

896 642

0

0

0

0

19 971

17 613

0

37 584
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Summa
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0

0

0

212 622

9 243

1 811 621

5 248 265

793 495

249 779

455 637

0

0

221 865

17 613 841

8 577 252

Av nämndens totala budget avser 62 077 000 kronor verksamhetsområden
(verksamhetsnära funktion och verksamhetsstöd och service) som nämnden inte
antar budget och verksamhetplan för.
Tabell: Anslag till verksamhetsområden som nämnden inte antar budget och
verksamhetsplan för (tkr)
Utgiftsområde/verksamhetsområde, uppdrag (nämnd)
Anslag
Primärvård, verksamhetsstöd och service, 1177 (RS)
23 204
Övrig hälso- och sjukvård, verksamhetsstöd och service,
bårhus och hjälpmedelscentral (RS)
9 585
Övrig hälso- och sjukvård, verksamhetsnära funktion,
smittskydd och folkhälsoarbete (RS)
29 288
Summa
62 077

Centralt budgeterade anslag
Centralt budgeterade anslag avser främst köpt riks- och regionvård.
Tabell: Centrala anslag (tkr)
Utgiftsområde
Primärvård
Specialiserad somatisk vård
Specialiserad psykiatrisk vård
Tandvård
Övrig hälso- och sjukvård
Politisk verksamhet
Summa

Anslag
38 291
607 555
75 162
37 157
96 578
841
855 585

Medel för vårdval

Privata vårdcentraler och vårdcentraler inom Bra Liv erhåller ekonomisk
ersättning utifrån förfrågningsunderlaget enligt lag om valfrihetssystem,
”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”. På samma sätt erhåller verksamheter
inom vårdval ögon ersättning i enlighet med förfrågningsunderlaget enligt lag om
valfrihetssystem, ”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län”.
Tabell: Ersättningar till vårdval (tkr)
Utgiftsområde
Primärvård
Specialiserad somatisk vård, ögon
Summa

Anslag
1 545 327
71 627
1 616 955

Verksamhetsområden inom nämnden för Folkhälsa och sjukvård
Vårdcentralerna Bra Liv
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Vårdcentralerna Bra Liv ersätts i enlighet med förfrågningsunderlaget enligt lag
om valfrihetssystem, ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.
Nivåer på patientrelaterad och övriga ersättningar regleras under kapitel 10 i
”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.
Vårdpengen är 4 200 kronor per genomsnittlig invånare plus möjlighet till
ytterligare 200 kronor för uppdrag (t.ex. ST-utbildning och BVC-bemanning).
Medicinsk vård

Verksamhetsområde medicinsk vård erhåller budget inom utgiftsområdena
primärvård, specialiserad somatisk vård och övrig hälso- och sjukvård.
Tabell: Anslag till medicinsk vård (tkr)
Utgiftsområde
Primärvård
Specialiserad somatisk vård
Övrig hälso- och sjukvård
Summa

Anslag
125 870
2 169 856
219 284
2 515 011

Kirurgisk vård

Verksamhetsområde kirurgisk vård erhåller budget inom utgiftsområdena
primärvård, specialiserad somatisk vård och övrig hälso- och sjukvård.
Tabell: Anslag till kirurgisk vård (tkr)
Utgiftsområde
Primärvård
Specialiserad somatisk vård
Övrig hälso- och sjukvård
Summa

Anslag
78 928
2 252 838
39 767
2 371 533

Utöver dessa anslag erhåller kirurgisk vård ersättning för verksamhet inom
vårdval ögon i enlighet med förfrågningsunderlaget enligt lag om
valfrihetssystem, ”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län”. Nivåer på
patientrelaterad och övriga ersättningar regleras under kapitel 7 i
förfrågningsunderlaget.
Psykiatri/rehabilitering

Verksamhetsområde psykiatri/rehabilitering erhåller budget inom utgiftsområdena
specialiserad somatisk vård, specialiserad psykiatrisk vård och övrig hälso- och
sjukvård.
Tabell: Anslag till psykiatri/rehabilitering (tkr)
Utgiftsområde
Specialiserad somatisk vård
Specialiserad psykiatrisk vård
Övrig hälso- och sjukvård
Summa

Anslag
146 389
718 333
31 921
896 642

2016-11-23

RJL2016/374

Medicinsk diagnostik

Medicinsk diagnostiks verksamhet finansieras genom ersättning från vårdgivare
för diagnostisk service samt via anslag för specificerade uppdrag. Anslag för
screeningverksamhet avser utgiftsområde folkhälsa inom övrig hälso- och
sjukvård övriga anslag avser utgiftsområde medicinsk service.
Tabell: Anslag till medicinsk diagnostik (tkr)
Område
Forskning och utveckling
ST-läkare
Patientnära analyser
Screeningverksamhet
Hantering av biobank
Obduktionsverksamhet
Totalt

Anslag
2 639
11 389
1 058
19 971
842
1 684
37 584

Tabell: Anslag till medicinsk diagnostik per utgiftsområde (tkr)
Utgiftsområde
Övrig hälso- och sjukvård
Medicinsk service
Summa

Anslag
19 971
17 613
37 584

Folktandvård

För allmäntandvård och specialisttandvård har regionfullmäktige godkänt dels
tandvårdpriser i vuxentandvård och dels en genomsnittlig barntandvårdpeng på
1 340 kronor per barn.
Utifrån studier genomförda inom folktandvården över hur barns tandhälsa varierar
i länet ges ersättning för barntandvård utifrån följande differentiering.
Tabell: Barntandvårdspeng 2017
Barns kommun/kommundelstillhörighet
Nässjö, Sävsjö, Rydaholm, Öxnehaga
Bodafors, Gislaved, Gnosjö,
Smålandsstenar/Burseryd, Råslätt
Övriga
Tabell: Övriga ersättningar (tkr)
Område
Preventivt kollektivt arbete inom barnhälsovård,
förskola, grundskola och gymnasium
Anställning av nyutexaminerade tandläkare och
tandhygienister
Tolkkostnader
Läkemedel
Specialisttandvård får ersättning för
- klinisk verksamhet. Avser ersättning för tandvård

Kr/barn
1 651
1 571
1 220

Belopp
10 286
Rörlig
1 751
585
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som inte kan finansieras genom intäkter från patient
och försäkring.
- Utbildning av specialisttandläkare, fortbildning
för allmäntandvården, konsultationer och
samverkan.
Totalt
Övrig hälso- och sjukvård, forskning och utveckling
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105 277
9 243

I budget för 2009 har förutsättningarna för Folktandvårdens klinikstruktur lagts
fast. Kliniker som saknar ekonomisk bärkraft och som inte ska avvecklas kan
finansieras med en särskild ersättning.
Förändring av utgiftsramar, oförutsedda utgifter med mera
Regionstyrelse och nämnder har befogenhet att inom ram under året göra
förändringar i ramar mellan utgiftsområden i de fall det är en del i att uppnå
fullmäktiges beslutade Budget med verksamhetsplan 2017. Utöver det har
regionstyrelse och nämnder befogenhet att inom ram under året göra förändringar
till följd av oförutsedda händelser eller annan händelse som till sin karaktär inte
behöver eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut i regionfullmäktige.
Regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter med mera uppgår till 25 miljoner
kronor. Ur ramen ska under 2017 även finansieras intäktsbortfall i samband med
införande av elektroniska frikort.
Beslut dokumenteras i tilläggsbudget. Aktuell budget med förändringar i
tilläggsbudget publiceras på intranätet.

Investeringar
Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar att utifrån finansiellt mål om
egenfinansiering av investeringar tillse att godkännande av nya
investeringsutgifter tillsammans med utbetalningar ryms inom ramen för den
egenfinansiering som fullmäktige beslutat om.
För akuta eller oplanerade händelser kan regiondirektören fatta beslut om
investering som understiger 1 miljon kronor.

Inventarier
För respektive verksamhetsområde redovisas investeringar i inventarier som
överstiger 0,5 miljoner kronor. Därutöver anges en ospecificerad ram som
verksamhetsområdet har möjlighet att disponera för anskaffningar understigande
0,5 miljoner kronor.

Fastigheter
Regionstyrelsen kommer under 2017 att ta ställning till genomförande av ett antal
objekt som redovisats i budget och där regionstyrelsen ska godkänna utgiftsram.
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Årliga insatser som görs för att vidmakthålla befintlig standard betraktas som
fastighetsunderhåll. Ombyggnader och utbyten av komponenter eller åtgärder som
avsevärt förbättrar tillgångens prestanda betraktas som investering. Begränsade
utgifter (lägre än 0,4 miljoner kronor) ska direktavskrivas.

Kapitalkostnader - investeringar
Ökade lokalkostnader i anslagsfinansierad verksamhet, till följd av större
fastighetsinvestering, anvisas ur särskilt anslag inom regionstyrelsens budget.
Ökade kapitalkostnader i anslagsfinansierad verksamhet, till följd av större
investering i inventarier, anvisas ur särskilt anslag inom regionstyrelsens budget.
Regionstyrelsen har att pröva frågan om kompensation i varje enskilt fall.

Rapportering/uppföljning
Regiondirektören ansvarar för rapportering av verksamhet och ekonomi enligt
nedan.
Via månadsrapport rapporteras verksamhet och ekonomi till regionstyrelse och
nämnder.
Efter tertial 1 återrapporterar regiondirektören till regionstyrelsen och
regionfullmäktige en fördjupad månadsrapport med sammanfattning av hur
verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten samt ekonomisk
helårsprognos.
Efter tertial 2 lämnas delårsrapport samt för helåret årsredovisning. I
delårsrapporten och årsredovisningen ska återrapporteringen spegla
regionfullmäktiges fördelning per nämnd/utgiftsramar.
Regiondirektören ska efter slutförd investering upprätta en slutredovisning
för investeringsobjekt överstigande 5 miljoner kronor. I slutredovisningen
görs en avstämning mot beslut av såväl ekonomiska som kvalitetsmässiga
effekter av investeringen.
Verksamhetsområdesdirektör rapporterar på motsvarande sätt till
regiondirektören.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
regiondirektör

Bilagor:

Jane Ydman
ekonomidirektör
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Budget och verksamhetsplan för verksamhetsområdena medicinsk vård, kirurgisk
vård, psykiatri och rehabilitering, vårdcentralerna Bra Liv, medicinsk diagnostik
och folktandvård
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1 Inledning
Tillsammans skapar vi hälsa
Medicinsk vård följer regionens vision ”för ett bra liv i en attraktiv region”.
Verksamhetsområdets verksamhetside är ”Tillsammans skapar vi hälsa”. Hälsa är inte bara
frånvaro av sjukdom. Hälsa är att kunna leva det liv man vill utifrån sina egna
förutsättningar. Tillsammans innebär att alla är delaktiga. Alla innefattar personer i behov av
vård, närstående, medarbetare, chefer, samarbetspartners såsom andra kliniker, primärvård
kommun och övriga som interagerar med oss i vården.
Medicinsk vård ska vara av högsta klass avseende medicinsk kvalitet och personcentrerad
vård. Vi strävar mot toppresultat i nationella kvalitetsregister och mätetal, trygga och
delaktiga patienter och närstående, stolta medarbetare samt en patientsäker och
kostnadseffektiv vård. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra oss inom alla målområden.
Viktigt förbättringsområde är att skapa en jämlik vård i länet.
Medicinsk vård har verksamhet inom sammanlagt 14 kliniker: Akutsjukvård,
Ambulanssjukvård, Barnhälsovård och barnsjukvård, Geriatrik, Hudsjukvård, Infektion och
Medicin.
Verksamhet bedrivs på sjukhusen i Eksjö, Jönköping och Värnamo, ambulansstationer runt
om i länet, barn- och ungdomsenheter i Eksjö, Jönköping och Värnamo och på länets
familjecentraler. Vi har även en mottagning vad gäller hudverksamhet i Nässjö.
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2 Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Process och produktion

Bra folkhälsoarbete
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Säker hälso- och sjukvård
Kostnadseffektiv upphandling
Hållbar utveckling 2017-2020

Lärande och förnyelse

Professionell och förbättringskunskap

Medarbetare

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare

Ekonomi

Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård
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3 Ekonomisk ersättning i budget
Den ekonomiska ersättningen är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som
regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 20182019”
För 2017 är ersättningen 2 515,0 miljoner kronor uppdelat på områdena:
2 169,9 miljoner kronor för specialiserad somatisk vård,
125,9 miljoner kronor för primärvård
219,3 miljoner kronor för övrig hälso- och sjukvård
Investeringsbudget 2017
Id
Benämning
Beviljat belopp
Ö0408
Ambulans
7 500 000 kr
M0795
EBUS bronkoskopi
1 400 000 kr
Ö0410
Rakel handenheter (kommunikationssystem)
700 000 kr
Ö0409
Storbilsambulanser
4 740 000 kr
Summa specificerade investeringar
14 340 000 kr
Ospecificerade investeringar
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Perspektiv:

4 Medborgare och kund
Strategiska mål:

4.1 Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

4.1.1 Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Kundtillfredsställelse

År

Ny mätning

Faktisk väntetid till första besök i specialiserad vård

Månad

80%

Faktisk väntetid till operation inom specialiserad vård

Månad

80%

Fått hjälp att lämna akutmottagningen inom 4 timmar

Månad

90%

Genomförda återbesök inom medicinskt måldatum

Månad

90%

Aktiviteter
V Handlingsplan NPE
O

Beskrivning
Varje verksamhet genomför en handlingsplan för
arbete med Nationella patientenkäten.

Utveckla och sprida goda exempel utifrån
personcentrerad vård

Nätverk med vårdutvecklare som lär av varandra.
Tillsammans med Vårdförbundet driva studiecirklar
kring Personcentrerad vård.

Barnkonventionen

Fokus på barn i behov av vård och som närstående.
Samverkan hålls levande bland annat genom
barndialog
Styrgruppen för barnkonvention gör bokslut för
länet.
Alla verksamheter har barnombud

V Utveckla patientstödjarerollen
O

Använda patientstödjare i utvecklingsarbete.

Spridning av Esther-nätverket

Vidareutvecklas tillsammans med kommuner och
primärvård.

Etik ombud på varje enhet

Etikombud ska tillsammans med första linjens
chefer bedriva etikarbete.

V Undersöka möjligheten att använda telemedicin
O

T ex använda teamkonferenser i länet.

Individuella vårdplaner via webb. Cosmic Link

Testas i liten skala januari-mars. Breddinförande
när lagstiftning ändras.

Ökad användning av 1177 Vårdguiden

Ständiga påminnelser om rätt väg att söka vård
Ny informationskampanj

Sprida goda exempel på best practice

För en jämlik hälsa och vård sprids goda exempel i
hela regionen så att invånarna kan erbjudas ”best
practice” där de söker vård.
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Aktiviteter
V Spridning av Kapacitets- och produktionsplanering
O

Beskrivning
Genomgångar av arbetsprocesser, förbättrad
kapacitets- och resursplanering och bättre
användning av olika yrkeskategorier.

Mätning och kontinuerlig uppföljning
fyratimmarsmålet

Mäts och följs upp på våra akutmottagningar

Deltagande i kampanjer om söka rätt vård

Primärvården är basen i regionens hälso- och
sjukvård. Akutmottagningen är till för allvarliga och
livshotande tillstånd.

V Väntetidsuppföljning
O

Varje vecka följs väntetider upp av
väntetidssamordnare. Används i arbete på varje
klinik.

Standardiserade vårdförlopp

Arbete i regionen pågår enligt den nationella
planen för cancervårdens standardiserade
vårdförlopp, SVF, fram till 2018. Under 2017 införs
ytterligare diagnoser. Införandet av SVF har även
stärkt patientens roll som medaktör och bidragit till
utökad personcentrerad vård. Införandet av SVF
har medfört god följsamhet till nya nationella
riktlinjer och därmed kostnad för diagnostik och
multidisciplinära konferenser.

