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Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Tid:

2019-01-22 kl. 13:00-16:30

Plats:

Sal A Regionens hus

Ärenden
1

Val av protokollsjusterare

2

Fastställande av dagordning

3

5

Anmälan av informationshandlingar - Nämnden
för folkhälsa och sjukvård 2019
Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för
folkhälsa och sjukvård 2019
Inkomna remisser, promemorior och motioner

6

Anmälan av kurser och konferenser

4

2019/3
2019/4

Informationsärenden och aktuellt
7

Diskussion om nämndens arbetssätt

8

Presentation av nämndens ansvarsområde

9

Internat 26-27 februari

10

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018

11

Aktuell information

12

Presidiets protokoll

13

Frågor

14

Månadsrapport 2018

2018/228

Beslutsärenden till regionfullmäktige
15

Motion - Lärcaféer som integrerad del av
vården

2018/1607

Beslutsärenden för nämnden
16

Granskning av Delårsrapport 2018:2

2018/2762

17

Verksamhetsplaner 2019

2018/222
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Tid:

2019-01-22 kl. 13:00-16:30

18

Intern kontroll 2019

2018/3253

19

Val till Höglandsborgsstiftelsen

2018/2492

20

Val av presidieersättare

2018/2492

Övrigt
21

Övriga frågor

Kallade

För kännedom

Ordinarie ledamöter
Rachel De Basso (S) ordf.
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
1:e v ordf.
Thomas Bäuml (M) 2:e v ordf.
Erik Wågman (S)
Eva Eliasson (S)
Pernilla Mårtensson (KD)
Peter Iveroth (KD)
Helena Stålhammar (C)
Linda Gerdin (BA)
Jakob Olofsgård (L)
Sibylla Jämting (MP)
Elisabeth Töre (V)
Lisbeth Andersson (M)
Karlsson Anne (SD)
Anita Winberg (SD)

Ersättare
Ann-Kristin Göransson (S)
Martin Malmerfors (BA)

Tjänstemän
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och
sjukvårdsdirektör
Kristina Bertov, chefscontroller
Nathalie Bijelic Eriksson,
nämndsekreterare

Regionråd
Maria Frisk (KD)
Marcus Eskdahl (S)
Rachel De Basso (S)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Malin Wengholm (M)

Fackliga företrädare
Birgitta Svensson, Kommunal
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Magnus Berndtzon (M)
Jonas Nilsson (S)
Linda Vestman (S)
Emma Evaldsson (KD)
Maria Sandberg (KD)
Razvan Nichitelea (C)
Ida Höglund (BA)
Sascha Carlsson (L)
Kajsa Carlsson (MP)
Bengt-Ove Eriksson (V)
Gunnel Svensson (M)
Helena Elmqvist (SD)
Agnetha Lundberg (SD)
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Tid:

2019-01-22 kl. 13:00-16:30
Dan Sylvebo (M)
Samuel Godrén (SD)
Fackliga företrädare
Carina Sjögren, Kommunal
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RJL 2019/3

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för FS – 2019-01-22
Ärendetyp

Ärenderubrik

Protokoll
Inkomna handlingar
Utgående skrivelser
Regeringsbeslut
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg,
IVO

Protokoll från Länsrådet för funktionsnedsättningar (LFF) 2108-12-20

RJL 2018/2019 Tillsyn avseende tvångsåtgärderna fastspänning, avskiljning och tvångsmedicinering
vid rättspsykiatrisk vårdavdelning C, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
RJL 2018/2015 Tillsyn avseende tvångsåtgärderna fastspänning, avskiljning och tvångsmedicinering
vid barn-och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), avdelning 61, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
RJL 2018/2013 Tillsyn avseende tvångsåtgärderna fastspänning, avskiljning och tvångsmedicinering
vid vuxenpsykiatriska klinikens vårdavdelningar vid Höglandssjukhuset i Eksjö.
RJL 2017/2527 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, om för tidig hemgång från
sjukhuset efter amputation. Anmälan gäller också bristande sårvårdsbehandling på Österlidens
äldreboende.
RJL 2017/1885 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende anmälarnas åsikter
om felaktigt utförd justering av porslinsfasader.
RJL 2018/1600 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. I klagomålet framförs att den
vård och behandling som gavs till ett barn med misstänkt allvarlig sjukdom fördröjdes utan att
vårdgivaren kunnat redogöra för orsaken i sin utredning.
RJL 2018/1280 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende anmälarens
synpunkter angående operationen som utfördes den 27 april 2017. Anmälaren anser att operationen
misslyckades på grund av att det stabiliserande materialet togs bort för tidigt samt att han tilläts belasta
för tidigt på det opererade knäet.
RJL 2017/1609 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende fördröjd
diagnos/behandling.
RJL 2018/353 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, om fördröjd information om
avvikande svar på ett urinprov samt fördröjd diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos ett barn.
RJL 2018/638 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende anmälarens
synpunkter om uteblivna ultraljudskontroller enligt PM vid tvillinggraviditet samt klagomål gällande
läkarundersökning den 26 april 2016.
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RJL 2018/2502 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende anmälarens
synpunkter på att ordinerade läkemedel vid lungmedicinska kliniken i Eksjö orsakat skada.
RJL 2018/1106 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende anmälarens
synpunkter på vård och behandling.
RJL 2018/1815 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, där anmälaren framför att fel
operation utfördes initialt och därmed krävdes en uppföljande operation. Vidare menar anmälaren att
hon inte fick tillräcklig smärtlindring vid de två operationerna.
RJL 2018/2076 Tillsyn av Vaggeryds vårdcentral med anledning av en anmälan av legitimerad hälsooch sjukvårdspersonal där vårdgivaren hade funnit brister på systemnivå.
RJL 2018/2368 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende behandling av
symtom på stroke.
Nyinkomna IVO-ärenden 2018-12-01--2018-12-31.
Patientärenden: RJL2018/3240, RJL2018/3288, RJL2018/3384, RJL2018/3397, RJL2018/3398 och
RJL2018/3399

Cirkulär från SKL
Beslut från SKL
Övrigt
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RJL 2019/4

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för folkhälsa och sjukvård
2018-11-14 – 2019-01-14
Ärendetyp
FS 4.3.8
FS 4.3.8
FS 4.3.8
FS 4.5.2

Ärenderubrik
Avtal om klinisk prövning
Avtal om klinisk prövning
Avtal om klinisk prövning
Personuppgiftsbiträdesavtal mellan RJL och
IntraMedic AB angående spirometrisystem

Diarienummer
RJL 2018/2758
RJL 2018/1316
RJL 2018/2752
RJL 2017/912
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Beslutsdatum
2018-09-17
2018-09-20
2018-10-23
2019-01-11

Beslutsdelegat
Staffan Hägg
Staffan Hägg
Staffan Hägg
Johan Cederlund

Ärenden
Utskriftsdatum: 2019-01-08
Diarieenhet:

Utskriven av:

Nathalie Bijelic Eriksson
Sekretess:

Region Jönköpings län

Visas ej

Beskrivning av sökning:
Remisser December 2018

Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

2018/3251

Remiss - En arvsfond i takt med tiden - En översyn Lena Strand
av regelverket kring Allmänna

2018-12-11

Socialdepartementet

2018/3255

Remiss - Samråd för Slopningar av spår och växlar Emil Hesse
i Värnamo

2018-12-11

Trafikverket

Regionens åtagande

2018/3318

Remiss - Framtidens specialistsjuksköterska

Lena Strand

2018-12-13

Utbildningsdepartementet

Regionens åtagande

Regionens åtagande

Sidan 1 av 1
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UTVECKLINGSKRAFT CANCER 2019
RCC Sydöst välkomnar er till Linköping och Utvecklingskraft cancer 2019. Konferensen
behandlar aktuella ämnen inom cancerområdet och riktar sig till dig som arbetar med cancer
eller möter cancerpatienter, som medarbetare i vården, forskare inom cancerområdet eller
kanske som regionpolitiker. Cancer angår oss alla.

PROGRAM 21 MAJ
09:00-10:00 Fika och anmälan
10:00-10:10 Välkomna!
		Krister Björkegren

		Regiondirektör Region Östergötland

13:30-14:30 Fysisk aktivitet och träning 		
före, under och efter cancer
		Helene Rundqvist
		Filosofie doktor, Karolinska Institutet

		Srinivas Uppugunduri

14:30-15:00 Fika

10:10-10:25 Inledning
		Hans Hägglund
		Nationell cancersamordnare, SKL

15:00-16:00 Artificiell Intelligens (AI) i
		
framtidens hälso- och sjukvård
		Fredrik Heintz
		Docent, Linköpings universitet

10:25-10:45 De fyra kommande åren
		Socialdepartementet

16:00-16:10 Summering av dagen
		Kjell Ivarsson
		Ordförande RCC Sydöst

		Verksamhetschef RCC Sydöst

10:45-12:00 Guldkorn från Sverige
		
Framgångsrika projekt från alla
		sjukvårdsregioner
12:00-13:00 Lunch

PRELIMINÄRT
PROGRAM

13:00-13:30 Nivåstrukturering
		
Konsekvens ur ett
		patientperspektiv
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Ser mailet konstigt ut? Klicka här för att se det i din webbläsare

Välkommen till IVO-dagen 2019
- Nu kan du anmäla dig Vi är tacksamma för hjälp att sprida nedan inbjudan inför IVO-dagen till politiker och tjänstemän
inom funktionerna:
• berörda landstingsråd/regionråd
• ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (eller motsvarande)
• landstingsdirektör/regiondirektör
• hälso- och sjukvårdsdirektör

Programmet är skräddarsytt för dig i såväl offentlig som privat vård och omsorg, som har mandat att
påverka och styra verksamheten utifrån ett lednings- och utvecklingsperspektiv. Ta möjligheten att
möta företrädare från IVO och representanter från vård och omsorg i chefsposition. Vi hoppas att du
har möjlighet att delta och representera ditt område.

Anmäl dig till IVO-dagen
Konferensen har ett nationellt innehåll och du kan välja
mellan samtliga orter i mån av plats.

>>
>>
>>
>>
>>
>>

Tisdag 5 mars - Malmö
Torsdag 7 mars - Örebro
Tisdag 19 mars - Umeå
Torsdag 21 mars - Göteborg
Torsdag 28 mars - Jönköping
Tisdag 2 april - Stockholm

Läs mer om dagen
Läs mer om IVO-dagen och vilka grupper vi riktar oss till.

Prioriterade riskområden står i fokus
IVO-dagen är en mötesplats för strategisk dialog och nätverkande. Programmet baseras på
IVO:s prioriterade riskområden för 2018-2020. Under en fullspäckad dag kommer du att få ta
del av seminarier och interaktiv dialog inom områdena:
• Det här är IVO sett inom vården och omsorgen 2018
• Så här utvecklas tillsyn och tillståndsprövning
• Välfärdsteknik för äldre och dementa med varje enskild persons behov i fokus
• Digitala vårdtjänster – ett område i snabb utveckling
• Risk att tillgång på platser och personal styr istället för patientens behov
• Brister och risker i boendemiljö och omsorg för personer med funktionsnedsättning
• Barn och unga – utveckling av kvalitetskriterier med ett brukarperspektiv

Samordning – varför fungerar det inte? Hur kan vi tillsammans överbrygga de organisatoriska
mellanrummen? Dialog utifrån:
• Barn- och unga med psykisk ohälsa
• Personer med behov av multidisciplinärt omhändertagande, exempelvis personer med

livslånga diagnoser
• Personer med psykisk och somatisk samsjuklighet

Program för dig med intresse för tillståndsprövning
Verksamheter med särskilt intresse inom tillståndsprövning
erbjuds programpunkter i Örebro och Stockholm.
Programmet utgår från områdena:
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Travel Team
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• Hur når vi ökad kvalitet för brukarna genom ny

tillståndsprövning av ägare och ledning?
• Så här arbetar IVO utifrån den nya lagstiftningen

För frågor om IVO-dagen, kontakta ivo@travelteam.se

Välkommen!
Vänliga hälsningar
IVO
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PROTOKOLL

1(11)

Diarienummer

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 1-16
Tid:

2019-01-08, kl. 08:30-12:45

Plats:

Rachel De Bassos tjänsterum, Regionens hus

Närvarande:

Beslutande:
Rachel De Basso (S) ordförande
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Thomas Bäuml (M)
Övriga:
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör § 1-10
Agneta Jansmyr, regiondirektör § 10
Anette Petersson, hälso- och sjukvårdsstrateg
Kristina Bertov, chefscontroller
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare

§1

Välkomsthälsning
Ordföranden hälsar presidiet och tjänstemän välkomna till
mandatperiodens första presidiemöte i nämnden för folkhälsa och
sjukvård.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

§3

Informationsärenden


Aktuell information från hälso- och sjukvårdsdirektören
- Antal patienter på Höglandssjukhuset som flyttats till
övriga sjukhus under hösten 2018
- Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018
- Journalsystem och övergång från ROS till BOS i
nuvarande journalsystem Cosmic
- Verksamhetsplaner 2019 och kommande arbete utifrån
budget.
Informationen läggs till handlingarna.



Inkomna remisser i december 2018. Informationen läggs
till handlingarna.



Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. november 2018. Informationen läggs
till handlingarna. Chefscontroller får i uppdrag att på
Sign
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PROTOKOLL

2(11)

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 1-16
Tid:

2019-01-08, kl. 08:30-12:45
nämndsammanträdet i mars ge utförlig information om
nämndens ekonomi.

§4

§5



Samverkansavtal för Sydöstra sjukvårdsregionen.



Återrapport av uppdrag i Budget 2018 – En patientavgift
inom 24 timmar.
Diarienummer: RJL2017/83
Information i ärendet lämnas. Ärendet hanteras vidare i
kommande budgetarbete.



Mål för svarstid vid telefonsamtal till 1177.
Diarienummer: RJL2018/684
Information i ärendet lämnas. Tillgängligheten till 1177
hanteras vidare i presidiet.

Informationsärenden till nämnden


Presentation av nämndens ansvarsområde.
Informationen kommer att ges på internatet 26-27
februari. Samtliga sjukvårdsdirektörer bjuds in för att
informera om sina verksamheter.



Månadsrapport per december 2018.