Ambulans tillgänglighet <20 min hos 80 % av
invånare

Mäts i Paratus. Gäller larm prio 1

Framgångsfaktorer:

4.1.2 Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Aktiviteter

Beskrivning

Från akuten till vårdcentralen

Patienter ska i första hand söka sig till vårdcentraler
och sjukhusens akutmottagningar är till för
allvarliga sjukdomstillstånd, olycksfall och
livshotande tillstånd.

Trygg och säker vård och omsorg

"Trygg och säker vård och omsorg" är en del av ett
omfattande förbättringsarbete inom hälso- och
sjukvården i Jönköpings län med samlingsnamnet
”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik
vård”. "Trygg och säker vård och omsorg"
organiseras i fyra delprojekt där länets kommuner
och Region Jönköpings län samverkar för att
förbättra sammanhållen vård och omsorg:
Vårdsamordning
Mobila team
Digitala lösningar
Stödstrukturer

Kroniska sjukdomar

Personer med kroniska sjukdomar får utifrån behov
det stöd och den tillgänglighet de behöver från
primärvården för att kunna leva med sin kroniska
sjukdom med så hög livskvalitet som möjligt.
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Framgångsfaktorer:

4.1.3 Asyl och integration
Aktiviteter

Beskrivning

Hälsosamtal och vaccinering av nyanlända

Är en del av barnhälsovårdens arbete

Infektionskliniken Uppföljning smittsamma
sjukdomar

Infektionskliniken följer upp asylsökande som har
nyupptäckt smittsamma sjukdomar vid
hälsokontrollen. Det gäller latent och aktiv
Tuberkolos, Hepatit B och multiresistenta
bakterier. Avser läkarbesök, smittspårning,
provtagning och tolktjänster.

Språkpraktikanter Hudmottagningen

Framgångsfaktorer:

4.1.4 E-hälsa
Mätetal

Periodicitet

Antal anslutna webbtidbok

Månad

Användare av Journalen på nätet

Månad

Aktiviteter
V Webbtidbok
O

Vårdplanering via distansöverbryggande teknik

Målvärde

Beskrivning
Öka användandet av Webbtidbok och Journal på
nätet.
Stickprov av journalers läsbarhet för personer i
behov av vård.
Samarbete med primärvård och kommun

Framgångsfaktorer:

4.1.5 Länsgemensamma processer
Mätetal

Periodicitet

Andel länsgemensamma processer

Tertial

Målvärde

Aktiviteter

Beskrivning

Uppdrag till medicinska processgrupper

Arbetet med länsgemensamma arbetssätt sker i
medicinska processgrupper.
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Perspektiv:

5 Process och produktion
Verksamhetsmått
För ett urval av de verksamhetsmått som regionstyrelsen ska återredovisa i fördjupad
månadsrapport, delårsrapport och årsredovisning anges nedan utfall för åren 2012–2015,
prognos för utfallet 2016 samt riktning/plan för 2017.
Primärvård nedan avser verksamhet som utförs av Bra Liv, privata vårdcentraler och vid
barnhälsovård, kvinnohälsovård och ungdomsmottagningar samt även köpt vård.
Specialiserad somatisk vård utförs till största del av verksamhetsområdena Kirurgiskvård och
Medicinsk vård, men även av verksamhetsområde Psykiatri och rehabilitering. Talen nedan
avser totalt för somatisk specialiserad vård inklusive köpt vård.

Strategiska mål:

5.1 Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

5.1.1 Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Andel förstagångsföräldrar som genomgått hälsosamtal

Månad

50%

Aktiviteter

Beskrivning

Cancerpreventionsplan

Cancerpreventionsplan för sydöstra
sjukvårdsregionen 2016-2018 är antagen och
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Aktiviteter

Beskrivning
insatser inom området intensifieras.

Strategiska mål:

5.2 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

5.2.1 Effektiva och ändamålsenliga processer
Aktiviteter

Beskrivning

Hemtagning från Universitetssjukhuset i Linköping
när det gäller pumpbehandling för patienter med
Parkinsons sjukdom.

Görs i samverkan med geriatriken och neurologin.

Utveckla och fortsätta arbetet med mobila team
Förbättra arbetet på akutmottagningarna

Samt i samarbete med primärvården arbeta för
vård på rätt vårdnivå.

Apotekare i vården

Projekt pågår på medicin- och geriatrikklinikerna i
Värnamo och Eksjö

Utveckling av kliniskt kunskapsstöd för
specialistsjukvård

Inkluderar nationellt arbete i utvecklingen av
kliniskt kunskapsstöd

MPG/processgrupper skapar regionsövergripande
arbetssätt

Regionövergripande arbetssätt för jämlik vård vad
gäller tillgänglighet, diagnostik och behandling.

Följsamhet till nationella vårdprogram

Nationella vårdprogram som är implementerade i
regionens riktlinjer ska följas.

Samverkan Anittumoral behandlingsenhet

Samverkan med kirurgisk vård. Verksamhet ska
finnas på våra tre sjukhus. Verksamheten syftar till
att samordna cancerbehandling mellan
verksamhetsområde kirurgi och medicinsk vård.

Framgångsfaktorer:

5.2.2 Rätt Diagnos och rätt behandling
Aktiviteter

Beskrivning

Värdeskapande diagnostik

Samarbete med Rådet för värdeskapande
användning av Medicinsk diagnostik

Införande och följsamhet till nationella vårdprogram

Det kommer nationella riktlinjer för bland annat
Stroke, Demens och Parkinsons sjukdom som
behöver implementeras i respektive verksamheter..

Framgångsfaktorer:

5.2.3 Vård på rätt vårdnivå
Aktiviteter

Beskrivning

Översyn vårdplatser palliativ vård

Regionövergripande uppdrag i samverkan med
kommunerna

Ökad dagvård

Behandling i dagvårdsverksamhet ska ersätta
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Aktiviteter

Beskrivning
inneliggande vård för utvalda patienter.

V Från slutenvård till öppenvård
O

Minska antalet vårdtillfällen.

Framgångsfaktorer:

5.2.4 Rätt beteende Läkemedelsanvändning
Aktiviteter

Beskrivning

Kostnadseffektiv läkemedelshantering

Genom följsamhet till ett antal fastställda kriterier
uppnås en kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning
och förskrivning av behandlingshjälpmedel.
- Regionövergripande arbete i MPG-grupper
- Samarbete i sydöstra sjukvårdsregionen
Följa nationella riktlinjer kring ordnat införande av
nya dyra läkemedel, till exempel hepatit Cläkemedel, nya cancerläkemedel och biologiska
läkemedel.

Införande av läkemedelsdialoger

Samarbete med läkemedelskommittén och utsedd
läkemedelsansvarig läkare inom
verksamhetsområdet.

Strategiska mål:

5.3 Säker hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer:

5.3.1 Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Vårdprevention

Månad

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

Infektionsverktyget

Arbeta aktivt med resultat från infektionsverktyget.

Genomgångar av infektionskliniken

Samtliga clostridefall i länet

Fortsatt arbete med Senior alert

Behålla täckningsgrad
Öka insättande av förebyggande åtgärder
Riskbedömning ska finnas dokumenterad i Cosmic.
Personer i risk ska vara informerade.
Händelseregistering sker i Senior alert.

V Projekt för färre trycksår
O

Projekt startas tillsammans med
chefssjuksköterska.

V Utveckla dokumentation
O

Gemensam och likartad dokumentation i Cosmic.
Utbildningar för olika yrkeskategorier.
Minska dubbeldokumentation

STRAMA - finns aktiva Strama-ombud på samtliga
kliniker
Medicinsk vård, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning
antibiotika i slutenvården.

Patientsäkerhetsdialoger

Genomförs tillsammans med chefläkare vid
verksamhetsdialoger.

Säker vård alla gånger

Utgångspunkt för allt arbete med patientsäkerhet
och utvecklas och förbättras fortlöpande.

Framgångsfaktorer:

5.3.2 God kunskap om patientsäkerhet
Mätetal

Periodicitet

Antal Avvikelser i Synergi

Månad

Aktiviteter
V Införa Gröna korset
O
Patientsäkerhetsronder

Målvärde

Beskrivning
Samtliga enheter ska använda Gröna korset
regelbundet.
genomförs i samverkan med
Chefsläkareorganisationen

Framgångsfaktorer:

5.3.3 God säkerhetskultur
Mätetal

Periodicitet

Resultat patientsäkerhetskulturmätning

År

Målvärde

Strategiska mål:

5.4 Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

5.4.1 Rätt beteende - avtal
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Avtalstrohet inköp

Månad

90%
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Strategiska mål:

5.5 Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

5.5.1 Vi är klimatsmarta

Mål:
5.5.1.1 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Periodicitet

Tjänsteresor, antal km egen bil

Tertial

Tjänsteresor, antal km poolbil (korttid)

Tertial

Målvärde

Aktiviteter

Beskrivning

Vi ska arbeta med hållbart resande.

Arbete ska ske enligt handlingsplan framtagen i
reseanalysen där videomöten är ett viktigt område.

Framgångsfaktorer:

5.5.2 Vi använder våra resurser klokt
Mål:
5.5.2.1 Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle.
Framgångsfaktorer:

5.5.3 Vi är socialt hållbara
Mål:
5.5.3.1 Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom
organisationen.
Mål:
5.5.3.2 Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Mål:
5.5.3.3 Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Mål:
5.5.3.4 Integration

Medicinsk vård, Verksamhetsplan

15(20)

Framgångsfaktorer:

5.5.4 Vi bidrar till en sund livsmiljö
Aktiviteter

Beskrivning

Förekomst farliga kemiska produkter

• Förekomst av särskilt farliga kemiska produkter
(utfasningsprodukter) ska inte öka jämfört med
2014. Målvärde: 0

Inte öka mängden brännbart avfall jämfört med
2015
Utreda tjänsteresandet i syfte att ta fram åtgärder
för att minska dessa
Mäta tjänsteresor med privat bil under i syfte att få
ett underlag till eventuella åtgärder
Förbättringsförslag i Synergi avseende miljö

Ett förbättringsförslag i Synergi avseende
händelsekategori Miljösäkerhet per klinik och år.

Mål:
5.5.4.1 Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
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Perspektiv:

6 Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

6.1 Professionell och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

6.1.1 Lärande i vardagen
Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram strategi för kompetensutveckling inom
förbättringskunskap

Kartlägga resurser för utvecklingsarbete samt göra
strategi för kompetensutveckling i
förbättringsarbete

Framgångsfaktorer:

6.1.2 Använda statistik för utveckling
Mätetal

Periodicitet

Täckningsgrad i relevanta kvalitetsregister

År

Målvärde

Aktiviteter

Beskrivning

Projekt ledning och styrning för
kvalitetsregisterdata

Projekt tillsammans med Regionalt registercentrum
sydost. Skapa en struktur för användande av
Kvalitetsregisterdata i utveckling.

Framgångsfaktorer:

6.1.3 Snabb spridning av bra arbetssätt
Mätetal

Periodicitet

Utveckla mätetal för samverkan

År

Målvärde

Aktiviteter

Beskrivning

Nätverk för vårdutvecklare

Regelbundna träffar med vårdutvecklare inom
medicinsk vård för utbyte av förbättringsidéer.
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Perspektiv:

7 Medarbetare
Strategiska mål:

7.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

7.1.1 Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Personalomsättning

Månad

Medarbetarsamtal

Månad

90%

Personalhälsa - sjukfrånvaro ska inte öka i jämförelse med samma
period föregående år.

Månad

Inte öka

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90%

Aktiviteter

Beskrivning

utvärdera RAK

Utvärdera genomförda förändringar avseende
framtidens vårdavdelning – RAK. Arbetsfördelning
mellan sjuksköterskor och andra yrkesgrupper;
undersköterskor, arbetsterapeuter, apotekare,
vårdadministratörer, läkare, sjukgymnaster

Översyn av schemamodeller

Ta fram förslag på nya schemamodeller.
Benchmarking mot övriga regioner och landsting.

Friskvårdsombud i verksamheterna

Arbetsmiljö: friskvårdsombud i verksamheterna

Kompetensutvecklingsstege införs för
sjuksköterskor

Modell framtagen på medicin- och geriatrikkliniken
Eksjö. Utveckling och spridning.

Revidering av lönekriterier

Kompetens och engagemang ska vara
lönegrundande kriterier

Utvärdera och ev sprida mentorsjuksköterska

Samverkan med Regional introduktionsutbildning

Heltid som norm

Oönskade deltidsanställningar ska arbetas
bort. Heltidsanställning kan innebära arbete vid
annan enhet eller i annat verksamhetsområde och
ort. Heltid som norm senast 2018

Framgångsfaktorer:

7.1.2 Engagerat ledarskap
Mätetal

Periodicitet

Medarbetareenkät

År

Aktiviteter
Medicinsk vård, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning

Ledarskapsallians

Program för chefer inom Medicinsk vård. Syfte är
inspiration, kunskapspåfyllning och lära av
varandra.

Framgångsfaktorer:

7.1.3 Goda utvecklingsmöjligheter
Mätetal

Periodicitet

Utveckla mätetal

Tertial

Målvärde

Framgångsfaktorer:

7.1.4 Bra och säker arbetsmiljö
Mätetal

Periodicitet

Medarbetareenkät

År

Avvikelser arbetsmiljö

Tertial

Medicinsk vård, Verksamhetsplan
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1 Inledning
Vi vill finnas för patienten i en professionell miljö i framkant av den medicinska utvecklingen
Kirurgisk vård arbetar intensivt vidare med förändringar i verksamheten för att ge en god
och jämlik vård till alla invånare i länet. De strategiska frågorna kopplade till uppdraget är att
förutom goda medicinska resultat fördela kirurgisk verksamhet mellan sjukhusen, minska
vårdtillfällen, attrahera rätt personal och upprätthålla tre akutsjukhus samtidigt som
kostnader och antal årsarbetare ska minska.
Kirurgisk vård har verksamhet inom sammanlagt 16 kliniker: kirurgi, kvinnosjukvård,
onkologi, operation/intensivvård, ortopedi, urologi, ögonsjukvård och ÖNH - sjukvård.
Verksamhet bedrivs i huvudsak i Eksjö, Jönköping, Värnamo och på länets familjecentraler.
Genomförda förändringar ger effekt men förutsättningarna förändras också ständigt. Till
exempel uppstår nya patientbehov och arbetsmiljöfrågor blir akuta till följd av
personalomsättning. Kvalitet är strategin och för att driva verksamheten från att vara mycket
bra till bästa möjliga arbetar verksamhetsområdet med fyra områden i fokus; patientnytta,
attraktiv arbetsplats, kultur och ledarskap samt vårdplats bara när det behövs.
Den regiongemensamma organisationen ger bättre förutsättningar för gemensamma
arbetssätt för att hushålla med resurser, men kräver än starkare driv i förändringsarbeten
och satsningar på gemensam kultur. De medicinska programgrupperna har uppdraget att
arbeta som om de vore regionövergripande kliniker. Inom medicinsk programgrupp kirurgi
har verksamheten kommit fram till att förändringar i klinikstrukturen är rätt väg.
Kirurgklinikerna bildar en gemensam klinik 1 januari 2017. I samband med bildandet av en
regionövergripande klinik planeras en genomlysning av ekonomi.