Granskning av delårsrapport 2018:2
Diarienummer: RJL2018/2762
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på
revisorernas granskningsrapport samt överlämna den till
regionfullmäktige och regionrevisionen
Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin granskning av
delårsrapport 2018:2. Revisorerna bedömer att delårsrapporten i
allt väsentligt ger en rättvisande bild av ekonomiskt resultat och
Sign
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PROTOKOLL

3(11)

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 1-16
Tid:

2019-01-08, kl. 08:30-12:45
ställning. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas åtgärder som
regionstyrelsen samt nämnden för folkhälsa och sjukvård arbetar
med utifrån revisorernas rekommendationer och frågor.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-02
 Regionrevisionens missiv daterat 2018-10-23
 Sakkunnigt biträde pwc:s rapport Granskning av
delårsrapport 2018 daterad oktober 2018
Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

§6

Verksamhetsplaner 2019
Diarienummer: RJL2018/222
Beslut
Presidiet beslutar
 Återremittera ärendet för mindre justeringar, därefter
föreslå nämnden:
 Godkänna förslag till budget för nämndens centralt
budgeterade anslag.
 Godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2019
för verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra Liv,
Folktandvården, Medicinsk vård, Kirurgisk vård samt
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i
beslutad budget och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan 20202021 angivit att respektive nämnd ska konkretisera
verksamhetsuppdrag och budget senast december 2018.
Tidpunkten för detta har skjutits fram till januari 2019, på grund
av sent beslut om budget 2018.
Beslutsunderlag
 Information av hälso- och sjukvårdsdirektören
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-19
Sign
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PROTOKOLL

4(11)

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 1-16
Tid:

2019-01-08, kl. 08:30-12:45


Budget och verksamhetsplan för verksamhetsområde
Vårdcentralerna Bra Liv, Folktandvården, Medicinsk vård,
Kirurgisk vård samt Psykiatri, rehabilitering och
diagnostik

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Presidiet beslutar återremittera ärendet för mindre justeringar i
verksamhetsplanerna och därefter föreslå nämnden godkänna
dessa.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
§7

Intern kontrollplan 2019
Diarienummer: RJL2018/3253
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Fastställa intern kontrollplan för 2019.
Sammanfattning
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna
årligen fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från
den regionövergripande planen som fastställs av regionstyrelsen.
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan
för 2019.
Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2018-12-18
 Intern kontrollplan 2019
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Sign
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PROTOKOLL

5(11)

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 1-16
Tid:

§8

2019-01-08, kl. 08:30-12:45

Val till Höglandsborgsstiftelsen
Diarienummer: RJL2018/2492
Beslut
Presidiet
 Avvaktar med beslut till nämndens sammanträde
Sammanfattning
Nämnden för folkhälsa och sjukvård har att förrätta val av en
ledamot och en ersättare till Höglandsborgsstiftelsen för perioden
2019-2022.
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Presidiet avvaktar med beslut till nämndens sammanträde.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

§9

Motion – Lärcaféer som integrerad del av
vården
Diarienummer: RJL2018/1607
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Bifalla första och andra att-satsen
 Anse tredje att-satsen besvarad
Sammanfattning
Sibylla Jämting, Miljöpartiet, Elisabeth Töre, Vänsterpartiet, och
Lars-Uno Olausson, Socialdemokraterna, föreslår i motionen
Lärcaféer som integrerad del av vården:


Att Region Jönköpings län startar upp regelbundet
återkommande lärcaféverksamhet för ett antal prioriterade
diagnoser i samtliga tre sjukvårdsområden som en
integrerad del av vården.
Sign

20

PROTOKOLL

6(11)

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 1-16
Tid:

2019-01-08, kl. 08:30-12:45


Att en koordinatorsfunktion inrättas i samtliga tre
sjukvårdsområden för att initiera och samordna
verksamheten med lärcaféer och självhjälpsgrupper



Att Region Jönköpings län i samverkan med kommunerna
inrättar lärcaféer för personer med allvarlig psykisk
sjukdom och deras anhöriga

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-17
Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-12
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
På ordförandens fråga beslutar presidiet att föreslå nämnden
bifalla första och andra att-satsen samt anse tredje att-satsen
besvarad.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
§10

Skrivelse från patientnämnden – Brister i
tillgängligheten via telefon
Diarienummer: RJL2018/2713
Beslut
Presidiet beslutar
 Godkänna föreliggande skrivelse som svar till
Patientnämnden
Sammanfattning
Patientnämnden har i skrivelse till Nämnd för folkhälsa och
sjukvård önskat svar på följande fråga.
 Vilka rutiner har Region Jönköpings län för att
kvalitetssäkra att patienter kan nå vården på ett säkert,
enkelt och tryggt sätt anpassat efter individens
möjligheter?
Sign
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PROTOKOLL

7(11)

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 1-16
Tid:

2019-01-08, kl. 08:30-12:45
Beslutsunderlag
Skrivelse från patientnämnden daterad 2018-10-08
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Ordföranden föreslår att följande tillägg görs på sidan 2 under
punkten Övriga bokade telefonkontakter som inte är kopplade till
vårdgarantin.
Verksamheterna arbetar med att bokad telefontid genomförs.
Presidiet beslutar enligt detta förslag.
Beslutet skickas till
Patientnämnden

§11

Utredning av vårdval ögonsjukvård
Diarienummer: RJL2017/83
Beslut
Presidiet beslutar
 Ge regionledningskontoret i uppdrag att arbeta fram
förslag utifrån de förbättringsmöjligheter som framgår av
utredningen.
Sammanfattning
I Budget och verksamhetsplan för 2018 gavs ett uppdrag att
genomföra en utvärdering och påbörja en avveckling av vårdval
inom ögon.
En rapport togs fram av Medivation Utveckling AB.
Utredningen visade att ögonsjukvården i Region Jönköpings län
fungerar väl:
 Region Jönköpings län har bättre tillgänglighet till
ögonsjukvård än rikets genomsnitt.


Ögonsjukvården bedöms över lag vara säker och av god
kvalitet.
Sign
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PROTOKOLL

8(11)

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 1-16
Tid:

2019-01-08, kl. 08:30-12:45



Region Jönköpings län har lyckats bättre med
kostnadskontrollen inom vårdvalet än andra landsting.
Kostnaderna för vårdval i ögonsjukvården ligger inom
budget.

Utredningen visade att en avveckling av vårdval ögon skulle få
konsekvenser. Sjukhusens kapacitet måste öka ifall vårdvalet och
de privata mottagningarna avvecklas.
Utredningen visade även att det fanns ett antal
förbättringsområden och behov av fortsatt utveckling oavsett om
vårdval inom ögonsjukvård skulle avvecklas eller inte.
På nämndsammanträdet den 11 december 2018 godkändes
föreliggande rapport som utvärdering av vårdval inom
ögonsjukvården i Region Jönköpings län. Den tillträdande
nämnden gavs i uppgift att lyfta det som utredaren tog upp kring
förbättringsmöjligheter inom vårdval ögon. En uppföljning ska
ske senast 2020.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden 2018-12-11
 Information vid nämndsammanträdet 2018-12-11 av
Jörgen Striem, utredare
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-21
 Rapport – Utvärdering av vårdval ögon 2014-2018 i
Region Jönköpings län
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Ordföranden föreslår att ge regionledningskontoret i uppdrag att
arbeta med de förbättringsmöjligheter som framgår av
utredningen. Presidiet beslutar enligt detta förslag.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Folkhälsa och sjukvård

Sign
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PROTOKOLL

9(11)

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 1-16
Tid:

§12

2019-01-08, kl. 08:30-12:45

Utredning av vårdplatsneddragning
Diarienummer: RJL2017/83
Beslut
Presidiet beslutar
 Ge regionledningskontoret i uppdrag att arbeta fram
förslag utifrån de slutsatser som framgår av rapporten.
Sammanfattning
I Budget och verksamhetsplan för 2018 gavs ett uppdrag att
utvärdera konsekvenserna kring gjorda vårdplatsneddragningar
och personalminskning vad gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och
ekonomi.
En rapport togs fram av Folkhälsa och sjukvård, sektionen för
Chefläkare och patientsäkerhet, med hjälp av
verksamhetsområden för medicinsk vård, kirurgisk vård,
psykiatri, rehabilitering och diagnostik, HR och ekonomi.
På nämndsammanträdet den 11 december 2018 godkändes
föreliggande rapport som utvärdering av vårdplatsneddragningar i
Region Jönköpings län. Den tillträdande nämnden gavs i uppdrag
att arbeta med rapportens slutsatser.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden 2018-12-11
 Information vid nämndsammanträdet 2018-12-11 av
Joanna Mellqvist, patientsäkerhetssamordnare
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-21
 Rapport – Utvärdering vårdplatsneddragning daterad
2018-11-14
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Ordföranden föreslår att ge regionledningskontoret i uppdrag att
arbeta fram förslag utifrån rapportens slutsatser. Presidiet beslutar
enligt detta förslag.
Sign

24

PROTOKOLL

10(11)

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 1-16
Tid:

2019-01-08, kl. 08:30-12:45
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Folkhälsa och sjukvård

§13

Kurser och konferenser
Beslut
Presidiet beslutar
 Konferens Demokrati för alla! den 28 februari 2019 i
Nässjö
- Avstå från deltagande

§14

§15



Konferens Utvecklingskraft cancer 2019 den 21 maj 2019
i Linköping
- En ledamot från den politiska ledningen och en från
oppositionen får delta.



Konferens Kultur för hälsa den 28 februari 2019 i Nässjö
- En ledamot från den politiska ledningen och en från
oppositionen får delta.

Planering av kommande sammanträden


Internat den 26-27 februari
Ett internat är bokat i samband med nämndsammanträdet i
februari. Internatet förläggs på Hooks Herrgård.
Programmet för internatet är nämndens
verksamhetsområden och mätetal avseende detta.



Nämndsammanträdet den 20 mars
På grund av avsaknad av konferensrum i Regionens hus
förläggs sammanträdet i annan lokal, sekreteraren får i
uppdrag att boka detta.



En information om KPP ska ges i nämnden under våren.

Kom ihåg!
En genomgång av listan görs vid nästa presidiesammanträde.
Sign
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PROTOKOLL

11(11)

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 1-16
Tid:

§16

2019-01-08, kl. 08:30-12:45

Övriga frågor
Förslag på justeringslista lämnas av sekreteraren. Listan godkänns
efter justering.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Sign
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Månadsrapport december 2018 Folkhälsa och
sjukvård
10

9

6

av 25 Mätetal

Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

RJL
Kontakt med vårdcentralen
Andel patienter som
kommit fram på telefon
samma dag

100%

100%

Samtliga vårdcentraler använder teleQ och besvarar
alla dagens inkommande samtal i tid

RJL
Väntetid till besök hos
allmänläkare inom 5 dagar
Väntetid till besök hos
allmänläkare - andel
kvinnor och män som fick
komma inom fem dagar.

90%

86%

Målet att 90 procent av nybesöken till allmänläkare i
primärvård ska genomföras inom 5 dagar uppnås
inte. Helårsresultatet ackumulerat är dock något
bättre än föregående år.
Exempel på åtgärder är ett aktivt arbete med
läkarrekrytering för att komma upp i rätt bemanning
samt utbildning till telefonrådgivningssköterskorna för
triagering till bäst lämpad yrkesgrupp. Noggrannhet i
registrering är viktigt, ex att ange patientvald väntan i
de fall där patienten erbjuds en tid inom vårdgarantin
men själv väljer ett senare tillfälle.

RJL
Faktisk väntetid till första
besök i specialiserad vård
Andel första besök som
genomförts inom 60 dagar
eller kortare. Begränsas till
mottagningar som ingår i
Väntetider i vården. Både
somatisk och psykiatrisk
vård

80%

70%

Målet att 80 procent av de första besöken i
specialiserad vård ska genomföras inom 60 dagar
uppnås inte. Vid jämförelse mot 2017 ses också en
försämring när det gäller det ackumulerade resultatet
för hela året.
Inom verksamhetsområde medicinsk vård är det
fortsatt främst inom område hudsjukdomar och
allergisjukvård som målet inte nås.
Inom verksamhetsområde kirurgisk vård är öron- näs
och halssjukvård, ögonsjukvård samt urologi exempel
på områden med något sämre tillgänglighet.
Verksamhetsområde psykiatri ligger ett par
procentenheter ifrån att nå aktuellt målet. Det är
psykiatriska kliniken i Värnamo som för tillfället har
svårt att upprätthålla god tillgänglighet till första
besök, övriga kliniker uppfyller målvärdet.

RJL
Faktisk väntetid till besök
inom barn och
ungdomspsykiatrin
Andel första besök som
genomförts inom 30 dagar
eller kortare.

90%

68%

Målet att 90 procent av de första besöken inom barnoch ungdomspsykiatrin ska genomföras inom 30
dagar uppnås inte. Dock ses en klar förbättring när
det gäller det ackumulerade för helåret i jämförelse
med föregående år.
Arbete med registreringsrutiner och resurshantering
är exempel på åtgärder under året och
verksamhetens egna analys har visat att de allra
flesta får tid inom 40 dagar.

RJL
Faktisk väntetid för
utredning/behandling inom
barn- och
ungdomspsykiatrin samt
habiliteringen
Andel patienter som efter
beslut har påbörjat en
fördjupad
utredning/behandling inom
30 dagar.

90%

29%

Målet att 90 procent av startade
utredningar/behandlingar inom barn- och
ungdomspsykiatrin ska ske inom 30 dagar uppnås
inte. Det ackumulerade resultatet för helåret ligger i
nivå med föregående år. Svårigheten med att ha
korta väntetider till utredning är att ett helt team med
flera olika professioner behöver vara tillgängliga när
en utredning ska påbörjas.
Viktigt att påtala är dock att patienter där beslut tagits
om utredning får andra insatser i väntan på att ett
utredningsteam kan starta en utredning. Arbete med
handlingsplan för kortare köer är ett exempel på
åtgärd under året.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

RJL
Väntetid till undersökning
inom radiologi och klinisk
fysiologi
Andel kvinnor och män som
fått sin undersökning inom
30 dagar efter
remissankomst

90%

88%

Sammantaget ett förbättrat resultat för helåret vad
gäller väntetider till radiologi samt klinisk fysiologi i
jämförelse mot föregående år. Verksamheten jobbar
med kapacitets- och produktionsplanering vilket
fungerar bra och kan vara en förklaring till aktuellt
resultat.