Kirurgisk vård, Verksamhetsplan
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2 Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Process och produktion

Bra folkhälsoarbete
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Säker hälso- och sjukvård
Kostnadseffektiv upphandling
Hållbar utveckling 2017-2020

Lärande och förnyelse

Professionell och förbättringskunskap

Medarbetare

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare

Ekonomi

Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård

Kirurgisk vård, Verksamhetsplan
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3 Ekonomisk ersättning i budget
Den ekonomiska ersättningen är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som
regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 20182019”
För 2017 är ersättningen 2 371,5 miljoner kronor uppdelat på områdena:
2 252,8 miljoner kronor för specialiserad somatisk vård,
78,9 miljoner kronor för primärvård
39,8 miljoner kronor för övrig hälso- och sjukvård
Utöver detta tillkommer ersättning inom vårdval ögon.
Investeringsbudget 2017
Id
Benämning
Beviljat belopp
M0791
Constellation vision system, Alcon
505 000 kr
M0613
Torkskåp för endoskopi instrument
1 000 000 kr
M0778
Ultraljudsapparat
825 000 kr
M0779
Torkskåp Olympus
1 000 000 kr
M0780
Ultraljudsapparat Logiq E
9 900 000 kr
M0781
OCT Zeizz Cirrus
800 000 kr
M0783
Ultraljudsapparat
1 000 000 kr
M0785
Utbyte av ultraljudsenheter
2 500 000 kr
M0786
Ultraljudenhet till Antenalmottagningen
1 000 000 kr
M0789
Operationsmicroskop Zeiss
1 100 000 kr
M0793
Operationsrobot Katalyst
3 000 000 kr
Summa specificerade investeringar
13 630 000 kr
Ospecificerade investeringar

Kirurgisk vård, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

4 Medborgare och kund
Strategiska mål:

4.1 Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

4.1.1 Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Kundtillfredsställelse

År

Ny mätning

Faktisk väntetid till första besök i specialiserad vård

Månad

80%

Faktisk väntetid till operation inom specialiserad vård

Månad

80%

Fått hjälp att lämna akutmottagningen inom 4 timmar

Månad

90%

Genomförda återbesök inom medicinskt måldatum

Månad

90%

Verksamhetsområdet har under ett flertal år arbetat med att förbättra tillgängligheten. Både
väntetiderna till besök och operation är bland de bästa i landet. Ett fungerande KPS process
skulle helt säkert kunna förbättra resultaten något ytterligare, men har visat sig vara svårt
att konstruera ett IT stöd för att möjliggöra denna process. Det är fortsatt i fokus under 2017
att kunna erbjuda en jämlik vård för regionens invånare inom 60 dagar.
Aktiviteter

Beskrivning

Analysera ökat behov baserat på befolkningsökning
och befolkningsstruktur

Med målsättningen att medborgare i Region
Jönköpings län ska erbjudas vård i enlighet med
nationella riktlinjer finns behov att utreda och
skapa förutsättningar för införandet av:
• NIPT (non-invasive prenatal testing) som är en
utvecklad fosterdiagnostik för kartläggning av
trisomi (kromosomrubbning) 13, 18 och 21.
• Sydöstra sjukvårdsregionen har tagit fram
riktlinjer för diagnostik och prevention av
blodgruppsimmunisering vid graviditet. Riktlinjerna
innebär en kostnad för diagnostik inom Kirurgisk
vård med en samtidig besparing genom att kostsam
behandling kan reduceras på kvinnoklinik och
barnklinik.
• Ansvaret för standardiserat vårdförlopp för
cancer utan känd primärtumör kommer tillfalla
kirurgkliniken.
• För att öka möjligheten att följa riktlinjer för
diagnostik med PET/CT bör denna utrustning finnas
tillgänglig inom Region Jönköpings län.
• För att säkerställa förmåga att erbjuda
kvalificerad vård finns ökande behov av utbildning
och investeringar i kostsam utrustning.

Standardiserade vårdförlopp

Arbete i regionen pågår enligt den nationella

Kirurgisk vård, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning
planen för cancervårdens standardiserade
vårdförlopp, SVF, fram till 2018. Under 2017 införs
ytterligare diagnoser. Införandet av SVF har även
stärkt patientens roll som medaktör och bidragit till
utökad personcentrerad vård. Införandet av SVF
har medfört god följsamhet till nya nationella
riktlinjer och därmed kostnad för diagnostik och
multidisciplinära konferenser.

Använda sig av resultatet i nationella
patientenkäten

Resultatet bearbetas inom respektive klinik som
utgångspunkt för förbättring 2017.

Framgångsfaktorer:

4.1.2 Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Aktiviteter

Beskrivning

Från akuten till vårdcentralen

Patienter ska i första hand söka sig till vårdcentraler
och sjukhusens akutmottagningar är till för
allvarliga sjukdomstillstånd, olycksfall och
livshotande tillstånd.

Framgångsfaktorer:

4.1.3 Asyl och integration

Kirurgisk vård, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

5 Process och produktion
Verksamhetsmått
För ett urval av de verksamhetsmått som regionstyrelsen ska återredovisa i fördjupad
månadsrapport, delårsrapport och årsredovisning anges nedan utfall för åren 2012–2015,
prognos för utfallet 2016 samt riktning/plan för 2017.
Primärvård nedan avser verksamhet som utförs av Bra Liv, privata vårdcentraler och vid
barnhälsovård, kvinnohälsovård och ungdomsmottagningar samt även köpt vård.
Specialiserad somatisk vård utförs till största del av verksamhetsområdena Kirurgiskvård och
Medicinsk vård, men även av verksamhetsområde Psykiatri och rehabilitering. Talen nedan
avser totalt för somatisk specialiserad vård inklusive köpt vård.

Strategiska mål:

5.1 Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

5.1.1 Effektiva och ändamålsenliga processer
Aktiviteter

Beskrivning

Cancerpreventionsplan

Cancerpreventionsplan för sydöstra
sjukvårdsregionen 2016-2018 är antagen och
insatser inom området intensifieras.

Kirurgisk vård, Verksamhetsplan
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Strategiska mål:

5.2 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

5.2.1 Effektiva och ändamålsenliga processer
Aktiviteter

Beskrivning

Från slutenvård till öppenvård

Kirurgisk vård har i uppdrag att minska 4 100
vårdtillfällen. Målsättningen innebär att Kirurgisk
vård ska minska cirka 20 procent av vårdtillfällena
2015, exklusive förlossningar.

Från specialistsjukvård till primärvård

För att lyckas med planerade besparingar, framför
allt avseende minskade vårdtillfällen/vårdplatser,
under 2017 krävs förutom de förändringar som kan
hanteras inom verksamhetsområdet, resultat i
samverkan med primärvården och kommunerna
samt en samordning inom regionen avseende
utveckling av den palliativa vården.

Utveckla den palliativa vården

En omstrukturering av palliativ vård beräknas
kunna frigöra 15-20 platser inom Kirurgisk vård.

Följa medicinsk utveckling som nationella riktlinjer
och ordnat införande av läkemedel

Läkemedelsdialoger har genomförs på de kliniker
som använder kostnadsdrivande läkemedel. Syftet
är att säkerställa rätt indikationsanvändning, för
nya och befintliga läkemedel, samt balans i
ekonomin.

Starkt fokus på medicinska resultat

För de medicinska resultaten har fördelningen av
operationer bland annat lett till bättre resultat
inom rektalcancerkirurgi och kärlkirurgi.
Operationsfördelningen fortsätter enligt plan med
fler typer av ingrepp, till exempel operationer av
knä och thyroidea.

Översyn av indikationerna och resursanvändande,
regiongemensamma indikationer

I regionen pågår arbete med gemensamma
indikationer för kirurgiska ingrepp. I arbetet tas
hänsyn till nationell incidens, medicinsk kvalitet och
patientrapporterade mått. Prognosen är att arbetet
kommer leda till cirka 950 färre operationer inom
områden som till exempel varicer, hemorrojder och
operation av nässkiljeväggen. Kapacitetsutrymmet
som frigörs kan användas till att minska köp av
operationer utanför organisationen.

Fördelning av opererande verksamhet på tre
sjukhus

I stort sett genomförd. Mindre förändringar utreds.

Översyn av jourlinjer

Upprätthållande av jourlinjer inom ortopedi på tre
sjukhus är kostsamt i förhållande till antalet
patienter som söker vård på jourtid. Översyn pågår.

Uppföljningar av beläggning

Återkommande uppföljningar av beläggning 2-3 ggr
per år, samt följa medelvårdtid och antalet
vårdtillfällen som utgångspunkt för minskning.

Samverkan Antitumoral behandlingsenhet

Verksamhet ska finnas på våra tre sjukhus.
Verksamheten syftar till att samordna

Kirurgisk vård, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning
cancerbehandling mellan verksamhetsområdena
kirurgisk och medicinsk vård.

Strategiska mål:

5.3 Säker hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer:

5.3.1 Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Vårdprevention

Månad

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

Införande Cosmic TM

Under våren 2017 börjar införandet med
urologkliniken som pilot samt de tre
operationsklinikerna, övriga kliniker inför sedan
enligt plan. Införandet krävs en stor
utbildningsinsats för ett stort antal medarbetare.

Säker vård alla gånger

Utgångspunkt för allt arbete med patientsäkerhet
och utvecklas och förbättras fortlöpande.

Strategiska mål:

5.4 Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

5.4.1 Rätt beteende - avtal
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Avtalstrohet inköp

Månad

90%

Aktiviteter

Beskrivning

Teckna avtal med utvalda leverantörer

Tio leverantörer svarar för närmare 50 procent av
icke avtalstroheten. Avtal med de tre största skulle
innebära en 90-procentig avtalstrohet. Att i
samarbete med inköp inleda ett antal
upphandlingar kommer att ge måluppfyllelse.

Kirurgisk vård, Verksamhetsplan
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Strategiska mål:

5.5 Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

5.5.1 Vi är klimatsmarta

Mål:
5.5.1.1 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Periodicitet

Tjänsteresor, antal km egen bil

Tertial

Tjänsteresor, antal km poolbil (korttid)

Tertial

Målvärde

Aktiviteter

Beskrivning

Vi ska arbeta med hållbart resande.

Arbete ska ske enligt handlingsplan framtagen i
reseanalysen där videomöten är ett viktigt område.

Framgångsfaktorer:

5.5.2 Vi använder våra resurser klokt
Mål:
5.5.2.1 Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle.
Framgångsfaktorer:

5.5.3 Vi är socialt hållbara
Mål:
5.5.3.1 Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom
organisationen.
Mål:
5.5.3.2 Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Mål:
5.5.3.3 Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Mål:
5.5.3.4 Integration
Framgångsfaktorer:

5.5.4 Vi bidrar till en sund livsmiljö
Mål:
5.5.4.1 Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
Kirurgisk vård, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

6 Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

6.1 Professionell och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

6.1.1 Lärande i vardagen
Aktiviteter

Beskrivning

Farmaceuter som stödjer läkemedelsarbete på
vårdavdelning

Kirurgisk vård planerar att prova konceptet med
farmaceuter som stödjer läkemedelsarbete på
vårdavdelning. Syftet är att se om motsvarande
behov och förbättring även finns på kirurgiska och
ortopediska avdelningar

Kirurgisk vård, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

7 Medarbetare
Strategiska mål:

7.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

7.1.1 Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Medarbetarsamtal

Månad

90%

Personalhälsa - sjukfrånvaro ska inte öka i jämförelse med samma
period föregående år.

Månad

Inte öka

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90%

Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Månad

Inom området i fokus ”kultur och ledarskap” drivs arbete med att utveckla en gemensam
kultur. Med regionens medarbetar- och chefspolicy som utgångspunkt har en
medarbetarprofil och en ledarprofil definierats med tre nyckelord; engagemang, samarbete
och utveckling. Våren 2017 fortsätter arbetet med utbildning i facilitering av dialoger som
utvecklar medarbetarskap. Utbildningen i facilitering ska också stärka cheferna i sitt
ledarskap.
Operations- och intensivvårdskliniken i Eksjö har under en längre tid haft ett ytterst svårt
bemanningsläge gällande intensivvårdssjuksköterskor och anestesiläkare, vilket riskerat
akutsjukhusets funktion. Situationen är fortsatt skör och anestesiläkarbristen löses med en
kontinuerlig och kostsam hyrläkarbemanning.
Aktiviteter

Beskrivning

Kontinuerlig uppföljning av utfall på
medarbetarsamtal

Genomgång av medarbetare där samtal ej finns
registrerade ska ske löpande vi
verksamhetsområdets ledningsgrupp.

Identifiera framgångsfaktorer hos enheter med låg
sjukfrånvaro

Tillsammans med arbetsmiljöenheten har ett
arbete påbörjats för att se vilka framgångsfaktorer
som enheter med låg sjukfrånvaro har. Dessa
erfarenheter används för att arbeta förebyggande.

Införa verktyget arbetsmiljöplan

Verktyget arbetsmiljöplan håller på att införas på
klinikerna inom Kirurgisk vård. Den viktigaste delen
i arbetsmiljöplanen är åtgärdsplanen där man
identifierar viktiga förbättringsområden och vilka
åtgärder som ska göras för att förbättra
arbetsmiljön.

Arbeta enligt rätt använd kompetens

Genomgång enligt framtaget koncept för RAK
pågår, främst inom kirurgklinikerna,
kvinnoklinikerna samt ortopedkliniken i Eksjö.
Konceptet ska spridas under 2017.
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Aktiviteter

Beskrivning

Kontinuerlig uppföljning av utfall

Genomgång av medarbetare där
kompetensutvecklingsplan ej finns registrerade ska
ske löpande vi verksamhetsområdets
ledningsgrupp.

Arbeta med att minska beroende av
bemanningsföretag.

På Höglandssjukhuset finns fortfarande behov av
hyrläkare för att kunna upprätthålla
bakjoursverksamhet inom kirurgi, bedriva
operationsverksamhet med anestesiologer samt
upprätthålla förlossningsvård.

Heltid som norm

Oönskade deltidsanställningar ska arbetas
bort. Heltidsanställning kan innebära arbete vid
annan enhet eller i annat verksamhetsområde och
ort. Heltid som norm senast 2018
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Perspektiv:

8 Ekonomi
Strategiska mål:

8.1 Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer:

8.1.1 Ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Nettokostnad per verksamhetsområde ska inte överstiga budget.

Månad

0%

Förändring av antal årsarbetare

Månad

Mot bakgrund av prognosen det andra tertialet 2016 och den ekonomiska ramen för 2017
bedöms verksamhetsområdets ekonomiska utmaning bestå. Verksamhetsområdets
åtgärdsplan bygger därför på den som redovisades i tertialrapporten.
Verksamhet

Kostnad (mnkr)

Förändringar
kopplat till
beläggning

Vårdplatser

Årsarbetare

Kommentar

10

13

17

Kommun - kräver
samverkan

5

7

8

Palliativ vård kräver samverkan

11

15

18

Primärvård - kräver
samverkan

6

8

10

Summa
vårdplatser

32

43

53

Besparing
årsarbetare

18

Besparing
Inhyrdpersonal

17

Övrigt

47

8

uppskattat 15-20

Ej del av vpl ovan

Läkemedel,
jourlinjer

Summa övrigt

43

0

47

Totalsumma

75

43

100

Arbete med att minska vårdplatser fortgår och en ny analys har tagits fram under det första
tertialet 2016. Kirurgisk vård har en preliminär plan för reducera med cirka 43 vårdplatser
vilket beräknas ge en minskning med 65 årsarbetare. Ortopedkliniken i Värnamo och
kirurgklinikerna i Eksjö och Värnamo har i uppdrag att ta fram en plan och riskanalys för att
reducera antalet vårdplatser mot bakgrund av beläggningsnivån. Vidare utreds möjligheten
Kirurgisk vård, Verksamhetsplan
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till vårdplatsminskningar om den urologiska slutenvården koncentreras till två av sjukhusen.
Fler åtgärder i tabellen ovan kräver samverkan med primärvård, kommun och
verksamhetsområde Medicinsk vård.
Aktiviteter

Beskrivning

Särskilda dialoger med kliniker som har stor obalans

Verksamhetsområdets ledning kommer att ha extra
fokus på klinker med stora obalanser och löpande
att ha dialoger med dessa.

Ordinarie verksamhetsdialoger och
patientsäkerhetsdialoger med respektive klinik

Grunden i verksamhetsområdets uppföljning är de
ordinarie verksamhetsdialogerna och
patientsäkerhetsdialogerna med respektive klinik
och med de medicinska programgrupperna.

Läkemedelsdialoger per specialitet eller klinik

Läkemedelsdialoger har införts på de kliniker som
använder kostnadsdrivande läkemedel. Syftet är att
säkerställa rätt indikationsanvändning, för nya och
befintliga läkemedel, samt balans i ekonomin.

Månadsvis uppföljning av årsarbetarutvecklingen

Verksamheternas personalprognoser ska följas upp
månadsvis vid verksamhetsområdets ledningsgrupp
och på klink nivå.