RJL
Faktisk väntetid till
operation/undersökning
inom specialiserad vård
Antal operationer/åtgärder
som genomförts inom 60
dagar eller kortare.
Begränsas till
operationer/åtgärder som
ingår i Väntetider i vården.

80%

72%

Målet att 80 procent av patienterna ska få tid till
operation, undersökning inom 60 dagar uppnås inte
och det ackumulerade resultatet är något lägre vid
jämförelse med 2017.
Inom verksamhetsområde medicinsk vård är det i
huvudsak undersökningar avseende gastroskopier
som inte når tillgänglighetsmålet.
Inom verksamhetområde kirurgisk vård uppnår de
flesta klinikerna inte måluppfyllelse och de områden
som är längst från målet är ögonsjukvård och
ortopedi. Audionomerna (utprovning hörapparat),
Urologkliniken och Kvinnoklinikerna i Värnamo och
Eksjö är verksamheter som dock når uppsatta mål.

RJL
Fått hjälp och lämnat
akutmottagningen inom 4
timmar
Andelen kvinnor och män
som fått hjälp och lämnat
mottagningen inom fyra
timmar.

90%

77%

Det ackumulerade resultatet avseende vistelsetiden
på länets akutmottagningar ligger i nivå med
föregående år. Detta innebär för de somatiska
akutmottagningarna ett resultat som ligger stabilt
under uppsatt mål. Antalet besök har ökat under året.

RJL
Genomförda återbesök
inom medicinskt måldatum

90%

69%

Målet uppnås inte under året och resultatet för helåret
är i nivå med föregående år.
Kapacitets- och produktionsplanering,
utbildningsinsatser samt arbete med förändrade
arbetsrutiner är exempel på åtgärder för att förbättra
resultatet. Noggrannhet vid planering, följsamhet till
registrerings- och dokumentationsrutiner samt
underhåll av väntelistor är angeläget för att kunna
visa ett korrekt resultat som möjligt.

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

90%

22%

I dagsläget är det nästan inga kliniker som har
möjlighet att ta emot nya patienter från kön. De flesta
kliniker behöver prioritera de befintlig
revisionspatienterna framför att ta in fler nya.

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

90%

58%

De flesta kliniker har förseningar av
revisionspatienter. De som ligger bättre till hjälper
grannkliniker som har det sämre resursmässigt.

RJL
Specialisttandvården:
Andel akuta
remisspatienter som väntat
mindre än 7 dagar

90%

100%

För de psykatriska akutmottagningarna är det ett
bibehållet gott resultat i Eksjö och ett resultat under
uppsatt mål i Jönköping. Dock skiljer sig arbetssätt
och öppettider åt mellan enheterna, vilket man
behöver ha i beaktande vid jämförelse över länet.
Antalet besök vi dessa enheter är oförändrat under
året.
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Akuta patienter omhändertas alltid inom 7 dagar. Mål
uppfyllt.

Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

RJL
Specialisttandvården: Antal
remisspatienter som väntat
mer än 60 dagar

0

986

Specialisttandvården uppvisar en delvis splittrad bild
vad avser kösituation.
Radiologen och orofacialmedicin har ingen kö.
Käkkirurgen, pedodonti och parodontologikliniken har
kö på ca 6 månader för oprioriterade patienter.
Oral protetik, endodonti samt ortodonti har en kö
som är ca ett år. Inom ortodontin är den något längre
i Värnamo och Nässjö.
Den längsta kön uppvisar bettfysiologi med 18
månader, men man arbetar intensivt med att korta
även denna.
Köerna har ökat med 45 individer från Tertial 2, 2018.
Detta motsvarar en procentuell ökning på drygt 4,8%.
Vid jämförelse med T3 2017 har kösituationen ökat
med 399 individer, en ökning som procentuellt uppgår
till drygt 67,9%.

RJL
Andel 40-, 50-, 60- och 70åringar som genomgått
hälsosamtal.
Täljare: Antal listade 40-,
50-, 60- och 70-åringar som
genomgått hälsosamtal.
Nämnare: Antal listade 40-,
50-, 60- och 70-åringar

50%

34%

Under 2018 har 5 728 hälsosamtal genomförts
jämfört med 6 140 under 2017. Det innebär att 34,5%
av regionens 40-, 50-, 60- och 70-åringar har
genomgått hälsosamtal jämfört med 42,4% under
2017. Regionens mål är på 50% och det motsvarar
8 298 hälsosamtal.
Nytt arbetssätt med ett helt digitaliserat verktyg för
hälsosamtal är mer tidsödande att hantera och
passar inte alla patienter.

RJL
Andel förstagångsföräldrar
som genomgått
hälsosamtal

50%

34%

Andelen förstagångsföräldrar som genomgått
hälsosamtal till och med andra tertialet 2018 uppgår
till 38 procent, 43 procent kvinnor och 33 procent
män. Målvärdet 30 % är därmed uppfyllt. Andelen
genomförda hälsosamtal är högre jämfört med
föregående år samma period (föregående år 34
procent). Upplevelsen är att fler föräldrar tackar nej till
erbjudandet utifrån att många arbetsplatser erbjuder
detta inom sin företagshälsovård.

13

12,9

Arbetet fortgår som planerat, enligt metoden görs
mätningen med minst 30 dagars fördröjning.

RJL
Vårdprevention
Andel riskpatienter som
efter bedömning i Senior
Alert, erhållit förebyggande
åtgärd (inom fall, nutrition
och trycksår)

90 %

90 %

Andel riskpatienter som efter bedömning i Senior
Alert, erhållit förebyggande åtgärd inom fall, nutrition
och trycksår. 2 av 3 verksamhetsområden når
målvärdet på 90 %. Det område som inte når
målvärdet är kirurgisk vård.

RJL
Avtalstrohet inköp

90%

94%

Sammantaget är målet uppfyllt och alla
verksamhetsområden ligger runt 90% måluppfyllelse.

-10 %

10,3 %

RJL
Patientskador
Granskning av 50
slumpmässigt utvalda
journaler varje månad.
Målsättningen är att antalet
upptäckta patientskador per
1000 vårddagar ska minska
jämfört med föregående år.

RJL
Tjänsteresor, antal km
egen bil (privatbil)
Bygger på utbetalad
bilersättning via Heroma.
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Privatbilsanvändningen ökar inom tre av fem
verksamhetsområden. De två områdena som minskar
är Bra Liv som klarar målet att minska 10 % och
Folktandvården som minskar men som inte riktigt når
målet. Arbete pågår för att främja resfria möten och
aktivt minska resorna med privat bil.

Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

-10 %

6,1 %

Bilpoolsanvändningen ökar inom samtliga fem
verksamhetsområden. Ökningar motiveras i flera fall
av utvidgade uppdrag, t ex primärvårdens
samordningsansvar. Samtidigt redovisas olika
åtgärder för att öka andelen resfria möten.

RJL
Medarbetarsamtal
90 % av personalen ska ha
ett medarbetarsamtal under
de senaste 15 månaderna.

90%

91%

Målet uppnått för nämndens område som helhet. Bra
Liv har gul markering medan övriga
verksamhetsområden har grön markering.

RJL
Kompetensutvecklingsplan
90 % av personalen
(tillsvidareanställd) ska ha
en kompetensutvecklingsplan under de senaste 15
månaderna.

90%

85%

Målet är delvis uppnått för fyra av fem
verksamhetsområden. Ett verksamhetsområde när
målet, psykiatri/rehabilitering/diagnostik.

RJL
Personalhälsa sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för
medarbetare ska inte öka i
jämförelse med samma
period föregående år.

4,9%

5%

0 tkr

-170 952tkr

RJL
Tjänsteresor, antal km
poolbil (korttid)
Inkluderar enbart körda
kilometer med regionens
egna fordon, inte hyrbilar.

RJL
Ekonomi i balans
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Sjukfrånvaron var något högre i jämförelse med
föregående år. De flesta verksamhetsområden har en
högre sjukfrånvaro och uppnår inte målet.
Sett till personalgrupp har totalt 10 grupper, bl a
sjuksköterskor, ST-läkare, kuratorer,
fysioterapeuter/arbetsterapeuter och psykologer en
lägre sjukfrånvaro medan övriga 10 grupper bl a
vårdadministratörer, biomedicinska analytiker,
undersköterskor/skötare, tandhygienister och
tandläkare har en högre sjukfrånvaro jämfört med
föregående år.
Kontinuerligt arbete genomförs i verksamheterna för
att nå en låg och stabil nivå i sjukfrånvaron genom
bland annat upprättande av handlinsgplaner,
åtgärder, aktiviteter och utbildningsinsatser.
Röd markering: Kirurgisk vård; Gul markering:
Psyk/rehab/diagnostik, Folktandvården och
Medicinsk vård; Grön markering: Bra Liv
Tabell: Bokslut 2016,2017 och 2018 per
verksamhetsområde i miljoner kronor.
Resultatområde

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Bokslut
2018

Privata
vårdgivare

8,6

7,2

7,9

Vårdcentralerna
Bra Liv

-7,7

-26,6

-25,3

Folktandvården

5,2

7,7

-16,7

Medicinsk vård

-46,7

-10,0

17,5

Kirurgisk vård

-78,0

-56,6

-62,7

Psykiatri rehab o
diagnostik

16,9

-15,0

-24,9

Summa
verksamhetsom
råde inkl
privata

-101,8

-93,3

-104,3

10 Regionens
åtagande

63,6

42,0

-66,7

Totalt FS
nämnd

-38,2

-51,3

-171,0

Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
December blev en positiv månad (+34 miljoner) och
bidrog till att resultatet för 2018 stannade vid minus
171 miljoner kronor för FS nämndens
ansvarsområden.
Nettokostnadsökningen för året blev 5 procent.
Verksamhetsområdenas budgetavvikelse för 2018
blev minus 104,3 miljoner. Det är en förhållandevis
liten försämring jämfört med 2017 och resultatet har
de tre senaste åren legat runt minus 100 miljoner
kronor. Däremot varierar det mellan de olika
verksamhetsområdena. Follktandvården och
Psykiatri/rehabilitering och diagnostik försämrar sina
resulltat medan Medicinsk vård gör en stor
förbättring. Kostnaderna för inhyrd personal blev för
helåret 185 miljoner kronor vilket är 18 miljoner lägre
än 2017. Det är framförallt under årets sista månader
som kostnaderna för bemanningsföretag minskar
jämfört med 2017.
FS nämndens resultatförsämring mellan 2017 och
2018 finns framförallt centralt/Regionens åtagande.
Av nämndens totala resultatförsämringen på 120
miljoner förklaras 110 miljoner av centrala
kostnader/Regionens åtagande. Det är främst riksoch regionsjukvården som går minus (-80 mnkr
2018). Även ny hantering av rikade statsbidrag
påverkar centrala poster/Regionens åtagande jämfört
med 2017.

RJL
Produktivitet mätt som
produktion i relation till
arbetade timmar,
allmäntandvård vuxna

100 %

95,9 %
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För helåret 2018 har produktiviteten försämrats med
4,1 procent jämfört med föregående år.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 1-16
Tid:

2019-01-08, kl. 08:30-12:45

Plats:

Rachel De Bassos tjänsterum, Regionens hus

§9

Motion – Lärcaféer som integrerad del av
vården
Diarienummer: RJL2018/1607
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Bifalla första och andra att-satsen
 Anse tredje att-satsen besvarad
Sammanfattning
Sibylla Jämting, Miljöpartiet, Elisabeth Töre, Vänsterpartiet, och
Lars-Uno Olausson, Socialdemokraterna, föreslår i motionen
Lärcaféer som integrerad del av vården:


Att Region Jönköpings län startar upp regelbundet
återkommande lärcaféverksamhet för ett antal prioriterade
diagnoser i samtliga tre sjukvårdsområden som en
integrerad del av vården.



Att en koordinatorsfunktion inrättas i samtliga tre
sjukvårdsområden för att initiera och samordna
verksamheten med lärcaféer och självhjälpsgrupper



Att Region Jönköpings län i samverkan med kommunerna
inrättar lärcaféer för personer med allvarlig psykisk
sjukdom och deras anhöriga

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-17
Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-12
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
På ordförandens fråga beslutar presidiet att föreslå nämnden
bifalla första och andra att-satsen samt anse tredje att-satsen
besvarad.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 1-16
Tid:

2019-01-08, kl. 08:30-12:45
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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Regionfullmäktige

Lärcaféer som integrerad del av vården
Förslag till beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
1. Bifalla första och andra att-satsen
2. Anse tredje att-satsen besvarad

Sammanfattning
Sibylla Jämting, Miljöpartiet, Elisabeth Töre, Vänsterpartiet, och Lars-Uno
Olausson, Socialdemokraterna, föreslår i motionen Lärcaféer som integrerad del
av vården:
1. Att Region Jönköpings län startar upp regelbundet återkommande
lärcaféverksamhet för ett antal prioriterade diagnoser i samtliga tre
sjukvårdsområden som en integrerad del av vården.
2. Att en koordinatorsfunktion inrättas i samtliga tre sjukvårdsområden för att
initiera och samordna verksamheten med lärcaféer och självhjälpsgrupper
3. Att Region Jönköpings län i samverkan med kommunerna inrättar
lärcaféer för personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras anhöriga.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden bifalla första och andra att-satsen samt anse tredje att-satsen
besvarad.

Information i ärendet
Vad pågår inom området?
Under paraplyet Hälsocafé ingår möteplatser i form av Självhjälpsgrupper,
Hjärtats hus, Lärcafé och återhämtning, men även resurser i form av levande
bibiliotek, Storytelling, Volontärer och Peer (personer med egen erfarenhet).

Lärcafé
Lärcafé bygger på en pedagogik med inspiration från Norge. Det handlar om ett
gemensamt lärande med fokus på samspel och att uppmärksamheten flyttas från
behandlarens roll till patientens egen förståelse och den egna insatsen.
Lärcafé består av två delar:
 Deltagarnas frågor styr innehållet
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Personer med egen erfarenhet av olika diagnoser eller besvär finns med i
gruppen.