Kostnad per patient införs i regionen
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Perspektiv:

8 Ekonomi
Strategiska mål:

8.1 Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer:

8.1.1 Ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Nettokostnad per verksamhetsområde ska inte överstiga budget.

Månad

0%

Aktiviteter

Beskrivning

Kostnadsreducering

De somatiska enheterna inom verksamhetsområde
medicinsk vård har under 2016 erhållit ett uppdrag
att minska kostnaderna med 75 mnkr. De enheter
som avser primärvård respektive
ambulansverksamhet har under 2016 fått i uppdrag
att anpassa (reducera) kostnaderna till
budgetramarna. De aktiviterer som ska genomföras
för att reducera kostnaderna beskrivs i enheternas
handlingsplaner som är särskilt upprättade för
detta uppdrag. Uppdraget för 2017 är att fortsätta
genomföra de i handlingsplanerna beskrivna
aktiviteter. Uppföljning sker varannan månad med
respektive enhet.

Kostnad per patient införs i regionen
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1 Inledning
Verksamhetsområde Psykiatri och rehabilitering består av 7 olika verksamheter.
Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Habiliteringscentrum och Rehabiliteringscentrum är
samtliga länsverksamheter. De tre psykiatriska klinikerna: Höglandet, Jönköping och
Värnamo har ett lokalt ledningsansvar. Vuxenpsykiatrin i Jönköping har dessutom ett
länsövergripande specialistansvar avseende psykiatrisk akut- och intensivvård, rättspsykiatri
och specialiserad slutenvård för beroendesjukdomar. Barn- och ungdomspsykiatri är
organiserad som en egen klinik i Jönköping men med ett länsansvar med anorexienhet samt
en slutenvårdsavdelning. Barn- och ungdomspsykiatri på Höglandet och i Värnamo är
organiserad inom respektive vuxenpsykiatrisk klinik.
Tillsammans omfattar verksamhetsområdet ca 1200 medarbetare vilka arbetar inom
specialiserad slutenvård och öppenvård. Inom vuxenpsykiatrisk vård finns totalt 145
vårdplatser fördelat på alla tre sjukhusorter. Rättspsykiatrisk vård finns i Jönköping med 12
vårdplatser. Barn och ungdomspsykiatriska kliniken har 4 vårdplatser.
Rehabiliteringsmedicinska kliniken har en vårdavdelning med 12 vårdplatser.
Med ett personcentrerat och teambaserat arbetssätt arbetar verksamheterna med en
kontinuerlig utveckling och förbättring för att erbjuda bästa möjliga specialistvård med hög
och jämlik kvalitet. Förbättringsarbete pågår kontinuerligt för att stödja länets invånare inom
öppenvård och så långt möjligt undvika behov av slutenvårdsinsatser.
Ett nära samarbete med primärvård och kommun är en förutsättning för bästa möjliga
process, omhändertagande och stöd till våra patienter.
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2 Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Process och produktion

Bra folkhälsoarbete
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Säker hälso- och sjukvård
Kostnadseffektiv upphandling
Hållbar utveckling 2017-2020

Lärande och förnyelse

Professionell och förbättringskunskap

Medarbetare

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare

Ekonomi

Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård
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3 Ekonomisk ersättning i budget
Den ekonomiska ersättningen är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som
regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 20182019”
För 2017 är ersättningen 896,7 miljoner kronor uppdelat på områdena:
718,4 miljoner kronor för specialiserad psykiatrisk vård,
146,4 miljoner kronor för specialiserad somatisk vård och
31,9 miljoner kronor för övrig hälso- och sjukvård
Investeringsbudget 2017
Specificerade investeringar

0 kronor

Ospecificerade investeringar

500 000 kronor

Psykiatri och rehabilitering, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

4 Medborgare och kund
Strategiska mål:

4.1 Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

4.1.1 Personcentrerad vård med hög tillgänglighet

V
O

Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Kundtillfredsställelse

År

Ny mätning

Faktisk väntetid till första besök i specialiserad vård

Månad

80%

Faktisk väntetid till besök inom barn och ungdomspsykiatrin

Månad

90%

Faktisk väntetid för utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin samt
habiliteringen

Månad

90%

Genomförda återbesök inom medicinskt måldatum

Månad

90%

Faktisk väntetid till neuropsykiatrisk utredning

Månad

80 %

Fått hjälp att lämna akutmottagningen inom 4 timmar

Månad

90%

Aktiviteter

Beskrivning

Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling

Fortsatt arbete med att utveckla jämlik
rehabilitering utifrån patienternas behov, i såväl
primärvård som specialistvård.

Habilitering - ökat behov

Att erbjuda likvärdig habilitering i länet för att nå
tillgänglighetsmål under planperioden.
Behovet av habiliteringsinsatser ökar, bl a genom
en förbättrad överlevnad tack vare den mediciniska
utvecklingen, men också genom ett ökat
remissinflöde för personer som är nyanlända till
Sverige med behov av specialisthabilitering.

Obesitasenhet, alternativ till kirurgi

Genomföra ett pilotprojekt med en teambaserad
obesitasenhet, som innehåller samordnade och
strukturerade insatser från ett flertal olika
professioner. Ett handlingsprogram tas fram för
prevention och behandling av fetma. Pilotprojektet
ska visa hur en obesitasenhet kan samla den
kunskap och de resurser som finns i regionen för
att ta hand om de svårast överviktiga.

Jämlik psykiatrisk vård

Synliggöra behov av utveckling och förändring för
en jämlik psykiatrisk vård i länet.
Behov och åtgärder kan identifieras av såväl
respektive klinik, som av utredningen "Jämlik
psykiatrisk vård".

Utveckling av patientinflytande inom psykiatrin

Pröva och utvärdera patientstyrd inläggning,

Psykiatri och rehabilitering, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning
utveckla funktionen patientstödjare.

Standardiserade vårdförlopp

Arbete i regionen pågår enligt den nationella
planen för cancervårdens standardiserade
vårdförlopp, SVF, fram till 2018. Under 2017 införs
ytterligare diagnoser. Införandet av SVF har även
stärkt patientens roll som medaktör och bidragit till
utökad personcentrerad vård. Införandet av SVF
har medfört god följsamhet till nya nationella
riktlinjer och därmed kostnad för diagnostik och
multidisciplinära konferenser.

Specialistpsykiatri som tilläggsuppdrag i primärvård

Utvidgat uppdrag för primärvården inom psykiatri.
Möjlighet för vårdcentraler att ansöka om ett
tilläggsuppdrag med specialiserad
öppenvårdspsykiatri inklusive utredningar och
behandling av neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.

Framgångsfaktorer:

4.1.2 Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Aktiviteter

Beskrivning

Från akuten till vårdcentralen

Patienter ska i första hand söka sig till vårdcentraler
och sjukhusens akutmottagningar är till för
allvarliga sjukdomstillstånd, olycksfall och
livshotande tillstånd.

Kroniska sjukdomar

Personer med kroniska sjukdomar får utifrån behov
det stöd och den tillgänglighet de behöver från
primärvården för att kunna leva med sin kroniska
sjukdom med så hög livskvalitet som möjligt.

Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom

Individer med psykisk sjukdom ska få jämlika
förutsättningar för att främja samt uppnå god
somatisk hälsa.

Framgångsfaktorer:

4.1.3 Asyl och integration
Aktiviteter

Beskrivning

V Omhändertagande av asylsökande
O

Planera för omhändertagande av asylsökande med
stora vårdbehov, alltifrån resursfördelning till nya
arbetssätt

V Särskild satsning av medel för flyktingarbete inom
O BUP - förstärkning av slutenvården

Barn- och ungdomspsykiatrin i länet har efter
ansökan tilldelats medel för ett ökat vårdbehov.
Särskilt fokus på insatser inom tillgänglighet,
utbildning, rådgivning samt tolkbehov.

V Integration och kompetensförsörjning
O

Samverka med regionens projekt "Nyckeln till
arbete" för att erbjuda och genomföra
praktikplatser.
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Framgångsfaktorer:

4.1.4 Gott bemötande
Mål:
4.1.4.1 Alla ska uppleva ett gott och respektfullt bemötande i kontakten med vården
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Perspektiv:

5 Process och produktion
Verksamhetsmått
För ett urval av de verksamhetsmått som regionstyrelsen ska återredovisa i fördjupad
månadsrapport, delårsrapport och årsredovisning anges nedan utfall för åren 2012–2015,
prognos för utfallet 2016 samt riktning/plan för 2017.
Talen avseende psykiatrisk vård avser såväl vård i egen regi som köpt vård.
Specialiserad somatisk vård utförs till största del av verksamhetsområdena Kirurgiskvård och
Medicinsk vård, men även av verksamhetsområde Psykiatri och rehabilitering. Talen nedan
avser totalt för somatisk specialiserad vård inklusive köpt vård.

Strategiska mål:

5.1 Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

5.1.1 Effektiva och ändamålsenliga processer
Aktiviteter

Beskrivning

Cancerpreventionsplan

Cancerpreventionsplan för sydöstra
sjukvårdsregionen 2016-2018 är antagen och
insatser inom området intensifieras.
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Strategiska mål:

5.2 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

5.2.1 Effektiva och ändamålsenliga processer
Aktiviteter

Beskrivning

Särskilda näringsändamål, hjälpmedelscentralen

Särskilda näringsändamål: Beställning, distribution
och kompetensstöd ska under 2017 skötas av
hjälpmedelscentralen.

Utveckling av hemrehabilitering

Utveckling av rehabiliteringskedjan, bl a genom att
arbeta med trygg och säker hemgång. Pilot
påbörjad 2016 på höglandet.

Utveckling av psykiatrins processinriktade
arbetssätt.

T ex:
Jämlik läkemedelsanvändning inom de olika
processerna. Jämlik och samordnad process för
neuropsykiatrisk problematik för bättre
tillgänglighet, uppföljning och behandling.

Utveckling av arbetssätt för att möjliggöra en
förskjutning från slutenvård till öppenvård.

T ex:
Mobila psykiatriska team, patientstyrd inskrivning,
Samordnad Individuell Plan, integrerad verksamhet
av ACT-modell.

Rutin för direkt konsultation primärvård –
specialistpsykiatri.

Utveckla samarbete med primärvården för att
förbättra tillgänglighet till specialistkompetens och
möjliggöra långsiktiga, stabila kontakter inom
primärvården.

V Användning av samt analys av resultat i nationella
O kvalitetsregister

Använda och lära av resultat i nationella
kvalitetsregister

Optimalt nyttjande av rättspsykiatrin i Vadstena.

När det uppstår behov av rättspsykiatrisk vårdplats
ska alltid kontakt tas med Regionvårdenheten i
Vadstena. Vår region har avtal på 16 vårdplatser.
Därutöver köps cirka tio vårdplatser i andra
regioner/landsting.

Enhet för omhändertagande av berusade personer
(Tillnyktringsenhet TNE)

Förslag som tagits fram i samverkan med länets
kommuner har beslutats av båda
huvudmännen. Förslaget innebär en enhet med 6–
8 vårdplatser, öppen dygnet runt, placerad på
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och med en
minimibemanning på två personer. Samfinansiering
där Region Jönköpings läns andel beräknas till 7,4
miljoner kronor. Beräknad start halvårsskiftet 2017
under förutsättning att lokalfrågan löses.

Mottagning för unga med beroende

Uppdrag finns för att se över förutsättningarna för
att skapa huvudmannagemensam verksamhet
(liknande mini-Maria) för ungdomar med riskbruk,
missbruk och beroendeproblematik.

Integrerad beroendemottagning

En översyn av beroendevården i Jönköpings län
pågår. Syftet är att ta fram förslag för en
beroendevård där huvudmännen samverkar för att
uppnå högre tillgänglighet och bättre service för
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Aktiviteter

Beskrivning
invånarna.

Framgångsfaktorer:

5.2.2 Rätt beteende - läkemedel
Mål:
5.2.2.1 Förbättra följsamheten till behandlingsriktlinjer för en jämlik, patientsäker och
kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning.
Mätetal

Periodicitet

Förskrivning läkemedel: Antal genomförda läkemedelsdialoger

År

Aktiviteter
V Genomföra läkemedelsdialoger
O

Målvärde

Beskrivning
Förbättra följsamheten till behandlingsriktlinjer för
en jämlik, patientsäker och kostnadseffektiv
läkemedelsförskrivning.

Framgångsfaktorer:

5.2.3 Säkerställa dokumenterade vårdplaner
V
O

Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Vårdplan - psykiatrin

Månad

80

Aktiviteter
V Samordnad Individuell Plan (SIP) för vårdtunga
O patienter inom psykiatrin

Beskrivning
Alla vårdtunga patienter identifierade i särskilt
uppdrag samt i specifik Diver-rapport, ska ha en
upprättad SIP.

Strategiska mål:

5.3 Säker hälso- och sjukvård
Aktiviteter

V Markörbaserad journalgranskning (MJG) inom
O psykiatrin

Beskrivning
Patientsäkerhet – antal skador per 1 000 vårddagar
(mätetal på RJL-nivå)
Fr o m 1 mars -31 aug ska MJG genomföras inom
psykiatrin.

Framgångsfaktorer:

5.3.1 Effektiva och ändamålsenliga processer

V

Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Vårdprevention

Månad

90 %

Allvarliga avvikelser

Månad
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde

O

Aktiviteter

Beskrivning

Säker vård alla gånger

Utgångspunkt för allt arbete med patientsäkerhet
och utvecklas och förbättras fortlöpande.

Strategiska mål:

5.4 Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

5.4.1 Rätt beteende - avtal
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Avtalstrohet inköp

Månad

90%

Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Tjänsteresor, antal km egen bil

Tertial

Tjänsteresor, antal km poolbil (korttid)

Tertial

Strategiska mål:

5.5 Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

5.5.1 Vi är klimatsmarta

Mål:
5.5.1.1 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar

Aktiviteter

Beskrivning

Vi ska arbeta med hållbart resande.

Arbete ska ske enligt handlingsplan framtagen i
reseanalysen där videomöten är ett viktigt område.
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Framgångsfaktorer:

5.5.2 Vi använder våra resurser klokt
Mål:
5.5.2.1 Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle.
Framgångsfaktorer:

5.5.3 Vi är socialt hållbara
Mål:
5.5.3.1 Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom
organisationen.
Mål:
5.5.3.2 Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Mål:
5.5.3.3 Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Mål:
5.5.3.4 Integration
Framgångsfaktorer:

5.5.4 Vi bidrar till en sund livsmiljö
Mål:
5.5.4.1 Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.

Psykiatri och rehabilitering, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

6 Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

6.1 Professionell och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

6.1.1 Lärande i vardagen

Mål:
6.1.1.1 Möjliggöra ett ökat lärande från registrerade avvikelser
V
O

Mätetal

Periodicitet

Rapporterade avvikelser ska öka

Månad

Målvärde

Mål:
6.1.1.2 Att dokumenterade förbättringsarbeten enligt PGSA-modellen ska öka
V
O

Mätetal

Periodicitet

Genomförda och dokumenterade förbättringsarbeten ska öka

Tertial

Målvärde

Framgångsfaktorer:

6.1.2 Aktivt inhämta kunskap om patienters och kunders behov
Mål:
6.1.2.1 Möjliggöra ett ökat lärande via synpunkter från patienter, närstående och kunder
V
O

Mätetal

Periodicitet

Öka registrerade synpunkter via Synergi

Tertial

Psykiatri och rehabilitering, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

7 Medarbetare
Strategiska mål:

7.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

7.1.1 Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Medarbetarsamtal

Månad

90%

Personalhälsa - sjukfrånvaro ska inte öka i jämförelse med samma
period föregående år.

Månad

Inte öka

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90%

Aktiviteter

Beskrivning

V Öka kunskapen i rehabiliteringsprocessen för
O chefer.

Alla chefer ska utbildas i rehabiliteringsprocessen
och Hälsosam.

V Tidiga insatser och uppföljning vid sjukskrivning
O

HR-konsult deltar när sjukfrånvaro överstiger 30
dagar. Vid behov ske det i samverkan med andra
aktörer.

Heltid som norm

Oönskade deltidsanställningar ska arbetas
bort. Heltidsanställning kan innebära arbete vid
annan enhet eller i annat verksamhetsområde och
ort. Heltid som norm senast 2018

V Handlingsplaner för hälsofrämjande och attraktiva
O arbetsplatser

Alla verksamheter utarbetar handlingsplaner med
målsättning att bli en hälsofrämjande och attraktiv
arbetsplats

V Åtgärder kopplade till Medarbetar- och
O säkerhetsenkät 2016

Uppföljning av resultat av Medarbetarskaps- och
säkerhetsenkät samt vidta åtgärder.

Framgångsfaktorer:

7.1.2 Arbetsplatsens kompetensförsörjningsförmåga
Mål:
7.1.2.1 Strategiska kompetensförsörjningsplaner tas fram inom samtliga verksamheter
Aktiviteter
V Kompetensförsörjningsplan
O

Psykiatri och rehabilitering, Verksamhetsplan

Beskrivning
Strategiska kompetensförsörjningsplaner tas fram
inom samtliga verksamheter
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Aktiviteter
V Synliggöra hur många VFU-veckor samt ST-läkare
O som respektive klinik ansvarar för per år

Psykiatri och rehabilitering, Verksamhetsplan

Beskrivning
Denna kartläggning kan ligga till grund för de
strategiska långsiktiga
kompetensförsörjningsplanerna för alla
professioner.
Målsättningen är att denna mätning ska finnas på
kliniknivå.
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Perspektiv:

8 Ekonomi
Strategiska mål:

8.1 Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer:

8.1.1 Ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Nettokostnad per verksamhetsområde ska inte överstiga budget.

Månad

0%

Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Minskad kostnad för bemanningsföretag

Månad

Aktiviteter

Beskrivning

Kostnad per patient införs i regionen

Mål:
8.1.1.1 Beroendet av hyrläkare ska avvecklas enligt plan.
V
O

Aktiviteter
V Fokus på avveckling hyrläkare inom psykiatrin
O

Beskrivning
Planerade åtgärder: Rekrytering utomlands,
uppvaktning svenskar inom läkarutbildning
utomlands samt studierektor med fokus på fler ST
och stöd till AT.
Riskanalys för avveckling av hyrläkare genomförd
2016 och åtgärdsplanen ligger till grund för
avvecklingstakten.

Framgångsfaktorer:

8.1.2 Resursoptimering
Aktiviteter

Beskrivning

V Översyn av jourlinjerna inom psykiatrin i länet
O

Översyn i enlighet med översyn av övriga jourlinjer
inom hälso- och sjukvården i länet

V Genom processorienterat arbetssätt säkra en jämlik
O och resurseffektiv vård för länets invånare.

Utveckling och/eller etablering av t ex
processgrupper inom prioriterade områden.
Exempelvis inom psykiatrin och rehabilitering.

V Effektivisering av processen för neuropsykiatriska
O utredningar för snabbare, effektivare handläggning,
diagnos, behandling
V Utveckling av telemedicin för effektivisering av
Psykiatri och rehabilitering, Verksamhetsplan

Ett par pilotprojekt påbörjades 2016. Erfarenheter
19(20)

Aktiviteter

Beskrivning

O läkarkontakt

från dessa skapar ett lärande som tillsammans med
nya initiativ under 2017 kommer att ligga till grund
för implementering.

V Utveckling av dagrehabilitering i länet.
O

Stängningen av geriatrisk rehab i Nässjö 2016
innebar en omfördelning av personal. Under 2017
fortsätter förändringsarbetet, exempelvis genom
minskning av lokalyta och fortsatt omfördelning av
rehabiliteringsresursen i Nässjö till personal för
teambaserad öppenvård i Nässjö och Värnamo.

Mål:
8.1.2.1 Ökad produktivitet
V
O

Mätetal

Periodicitet

Arbete pågår - olika mätetal behöver utvecklas per område (psykiatri,
rehabilitering, habilitering respektive rehabiliteringsmedicin)

Månad

Psykiatri och rehabilitering, Verksamhetsplan

Målvärde
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1 Inledning
Vårdcentralerna Bra Liv har 31 vårdcentraler spridda i länet med drygt 260 000 listade
invånare, vilket är 74 % av länets befolkning. Under 2017 planerar vi för att öka listningen
med minst 5 000 invånare.
Vårdcentralerna Bra Liv ska vara den starka länken i länets primärvård och bidra till att
förverkliga region Jönköpings läns vision för ett bra liv i en attraktiv region. Vårt mål är en
bättre hälsa för alla, erbjuda hälso- och sjukvård med bästa bemötande och kvalitet.
Verksamheten är väl förankrad i vår värdegrund med ledorden omtanke, helhet och kvalitet.
Vårdcentralerna Bra Liv bedriver vård utan vinstintressen. Vi organiserar vår verksamhet så
att de svårast sjuka alltid får högst prioritet. Alla med behov av våra resurser ges möjlighet
till besök eller bedömning inom rimlig tid.
Prioriterade områden för 2017 är:
Arbete med de svårast sjuka genom fast vårdkontakt, fler hembesök av läkare samt
samverkan med andra aktörer. Förbättrad läkemedelsförskrivning både avseende kvalitet
och kostnadseffektivitet. Uppmärksamma och förbättra omhändertagandet av individer med
psykisk ohälsa. Fler digitala vårdkontakter, mellan enskilda vårdgivare och vårdtagare samt i
samverkansmöten med flera parter.

Vårdcentralerna Bra Liv, Verksamhetsplan
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2 Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Process och produktion

Bra folkhälsoarbete
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Säker hälso- och sjukvård
Kostnadseffektiv upphandling
Hållbar utveckling 2017-2020

Lärande och förnyelse

Professionell och förbättringskunskap

Medarbetare

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare

Ekonomi

Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård

Vårdcentralerna Bra Liv, Verksamhetsplan
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3 Ekonomisk ersättning i budget
Den ekonomiska ersättningen är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som
regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 20182019”
Vårdcentralerna Bra Liv ersätts i enlighet med förfrågningsunderlaget enligt lag om
valfrihetssystem, ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”. Ersättningen är helt rörlig
baserad på antal listade invånare.
Vårdpengen är 4 200 kr per genomsnittlig invånare plus möjlighet till ytterligare 200 kronor
för uppdrag (t.ex. ST-utbildning, BVC-bemanning, delta i projekt).
Investeringsbudget 2017
Specificerade investeringar

0 kronor

Ospecificerade investeringar

1 100 000 kronor

Vårdcentralerna Bra Liv, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

4 Medborgare och kund
Vi organiserar vår verksamhet så att de svårast sjuka alltid får högst prioritet, alla med behov
av våra resurser ges möjlighet till besök eller bedömning inom rimlig tid.
Strategiska mål:

4.1 Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

4.1.1 Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Kundtillfredsställelse

År

Ny mätning

Kontakt med vårdcentralen

Månad

100%

Väntetid till besök hos allmänläkare inom 5 dagar

Månad

90%

Genomförda återbesök inom medicinskt måldatum

Månad

90%

Väntetid till nybesök psykosocialtteam

Månad

75 %

Aktiviteter

Beskrivning

Bra Liv nära

Digitala vårdmöten

Filialer

Erbjuda vård vid filialer där befolkningsunderlaget
är för litet för komplett vårdcentral. Utöka antalet
filialer under året.

Information/kommunikation med invånare

Möjlighet att ge synpunkter på vården via vykort
eller web. Information via facebook, digitala
nyhetsbrev, annat informationsmaterial

Nya e-tjänster

Vårdcentralerna Bra Liv erbjuder digitala
vårdmöten. Via appen Bra Liv nära kan våra
patienter boka videobesök där de möter läkare,
sjukgymnast eller professionell samtalskontakt. Bra
Liv nära bemannas med vår egen personal, samtliga
vårdcentraler deltar i samarbetet. Patienterna
väljer själva när de vill kontakta vården, när de vill
ha tid samt för vilken åkomma de vill söka hjälp. Via
Bra Liv nära kan patienten få hjälp med i första
hand enklare åkommor som ett komplement till
den ”vanliga vården”. Exempel på vanliga tjänster
är: Intyg, hudåkommor, psykisk ohälsa, infektioner
och stukningar. Bra Liv nära har drivits i liten skala
hela 2016, under 2017 räknar vi med att volymerna
kommer att öka. Planerade tekniska
utvecklingsområden är asynkronatjänster och
pushnotiser.
På några vårdcentraler testas vårdplaneringsmöten
där en eller flera parter deltar via uppkoppling till

Vårdcentralerna Bra Liv, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning
en ipad eller telefon. Vi provar också
hemsjukvårdsbesök där läkare deltar via iPad eller
telefon som distriktssköterskan tar med sig hem till
patienten.
Vårdcentralerna utökar successivt möjligheterna till
tidsbokning via webben. Vi informerar och bygger
relationer med listade invånare via digitala
nyhetsbrev, facebook mm.

Standardiserade vårdförlopp

Arbete i regionen pågår enligt den nationella
planen för cancervårdens standardiserade
vårdförlopp, SVF, fram till 2018. Under 2017 införs
ytterligare diagnoser. Införandet av SVF har även
stärkt patientens roll som medaktör och bidragit till
utökad personcentrerad vård. Införandet av SVF
har medfört god följsamhet till nya nationella
riktlinjer och därmed kostnad för diagnostik och
multidisciplinära konferenser.

Specialistpsykiatri som tilläggsuppdrag i primärvård

Utvidgat uppdrag för primärvården inom psykiatri.
Möjlighet för vårdcentraler att ansöka om ett
tilläggsuppdrag med specialiserad
öppenvårdspsykiatri inklusive utredningar och
behandling av neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.

Framgångsfaktorer:

4.1.2 Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Aktiviteter

Beskrivning

Från akuten till vårdcentralen

Patienter ska i första hand söka sig till vårdcentraler
och sjukhusens akutmottagningar är till för
allvarliga sjukdomstillstånd, olycksfall och
livshotande tillstånd.

Trygg och säker vård och omsorg

"Trygg och säker vård och omsorg" är en del av ett
omfattande förbättringsarbete inom hälso- och
sjukvården i Jönköpings län med samlingsnamnet
”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik
vård”. "Trygg och säker vård och omsorg"
organiseras i fyra delprojekt där länets kommuner
och Region Jönköpings län samverkar för att
förbättra sammanhållen vård och omsorg:
Vårdsamordning
Mobila team
Digitala lösningar
Stödstrukturer

Kroniska sjukdomar

Personer med kroniska sjukdomar får utifrån behov
det stöd och den tillgänglighet de behöver från
primärvården för att kunna leva med sin kroniska
sjukdom med så hög livskvalitet som möjligt.

Hälsa för livet

”Hälsa för livet” ska:
• ytterligare stärka invånarnas egenmakt och
förmåga att i högre utsträckning själva kunna

Vårdcentralerna Bra Liv, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning
påverka och hantera sin hälsa
• stödja utvecklingen mellan vårdgivare och
vårdtagare som verkliga partners enligt
patientlagens syfte och personcentrerat
förhållningssätt
• öka förnyelsekraften där innovativa arbetsformer
involverar flera samhällsaktörer
• öka förståelse, kunskap och förtroende hos
befolkningen att välja vård på rätt vårdnivå
• stärka ansvar och samverkansformer över
organisatoriska gränser kring individuella planer
utifrån personers specifika behov
• utgår från ”vad är viktigt för dig” och integrerar
hälsokoncept som e-tjänster och erfarenheter från
Passion för livet samt internationella och nationella
erfarenheter.
I projektet ingår tre delprojekt:
- Flippen
- Hälsocafé
- Meny till invånare

Framgångsfaktorer:

4.1.3 Asyl och integration
Aktiviteter

Beskrivning

Asylteam

Teamets primära uppgift är att göra inledande
hälsosamtal. Då asyltillströmningen för närvarande
är liten är teamets anställda omplacerade till andra
arbetsuppgifter, bla för att jobba med
integration/information. Teamet kan återbildas
med kort varsel.

Inflödet av nya asylsökande är för närvarande lågt och hur det kommer att utvecklas under
2017 vet vi inte. Det finns dock fortfarande många asylsökande kvar i länet till vilka vi ska
tillhandahålla nödvändig sjukvård. Vi ser en ökad efterfrågan på de psykosociala enheterna
från denna grupp och bedömer att belastningen kommer att öka nästa år.

Vårdcentralerna Bra Liv, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

5 Process och produktion
För att kunna vara basen i hälso- och sjukvården krävs en ständig översyn av
arbetsfördelning och arbetssätt så att bäst lämpad kompetens utnyttjas.
Verksamhetsmått
För ett urval av de verksamhetsmått som regionstyrelsen ska återredovisa i fördjupad
månadsrapport, delårsrapport och årsredovisning anges nedan utfall för åren 2013–2015,
prognos för utfallet 2016 samt riktning/plan för 2017.
2013

2014

2015

2016 prognos

2017 plan

Antal besök
läkare

293 000

297 000

303 000

306 000

oförändrat

Antal besök
annan
personalkategori

402 000

420 000

433 000

437 000

oförändrat

Strategiska mål:

5.1 Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

5.1.1 Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Andel 40-, 50-, 60- och 70-åringar som genomgått hälsosamtal.

Månad

50%

Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande metoder

Utveckla hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande metoder för att möta de
behov som finns i befolkningen. Gruppaktiviteter
på vårdcentral t.ex. vikt, artros, sömn, tobak.
Aktiviteter i samarbete med försäkringskassa,
arbetsförmedling, kommun föreningar
Föreläsningsserier m.m.

Vårdcentralerna Bra Liv, Verksamhetsplan
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Strategiska mål:

5.2 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

5.2.1 Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Periodicitet

Rätt förskrivning av antibiotika

Månad

Läkemedelsgenomgång

Månad

Läkemedelskommitténs förskrivningsmål

Månad

Antal hembesök läkare

Månad

Antal vårdplaneringar (sip)

Månad

Målvärde

75%

Aktiviteter

Beskrivning

Trygg, säker och kostnadseffektiv
läkemedelshantering

Arbetet syftar till att minska polyfarmaci, att uppnå
läkemedelskommitténs förskrivningsmål, och att
förskriva rätt mängd och rätt sorts läkemedel. Ta
fram rapporter och lathundar som underlättar för
vårdcentralerna att göra rätt.

Rätt vård med rätt kompetens

Fortsatt utveckling av SIM-mottagning
(sjuksköterskebaserad infektionsmottagning) och
SOM-mottagning (sjukgymnast ortopedisk
mottagning). Bäst lämpad kompetens för
patientens första besök.

Akuta besök

Utveckla och organisera verksamheten med
arbetsformer som ökar tillgängligheten för akuta
besök.

Läkarinsatser på BVC

Läkarbemanning på BVC ska vara en högt
prioriterad verksamhet.

Arbetsliv

Som ett komplement till individuell sjukvård
erbjuda företag tjänster som stöder personalens
goda vanor och förebygger framtida sjukdom.

Uppmärksamma psykisk ohälsa

Utbildning av personalen bla psyk-ebas. Konceptet
"Våga fråga" med informationsmaterial till
medarbetare och invånare.

Strategiska mål:

5.3 Säker hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer:

5.3.1 Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Vårdhygien - basala hygienregler

Månad

85 %

Vårdcentralerna Bra Liv, Verksamhetsplan
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Vårdhygien - rätt klädd

Månad

95 %

Aktiviteter

Beskrivning

Säker vård alla gånger

Utgångspunkt för allt arbete med patientsäkerhet
och utvecklas och förbättras fortlöpande.

Strategiska mål:

5.4 Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

5.4.1 Rätt beteende - avtal
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Avtalstrohet inköp

Månad

90%

Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Tjänsteresor, antal km egen bil

Tertial

Tjänsteresor, antal km poolbil (korttid)

Tertial

Strategiska mål:

5.5 Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

5.5.1 Vi är klimatsmarta

Mål:
5.5.1.1 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar

Aktiviteter

Beskrivning

Vi ska arbeta med hållbart resande.

Arbete ska ske enligt handlingsplan framtagen i
reseanalysen där videomöten är ett viktigt område.