Under hösten 2018 pågår utbildningar i Jönköping, Eksjö och Värnamo av
kursledare. (15 st Jönköping, 2 Värnamo, 5 Eksjö, ca 25 Familjecentralerna
Jönköping)
Hittills har ett antal diagnoser haft lärcaféer: Psoriasis, Parkinson, Nacksmärta,
Postpolio, IBS, Hjärtsvikt, Hjärtinfarkt patienter/anhöriga, Njursjukdom, Stroke
patienter/anhöriga, Gastric by pass patienter/anhöriga, Depression patienter/
anhöriga, Psykos patienter/anhöriga, Lipödem, Barndiabetes, Övervikt barn,
föräldrautbildning

Självhjälpsgrupper
Självhjälpsgrupper utgår från tron på människans egen kraft, vilja och förmåga till
förändring. I självhjälpsgruppen kan man dela tankar och känslor. Det finns
möjlighet att prata om sin situation och att lyssna till andra.
Självhjälpsgruppens styrka är att deltagarna bär på liknande erfarenheter, deltar på
samma villkor och ger varandra stöd och hjälp för att komma vidare. De första
träffarna får gruppen stöd av en igångsättare som sedan har fortsatt regelbunden
kontakt med gruppen.
Reflektioner från deltagarna:
• Självhjälpsgruppen är en del av att jag blivit bättre
Skönt att prata med andra – inte alltid så lätt att
prata med de närmsta
• Det känns lättare och det hjälper att prata med någon som förstår
• Gruppen är min livlina
• Jag är inte ensam, bra att få prata av sig så här
• Det ger väldigt mycket att prata utan krav.
• Man pratar om saker som man kanske inte pratar om
annars och gruppen kan ge lika mycket som professionell hjälp.

Spridning i Jönköpings län
Hjärtats hus - För personer som har eller har haft cancer, är närstående eller vän.
Spridning:
I Jönköping bedrivs verksamhet en gång i veckan.
I Eksjö bedrivs verksamhet sedan oktober 2018 en gång varannan vecka
I Värnamo planeras start av verksamhet i mars 2019
I Tranås finns intresse och planer på att få igång en verksamhet.
Volontärer, ca 25 finns från följande orter:
Jönköping, Nässjö, Eksjö, Huskvarna, Tenhult, Norrahammar, Taberg,
Vetlanda, Mariannelund, Vaggeryd, Smålandsstenar, Tranås, Mullsjö,
Sävsjö, Örserum, Bodafors, Gislaved och Gränna.
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Lärcafé - Pedagogiken i lärcafé bygger på ett samspel mellan personer med
samma diagnos/symtom och vårdpersonal.
Spridning: Lärcafé har erbjudits på flera håll, flest i Jönköping men även i
Eksjö och Värnamo.
Lärcaféledare har utbildats i Jönköping och Eksjö HT 2018 (Värnamo
inställt p.g.a. få anmälningar). Nya utbildningar till kursledare planerade till
VT 2019. Totalt i länet finns ca 50 ledare
Självhjälpsgrupper - Självhjälpsgruppens styrka är att alla deltagare bär på
liknande er- farenheter, deltar på samma villkor och ger varandra stöd och hjälp.
Spridning: Jönköping, Habo/Mullsjö, Tranås, Sävsjö, Aneby, Värnamo.
Igångsättare har utbildats i en gemensam utbildning med Lärcafé i Eksjö och
Värnamo.
Återhämtning/peer - Utbildning i återhämtningsinriktat förhållningssätt har
genomförts i hela länet efter behov och efterfrågan. Peers finns i de flesta
kommunerna mer eller mindre aktiva.
I Eksjö ska en lärandeplattform, Recovery college, startas upp under 2019, även
någonstans i GGVV och Jönköping
Peer support kommer finnas på varje klinik i länet och Eksjö, Jönköping samt
Vetlanda kommuner ev. någon mer kommun.
Levande bibliotek - Levande bibliotek består av cirka 40 personer i olika åldrar
med olika bakgrund och kompetenser.
Medverkar i många olika sammanhang. Konferenser, utvecklingsteam, bollplank,
utvecklingsdagar, utbildningar, styrgrupper.
Spridning: Personer från följande kommuner finns i levande bibliotek:
Habo, Jönköping, Värnamo, Vaggeryd, Gislaved, Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Tranås
Storytelling - En eller flera patienter berättar för vårdcentralens eller klinikerns
personal om hur det är att leva med en kronisk diagnos.
Spridning: Erbjuds till alla (främst vårdcentraler) som önskar i hela länet.
Patientstödjare - Patient med egen erfarenhet av kronisk sjukdom som anställs av
hälso-och sjukvården.
Spridning:
Inom psykiatri och rehab, en person (75%)
Länsgemensam/Jönköping en person på 100 %
Jönköping projektanställning 25%
Eksjö en person 40%
Värnamo en projektanställning 25%
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Sammanfattning
Inom Region Jönköpings län pågår ett stort antal aktiviteter kopplade till
Hälsocafé. Under paraplyet Hälsocafé ingår möteplatser i form av
Självhjälpsgrupper, Hjärtats hus, Lärcafé och återhämtning, men även resurser i
form av levande bibiliotek, Storytelling, Volontärer och Peer (personer med egen
erfarenhet).
Idag pågår regelbundna lärcaféer inom ett antal diagnosområden. Detta kan utökas
utifrån de behov som finns och även öka antalet lärcaféer i Eksjö och Värnamo.
Därför har det under hösten genomförts ytterligare utbildningar för kursledare.
Det finns också koordinatorer som håller ihop de initiativ och aktiviteter som
pågår kring lärcaféer och självhjälpsgrupper.

Beslutsunderlag









Protokollsutdrag presidiet 2019-01-08
Motionsunderlag daterat 2018-12-17
Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
Motionsunderlag daterat 2018-11-12
Protokollsutdrag nämnden 2018-10-16
Protokollsutdrag presidiet 2018-10-03
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-06-19
Motion Lärcaféer som integrerad del av vården

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Nämnd för Folkhälsa och sjukvård

Lärcaféer som integrerad del av vården
Inledning
Med anledning av motion från Sibylla Jämting, Miljöpartiet, Elisabeth Töre,
Vänsterpartiet, och Lars-Uno Olausson, Socialdemokraterna, lämnas information i
ärendet till Nämnd för Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i Nämnd för
Folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Sibylla Jämting, Miljöpartiet, Elisabeth Töre, Vänsterpartiet, och Lars-Uno
Olausson, Socialdemokraterna, föreslår i motionen Lärcaféer som integrerad del
av vården::


Att Region Jönköpings län startar upp regelbundet återkommande
lärcaféverksamhet för ett antal prioriterade diagnoser i samtliga tre
sjukvårdsområden som en integrerad del av vården.



Att en koordinatorsfunktion inrättas i samtliga tre sjukvårdsområden för att
initiera och samordna verksamheten med lärcaféer och självhjälpsgrupper



Att Region Jönköpings län i samverkan med kommunerna inrättar
lärcaféer för personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras anhöriga.

Under paraplyet Hälsocafé ingår möteplatser i form av Självhjälpsgrupper,
Hjärtats hus, Lärcafé och återhämtning, men även resurser i form av levande
bibiliotek, Storytelling, Volontärer och Peer (personer med egen erfarenhet).

Lärcafé
Lärcafé bygger på en pedagogik med inspiration från Norge. Det handlar om ett
gemensamt lärande med fokus på samspel och att uppmärksamheten flyttas från
behandlarens roll till patientens egen förståelse och den egna insatsen.
Lärcafé består av två delar:
 Deltagarnas frågor styr innehållet
 Personer med egen erfarenhet av olika diagnoser eller besvär finns med i
gruppen.
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Under hösten 2018 pågår utbildningar i Jönköping, Eksjö och Värnamo av
kursledare. (15 st Jönköping, 2 Värnamo, 5 Eksjö, ca 25 Familjecentralerna
Jönköping)
Hittills har ett antal diagnoser haft lärcaféer: Psoriasis, Parkinson, Nacksmärta,
Postpolio, IBS, Hjärtsvikt, Hjärtinfarkt patienter/anhöriga, Njursjukdom, Stroke
patienter/anhöriga, Gastric by pass patienter/anhöriga, Depression patienter/
anhöriga, Psykos patienter/anhöriga, Lipödem, Barndiabetes, Övervikt barn,
föräldrautbildning

Självhjälpsgrupper
Självhjälpsgrupper utgår från tron på människans egen kraft, vilja och förmåga till
förändring. I självhjälpsgruppen kan man dela tankar och känslor. Det finns
möjlighet att prata om sin situation och att lyssna till andra.
Självhjälpsgruppens styrka är att deltagarna bär på liknande erfarenheter, deltar på
samma villkor och ger varandra stöd och hjälp för att komma vidare. De första
träffarna får gruppen stöd av en igångsättare som sedan har fortsatt regelbunden
kontakt med gruppen.
Reflektioner från deltagarna:
• Självhjälpsgruppen är en del av att jag blivit bättre
Skönt att prata med andra – inte alltid så lätt att
prata med de närmsta
• Det känns lättare och det hjälper att prata med någon som förstår
• Gruppen är min livlina
• Jag är inte ensam, bra att få prata av sig så här
• Det ger väldigt mycket att prata utan krav.
• Man pratar om saker som man kanske inte pratar om
annars och gruppen kan ge lika mycket som professionell hjälp.

Spridning i Jönköpings län
Hjärtats hus - För personer som har eller har haft cancer, är närstående eller vän.
Spridning:
I Jönköping bedrivs verksamhet en gång i veckan.
I Eksjö bedrivs verksamhet sedan oktober 2018 en gång varannan vecka
I Värnamo planeras start av verksamhet i mars 2019
I Tranås finns intresse och planer på att få igång en verksamhet.
Volontärer, ca 25 finns från följande orter:
Jönköping, Nässjö, Eksjö, Huskvarna, Tenhult, Norrahammar, Taberg,
Vetlanda, Mariannelund, Vaggeryd, Smålandsstenar, Tranås, Mullsjö,
Sävsjö, Örserum, Bodafors, Gislaved och Gränna.
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Lärcafé - Pedagogiken i lärcafé bygger på ett samspel mellan personer med
samma diagnos/symtom och vårdpersonal.
Spridning: Lärcafé har erbjudits på flera håll, flest i Jönköping men även i
Eksjö och Värnamo.
Lärcaféledare har utbildats i Jönköping och Eksjö HT 2018 (Värnamo
inställt p.g.a. få anmälningar). Nya utbildningar till kursledare planerade till
VT 2019. Totalt i länet finns ca 50 ledare
Självhjälpsgrupper - Självhjälpsgruppens styrka är att alla deltagare bär på
liknande er- farenheter, deltar på samma villkor och ger varandra stöd och hjälp.
Spridning: Jönköping, Habo/Mullsjö, Tranås, Sävsjö, Aneby, Värnamo.
Igångsättare har utbildats i en gemensam utbildning med Lärcafé i Eksjö och
Värnamo.
Återhämtning/peer - Utbildning i återhämtningsinriktat förhållningssätt har
genomförts i hela länet efter behov och efterfrågan. Peers finns i de flesta
kommunerna mer eller mindre aktiva.
I Eksjö ska en lärandeplattform, Recovery college, startas upp under 2019, även
någonstans i GGVV och Jönköping
Peer support kommer finnas på varje klinik i länet och Eksjö, Jönköping samt
Vetlanda kommuner ev. någon mer kommun.
Levande bibliotek - Levande bibliotek består av cirka 40 personer i olika åldrar
med olika bakgrund och kompetenser.
Medverkar i många olika sammanhang. Konferenser, utvecklingsteam, bollplank,
utvecklingsdagar, utbildningar, styrgrupper.
Spridning: Personer från följande kommuner finns i levande bibliotek:
Habo, Jönköping, Värnamo, Vaggeryd, Gislaved, Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Tranås
Storytelling - En eller flera patienter berättar för vårdcentralens eller klinikerns
personal om hur det är att leva med en kronisk diagnos.
Spridning: Erbjuds till alla (främst vårdcentraler) som önskar i hela länet.
Patientstödjare - Patient med egen erfarenhet av kronisk sjukdom som anställs av
hälso-och sjukvården.
Spridning:
Inom psykiatri och rehab, en person (75%)
Länsgemensam/Jönköping en person på 100 %
Jönköping projektanställning 25%
Eksjö en person 40%
Värnamo en projektanställning 25%
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Sammanfattning
Inom Region Jönköpings län pågår ett stort antal aktiviteter kopplade till
Hälsocafé. Under paraplyet Hälsocafé ingår möteplatser i form av
Självhjälpsgrupper, Hjärtats hus, Lärcafé och återhämtning, men även resurser i
form av levande bibiliotek, Storytelling, Volontärer och Peer (personer med egen
erfarenhet).
Idag pågår regelbundna lärcaféer inom ett antal diagnosområden. Detta kan utökas
utifrån de behov som finns och även öka antalet lärcaféer i Eksjö och Värnamo.
Därför har det under hösten genomförts ytterligare utbildningar för kursledare.
Det finns också koordinatorer som håller ihop de initiativ och aktiviteter som
pågår kring lärcaféer och självhjälpsgrupper.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Agneta Jansmyr
Regiondirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 153-163
Tid:

2018-11-28, kl 08:00-09:05

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 158

Motion – Lärcaféer som integrerad del av
vården
Diarienummer: RJL2018/1607
Beslut
Presidiet beslutar
 Underlaget kompletteras med hur verksamheten är
fördelad i länet och tas upp igen vid presidiets
sammanträde den 8 januari.
Sammanfattning
Sibylla Jämting, Miljöpartiet, Elisabeth Töre, Vänsterpartiet, och
Lars-Uno Olausson, Socialdemokraterna, föreslår i motionen
Lärcaféer som integrerad del av vården att:


Att Region Jönköpings län startar upp regelbundet
återkommande lärcaféverksamhet för ett antal prioriterade
diagnoser i samtliga tre sjukvårdsområden som en
integrerad del av vården.



Att en koordinatorsfunktion inrättas i samtliga tre
sjukvårdsområden för att initiera och samordna
verksamheten med lärcaféer och självhjälpsgrupper



Att Region Jönköpings län i samverkan med kommunerna
inrättar lärcaféer för personer med allvarlig psykisk
sjukdom och deras anhöriga.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-12

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Ett enigt preisidium föreslår att underlaget kompletteras med hur
verksamheten är fördelad i länet och tas upp igen vid presidiets
sammanträde den 8 januari.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 153-163
Tid:

2018-11-28, kl 08:00-09:05

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Nämnd för Folkhälsa och sjukvård

Lärcaféer som integrerad del av vården
Inledning
Med anledning av motion från Sibylla Jämting, Miljöpartiet, Elisabeth Töre,
Vänsterpartiet, och Lars-Uno Olausson, Socialdemokraterna, lämnas information i
ärendet till Nämnd för Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i Nämnd för
Folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Sibylla Jämting, Miljöpartiet, Elisabeth Töre, Vänsterpartiet, och Lars-Uno
Olausson, Socialdemokraterna, föreslår i motionen Lärcaféer som integrerad del
av vården att:


Att Region Jönköpings län startar upp regelbundet återkommande
lärcaféverksamhet för ett antal prioriterade diagnoser i samtliga tre
sjukvårdsområden som en integrerad del av vården.