Vårdcentralerna Bra Liv, Verksamhetsplan
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Framgångsfaktorer:

5.5.2 Vi använder våra resurser klokt
Mål:
5.5.2.1 Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle.
Framgångsfaktorer:

5.5.3 Vi är socialt hållbara
Mål:
5.5.3.1 Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom
organisationen.
Mål:
5.5.3.2 Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Mål:
5.5.3.3 Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Mål:
5.5.3.4 Integration
Framgångsfaktorer:

5.5.4 Vi bidrar till en sund livsmiljö
Mål:
5.5.4.1 Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
Aktiviteter

Beskrivning

Rätt förskrivning

Miljöarbetet ska vara en naturlig del av de
medicinska och verksamhetsknutna processerna.
Läkemedel är Vårdcentralerna Bra Livs mest
betydande miljöaspekt. Vi arbetar för att göra rätt
från början och därmed bidra till bättre
resursutnyttjande och en god långsiktig livsmiljö för
kommande generationer.
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Perspektiv:

6 Lärande och förnyelse
Varje vårdcentral driver ett flertal förbättrings- och utvecklingsarbeten. På gemensam nivå
arbetar vi systematiskt med att kartlägga utbildningsbehov på lång och kort sikt. Flera
utbildningar arrageras i egen regi både med interna och externa utbildare.
Strategiska mål:

6.1 Professionell och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

6.1.1 Lärande i vardagen
Aktiviteter

Beskrivning

Mötesarena & chefsarena

Utbildningsdagar för all personal och alla chefer.
Mötesarenadagarna ger kompetensutveckling inom
prioriterade områden samt främjar och stärker
gemenskap och samverkan mellan vårdcentralerna.
Chefsarena bidrar till att stärka och utveckla
cheferna i sin ledarroll.

Kompetensutveckling i egen regi och eget
utbildningsmaterial

Vi upphandlar strategiskt viktiga utbildningar och
erbjuder vår personal tex OMI. Vi utvecklar eget
utbildnings- och informationsmaterial i form av
foldrar, filmer, intranätsidor mm.

Fokusgrupp kompetensförsörjning

Fokusgruppen arbetar tillsammans med
yrkesspecifika referensgrupper för att kartlägga
kompetensutvecklingsbehov samt planera för
utbildningsaktiviteter i egen regi.

Vårdcentralerna Bra Liv, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

7 Medarbetare
Vårdcentralerna Bra Livs ambition är att vara ledande i rekrytering och
kompetensförsörjning. Det blir vi bl.a. genom att arbeta med bemötande, värdegrund,
utbildning och hälsofrämjande arbetsplatser.
Strategiska mål:

7.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

7.1.1 Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Medarbetarsamtal

Månad

90%

Personalhälsa - sjukfrånvaro ska inte öka i jämförelse med samma
period föregående år.

Månad

Inte öka

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90%

Aktiviteter

Beskrivning

Påminna om registrering
Hälsofrämjande arbetsplatser

Med ett salutogent synsätt arbeta för arbetsplatser
med hög trivsel och låg sjukfrånvaro. En
"verktygslåda" med förslag till aktiviteter finns
framtagen.

Ny vårdcentral

Helt ny vårdcentral i Smålandsstenar öppnar våren
2017.

Utbildningsvårdcentral

Byggnation av ny vårdcentral i Råslätt kommer att
påbörjas under våren. I Råslätts
vårdcentral planeras en yta för att inrymma sk. KUA
(klinisk utbildningsvårdcentral)

Heltid som norm

Oönskade deltidsanställningar ska arbetas
bort. Heltidsanställning kan innebära arbete vid
annan enhet eller i annat verksamhetsområde och
ort. Heltid som norm senast 2018

Framgångsfaktorer:

7.1.2 Kompetensförsörjning
Mätetal

Periodicitet

Kostnader för bemanningsföretag ska minska jmf med föregående år

Månad

Aktiviteter
Vårdcentralerna Bra Liv, Verksamhetsplan
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Beskrivning
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Aktiviteter

Beskrivning

Nya arbetssätt samt kompetensförsörjning

Se aktiviteter under medarbetare och process &
produktion

ST-läkare både på liten och stor vårdcentral

Våra ST-läkare ska uppmuntras att förlägga sin
utbildningstid både på stor och liten vårdcentral.

Utlandsrekrytering

Rekrytering av EU-specialister kortare väg (ca 2 år)
till färdig specialist. Svenska ungdomar med
utländsk utbildning sk trainee

Sommarpraktik för läkarstudenter
Nässjö utbildningscentrum med international office

Läkare med utländsk utbildning vidareutbildas samt
kompetensvärderas.

Mobila lärarteam

Läkare ofta seniora med stort intresse för
utbildning/handledning åker till enskilda
vårdcentraler och hjälper till med handledning
av ST-läkare.

Attraktiva praktikplatser för alla yrkeskategorier

Erbjuda VFU-platser för olika yrkesroller. Ta emot
gymnasieelever på prao-vecka.
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Perspektiv:

8 Ekonomi
Vårdcentralerna Bra Livs ambition är att samtliga vårdcentraler ska ha ekonomi i balans över
tid. Vår styrka är att vi är en koncern där enskilda vårdcentraler kan ha ekonomisk obalans
några år som vägs upp av andra enheters överskott.
Strategiska mål:

8.1 Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer:

8.1.1 Ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Nettokostnad per verksamhetsområde ska inte överstiga budget.

Månad

0%

Handlingsplan för ekonomi i balans
Vårdcentralerna Bra Liv kommer sannolikt att gå in i år 2017 med en obalans på mellan 5-10
mnkr. Obalansen avser både läkemedel och övriga driftskostnader. 2017 års ersättning
innehåller ett extra tillskott avseende läkemedel. Tillskottet täcker inte en fortsatt
kostnadsökning varför åtgärder behövs, se aktiviteterna trygg, säker och kostnadseffektiv
läkemedelshantering, samt jämförelser.
Obalans avseende övriga kostnader kompenseras inte i 2017 års budget, det budgettillskott
som görs avser kostnadstäckning för pris och löneförändringar samt fler invånare.
Under 2016 har samtliga större kostnadsposter ökat som ex lab, radiologi samt
sjukvårdsmaterial. Denna trend måste brytas, vilket är en stor utmaning då många
verksamhetsförändringar går i motsatt riktning med större ansvar på vårdcentralen. Vårt
angreppssätt är jämförelsetal mellan vårdcentraler för att hitta inom vilka områden det finns
rationaliseringspotential. Vi måste arbeta med att eliminera onödiga undersökningar för att
finansiera nya som ska göras enligt FAKTA-riktlinjer.
På personalsidan har vi haft en ökning av sjukfrånvaron för främst sjuksköterskor och läkare,
vilket leder till ökade kostnader. Arbete med hälsofrämjande arbetsplatser får stort utrymme
2017 för att minska sjukfrånvaron. Hyrläkare bidrar också till negativt resultat, se aktiviteter
för kompetensförsörjning.
När det gäller övrig personal särskilt sjuksköterskor upplevs arbetsbelastningen som stor
med allt fler arbetsuppgifter, bla inom preventionsområdet och från år 2017 med
vårdplanering och koordinering. Vi har sedan hemsjukvårdsövergången för få erfarna
distriktssköterskor. Det finns inget ekonomiskt utrymme för nyanställningar men vi ser visst
behov av utökningar främst gällande sjuksköterskor och psykosocialpersonal.
Vårdcentralerna Bra Liv jobbar strategiskt i egna fokusgrupper och i tillsammansprojektens
olika delar för att hitta effektiva arbetssätt som ger nytta till patienterna.
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Aktiviteter

Beskrivning

Diagnoskodning

Drygt hälften av vårdvalsersättningen baseras på
diagnoser (ACG). En ansvarsfull och korrekt
diagnossättning är av mycket stor vikt för att på
rätt sätt beskriva en patients sjukdomsbörda och
behov samt för att få den ersättning som behövs
för att finansiera patienternas behov av vård.

Öka listade invånare
Filialer

Öppna nya filialer alternativt omvandla befintliga
små vårdcentraler till filialer. Syftet är att få
ekonomiskt bärkraftiga enheter, som med hjälp av
en större vårdcentral kan upprätthålla den
kompetens som krävs för vårdcentralsuppdraget.

Öka intäkter

Alltid ta betalt och rätt betalt för avgiftsbelagd
verksamhet. Ta in externa intäkter då det är
möjligt, avtal, projekt, statsbidragsersättningar mfl.

Samverka/samutnyttja resurser

Dra nytta av att vi är en koncern. Samordna vissa
specialistkompetenser.

Jämförelser

Arbeta med jämförande nyckeltal för att hitta
områden där mer kostnadseffektiva arbetssätt är
möjliga.

Mål:
8.1.1.1 Samtliga vårdcentraler ska ha ekonomi i balans

Vårdcentralerna Bra Liv, Verksamhetsplan

19(19)

RJL 2016/374
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Verksamhetsplan

2017

Medicinsk diagnostik

Micael Edblom, Sjukvårdsdirektör
Medicinsk diagnostik
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
© Region Jönköpings län, www.rjl.se

Medicinsk diagnostik, Verksamhetsplan

2(18)

Innehållsförteckning
1 Inledning ........................................................................................................................................ 5
2 Perspektiv och strategiska mål .............................................................................................. 6
3 Ekonomisk ersättning i budget .............................................................................................. 7
4 Medborgare och kund ................................................................................................................ 8
4.1

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder ............................................................................................ 8

4.1.1

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet..............................................................................8

4.1.2

Asyl och integration ..................................................................................................................................9

4.1.3

Kundanpassat sortiment/utbud ..........................................................................................................9

4.1.4

Gott bemötande ...........................................................................................................................................9

4.1.5

Goda verksamhetsförlagda studier ....................................................................................................9

4.1.6

Aktivt arbete kring värdeskapande användning .........................................................................9

5 Process och produktion ......................................................................................................... 10
5.1

Bra folkhälsoarbete .................................................................................................................................... 10

5.2

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård ...................................................................................... 10

5.3

Säker hälso- och sjukvård ........................................................................................................................ 11

5.1.1

5.2.1

Effektiva och ändamålsenliga processer ...................................................................................... 10

Effektiva och ändamålsenliga processer ...................................................................................... 10

5.3.1

Effektiva och ändamålsenliga processer ...................................................................................... 11

5.3.2

Säker och effektiv utrustning ............................................................................................................. 11

5.4

Kostnadseffektiv upphandling ............................................................................................................... 11

5.5

Hållbar utveckling 2017-2020 ............................................................................................................... 12

5.4.1

Rätt beteende - avtal .............................................................................................................................. 11

5.5.1

Vi är klimatsmarta.................................................................................................................................. 12

5.5.2

Vi använder våra resurser klokt ....................................................................................................... 12

5.5.3

Vi är socialt hållbara ............................................................................................................................. 12

5.5.4

Vi bidrar till en sund livsmiljö............................................................................................................ 12

6 Lärande och förnyelse ............................................................................................................ 13
6.1

Professionell och förbättringskunskap .............................................................................................. 13

6.1.1

Lärande i vardagen ................................................................................................................................ 13

6.1.2

Aktivt inhämta kunskap om patienters, invånares och kunders behov ......................... 13

6.1.3

Forskning och utveckling i kliniskt patientnära områden ................................................... 13

6.1.4

Inhämta och sprida kunskap om och till omvärlden .............................................................. 14

6.1.5

Utveckling och implementering av nya metoder ...................................................................... 14

Medicinsk diagnostik, Verksamhetsplan

3(18)

7 Medarbetare ............................................................................................................................... 15
7.1

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare ............................................................................. 15

7.1.1

Attraktiva arbetsplatser....................................................................................................................... 15

7.1.2

Engagerat ledarskap ............................................................................................................................. 15

7.1.3

Engagerat medarbetarskap ............................................................................................................... 15

7.1.4

Arbetsplatsens kompetensförsörjningsförmåga ....................................................................... 15

8 Ekonomi ....................................................................................................................................... 17
8.1

Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård ................................................................................................. 17

8.1.1

Ekonomi i balans ..................................................................................................................................... 17

8.1.2

Resursoptimering .................................................................................................................................... 17

Medicinsk diagnostik, Verksamhetsplan

4(18)

1 Inledning
Verksamhetside
Patienter och kunder får tillgång till en Medicinsk diagnostik med bästa möjliga bemötande,
tillgänglighet och precision. För ökad patientsäkerhet, effektivitet och patient- och
kundnöjdhet arbetar vi med ständiga förbättringar, utveckling av metoder och anpassning av
utrustning. För att säkerställa att Medicinsk diagnostik långsiktigt kan leva upp till behoven
är forskning, utbildning och utveckling en självklar del i en konkurrenskraftig verksamhet.
Medicinsk diagnostik ansvarar för den diagnostiska servicen till länets invånare och
organisationen består av röntgen, Klinisk fysiologi och laboratoriemedicin
Medicinsk diagnostik har verksamhet och medarbetare på länets tre sjukhus: Länssjukhuset
Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus, samt på ett 30-tal
vårdcentraler inom vårdvalet i Region Jönköpings län. Tillsammans är vi cirka 680 personer
som tar hand om patienter på olika platser i länet exempelvis när en läkare skickar en
remiss.
Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi aktivt med att förbättra våra
verksamheter, till exempel att förkorta svars- och väntetider. Vi erbjuder kliniker och
vårdcentraler kunskapsstöd för att minska över-, under- eller felanvändning av
laboratorieanalyser och undersökningar för att använda resurserna på bästa möjliga sätt.
Verksamheten inom Medicinsk diagnostik är kunskapsintensiv och i ständig förändring för
att erbjuda hälso- och sjukvården relevant diagnostik. Aktiv utveckling och forskning är
därför en naturlig del av vårt arbete och på sikt en förutsättning för att förstå underliggande
sjukdomsorsaker och utveckla ny diagnostik och behandling.
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2 Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Process och produktion

Bra folkhälsoarbete
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Säker hälso- och sjukvård
Kostnadseffektiv upphandling
Hållbar utveckling 2017-2020

Lärande och förnyelse

Professionell och förbättringskunskap

Medarbetare

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare

Ekonomi

Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård
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3 Ekonomisk ersättning i budget
Den ekonomiska ersättningen är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som
regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 20182019”
Medicinsk diagnostiks verksamhet finansieras genom ersättning/betalning från vårdgivare
för diagnostisk service samt via anslag för specificerade uppdrag.
Anslag i tkr
Forskning och utveckling
ST-läkare

2 639
11 389

Patientnära analyser

1 058

Screeningverksamhet

19 971

Hantering av biobank

842

Obduktionsverksamhet
Totalt

1 684
37 584

Investeringsbudget 2017
Id
Benämning
M0790 CT-uppgradering Ryhov
M0787 Cminibåge Eksjö akutmottag
M0784 Blodgrupperingsutrustning
M0771 FLOW-Flex system
M0770 Glasscanner för att digitalisera glas för patologi
M0629 C-bågar scopi Eksjö inkl. kommunikationssystem
M0621 C-båge OP Ryhov inkl. kommunikationsutrustning
M0610 PET CT
M0635 MR-investering
M0772 Ryhov hybridsalar 16-17
M0788 MR investering 3T
M0806 Ultraljud uppgradering
Ö0415 Utbyte av ultraljudsmaskiner
Ö0403 Teleradiologi påbyggnad av arkivlösning
Ö0402 Röntgen arkiv
Summa specificerade investeringar
Ospecificerade investeringar
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Beviljat belopp
1 450 000 kr
800 000 kr
1 000 000 kr
2 000 000 kr
2 000 000 kr
3 000 000 kr
1 500 000 kr
25 000 000 kr
10 000 000 kr
11 500 000 kr
12 000 000 kr
2 020 000 kr
2 000 000 kr
1 000 000 kr
2 000 000 kr
77 270 000 kr
5 400 000 kr
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Perspektiv:

4 Medborgare och kund
En viktig del i kundperspektivet är att arbeta med resursoptimering vilket innebär att
Medicinsk diagnostik ska nyttjas på ett optimalt sätt i vården d v s varken över eller
underutnyttjas. Detta uppnås exempelvis genom en nära dialog med såväl kunder som
mellan verksamheterna inom diagnostiken. Medicinsk diagnostik har även etablerat flera
arbetssätt och uppföljningsmetoder för att stödja arbetet kring värdeskapande användning
av diagnostisk service.
Samtliga enheter inom Medicinsk diagnostik bedriver ett aktivt arbete för att bibehålla och
förbättra tillgängligheten. Förutom att landstingets övergripande målsättningar ska uppfyllas
ska aktiviteter inom området tillgänglighet löpande ske och redovisas enligt kapacitets- och
produktionsstyrningsmodellen.
Strategiska mål:

4.1 Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

4.1.1 Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Väntetid till undersökning inom radiologi och klinisk fysiologi

Månad

90 %

V
O

Svarstider inom patologi

Månad

90 %

V
O

Svarstider inom laboratoriemedicin

Månad

90

V
O

Svarstid inom klinisk fysiologi

Månad

90

V
O

Svarstider inom röntgen

Månad

90

Aktiviteter

Beskrivning

V Förbättrad tillgänglighet röntgen
O

Fortsatt arbete med att förbättra tillgängligheten.
Fokus ligger framförallt på MR-undersökningar men
aktiviteterna berör samtliga undersökningstyper.
KPS (kapacitets och produktionsstyrning) är en
viktig grund i arbetet.

V Förbättrad tillgänglighet till Klinisk fysiologi
O

Ett flertal aktiviteter pågår och kommer att
fortsätta under 2017. Framgångsrik rekrytering av
läkare och BMA är viktiga för att nå jämlik vård i
länet med högre tillgänglighet. Minskad
sjukfrånvaro är också ett viktigt fokusområde.

V Förbättrad tillgänglighet patologi
O

Fortsatt arbete med åtgärder i befintlig
handlingsplan för att förbättra tillgängligheten.
Inkluderar t ex rekrytering av läkare, ST-läkare samt

Medicinsk diagnostik, Verksamhetsplan

8(18)

Aktiviteter

Beskrivning
kompetensöverföring från läkare till BMA.

Standardiserade vårdförlopp

Arbete i regionen pågår enligt den nationella
planen för cancervårdens standardiserade
vårdförlopp, SVF, fram till 2018. Under 2017 införs
ytterligare diagnoser. Införandet av SVF har även
stärkt patientens roll som medaktör och bidragit till
utökad personcentrerad vård. Införandet av SVF
har medfört god följsamhet till nya nationella
riktlinjer och därmed kostnad för diagnostik och
multidisciplinära konferenser.

Framgångsfaktorer:

4.1.2 Asyl och integration
Aktiviteter

Beskrivning

V Omhändertagande av asylsökande
O

Planera för omhändertagande av asylsökande med
stora vårdbehov, alltifrån resursfördelning till nya
arbetssätt

V Integration och kompetensförsörjning
O

Samverka med regionens projekt "Nyckeln till
arbete" för att erbjuda och genomföra
praktikplatser.

Framgångsfaktorer:

4.1.3 Kundanpassat sortiment/utbud
Framgångsfaktorer:

4.1.4 Gott bemötande
Mål:
4.1.4.1 Alla ska uppleva ett gott och respektfullt bemötande i kontakten med vården
Framgångsfaktorer:

4.1.5 Goda verksamhetsförlagda studier
Framgångsfaktorer:

4.1.6 Aktivt arbete kring värdeskapande användning
V
O

Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Minskat röntgande

Månad

-4 000
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Perspektiv:

5 Process och produktion
Strategiska mål:

5.1 Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

5.1.1 Effektiva och ändamålsenliga processer
Strategiska mål:

5.2 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

5.2.1 Effektiva och ändamålsenliga processer
V
O

Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Produktivitet - förhållandet mellan insatta resurser och produktion ska
förbättras

Månad

-2 %

Aktiviteter

Beskrivning

V Kapacitetsplanering
O

Förbättra produktions- och kapacitetsstyrning samt
arbeta med behovsanpassade scheman inom
samtliga enheter.

V Digital patologi
O

Fortsatt utveckling av digital patologi, avseende
införandet av såväl nya arbetssätt som säker
bildhantering och bildlagring.

V Nuklearmedicin
O

Fortsatt arbete inom Nuklearmedicin, såväl
avseende upphandling, lokaler,
kompetensutveckling som samverkan mellan
röntgen och klinisk fysiologi. Inkluderar också ny
PET-CT 2017

V Aktivt utvecklingsarbete
O

Aktivt utvecklingsarbete i en stimulerande
förbättringsmiljö i processgrupper/
team/mikrosystem inom samtliga enheter

V Rätt använd kompetens
O

Arbete med ”Rätt Använd Kompetens” i samtliga
verksamheter för ett effektivt resursnyttjande

Medicinsk diagnostik, Verksamhetsplan

10(18)

Strategiska mål:

5.3 Säker hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer:

5.3.1 Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Vårdhygien basala hyginrutiner och rätt klädd

Månad

100%

Aktiviteter

Beskrivning

V Utveckla patientsäkerhetskulturen
O

Fortsatt utveckling av patientsäkerhetskulturen, t
ex genom egenkontroller av patientsäkerheten i
samband med arbetsmiljöronderna samt införande
av patientsäkerhetsdialoger enligt en
regiongemensam modell.

V Patient och remittentsamverkan
O

Förbättrad patient- och remittentsamverkan för
effektiva vårdflöden och standardiserade
arbetssätt, framför allt via FAKTA och SVF

V Förbättrade remisser och svar
O

Projekt ”Förbättrade remisser och svar”, som syftar
till att förbättra kvalitén i såväl remisser till som
svaren från Medicinsk diagnostiks verksamheter, bl
a genom att införa svarsmallar.

V Uppkoppling av patientnära analysinstrument
O

Projekt ”Uppkoppling av patientnära
analysinstrument”, för att öka patientsäkerheten
samt effektivisera processerna genom att minimera
manuella rutiner vid beställning och
svarsöverföring.

Framgångsfaktorer:

5.3.2 Säker och effektiv utrustning
Strategiska mål:

5.4 Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

5.4.1 Rätt beteende - avtal
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Avtalstrohet inköp

Månad

90%

Medicinsk diagnostik, Verksamhetsplan
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Strategiska mål:

5.5 Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

5.5.1 Vi är klimatsmarta

Mål:
5.5.1.1 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Periodicitet

Tjänsteresor, antal km egen bil

Tertial

Tjänsteresor, antal km poolbil (korttid)

Tertial

Målvärde

Aktiviteter

Beskrivning

Vi ska arbeta med hållbart resande.

Arbete ska ske enligt handlingsplan framtagen i
reseanalysen där videomöten är ett viktigt område.

Framgångsfaktorer:

5.5.2 Vi använder våra resurser klokt
Mål:
5.5.2.1 Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle.
Framgångsfaktorer:

5.5.3 Vi är socialt hållbara
Mål:
5.5.3.1 Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom
organisationen.
Mål:
5.5.3.2 Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Mål:
5.5.3.3 Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Mål:
5.5.3.4 Integration
Framgångsfaktorer:

5.5.4 Vi bidrar till en sund livsmiljö
Mål:
5.5.4.1 Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
Medicinsk diagnostik, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

6 Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

6.1 Professionell och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

6.1.1 Lärande i vardagen

Mål:
6.1.1.1 Möjliggöra ett ökat lärande från registrerade avvikelser
V
O

Mätetal

Periodicitet

Avvikelser registrerade i synergi ska öka

Månad

Målvärde

Mål:
6.1.1.2 Att dokumenterade förbättringsarbeten enligt PGSA-modellen ska öka för att
möjliggöra såväl spridning som uppföljning

V
O

Mätetal

Periodicitet

Genomförda och dokumenterade förbättringsarbeten ska öka

Månad

Målvärde

Framgångsfaktorer:

6.1.2 Aktivt inhämta kunskap om patienters, invånares och kunders
behov
Mål:
6.1.2.1 Möjliggöra ett ökat lärande via synpunkter från patienter, närstående och kunder
V
O

Mätetal

Periodicitet

Synpunkter via synergi ska öka

Tertial

Målvärde

Framgångsfaktorer:

6.1.3 Forskning och utveckling i kliniskt patientnära områden
V
O

Mätetal

Periodicitet

Vetenskapliga publikationer under 2017

År

Medicinsk diagnostik, Verksamhetsplan
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Framgångsfaktorer:

6.1.4 Inhämta och sprida kunskap om och till omvärlden
Aktiviteter
V Samverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen
O

Beskrivning
Ökad samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen.
I de fall det är möjligt att dela kompetens och ledig
kapacitet inom viktiga områden, bl a inom patologi
(granskning samt ev gemensam studierektor) och
röntgen (distansgranskning samt ev
joursamverkan)

Framgångsfaktorer:

6.1.5 Utveckling och implementering av nya metoder

Medicinsk diagnostik, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

7 Medarbetare
Strategiska mål:

7.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

7.1.1 Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Medarbetarsamtal

Månad

90%

Personalhälsa - sjukfrånvaro ska inte öka i jämförelse med samma
period föregående år.

Månad

Inte öka

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90%

Aktiviteter

Beskrivning

V Öka kunskapen i rehabiliteringsprocessen för
O chefer.

Alla chefer utbildas i rehabiliteringsprocessen och
Hälsosam.

V Tidiga insats och uppföljning vid sjukskrivning
O

HR-konsult deltar när sjukfrånvaro överstiger 30
dagar. Vid behov ske det i samverkan med andra
aktörer.

V Kompetensutvecklingsplaner
O

Strategiska kompetensutvecklingsplaner tas fram
inom samtliga verksamheter.

Heltid som norm

Oönskade deltidsanställningar ska arbetas
bort. Heltidsanställning kan innebära arbete vid
annan enhet eller i annat verksamhetsområde och
ort. Heltid som norm senast 2018

V Handlingsplaner för hälsofrämjande och attraktiva
O arbetsplatser

Alla verksamheter utarbetar handlingsplaner med
målsättning att bli en hälsofrämjande och attraktiv
arbetsplats

V Åtgärder kopplade till Medarbetarskaps- och
O säkerhetsenkät 2016

Uppföljning av resultat av Medarbetarskaps- och
säkerhetsenkät samt vidta åtgärder.

Framgångsfaktorer:

7.1.2 Engagerat ledarskap
Framgångsfaktorer:

7.1.3 Engagerat medarbetarskap
Framgångsfaktorer:

7.1.4 Arbetsplatsens kompetensförsörjningsförmåga
Mätetal
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V
O

Mätetal

Periodicitet

Minskade kostnader för bemanningsföretag

Månad

Aktiviteter

Målvärde

Beskrivning

V Samverkan med högskolor
O

Fortsatt samverkan med högskolor för att säkra
kompetensförsörjning samt för att samverka kring
utbildningar för kompetensförskjutning.

V Leda ST läkare
O

Leda ST-läkare mot specialistområden med
kompetens- och kapacitetsbrist och där beroende
av bemanningsföretag råder, såsom inom
mammografi och patologi.

V Kompetensförsörjningsplaner
O

Strategiska kompetensförsörjningsplaner tas fram
inom samtliga verksamheter

Medicinsk diagnostik, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

8 Ekonomi
Samtliga resurser som finns inom länsverksamheterna ska nyttjas på ett flexibelt och
optimalt sätt. Detta avser personal, utrustning lokaler osv. Detta är ett ansvar för samtliga
chefer och medarbetare inom Medicinsk diagnostik
Strategiska mål:

8.1 Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer:

8.1.1 Ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Nettokostnad per verksamhetsområde ska inte överstiga budget.

Månad

0%

Aktiviteter

Beskrivning

V Utveckla den ekonomiska modellen
O

Fortsatt utveckling av den ekonomiska modellen
vilket sker i samverkan med centrala
ekonomiavdelningen, t ex avseende ny
primärvårdsmodell

V Nyckeltalsjämförelser
O

Deltagande i nyckeltalsjämförelser (ex. Nysam,
NUDS,SÖ sjukvårdsregionen m.fl) för samtliga
enheter inom Medicinsk diagnostik. För att lära av
resultat och jämförelser tas årlig handlingsplan
fram och genomförs

Framgångsfaktorer:

8.1.2 Resursoptimering
Mätetal

Periodicitet

Behovsanpassad bemanning

Månad

Aktiviteter

Målvärde

Beskrivning

V Fortsatt satsning på ST läkare
O

Fortsatt satsning på ST läkare för att minska
behovet av att anlita bemanningsföretag och
externt granskning

V Kalkylering
O

Självkostnadskalkyler ska upprättas för
laboratoriemedicin, klinisk fysiologi samt röntgen.
Dessa kan utgöra underlag för prissättning men
också vara ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet
med att uppnå god hushållning.

V Beslutsstöd - iGuide
O

Beslutsstöd som förväntas effektivisera
remisshanteringen vilket i sin tur gör att
läkarresursen kan användas på ett bättre sätt för

Medicinsk diagnostik, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning
granskning, MDK och utbildning.

V Samarbete i SÖ sjukvårdsregionen avseende
O radiologi

Ett nystartat samarbete inom sydöstra
sjukvårdregionen för att se över möjligheterna till
gemensam utveckling, bemanning,
distansgranskning mm.

V Samordning av nuklearmedicinsk verksamhet
O

Planering sker för samordning av nukearmedicinsk
verksamhet mellan klinisk fysiologi och röntgen.
Samordningen berör såväl lokaler, utrustning,
kompetens mm. Exempel på metoder där
samverkan kommer att ske är PET-CT samt SPECT
mfl.

V Minskade materialkostnader
O

PURCH är ett arbetssätt där stöd från extern
leverantör möjliggör kostnadsreduktion och
effektivisering av upphandling. Laboratoriemedicin
tillämpad idag det arbetssättet.

V Effektivt flöde inom laboratoriemedicin
O

Tempus 600 är en teknisk lösning för rörtransport
av labprover som möjliggör effektivisering av
flödet. Lösningen är en viktig del i att kunna ge
snabba svar och minskar samtidigt behovet av
manuell transport.

V Fördelning av resurser
O

Klinisk fysiologi har en utmaning i att stödja kliniker
i länet så att en jämlik vård kan uppnås.
Resursföreldningen är en utmaning för att
patienter ska få samma tillgång till diagnostik i
länet.
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1 Inledning
Vision
För ett bra liv i en attraktiv region
Verksamhetsidé:
Bedriva en hälsoinriktad och kostnadseffektiv tandvård.
Verksamhet:
Folktandvården, Region Jönköpings län arbetar för att ge regionens invånare bästa möjliga
munhälsa. Patienterna utgör ungefär 2/3 av länets befolkning. Det innebär att verksamheten
har cirka 118 000 vuxna patienter, 83 000 barn och ungdomar och 4 500 patienter inom
specialisttandvård. Verksamheten ansvarar för att ge barn och ungdomar gratis tandvård till
och med det år de fyller 21 år.
Folktandvården har 26 allmäntandvårdskliniker på 21 orter i Jönköpings län. Inom
Folktandvården finns också specialisttandvård vid Odontologiska Institutionen i Jönköping
med åtta olika specialistområden.
I Folktandvårdens ansvar ingår också att erbjuda regionens invånare akut tandvård, tandvård
för asylsökande, uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre- och
funktionshindrade.
Verksamheten är väl förankrad i värdegrunden med ledorden








Trygghet
Delaktighet
Hälsa och livskvalitet
Kunnande i ständig utveckling
God hushållning
En miljö att växa i
Öppenhet och framtidstro
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2 Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Bra munhälsa, God tandvård

Process och produktion

Kostnadseffektiv upphandling
Hållbar utveckling 2017-2020
Säker och väl utvecklad tandvård

Lärande och förnyelse

Kompetensutveckling

Medarbetare

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare

Ekonomi

Kostnadseffektiv tandvård
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3 Ekonomisk ersättning i budget
Den ekonomiska ersättningen är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som
regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 20182019”
Folktandvården finansieras 2017 med följande ersättningar:
1. För allmäntandvård och specialisttandvård har regionfullmäktige godkänt dels
tandvårdpriser i vuxentandvård enligt taxa och dels en genomsnittlig
barntandvårdspeng på 1 340 kronor per barn. Barntandvårdspengen differentieras
för klinikerna beroende på patientstruktur.
Barns kommun/kommundelstillhörighet

Kr/barn

Nässjö, Sävsjö, Rydaholm, Öxnehaga

1 651

Bodafors, Gislaved, Gnosjö, Smålandsstenar/Burseryd, Råslätt

1 571

Övriga

1 220

2. Preventivt kollektivt arbete inom barnhälsovård, förskola, grundskola och gymnasium
10 286 000 kronor
3. Anställning av nyutexaminerade tandläkare, ersättning ges för maximalt 12 månader
baserat på en årskostnad av 790 000 kronor. Även ersättning för anställning av
nyutexaminerade hygiensköterskor ges.
4. Ersättning för tolkkostnader 1 751 000 kronor och läkemedel 585 000 kronor
5. Specialisttandvård får ersättning för;
a. klinisk verksamhet - Avser ersättning för tandvård som inte kan finansieras
genom intäkter från patient och försäkring.
b. Utbildning av specialisttandläkare, fortbildning för allmäntandvården,
konsultationer och samverkan.
Totalt 105 277 000 kronor
6. Forskning och utveckling 9 243 000 kronor
I budget för 2009 har förutsättningarna för Folktandvårdens klinikstruktur lagts fast. Kliniker
som saknar ekonomisk bärkraft och som inte ska avvecklas kan finansieras med en särskild
ersättning. För 2017 omfattas tre allmäntandvårdskliniker av denna särskilda ersättning.
Den uppsökande verksamheten samt det nya samverkansuppdraget finansieras med en
ersättning på 3 877 000 kronor från bedömningsenheten.
Investeringsbudget 2017
Specificerade investeringar
Ospecificerade investeringar

Folktandvården, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

4 Medborgare och kund
Strategiska mål:

4.1 Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

4.1.1 Asyl och integration
Aktiviteter

Beskrivning

Riktade satsningar för asylsökande,
kommunplacerade samt anhöriginvandrade barn.