Att en koordinatorsfunktion inrättas i samtliga tre sjukvårdsområden för att
initiera och samordna verksamheten med lärcaféer och självhjälpsgrupper



Att Region Jönköpings län i samverkan med kommunerna inrättar
lärcaféer för personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras anhöriga.

Under paraplyet Hälsocafé ingår möteplatser i form av Självhjälpsgrupper,
Hjärtats hus, Lärcafé och återhämtning, men även resurser i form av levande
bibiliotek, Storytelling, Volontärer och Peer (personer med egen erfarenhet).

Lärcafé
Lärcafé bygger på en pedagogik med inspiration från Norge. Det handlar om ett
gemensamt lärande med fokus på samspel och att uppmärksamheten flyttas från
behandlarens roll till patientens egen förståelse och den egna insatsen.
Lärcafé består av två delar:
 Deltagarnas frågor styr innehållet
 Personer med egen erfarenhet av olika diagnoser eller besvär finns med i
gruppen.
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Under hösten 2018 pågår utbildningar i Jönköping, Eksjö och Värnamo av
kursledare. (15 st Jönköping, 2 Värnamo, 5 Eksjö, ca 25 Familjecentralerna
Jönköping)
Hittills har ett antal diagnoser haft lärcaféer: Psoriasis, Parkinson, Nacksmärta,
Postpolio, IBS, Hjärtsvikt, Hjärtinfarkt patienter/anhöriga, Njursjukdom, Stroke
patienter/anhöriga, Gastric by pass patienter/anhöriga, Depression patienter/
anhöriga, Psykos patienter/anhöriga, Lipödem, Barndiabetes, Övervikt barn,
föräldrautbildning

Självhjälpsgrupper
Självhjälpsgrupper utgår från tron på människans egen kraft, vilja och förmåga till
förändring. I självhjälpsgruppen kan man dela tankar och känslor. Det finns
möjlighet att prata om sin situation och att lyssna till andra.
Självhjälpsgruppens styrka är att deltagarna bär på liknande erfarenheter, deltar på
samma villkor och ger varandra stöd och hjälp för att komma vidare. De första
träffarna får gruppen stöd av en igångsättare som sedan har fortsatt regelbunden
kontakt med gruppen.
Reflektioner från deltagarna:
• Självhjälpsgruppen är en del av att jag blivit bättre
Skönt att prata med andra – inte alltid så lätt att
prata med de närmsta
• Det känns lättare och det hjälper att prata med någon som förstår
• Gruppen är min livlina
• Jag är inte ensam, bra att få prata av sig så här
• Det ger väldigt mycket att prata utan krav.
• Man pratar om saker som man kanske inte pratar om
annars och gruppen kan ge lika mycket som professionell hjälp.
Sammanfattning
Inom Region Jönköpings län pågår ett stort antal aktiviteter kopplade till
Hälsocafé. Under paraplyet Hälsocafé ingår möteplatser i form av
Självhjälpsgrupper, Hjärtats hus, Lärcafé och återhämtning, men även resurser i
form av levande bibiliotek, Storytelling, Volontärer och Peer (personer med egen
erfarenhet).
Idag pågår regelbundna lärcaféer inom ett antal diagnosområden. Detta kan utökas
utifrån de behov som finns och även öka antalet lärcaféer i Eksjö och Värnamo.
Därför har det under hösten genomförts ytterligare utbildningar för kursledare.
Det finns också koordinatorer som håller ihop de initiativ och aktiviteter som
pågår kring lärcaféer och självhjälpsgrupper.
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Agneta Jansmyr
Regiondirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 94-107
Tid:

2018-10-16, kl 13:00-16:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 99

Informationsärenden och aktuell information
Vid förmiddagens gruppmöten informerade regeringens utredare
Anna Nergårdh, om Remiss SOU 2018:39 God och Nära vård –
en primärvårdsreform (RJL2018/1862).
Mårten Lindström informerar om läkemedel.
Maria Ekelund och Gunnar Persson informerar om barnprocessen
inför beslut i ärendet § 105.
Axel Ros informerar om patientsäkerhet och IVO-ärenden.
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om:
 Motion – Äldrepsykiatriska mobil team
Diarienummer: RJL2018/1409
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram faktaunderlag till
presidiet.


Motion – Lärcaféer som integrerad del av vården
Diarienummer: RJL2018/1607

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram faktaunderlag till
presidiet.




Rapporten om sommaren 2018 presenteras vid nämndens
sammanträde i november.
Bemanningssituationen på sjukhusen och inom
vårdcentralerna Bra Liv.
Vårdplatsneddragningar

Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.
Frågor
Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid nämndens
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 94-107
Tid:

2018-10-16, kl 13:00-16:15
sammanträde den 20 november.
Jimmy Ekström ställer följande frågor:
Enligt skrivning i budgeten ska ungdomar vara fria att söka den
ungdomsmottagning man själv önskar. Hur säkerställer vi att detta
efterlevs i praktiken?
Hur förs diskussionerna mellan Region och Primärkommunerna
kring framtida organisering av ungdomsmottagningarna i länet
och den gemensamma finansieringen av dessa?
Eva Eliasson ställer följande frågor:
1. Tele-Q-uppringning fungerar inte som det utlovats med
uppringning d.v.s. när personerna lämnat personuppgifter och
telefonnummer. Flera personer har delgivit att de fått vänta upptill
4 - 5 dagar innan de blivit uppringda.
Vad beror detta på?
Hur åtgärdas detta?
Detta är en patientsäkerhetsfråga att få vänta på att bli uppringd i
flera dagar är inte okey och notera att även förtroendet för
verksamheten har "naggats" i kanten markant.
2. I Gislaveds primärvårdsområde har Anderstorps vårdcentral
inte öppnats efter semesteruppehållet och detta innebär att ca
5 000 patienter nu kommit över till Gislaveds vårdcentral. Där är
väntetiden för bokade läkarbesök nu 4 veckor, vilket inte är
rimligt för den enskilde.
(Från verksamheten har man uppgivit brist på sjuksköterskor som
grundorsaken, med undanträngningseffekter för den ordinarie
verksamheten bl.a. med väntetid till läkarbesök på 4 v är
orimligt.)
Samtidigt är Reftele vårdcentral f.n. stängd och de ca 3 000
listade patienterna hänvisas till Smålandsstenar och frågan som nu
"snurrar" är att detta är en smygnedläggning som sker?
Vad är planeringen framåt och hur ”kompetenssäkrar” regionen
upp detta område?
Det gäller ca 30 000 personer som berörs av ovanstående.
Chefscontrollern informerar om månadsuppföljning för september
samt om delårsrapport tertial 2 2018.
Delårsrapporter 2018 från verksamhetsområden läggs till
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 94-107
Tid:

2018-10-16, kl 13:00-16:15
handlingarna.

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Thomas Bäuml

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 121-134
Tid:

2018-10-03, kl 08:00-10:25

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 122

Informationsärenden


Agneta Ståhl informerar om personalsituationen på
medicin-geriatriken på Höglandssjukhuset Eksjö.

Aktuell information från hälso- och sjukvårdsstrategen:
 100 personer deltog i förra veckans Workshop i
Tillsammans strategin.
 Anna Nergårdh träffar nämnden angående God och Nära
vård den 16 oktober kl 11:00-11:45.
 Rapporten om sommarsituationen redovisas vid presidiets
sammanträde den 8 november.


Inkomna promemorior, remisser och motioner under
augusti och september 2018.
Informationen lämnas till nämnden.



Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. augusti 2018.
Informationen läggs till handlingarna.



Motion – Äldrepsykiatriska mobil team
Diarienummer: RJL2018/1409
Kort information lämnas till nämnden den 16 oktober.


Motion – Lärcaféer som integrerad del av vården
Diarienummer: RJL2018/1607
Kort information lämnas till nämnden den 16 oktober.

Informationsärenden till nämnden
Information om patientsäkerhet och IVO-ärenden
Föredragande: Axel Ros, cheföverläkare
Tid: 30 minuter (20+10)
Information om läkemedel
Föredragande: Mårten Lindström, överläkare
Tid: 30 minuter (20+10)
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 121-134
Tid:

2018-10-03, kl 08:00-10:25

Månadsrapport t.o.m. september.
Delårsrapporter 2018, verksamhetsområden
Diarienummer: RJL2018/231
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 69-83
Tid:

2018-06-19, kl 09:00-17:30

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§ 81

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 Motion – Äldrepsykiatriska mobila team –
Dnr: RJL 2018/1409
 Motion – Lärcaféer som integrerad del av vården
Dnr: RJL 2018/1607

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Hans Rocén (M)
Ordförande

Anders Bengtsson (M)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Anders Berglund (S)
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 1-16
Tid:

2019-01-08, kl. 08:30-12:45

Plats:

Rachel De Bassos tjänsterum, Regionens hus

§5

Granskning av delårsrapport 2018:2
Diarienummer: RJL2018/2762
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på
revisorernas granskningsrapport samt överlämna den till
regionfullmäktige och regionrevisionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin granskning av
delårsrapport 2018:2. Revisorerna bedömer att delårsrapporten i
allt väsentligt ger en rättvisande bild av ekonomiskt resultat och
ställning. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas åtgärder som
regionstyrelsen samt nämnden för folkhälsa och sjukvård arbetar
med utifrån revisorernas rekommendationer och frågor.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-02
 Regionrevisionens missiv daterat 2018-10-23
 Sakkunnigt biträde pwc:s rapport Granskning av
delårsrapport 2018 daterad oktober 2018
Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 1-16
Tid:

2019-01-08, kl. 08:30-12:45

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Regionrevisionens granskning av
delårsrapport 2018:2
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
 godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen

Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin granskning av delårsrapport
2018:2. Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt ger en
rättvisande bild av ekonomiskt resultat och ställning. I föreliggande
tjänsteskrivelse redovisas åtgärder som regionstyrelsen samt nämnden för
folkhälsa och sjukvård arbetar med utifrån revisorernas rekommendationer och
frågor.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns revisorer har 2018-10-23 överlämnat sin granskning
avseende delårsrapport 2018:2 och önskar svar från regionstyrelsen samt nämnden
för folkhälsa och sjukvård senast 15 februari 2019.

Revisorernas rekommendationer och frågor
Regionrevisionen lämnar en rekommendation:
Att fortsätta vidta åtgärder för att anpassa verksamheten inom nämnden för
folkhälsa och sjukvård till de ekonomiska ramarna för att uppnå målet att
nettokostnaden inte ska överstiga budget.
Rekommendationen kommenteras nedan vid motsvarande fråga.
Regionrevisionen ställer tre frågor:
Vilka åtgärder som Region Jönköpings län avser vidta för att säkerställa att det
finansiella målet avseende egenfinansiering av investeringar nås.
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Det beslutade övergripande finansiella målet i budget 2018 är att Region
Jönköpings län över tid ska finansiera investeringarna med egna medel. Målet är
formulerat utifrån att det under de närmsta åren planeras för mycket höga
investeringsnivåer och att det för varje enskilt år kommer att vara orealistiskt att
nå 100 procent egenfinansiering av investeringar.
För perioden 2015-2018 är prognosen att egenfinansieringen sammantaget är
positiv. I beslutad budget för 2018 framgår att när egenfinansieringen beräknas
ska 200 miljoner kronor räknas av genom att placerade medel tas i anspråk. Med
det i beaktande har perioden 2015-2018 genererat 370 miljoner kronor i
överskjutande egenfinansiering. De riktigt höga investeringsnivåerna ligger enligt
plan 2019 och 2020. Så som det finansiella målet är formulerat krävs att
resultatnivån kan hållas på en hög nivå flera år samtidigt som investeringsnivån
inte kan vara högre än avskrivningarna.
Vilka övriga åtgärder som Region Jönköpings län vidtagit eller planerar att
genomföra, för att nettokostnaderna för nämnden för folkhälsa och sjukvård ska
anpassas till de ekonomiska ramarna.
Nämnden för folkhälsa och sjukvård följer varje månad ekonomiskt utfall för
nämndens centrala budgetanslag samt verksamhetsområden. Nämnden följer
månadsvis även systemmätetal och kompletterande mätetal inom nämndens
ansvarsområde. Negativ budgetavvikelse noteras för såväl de centrala anslagen
som verksamhetsområdena.
Vad gäller nämndens centrala anslag utgörs den största delen av budgetavvikelsen
av köpt riks- och regionsjukvård. Nämnden konstaterar att kostnadsnivån har ökat
kraftigt jämfört med 2017 vilket inte finns täckning för i budget. I budgetarbetet
för 2019 har en genomlysning av kostnadsnivån för kommande år skett och
budgetanslaget har anpassats i beslutet om budget för 2019.
I samband med delårsrapporten har nämnden tagit del av rapporter per augusti
avseende de fem verksamhetsområden som är kopplade till nämnden. De
verksamhetsområden som inte har budgetbalans har i rapporterna beskrivit en
handlingsplan för ekonomi i balans. Handlingsplanerna innebär framför allt en
anpassning av antal årsarbetare i förhållande till budget med hjälp av
bemanningstak och bemanningsråd för anställningsprövningar, tydliga planer för
avveckling av hyrbemanning, anpassning av vårdplatser efter behov samt
förändrade arbetssätt för bättre resursutnyttjande. Vad gäller folktandvården är till
viss del behålla och rekrytera tandläkare en viktig del av handlingsplanen för att
nå planerade intäkter.
Vilka övriga åtgärder Region Jönköpings län avser vidta för att nå en högre
måluppfyllelse avseende verksamhetsmålen.
Revisorerna delar bedömningen att måluppfyllelsen vad gäller verksamhetsmål till
övervägande del är god men det finns ett antal systemmätetal där måluppfyllelsen
behöver förbättras. Detta gäller framför allt tillgänglighetsmål inom några delar av

57

TJÄNSTESKRIVELSE

3(3)

RJL 2018/2762

hälso- och sjukvården samt inom tandvården. Sett ur ett nationellt perspektiv har
Region Jönköpings län fortfarande en god tillgänglighet och det är viktigt att
notera att inom många områden är tillgängligheten tillfredsställande.
Tillgängligheten mäts, analyseras och kommuniceras kontinuerligt på alla nivåer i
verksamheten och det pågår arbete som syftar till att förbättra den. Några exempel
är RAK (rätt använd kompentens), KPS (kapacitet- och produktionsstyrning),
förändrade arbetssätt med bland annat digitala lösningar inom ramen för
tillsammansarbetet.
I delårsrapporten redovisas även ett antal mätetal inom hållbarhetsprogrammet.
Här noteras svag måluppfyllelse inom framför allt området tjänsteresor vilket har
medfört fokus i verksamheten på dessa frågor under hösten. Dels förstärkt
information kring nya riktlinjer för möten och resor och andra insatser för att
underlätta helt resfria möten.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-02
Regionrevisionens missiv daterat 2018-10-23
Sakkunnigt biträde pwc:s rapport Granskning av delårsrapport 2018
daterad oktober 2018

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
Region Jönköpings läns revisorer
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

58

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§202-229
Tid:

2018-11-13, kl 09:00-15:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 221

Fördelning av inkommen granskning
Föreliggande granskning fördelas:
 Granskning av Delårsrapport 2018:2 - till regionstyrelsen
och nämnden folkhälsa och sjukvård
Beslutet skickas till:
Nämnden folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 1-16
Tid:

2019-01-08, kl. 08:30-12:45

Plats:

Rachel De Bassos tjänsterum, Regionens hus

§6

Verksamhetsplaner 2019
Diarienummer: RJL2018/222
Beslut
Presidiet beslutar
 Återremittera ärendet för mindre justeringar, därefter
föreslå nämnden:
 Godkänna förslag till budget för nämndens centralt
budgeterade anslag.
 Godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2019
för verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra Liv,
Folktandvården, Medicinsk vård, Kirurgisk vård samt
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i
beslutad budget och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan 20202021 angivit att respektive nämnd ska konkretisera
verksamhetsuppdrag och budget senast december 2018.
Tidpunkten för detta har skjutits fram till januari 2019, på grund
av sent beslut om budget 2018.
Beslutsunderlag
 Information av hälso- och sjukvårdsdirektören
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-19
 Budget och verksamhetsplan för verksamhetsområde
Vårdcentralerna Bra Liv, Folktandvården, Medicinsk vård,
Kirurgisk vård samt Psykiatri, rehabilitering och
diagnostik
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Presidiet beslutar återremittera ärendet för mindre justeringar i
verksamhetsplanerna och därefter föreslå nämnden godkänna
dessa.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 1-16
Tid:

2019-01-08, kl. 08:30-12:45

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Budget och verksamhetsplan 2019 Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Förslag till beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
1. Godkänner förslag till budget för nämndens centralt budgeterade anslag.
2. Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2019 för
verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra Liv, Folktandvården, Medicinsk
vård, Kirurgisk vård samt Psykiatri, rehabilitering och diagnostik.

Sammanfattning
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget och
verksamhetsplan 2019 med flerårsplan 2020-2021 angivit att respektive nämnd
ska konkretisera verksamhetsuppdrag och budget senast december 2018.
Tidpunkten för detta har skjutits fram till januari 2019, på grund av sent beslut om
budget 2019.

Information i ärendet
Inledning
Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av Region Jönköpings läns
angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Regionfullmäktiges
beslutade budget med verksamhetsplan 2019 anger utgiftsramar och
verksamhetsmål som ska nås för Region Jönköpings läns samlade åtagande,
oavsett vem som utför verksamheten. Regionstyrelsen har ansvar för att samordna
arbetet med förvaltningsbudget i vilka verksamhetsuppdrag och budget
konkretiseras.

Verksamhetsplanens utformning
För att styra, följa upp och mäta verksamheten med utgångspunkt från Region
Jönköpings läns övergripande vision, värderingar, målbild 2030 samt strategiska
mål arbetar Region Jönköpings län 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
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 Ekonomi
Budget och verksamhetsplan har utformats utifrån dessa fem perspektiv. För varje
perspektiv finns angivet strategiska mål, framgångsfaktorer samt mätetal.
Verksamhetsplanen uttrycker planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse.
Förslag till budget och verksamhetsplaner för verksamhetsområdena
Vårdcentralerna Bra Liv, Folktandvården, Medicinsk vård, Kirurgisk vård samt
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik baserat på underlag från respektive
verksamhetsområdesdirektör till regiondirektören framgår av bilaga.
Nämnden delges även budget och verksamhetsplan för
regionledningskontoret/verksamhetsnära funktion. Denna fastställs i
regionstyrelsen där budgeten ligger men många av uppdragen som hanteras i
verksamhetsplanen rör nämndens ansvarsområde.
Systemmätetal
Regionfullmäktige har i budget 2019 utifrån strategiska mål fastställt
systemmätetal med mål. I bifogade verksamhetsplaner framgår aktuella
systemmätetal samt hur ofta de följs upp. Regionfullmäktiges mål omfattar all den
verksamhet som regionen finansierar oavsett om den utförs i egen regi eller
genom alternativa producenter.
Nämndens mätetal
Utöver regionfullmäktiges fastställda systemmätetal med mål i budget 2019 finns
för nämnden nedan fastställda mätetal med mål.
Mätetal

Mål

Kontakt med vårdcentralen
Faktisk väntetid till besök inom barn och ungdomspsykiatrin
Väntetid till undersökning inom radiologi och klinisk fysiologi
Fått hjälp och lämnat akutmottagningen inom 4 timmar
Faktisk väntetid för utredning/behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin samt habiliteringen
Andel revisonspatienter i tid till undersökning och behandling
Möjlighet att ta emot nya patienter, minskning av nya som står i kö jfm 2018, Tandvård
Andel förstagångsföräldrar som genomgått hälsosamtal
Andel 40-, 50-, 60- och 70-åringar som genomgått hälsosamtal.
Disponibla vårdplatser specialiserad somatisk vård
Disponibla vårdplatser specialiserad psykiatrisk vård
Beläggning i procent
Överbeläggningar % (antal överbeläggningar/disponibla platser)
Utlokaliserade % (antal utlokaliserade/disponibla platser)
Antal hembesök läkare, Primärvård
Antal vårdplaneringar enligt SiP, Primärvård
Årsarbetare
Produktivitet mätt som produktionspoäng i förhållande till arbetade timmar, Tandvård

Grön

Gul

Röd

100% >99% 95-99%
90% >90% 70-90%
90% >90% 70-90%
90% >90% 75-90%
90% >90% 70-90%
90% >90% 70-90%
10% 5-10%
0-5%
50% >50% 30-49%
50% >50% 30-49%

<95%
<70%
<70%
<75%
<70%
<70%
>0%
<30%
<30%

90% >90% 90-95%
0% <1,5% 1,5-3%
0% <0,5% 0,5-1%

>95
>3%
>1%

100%

100% 80-100%

<80%

Periodicitet
Månad
Månad
Månad
Månad
Månad
Månad
Månad
Tertial
Tertial
Månad
Månad
Månad
Månad
Månad
Månad
Månad
Månad
Tertial

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. I detta ingår att fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och
effektivisera verksamheten till givna ramar.
För varje verksamhetsområde utses i särskild ordning beslutsattestanter som med
sin attest godkänner/styrker att utgift följer budget, beslut eller direktiv för
verksamheten.
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Ekonomisk ram
Regionfullmäktige beslutade i budget och verksamhetsplan 2019 om budget till
nämnden för folkhälsa och sjukvård på 9 421 098 000 kronor.
Budgeten fördelas mellan centrala anslag, privata vårdgivare och
verksamhetsområdena Vårdcentralerna Bra Liv, Folktandvården, Medicinsk vård,
Kirurgisk vård samt Psykiatri, rehabilitering och diagnostik enligt nedan.
Regionstyrelsen och nämnder har befogenhet att inom nämndens totala budgetram
under året göra förändringar mellan utgiftsområden och verksamhetsområden i de
fall det är en del i att uppnå fullmäktiges beslutade budget med verksamhetsplan
2019. Utöver det har regionstyrelsen 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.
Total budget för nämnden för folkhälsa och sjukvård
Tabell: Totalt anslag för nämnden för folkhälsa och sjukvård (tkr)
Utgiftsområde
Primärvård
Specialiserad somatisk vård
Specialiserad psykiatrisk vård
Tandvård
Övrig hälso- och sjukvård
Politisk verksamhet
Medicinsk service
Summa

Anslag beslut Anslag budget
RF 2018-12-04
2019
Kommentar
-1 961 619
-1 971 822 Statsbidragsfinansiering på RS
-5 846 886
-5 835 837 Justering av utgiftsområden inom FS
-857 231
-861 456 Justering av utgiftsområden inom FS
-275 208
-276 096 Justering av utgiftsområden inom FS
-457 540
-458 336 Justering av utgiftsområden inom FS
-894
-894 Justering av utgiftsområden inom FS
-21 720
-28 070 Justering av utgiftsområden inom FS
-9 421 098
-9 432 512

Efter regionfullmäktiges beslut om budgetram och fördelning mellan
utgiftsområden har i arbetet med detaljbudgeteringen vissa budgettekniska
justeringar gjorts. Till exempel har en del beslut om statsbidragsfinansierade
satsningar påverkat hur budgeten läggs ut.
Centralt budgeterade anslag
Centralt budgeterade anslag avser till största del medel för vårdval primärvård
samt ögonsjukvård, köp av riks- och regionsjukvård.
Tabell: Centrala anslag (tkr)

Utgiftsområde
Primärvård
Specialiserad somatisk vård
Specialiserad psykiatrisk vård
Tandvård
Övrig hälso- och sjukvård
Politisk verksamhet
Summa

Anslag budget
2019
-1 741 346
-813 067
-84 904
-40 935
-104 495
-894
-2 785 642

Privata vårdgivare
Privata vårdgivare avser medel för privata läkare och fysioterapeuter enligt
nationell taxa.
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Tabell: Anslag till Privata vårdgivare (tkr)
Anslag budget
Utgiftsområde
2019
Primärvård
-5 939
Specialiserad somatisk vård
-43 728
Specialiserad psykiatrisk vård
-7 604
Summa
-57 270

Verksamhetsområden inom nämnden för folkhälsa och sjukvård
Vårdcentralerna Bra Liv
Vårdcentralerna Bra Liv ersätts i enlighet med förfrågningsunderlaget enligt lag
om valfrihetssystem, ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”. Ersättningen är
rörlig, baserad på antal listade invånare och måluppfyllelse avseende kvalitetsmål.
Region Jönköpings läns ersättningsmodell för vårdval primärvård utgår från att
pengarna följer patienten. Modellen ska stimulera måluppfyllelse, samverkan och
kvalitetsutveckling. Beslutad nettoram för vårdval primärvård 2019 är
1 698 536 000 kronor. Beslutad budgetram är något lägre än den totala
ersättningen för vårdval primärvård 1 861 160 000 kronor, vilket förklaras av att i
den totala ersättningen ingår även andra finansieringskällor så som till exempel
patientavgifter.
Folktandvården
Verksamhetsområde Folktandvården erhåller budget inom utgiftsområdena
tandvård och övrig hälso- och sjukvård. Allmäntandvård för vuxna finansieras av
patientavgifter och ersättning från den statliga tandvårdsförsäkringen.
Tabell: Anslag till Folktandvården (tkr)
Anslag budget
Utgiftsområde
2019
Tandvård
-235 161
Övrig hälso- och sjukvård
-9 825
Summa
-244 986

Medicinsk vård
Verksamhetsområde Medicinsk vård erhåller budget inom utgiftsområdena
primärvård, specialiserad somatisk vård och övrig hälso- och sjukvård.
Tabell: Anslag till Medicinsk vård (tkr)
Anslag budget
Utgiftsområde
2019
Primärvård
-135 635
Specialiserad somatisk vård
-2 368 355
Övrig hälso- och sjukvård
-250 500
Summa
-2 754 490

Kirurgisk vård
Verksamhetsområde Kirurgisk vård erhåller budget inom utgiftsområdena
primärvård, specialiserad somatisk vård och övrig hälso- och sjukvård. Utöver vad
som anges nedan erhåller verksamhetsområdet ersättning inom vårdval ögon.
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Tabell: Anslag till Kirurgisk vård (tkr)
Utgiftsområde
Primärvård
Specialiserad somatisk vård
Övrig hälso- och sjukvård
Summa

Anslag budget
2019
-88 902
-2 456 701
-37 519
-2 583 122

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

Anslag budget
2019
-153 988
-768 948
-55 997
-28 069
-1 007 001

Rapportering/uppföljning
Regionledningskontoret ansvarar för rapportering av verksamhet och ekonomi
enligt nedan. Verksamhetsområdesdirektör rapporterar till regiondirektören.
Via månadsrapport rapporteras verksamhet och ekonomi till regionstyrelse och
nämnder. Efter april återrapporteras till regionstyrelsen och regionfullmäktige
genom en tertialrapport med sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot
de mål som anges i budgeten samt ekonomisk helårsprognos. Efter augusti lämnas
delårsrapport och efter december lämnas årsredovisning. I delårsrapporten och
årsredovisningen ska återrapporteringen spegla regionfullmäktiges fördelning per
nämnd och utgiftsramar.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-19
Budget och verksamhetsplan för verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra
Liv, Folktandvården, Medicinsk vård, Kirurgisk vård samt Psykiatri,
rehabilitering och diagnostik

Beslut skickas till
Verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra Liv
Verksamhetsområde Folktandvården
Verksamhetsområde Medicinsk vård
Verksamhetsområde Kirurgisk vård
Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

81

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-19

6(6)

RJL 2018/222

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

82

Verksamhetsplan
2019
Medicinsk vård

83

Dnr 2018/222
Agneta Ståhl sjukvårdsdirektör
Medicinsk vård
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
© Region Jönköpings län, www.rjl.se

Medicinsk vård, Verksamhetsplan

2(25)