Fortsatt satsning på centralt team för arbete med
kollektiva insatser inom gruppen asylsökande
patienter.

Omhändertagande av asylsökande

Planering för omhändertagande av asylsökande
med stora vårdbehov, alltifrån resursfördelning till
nya arbetssätt

Planering för tandvård på asylboenden med mobil
unit.

Gruppen asylsökande har stort behov av tandvård
och uppsöker ofta klinikerna ibland utan bokade
tider. Ofta förekommer dessutom att patienten
uteblir från bokade tider. Detta innebär ett hårt
tryck på personalen som arbetar i verksamheten,
men även en undanträngningseffekt för övriga
patienter.
Att kunna bedriva tandvård på platsen där de
asylsökande bor innebär dels en större effektivitet,
minskade uteblivanden och fördelar för patienter
som slipper ta sig till våra kliniker med buss, som
ibland endast går ett par gånger per dag. En mobil
unit skulle även kunna användas för tandvård i
äldreboenden.

Strategiska mål:

4.2 Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer:

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

Periodicitet

Målvärde

Andel karies fria 19-åringar

Månad

45%

Andel av revisionspatienterna som har frisktandvårdsavtal.

Månad

22%

Aktiviteter
V Differentiering av barntandvårdsersättning
O
Folktandvården, Verksamhetsplan

Beskrivning
Differentiering av barntandvårdsersättning för att
styra resurser till områden med sämst tandhälsa.
Differentieringen kommer dock inte att ökas mer
7(17)

Aktiviteter

Beskrivning
för närvarande, utan vi bör utvärdera den
differentiering som vi haft under flera år.

Fortsatt samarbete med BVC.

Personal från Folktandvården ger personal vid BVC
kunskaper inom odontologi för att dessa ska kunna
identifiera riskpatienter vilka remitteras till
allmäntandvården. För barn med uttalade behov
av stöd tas även kontakt i motsatt riktning

Ökad satsning på den kollektiva verksamheten

Ökad satsning på den kollektiva verksamheten
inom förskolor, fritidshem, grundskola och
gymnasium. Klinikerna ansvarar för
basverksamheten och ett centralt team förstärker i
områden med större behov.

Följsamhet till barntandvårdsprogrammet

Vilket innebär att mera resurser läggs på barn med
sämre munhälsa

Ansvara för att informera om tobakens och kostens
inverkan på den allmänna hälsan och munhälsan

Tillsammans med hälso- och sjukvården

Utveckla Frisktandvården

Utveckla Folktandvårdens arbete med
Frisktandvård genom ett strategiskt
förhållningssätt vilket bl.a. innefattar förbättrad
intern marknadsföring via Frisktandvårdssupporten

Frisktandvårdsavtal

Aktivt arbeta för att alla 22-åringar ska teckna
Frisktandvårdsavtal

Utföra screening av vårdbehovet på
flyktingboenden som ger möjlighet att prioritera de
mest behövande

Framgångsfaktorer:

4.2.2 God tillgänglighet och bra bemötande

O
m
r

Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Andel nya patienter som fått tid till undersökning och behandling inom
180 dagar.

Månad

90%

Andel revisionspatienter som fått tid till undersökning och behandling
inom 180 dagar från måldatum

Månad

90%

Minska kö av nya patienter, färre personer än motsvarande tid 2016

Tertial

Minska eftersläpningen av vuxna revisionspatienter

Tertial

Specialisttandvården: Andel akuta remisspatienter som väntat mer än
60 dagar

Månad

Specialisttandvården: antal remisspatienter som väntat mer än 60
dagar

Tertial

Täckningsgrad för den uppsökande verksamheten
(munhälsobedömningar)

Månad

90%

Antal personer med dålig munhälsa ska minimeras

Kvartal

90 %

Andel berättigade med intyg om nödvändig tandvård som fått

Månad

Folktandvården, Verksamhetsplan
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Månad

100%

tandvård utförd
Andel nöjda patienter

Aktiviteter

Beskrivning

Fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten
Inhämtning av våra patienters åsikter

Fortlöpande inhämtning av våra patienters åsikter
genom enkäter, förslagsbrevlåda och patientens
direktkanal.

Öppettider

Öppettider 7-19 på fler kliniker. Utvärdering skall
ske i syfte att öka antalet kliniker med dessa
öppettider.

Vårda befintliga kunder

Marknadsbearbetningar- och undersökningar i
syfte att vårda befintliga kunder.

Eftersläpning för revisionspatienter

Kontinuerlig bevakning och kartläggning av
eventuell eftersläpning för revisionspatienter inom
allmäntandvården samt vidta åtgärder och ge
resursfördelning utifrån detta.

O Bevakning och kartläggning av kösituationen
m
r

Kontinuerlig bevakning och kartläggning av
kösituationen inom både Allmäntandvård och
specialisttandvård samt vidta åtgärder och ge
resursfördelning utifrån detta.

Fortsatt utbyggnad av sjukhustandvård i Värnamo
samt längre fram i Eksjö
Erbjuder patientgruppen med särskilda behov
kostnadsfria munhälsobedömningar

Det är personer i särskilda och egna boenden, samt
personer som omfattas av lagen om stöd och
service till funktionshindrade.

I det uppsökande arbetet förbättra och utveckla
samarbetet med sjukvård och socialtjänsten samt
stimulera flera äldre till behandling
Införa fluorsköljning på äldreboenden
Centralt team

Fortsatt satsning på centralt team för arbete med
uppsökande verksamhet inom nödvändig tandvård

Erbjuda nödvändig tandvård

Nödvändig tandvård och tandvård som är ett led i
sjukdomsbehandling och tandvård till vissa grupper
med långvariga sjukdomar eller funktionshinder.

Erbjuda patienterna ett bra bemötande som bl a
innebär information om behandlingsalternativ,
kostnad, tidsåtgång mm.
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Perspektiv:

5 Process och produktion
Verksamhetsmått
För ett urval av de verksamhetsmått som regionstyrelsen ska återredovisa i fördjupad
månadsrapport, delårsrapport och årsredovisning anges nedan utfall för åren 2012–2015,
prognos för utfallet 2016 samt riktning/plan för 2017. Talen anger all tandvård som utförs av
såväl Folktandvården som privata tandvårdskliniker.

Strategiska mål:

5.1 Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

5.1.1 Rätt beteende - avtal
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Avtalstrohet inköp

Månad

90%

Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Tjänsteresor, antal km egen bil

Tertial

Aktiviteter

Beskrivning

Följsamhet mot inköpsavtal följs upp i
Folktandvårdens interna kontrollplan

Strategiska mål:

5.2 Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

5.2.1 Vi är klimatsmarta
Mål:
5.2.1.1 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
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Mätetal

Periodicitet

Tjänsteresor, antal km poolbil (korttid)

Tertial

Målvärde

Aktiviteter

Beskrivning

Vi ska arbeta med hållbart resande.

Arbete ska ske enligt handlingsplan framtagen i
reseanalysen där videomöten är ett viktigt område.

Framgångsfaktorer:

5.2.2 Vi använder våra resurser klokt
Mål:
5.2.2.1 Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle.
Framgångsfaktorer:

5.2.3 Vi är socialt hållbara
Mål:
5.2.3.1 Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom
organisationen.
Mål:
5.2.3.2 Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Mål:
5.2.3.3 Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Mål:
5.2.3.4 Integration
Framgångsfaktorer:

5.2.4 Vi bidrar till en sund livsmiljö
Mål:
5.2.4.1 Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
Strategiska mål:

5.3 Säker och väl utvecklad tandvård
Framgångsfaktorer:

5.3.1 Löpande säkerhetsarbete och förbättrade processer
Aktiviteter

Beskrivning

Handledning av nya tandläkare.

Handledning av nya tandläkare. Vid behov får
omfördelning av resurser göras, så att varje ny
tandläkare får handledning av erfarna kollegor.
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Aktiviteter

Beskrivning

Hygienrutiner

Fortsatta interna kontroller av följsamheten till
basala hygienrutiner och klädregler samt
fortlöpande uppföljning av resultat på klinikens APT

Synergiärenden

Alla Synergiärenden gås igenom av en Lex Mariaansvarig tandläkare som sammanställer och
informerar Folktandvårdens ledningsgrupp.
Relevanta händelser publiceras fortlöpande på
intranätet för att alla kliniker lätt ska kunna ta del
av gjorda erfarenheter. Beslut om vilka ärenden
som ska anmälas enligt Lex Maria tas i
Odontologiska programgruppen

Gemensam patientsäkerhetsberättelse upprättas
årligen
Riskbedömning i R2

Alla patienter riskbedöms i R2 och får utifrån sina
behov ett adekvat omhändertagande

Specialistkonsultationer

Vid behov sker konsultationer där vårdplanering
sker med hjälp av specialist, nu även via Lync

Förbättra Folktandvårdens journalsystem

Genomföra ett antal integrationsprojekt för
Folktandvårdens journalsystem för ökad
patientsäkerhet, förbättrad arbetsmiljö och
produktivitet.

Utfasningsprodukter

Klinikerna ska kontinuerligt arbeta med
utfasningsprodukter med hjälp av utfasningslista i
”Klara”

Utbyte av kemiska produkter

Följa förslag från listan” Nationella
substitutsgruppen Tandvård” där förslag till utbyte
av kemiska produkter finns

Förbättrad produktions- och
kapacitetsutnyttjandegrad

Förbättrad produktions- och
kapacitetsutnyttjandegrad genom effektivare
schema-läggning, ändrade öppettider, smartare
arbetsmetoder och rutiner för att debitera
Folktandvårdens kunder

Utveckla arbetsmetoder

Utveckla arbetsmetoder med syfte att öka
effektiviteten inom identifierade arbetsuppgifter
över tid men även på kort sikt

Planering så att rätt kompetens gör olika typer av
behandling
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Perspektiv:

6 Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

6.1 Kompetensutveckling
Framgångsfaktorer:

6.1.1 Att utnyttja egen kunskap och ny teknik
Aktiviteter

Beskrivning

Ständig kompetensutveckling för samtliga
yrkeskategorier.

Folktandvårdens interna kursprogram fångar upp
kunskapsbehov och är tillgängligt för många

Utveckla koncept med videokonferenser
Utvärdering och förbättring av
introduktionsprogram för nya tandläkare
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Perspektiv:

7 Medarbetare
Strategiska mål:

7.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

7.1.1 Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Medarbetarsamtal

Månad

90%

Personalhälsa - sjukfrånvaro ska inte öka i jämförelse med samma
period föregående år.

Månad

1

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90%

Ny Hälso-app introduceras och används av medarbetarna, andel av
medarbetarna som är aktiv i appen

Tertial

70 %

Andel medarbetare som använder friskvårdsbidraget

Tertial

85 %

Lägre genomsnittlig personalomsättning än 2016

Tertial

Aktiviteter

Beskrivning

Uppföljning av sjukfrånvaro

Klinikledningar tillsammans med HR arbetar aktivt
arbeta med uppföljning av sjukfrånvaro på
kliniknivå och individnivå

Minska sjukfrånvaron

Aktivt arbeta för att minska sjukfrånvaron inom
Folktandvården genom att bland annat titta på
orsaker och möjliga förbättringsområden

Introduktionsprogram

Alla nytillträdda chefer och klinikkoordinatorer ska
ha ett individuellt utformat introduktionsprogram
med regelbunden uppföljning under första året

Tydlig kompetensutvecklingsplan
Assistenttandläkare med tjänstgöring både i
specialist- och allmäntandvård
Chefsutveckling
Hälsoapp

Under 2017 lansera ny Hälsoapp för att stimulera
till rikare liv

Rekrytering av tandläkare
Arbeta med värderingsfrågor

Efter chefsutvecklingsprogram, fortsätta arbetet
med värderingsfrågor på kliniknivå.

Lokalutveckling

Fortsatt arbete med att anpassa och utforma
Folktandvårdens lokaler till att vara
verksamhetsanpassade, kostnadseffektiva samt
bidra till en god arbetsmiljö
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Aktiviteter

Beskrivning

Tydlig introduktion för alla yrkeskategorier
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Perspektiv:

8 Ekonomi
Strategiska mål:

8.1 Kostnadseffektiv tandvård
Framgångsfaktorer:

8.1.1 God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Mätetal

Periodicitet

Produktivitet mätt som produktionspoäng i förhållande till arbetade
timmar

Tertial

Påbörja arbete med ekonomiska mål och mått på kliniknivå

Tertial

Målvärde

Aktiviteter

Beskrivning

Intern kontroll

Intern kontrollplan med fokus på produktivitet och
effektivitet. Följa upp att rätt intäkter debiteras och
att kostnaderna speglar god hushållning

Rätt debitering

Arbeta aktivt för att skapa kunskap kring rätt
debitering då det finns risk för att debitering ej görs
på rätt sätt

Arbeta aktivt med schemaläggning och
patientbokning

Arbeta aktivt med schemaläggning och
patientbokning för att, bland annat, förbättra
produktivitet.

Planering så att rätt kompetens gör olika typer av
behandling
Införa mer mått och mål på kliniknivå

Utvärdera behov om att införa mer mått och mål
på kliniknivå för att synliggöra verksamheten och
skapa förutsättningar för uppföljning, förändring
och förbättring.

Framgångsfaktorer:

8.1.2 Ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Nettokostnad per verksamhetsområde

Tertial

Nettokostnad per klinik

Tertial

70 %

Nettokostnad per geografiskt område, ska ej överstiga budget

Tertial

100 %

Aktiviteter

Beskrivning

Balans i ekonomin inom samtliga
verksamhetsområden.

Såväl vuxen, barn- och specialisttandvård samt
tandvård till patienter med särskilda behov ska
följas upp och analyseras för att uppnå balans i
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Aktiviteter

Beskrivning
ekonomin inom samtliga verksamhetsområden.

Analys av resursinsatser i barntandvården

Resursinsatser i barntandvården ska följas upp och
analyseras för att uppnå balans i ekonomin inom
verksamhetsområdet barntandvård

Ytterligare fokus på och resurser till rekrytering

Ytterligare fokus på och resurser till rekrytering för
att kunna upprätthålla verksamhets- och därmed
intäktsnivåerna
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