84

Innehållsförteckning
Inledning.................................................................................................................................................4
Perspektiv och strategiska mål ............................................................................................................5
Ekonomisk ersättning i budget ............................................................................................................6
Medborgare och kund ...........................................................................................................................7
Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder ...........................................................................................7
Process och produktion......................................................................................................................12
Bra folkhälsoarbete..........................................................................................................................12
Säker hälso- och sjukvård, och tandvård.........................................................................................13
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård .....................................................................................14
Hållbar utveckling 2017-2020 ..........................................................................................................18
Lärande och förnyelse ........................................................................................................................20
Professionell kunskap och förbättringskunskap...............................................................................20
Medarbetare .........................................................................................................................................21
Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare ...............................................................................21
Ekonomi................................................................................................................................................25
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt ................................................................25

Medicinsk vård, Verksamhetsplan

3(25)

85

Inledning
Tillsammans skapar vi hälsa
Medicinsk vård följer Region Jönköpings läns 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 verksamhetsområden i
Region Jönköpings län, våra 13 kommuner och övriga som interagerar med oss i vården.
Medicinsk vård ska vara av högsta klass avseende medicinsk kvalitet och personcentrerad
vård. Vi strävar mot god tillgänglighet och toppresultat i nationella kvalitetsregister, trygga
och delaktiga patienter och närstående, engagerade och 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. För att var med och bidra till Region
Jönköpings läns vision att ”vara den bästa platsen att växa upp på och den bästa platsen att
åldras på” kommer Medicinsk vård under 2019 att arbeta än mer aktivt för en jämlik
barnhälsovård och barnsjukvård samt att utveckla och bygga upp ett Geriatriskt
kompetenscentrum i samverkan med andra enheter inom Region Jönköpings län, våra 13
kommuner, Jönköping Academy och Hälsohögskolan. Vi kommer också under 2019 starta
upp förbättrings- och utvecklingsarbeten inom akutprocessen, detta tillsammans med
Kirurgisk vård och Psykiatri-Rehabilitering och Diagnostik. Vårt deltagande i
”Tillsammansarbetet” fortsätter med stort engagemang och flera aktiviteter kommer att
genomföras under året.
Medicinsk vård har verksamhet inom sammanlagt 13 kliniker: Akutsjukvård,
Ambulanssjukvård, Barnhälsovård, 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.
Ledningen för Medicinsk vård ger uppdrag och sätter övergripande mål för de olika
verksamheterna. Utifrån givna uppdrag och målsättningar tar klinikerna fram egna
verksamhetsplaner och de aktiviteter som då planeras och genomförs är de aktiviteter som
följs upp i verksamheten. Då verksamhetsplanen är ett levande dokument kan fler uppdrag
och aktiviteter tillkomma under året.
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Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Process och produktion

Bra folkhälsoarbete
Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Hållbar utveckling 2017-2020

Lärande och förnyelse

Professionell kunskap och förbättringskunskap

Medarbetare

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
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Ekonomisk ersättning i budget
Den ekonomiska ersättningen är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som
regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2019 och flerårsplan 20202021”
För 2019 är ersättningen 2 754,5 miljoner kronor uppdelat på områdena:
2 368,4 miljoner kronor för specialiserad somatisk vård,
135,6 miljoner kronor för primärvård
250,5 miljoner kronor för övrig hälso- och sjukvård
Investeringsbudget 2019
Id

Klinik

Benämning

Beviljat belopp

Saknas

Spec.investeringar 2019 : 0 mnkr
Ospec.investeringar 2019 : 19 mnkr. Varav 15 mnkr avser anskaffning av ambulanser. Sex
stycken avser återinvestering och två stycken avser nyinvestering.
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Perspektiv:

Medborgare och kund
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Att skapa en vård som är personcentrerad, tillgänglig och jämlik är en av vårdens viktigaste
utmaningar.
Uppdrag/mål:
Utveckla den personcentrerade vården
Region Jönköpings län ska sträva efter att på olika sätt involvera patienter och närstående i
hälso- och sjukvården. Den personcentrerade vården ska utvecklas och inkludera
patientföreningar och brukarråd i arbetet.
Mätetal

Periodicitet

Kundtillfredsställelse - nationell
patientenkät

År

Användande av daganteckning
vårdplan

Månad

Målvärde 2019

Aktiviteter

Beskrivning

Varje klinik gör en handlingsplan med fokus på
delaktighet och information

Skapa filmer för patientinformation.

Aktiviteter kring patientkontrakt

Delta i Tillsammansarbetets aktiviteter avseende fast
vårdkontakt, tjänstedesign och vårdplanering.

Diskussion på ledningsgrupp och med MPG-grupper

Chefer inom respektive verksamhet arbetar med att
utveckla förståelsen hos medarbetare för vikten av
tydlighet i planeringen av vården.

Delta aktivt i Esther-arbetet

Vidareutvecklas tillsammans med kommuner och
primärvård.

Uppdrag/mål:
Förbättra tillgängligheten
Utgångspunkten för tillgängligheten ska vara vård när man behöver. Fortsatt arbete ska ske
med att förbättra tillgängligheten inom specialiteter och verksamhetsområden.
Utgångspunkten är att vården ska vara lätt att nå och ges i rimlig tid.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Faktisk väntetid till första besök i
specialiserad vård

Månad

80%
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Faktisk väntetid till
operation/åtgärd inom
specialiserad vård

Månad

80%

Fått hjälp och lämnat
akutmottagningen inom 4 timmar

Månad

90%

Genomförda återbesök inom
medicinskt måldatum

Månad

90%

Tid till ambulans - andel prio 1
larm inom 20 minuter

Månad

80 %

Aktiviteter

Beskrivning

Förbättringsarbete inom akutprocessen

Ett omfattande arbete inom Akutprocessen kommer
att påbörjas under 2019 tillsamman med Kirurgisk
vård och Psykiatri-Rehabilitering- Diagnostik.

Undersöka nya samverkansformer med närakuter.

Ett första steg är att skapa samarbete mellan
Primärvården och Vårdadministration-Akutkliniken

Följer mätetal i Paratus varje månad

Aktiviteter kring schemaläggning. Två nya
dagambulanser införs under 2019.

Klinikerna ska styra sin verksamhet med kapacitetsoch produktionsstyrning

Flera kliniker har arbetat aktivt med Kapacitet- och
produktionsstyrning. Erfarenheter från detta arbete
behöver spridas och utvecklas till andra kliniker.

Ta fram underlag till varje klinik avseende
tillgänglighet

En sammanfattning av aktuell tillgänglighet
avseende nybesök och återbesök tas fram varje
vecka och skickas till samtliga kliniker.
Tillgängligheten följs upp i samband med
kostnadsuppföljningarna.

Uppdrag/mål:
Sveriges bästa digitala vård
Välfärdsteknik och e-hälsa är ett expanderande område med stora kvalitetsvinster för den
enskilda patienten. Det kan också ge möjlighet till att effektivisera sjukvården. Region
Jönköpings län är aktiv i implementerande av olika välfärdstekniska lösningar och i
utveckling av e-hälsoområden.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Andel mottagningar som erbjuder
ombokning via webbtidbok

Tertial

100

Avslutade ärenden i 1177
vårdguidens e-tjänster

Månad

Genomförda videobesök mellan
patient och verksamhet

Månad

Ny- och ombokningar i
webbtidboken

Månad

Digitala AK-brev

Månad
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Aktiviteter

Beskrivning

Utbildning i 1177 vårdguidens e-tjänster Sprida goda
exempel

För att öka användandet av 1177 vårdguidens etjänster behövs relevanta e-tjänster erbjudas på våra
mottagningar. Medvetenheten och kunskapen kring
1177 vårdguidens e-tjänster bland personalen är en
nyckel för att öka användandet av e-tjänsterna.

Starta pilot för Cambio eVisit på en
mottagningsenhet

Starta pilot för Cambio eVisit på en
mottagningsenhet inom Medicinsk vård (magtarmmottagningen).
Starta en pilot för ytterligare en
videomötesplattform (Barnkliniken).

Uppdrag/mål:
Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser.
En särskilt utsatt grupp inom vården är personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras
anhöriga. Lärcaféernas verksamhet ska vara regelbundet återkommande och anordnas i alla
tre länsdelar.
Uppdrag/mål:
Alla verksamheter arbetar utifrån barnkonventionens intentioner
Region Jönköpings län (RJL) arbetar efter FN:s konvention om barnets rättigheter. Det
övergripande målet för vårt barnrättsarbete är att barns och ungas mänskliga rättigheter ska
beaktas. De ska bemötas med respekt, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt
delaktighet och inflytande. Förutsättningen är att kunskapen om länet.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Andel enheter som har
barnrättsombud

Tertial

100

Aktiviteter

Beskrivning

Bilda barnskyddsteam

En projektgrupp arbetar med att skapa ett
barnskyddsteam.

Framgångsfaktorer:

Bästa plats att växa upp och åldras på
Region Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på.
Uppdrag/mål:
Arbeta för en jämlik barnhälsovård.
Barnhälsovården ska arbeta enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Region
Jönköpings län ska arbeta tillsammans med kommunerna för att ge barn 0-19 år
förutsättningar för bästa möjliga hälsa.
Aktiviteter

Beskrivning

Alla barn ska genomgå det nationella
barnhälsovårdsprogrammet

Barnhälsovården följer handlingsplanen.
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Aktiviteter

Beskrivning

Tillsammans arbete barnhälsovård

Projekt kring uppsökande verksamhet inom särskilt
utsatta områden. Detta sker inom ramen för
Tillsammans-arbetet i samverkan med socialtjänsten
och tandvården.

Uppdrag/mål:
Familjecentraler
Utveckling av familjecentraler i kommunerna är en viktig del i de förebyggande insatserna för
stöd till nyblivna föräldrar
Aktiviteter

Beskrivning

Deltagande i styrgrupp familjecentraler

Barnhälsovården är representerad i styrgruppen för
familjecentralerna och deltar aktivt i utvecklingen av
befintliga och nya familjecentraler

Uppdrag/mål:
Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa möts med både hälsofrämjande, förebyggande och riktade insatser i samverkan
mellan kommun och landsting/vision.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsätta arbetet med inrättande av ett
Barnskyddsteam

Teamet ska bedriva utbildning och verka för en
generell kunskapsnivå inom samtliga hälso- och
sjukvårdsområden. Inrättar i projektform.

Projekt "en väg in" för barn och ungdomar med
psykisk ohälsa

Ett projekt mellan Barn och ungdomshälsan och Barn
och ungdomspsykiatrin.

Uppdrag/mål:
Barn på sjukhus
Alla barn med barnmedicinska åkommor och barn under 4 års ålder med buksmärta eller
hjärnskakning samt barn med komplicerande faktorer som diabetes, flerfunktionshinder och
autism vårdas på barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov
Barn som söker kirurgisk eller ortopedisk vård på akutsjukhusen i Eksjö och Värnamo och
som planeras att vårdas mer är 48 timmar på sjukhus förflyttas direkt till barn- och
ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov.
Aktiviteter

Beskrivning

Införa nya riktlinjer för vård av inneliggande barn.

Riktlinjer har fastställts.

Utbildningsinstatser för enheter som vårdar barn

Kirurg-och ortopedklinikerna samverkar med
barnkliniken i utbildning inom omvårdnad,
vätsketillförsel och smärtlindring av barn samt PEWS
mätning.
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Uppdrag/mål:
Trygg och säker vård och omsorg
Kommunernas och Region Jönköping läns utveckling av samordnad vårdplanering vid in- och
utskrivning från sjukhus fortsätter liksom trygg och säker vård och omsorg i hemmet.
Målet för projektet Trygg och säker vård och omsorg är att invånarna i Jönköpings län ska
kunna säga "Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och där jag behöver den".
Aktiviteter

Beskrivning

Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset

Fortsatt uppföljning och förbättring av rutiner för
trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset.

Förbättringsarbete kring vårdtidsplanering på
sjukhus

Utveckla sättet att ange beräknad vårdtid på
sjukhus.

Uppdrag/mål:
Kroniska sjukdomar
Vården ska erbjuda invånare med kroniska sjukdomar det stöd och den tillgänglighet de
behöver för att kunna leva med så hög livskvalitet som möjligt.
Aktiviteter

Beskrivning

Starta hjärtsviktsutbildning för primärvård

Sker inom ramen för Tillsammansarbetet.

Generell plan för samarbetsvård primärvård specialistvård

Ingår i Tillsammansarbetet.

Uppdrag/mål:
Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom
Förbättringsarbete genomförs i samverkan mellan den specialiserade psykiatriska vården,
primärvården och kommunen. Syftet är att förbättra resultaten för somatisk samsjuklighet,
upprättade hälsoplaner, hälsofrämjande insatser, samordnade vårdplaneringar och
patientnöjdhet.
Uppdrag/mål:
Bilda geriatriskt kompetenscentrum
Aktiviteter

Beskrivning

Samverkan med olika aktörer i bildandet av
Geriatriskt kompetencentrum

Region Jönköpings län, kommuner, Hälsohögskolan,
Jönköping Academy.
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Perspektiv:

Process och produktion
Verksamhetsmått
Utfall 2017

Prognos 2018

Plan 2019

Vårdtid dagar

111 540

103 400

Samma nivå

Antal läkarbesök

118 694

120 000

Samma nivå

93 528

88 000

Samma nivå

334

315

Ska utgå från
vårdbehov*

Vårdtillfällen

24 838

25 100

Samma nivå

Antal
ambulanstransporter

46 701

49 500

Samma nivå

Antal besök annan
personalkategori
Disponibla vårdplatser

* De vårdplatser som är stängda pga kompetensbrist ska öppnas.

Strategiska mål:

Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Satsningar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser fortsätter i den nära vården.
Vårdcentralerna ska delta i och initiera hälsofrämjande arbete i samverkan med kommunen,
civilsamhället och andra aktörer i närområdet. Samverkan ska utgå från de
befolkningsgrupper som har störst behov.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Andel förstagångsföräldrar som
genomgått hälsosamtal

Tertial

50%

Aktiviteter

Beskrivning

Barnhälsovården ska arbeta för att öka andelen
förstagångsföräldrar som genomgår hälsosamtal

Barnhälsovården ska arbeta för att öka andelen
förstagångsföräldrar som genomgår hälsosamtal
samt fånga upp de barn som har
språkutvecklingssvårigheter för att sätta in rätt
insats i rätt tid
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Uppdrag/mål:
Jämlik rehabilitering
Rehabilitering inom den nära vården som basen för hälso- och sjukvården, är ett viktigt
område där arbete för att säkerställa jämlika förutsättningar behöver ske. Samarbete med
specialistsjukvården, den nära vården och kommunerna är nödvändigt för trygga och säkra
övergångar och en bra rehabiliteringsprocess för den enskilde. Under 2019 utreds om
gemensamma mål för rehabilitering kan ske tillsammans med kommunerna, exempelvis inom
rehabilitering efter stroke.
Strategiska mål:

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Säker vård alla gånger
Säker vård – alla gånger är utgångspunkt för allt arbete och med målsättningen att
patientsäkerheten är den bästa möjliga.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Vårdprevention

Tertial

90 %

Trycksårsmätning

Månad

<3%

Aktiviteter

Beskrivning

Alla verksamheter arbetar med att minska trycksår,
fall, undernäring och ohälsa i munnen

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

Delta i strategiskt utvecklingsarbete inom
patientsäkerhetsområdet

Tillsammans med Chefsläkareorganisationen arbeta
med att utveckla ett förebyggande och riskmedvetet
patientsäkerhetsarbete.

Uppdrag/mål:
Införa en välfungerande vårdkedja för Sepsis
Trots modern sjukvård är svår sepsis (blodförgiftning) fortfarande ett tillstånd med hög
mortalitet. För varje timme som adekvat behandling med antibiotika, syrgas och
vätskebehandlingen fördröjs ökar dödligheten. Fördröjd behandling beror i hög grad på att
tidiga symtom misstolkas. Under senare år har stort fokus lagts på att tidigare identifiera
patienter med svår sepsis. Med ett strukturerat omhändertagande i en sepsiskedja identifieras
patienter med infektion som löper risk att utveckla svår sepsis och därmed minskar risken för
felaktig bedömning av patienter med svår sepsis, vilket minskar risken för bestående men och
ökar överlevnaden
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Andel som får antibiotika inom 60
minuter vid Sepsis

Månad

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

Förbättringsarbete Sepsiskedjan

En granskning av sepsis kedjan är gjord av Löf.
Förbättringsarbete ska genomföras för att förbättra
de brister som framkommit.

Framgångsfaktorer:

God kunskap om patientsäkerhet
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Antal Avvikelser i Synergi per
månad

Månad

300

Aktiviteter

Beskrivning

Uppstart av nätverk för ärendesamordnare Synergi

För att samordna och lära av varandras avvikelser
och arbetet med avvikelser.

Framgångsfaktorer:

God säkerhetskultur
Aktiviteter

Beskrivning

Gröna Korset används som en riskförebyggande
metod

Utveckling av ett riskförebyggande och reflekterande
arbestssätt

Utbildningar för verksamheter i Patientsäkerhet 2.

Det finns exempel på kliniker som arbetar mer aktivt
med detta samt med ett nytt sätt att använda Gröna
Korset.

Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Disponibla vårdplatser

Månad

Beläggning i procent

Månad

Utlokaliserade

Månad

0

Överbeläggningar

Månad

0

Kranskärlsröntgen hos patienter
under 80 år med NSTEMI inom 72

Månad

95 %
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Andel reperfusionsbehandling vid
akut ischemisk stroke

Månad

20%

Andel patienter med akut
ischemisk stroke som får
trombolysbehandling inom 30
minuter

Månad

50%

h

Uppdrag/mål:
Kunskapsstyrning
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan
vårdpersonal och patient. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för
lärande. Det är i mötet mellan vårdpersonal och patient som värdet skapas. Det är där det
avgörs hur effektiv och ändamålsenligt kunskapsstyrningssystemet, på alla nivåer, är.
Nationell vision: Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa.
Aktiviteter

Beskrivning

MPG/processgrupper skapar länsövergripande
arbetssätt

Länsövergripande arbetssätt för jämlik vård vad
gäller tillgänglighet, diagnostik och behandling.
Arbetet pågår i varje processområde och följs upp i
MPG.

Uppdrag/mål:
Medicinsk genetik
I cancerplanen 2016–2019 som utgår från Regionala cancercentrums uppdrag från riksdag och
regering påtalas behovet av utveckling inom onkogenetisk verksamhet. En onkogenetisk
mottagning finns vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov. Verksamheten är en
länsövergripande resurs med uppdrag att erbjuda rådgivning till patienter och anhöriga om
ärftlighet för cancer och om onkogenetisk utredning samt att vara ett kunskapsstöd till
klinikerna. Mottagningen samverkar med den onkogenetiska mottagningen vid
Universitetssjukhuset i Linköping vid högspecialiserade utredningar med genanalys och
riskbedömning av ärftlighet för att utveckla cancersjukdom. Verksamheten ökar i omfattning i
takt med att möjligheterna att spåra mutationer som kan utvecklas till tumörer ökar. Det pågår
även en utveckling inom hjärt-kärlområdet.
Aktiviteter

Beskrivning

Följa utvecklingen av antalet patienter som
genomgår medicinsk-genetisk utredning

Gäller både barn och vuxna.

Uppdrag/mål:
Palliativ vård - vård i livets slutskede
Den palliativa vården ska bedrivas utifrån det nationella vårdprogrammet i samspel mellan
kommunal vård och omsorg, vårdcentraler och specialiserad vård.
Den palliativa vården i livets slutskede omfattar fler diagnoser än cancer och ska integreras i
vården av kroniska sjukdomar.
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Allmän palliativ vård ska kunna erbjudas där personen befinner sig i hemmet, på sjukhus eller
i kommunens särskilda boenden.
Specialiserad palliativ vård ska erbjudas när det behövs.
En kontinuerlig kompetensutveckling inom området palliativmedicin sker för berörd personal
inom såväl slutenvård, specialiserad palliativ vård, primärvård och annan öppenvård där även
kommunernas hemsjukvård innefattas.
Aktiviteter

Beskrivning

Delta i förbättringsarbete palliativ vård i samverkan

Delta i samverkansgrupp palliativ vård som arbetar
med förbättringsarbete.

Öka antalet patienter som har svår somatisk
sjukdom i specialiserad palliativ vård

Öka antalet patienter som har svår somatisk
sjukdom men inte cancerdiagnos i specialiserad
palliativ vård. Exempelvis hjärtsvikt, kronisk
obstruktiv lungsjukdom (KOL) med flera. Sker i
samverkan med kommunal hemsjukvård och
vårdcentraler.

Uppdrag/mål:
Läkemedelsanvändning
Region Jönköpings län arbetar för att nå en rationell, säker och kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning. Rutin för införande av nya kostnadskrävande läkemedel. God
följsamhet gentemot nationella riktlinjer där läkemedelsbehandling på rätt indikation ingår.
Åtgärder för att minska polyfarmaci.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Användande av Cefotaxim på rätt
indikation.

Månad

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

Uppföljning av Antibiotikaförskrivning

Sjukhusvården har utmaningar att få följsamhet till
STRAMA:s riktlinjer. Därför behöver aktivt arbete ske
på kliniker att säkra ordinering och användande av
antibiotika.

Fortsatt arbeta med kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning och följsamhet till ordnat
införande.
Regelbundna Läkemedelsdialoger

Uppdrag/mål:
Ambulanstransporter med prehospital vård och transporter som ej kräver
ambulans
Ambulansverksamheten tillförs medel för befintligt underskott, förändring i avtal med SOSAlarm och ökade kostnader för avskrivning. Personalförstärkning krävs för att anpassas till
nytt arbetstidsavtal. En förstärkning sker även med två dagambulanser.
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En utredning görs kring en del av transporterna som idag sker med ambulans kan utföras på
annat sätt.
Region Jönköpings län kommer att arbeta för att det finns utbildningsplatser för
ambulanssjukvårdare så att nuvarande andel av ambulanssjukvårdare kan bibehållas.
Aktiviteter

Beskrivning

Informera vårdavdelningar om alternativa
transportsätt

Baserat på utredning av ambulanstransporter.

Uppdrag/mål:
Alla kliniker arbetar med Rätt använd kompetens
Aktiviteter

Beskrivning

Samverkan med verksamhetsstöd och service kring
vårdnära tjänster

Sker inom arbetet med RAK. Exempelvis så sker ett
arbete kring detta i samband med nybyggnationen
av hus D1 på Ryhov.

Uppdrag/mål:
Täckningsgrad är mer än 70 % i relevanta kvalitetsregister
Varje klinik identifierar relevanta kvalitetsregister och gör handlingsplan för att ha en god
täckningsgrad.
Uppdrag/mål:
Varje verksamhet arbetar aktivt med sina processer för att optimera en möjlig
förflyttning av specialistsjukvård till primärvård
Uppdrag/mål:
Varje verksamhet analyserar vilka processer som kan förflyttas från slutenvård till
öppenvård

God cancervård
Antal patienter som får cancerdiagnos ökar med 0,5 procent för män och 1,8 procent för
kvinnor. Samtidigt förbättras överlevnaden. Utifrån dessa förutsättningar har Region
Jönköpings län tagit fram ett antal prioriterade utvecklingsområden.
Uppdrag/mål:
Arbeta utifrån regionalt cancercentrum sydöst sex löften till invånarna
Alla patienter med cancer ska:
- få behandling inom fyra veckor
- vara välinformerade
- få lika god palliativ vård oavsett bostadsort
- erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram
- regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet.
Aktiviteter

Beskrivning

Samverkan Antitumoral behandlingsenhet

Samverkan med kirurgisk vård. Verksamhet ska
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Aktiviteter

Beskrivning
finnas på våra tre sjukhus. Verksamheten syftar till
att samordna cancerbehandling mellan
verksamhetsområde kirurgi och medicinsk vård.

Uppdrag/mål:
Standardiserade vårdförlopp cancer
Att korta väntetider till diagnos och behandling kräver fokus på kommunikation,
processorientering, koordinering av vårdförloppen och aktiva överlämningar i alla steg från
primärvård till behandlingsstart.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Andel startade behandlingar SVF
Lungcancer inom ledtidsmål

Månad

80%

Andel startade behandlingar SVF
Hjärntumör inom ledtidsmål.

Månad

80%

Andel startade behandlingar SVF
Kronisk lymfatisk leukemi inom
ledtidsmål

Månad

80%

Andel startade behandlingar SVF
Malignt lymfom inom ledtidsmål

Månad

80%

Andel startade behandlingar SVF
Malignt melanom inom ledtidsmål

Månad

80%

Andel startade behandlingar SVF
Myelom inom ledtidsmål

Månad

80%

Andel startade behandlingar SVF
Akut Leukemi inom ledtidsmål

Månad

80%

Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är fossilbränslefria, har negativa
utsläpp av koldioxid och är klimatanpassade.
Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Klimatpåverkan från våra egna persontransporter (gäller inte Jönköpings länstrafik) ska
minska med 35% för tjänsteresor och med 12 % för arbetspendling, jämfört med 2015.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Tjänsteresor, antal km egen bil
(privatbil)

Tertial

-20 %

Tjänsteresor, antal km poolbil och
hyrbil (korttid)

Tertial

-10 %
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Tjänsteresor, antal km inrikesflyg

Tertial

-13 %

Tjänsteresor, antal km utrikesflyg

Tertial

0%

Aktiviteter

Beskrivning

Utreda tjänsteresandet i syfte att ta fram åtgärder
för att minska dessa
Vi ska arbeta med hållbart resande.

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

Framgångsfaktorer:

Vi bidrar till en sund livsmiljö
En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljö- och
hälsoeffekter. Verksamheterna bidrar till en frisk befolkning genom ett framgångsrikt arbete
med folkhälsan
Aktiviteter

Beskrivning

Förekomst farliga kemiska produkter

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

Förbättringsförslag i Synergi avseende miljö

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

Öka andelen resfria möten

Uppdrag/mål:
Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
Kunskapen om läkemedelsanvändning i vår organisation är god när det gäller hälsoeffekter,
miljöpåverkan och social påverkan, både här i länet där det används och där läkemedel
produceras.
Inriktning
Vi samarbetar med sydöstra sjukvårdsregionen i läkemedelsfrågor som följer den nationella
läkemedelsstrategin och innebär att:
a. Vi ska använda modeller för tillgänglighet och ansvarsfull användning av både ny och
gammal antibiotika
b. Vi ska arbeta för att hänsyn tas till miljö och sociala villkor vid produktion och användning
av läkemedel.
c. Miljöbedömning ska användas vid förskrivning av läkemedel.
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Perspektiv:

Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

Lärande i vardagen
För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patienter, närstående och
brukarorganisationer liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare.
Uppdrag/mål:
Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden
Värdegrund, motivation, idéer, och genomförandekraft är viktiga aspekter för att hälso- och
sjukvården ska utvecklas så att verksamheterna åstadkommer bästa möjliga resultat till lägsta
kostnad varje gång.
Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram strategi för kompetensutveckling i
förbättringskunskap

Inventera medarbetare med olika utbildning i
förbättringsarbete.

Uppdrag/mål:
Alla verksamheter följer upp studentnöjdheten
Studenter är framtidens medarbetare. Att se till att studenter av olika yrkeskategorier får ett
bra lärande och känner sig väl förberedda inför yrkeslivet är viktigt.
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Perspektiv:

Medarbetare
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Uppdrag/mål:
Attrahera och rekrytera
Att stärka arbetsgivarvarumärket genom stolta medarbetare och goda ambassadörer är en
central strategi för att bli en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att vara tydliga med vad vi
står för och att agera som en enhetlig arbetsgivare gentemot nuvarande och blivande
medarbetare. Rekryteringsarbetet ska genomföras professionellt och kvalitativt utifrån vår
kompetensbaserade rekryteringsmodell och ska leda till att den kandidat som bäst stämmer
överens med kravprofilen anställs.
Aktiviteter

Beskrivning

Projekt 80-10-10

Arbetstidsmodellen 80-10-10 innebär 80 procent
kliniskt arbete, 10 procent verksamhetsutveckling
och 10 procent personlig utveckling. Projektet avser
kliniker i Värnamo och Eksjö.
Pilotprojektet varar under 24 månader och har som
målsättning att skapa förutsättningar för ett hållbart
arbetsliv genom ökade
kompetensutvecklingsmöjligheter, ökad
reflektionstid, förbättrade rekryteringsmöjligheter
och en attraktivare arbetsplats. Enheter som är
aktuella för 80-10-10 är dygnet runt-öppna
verksamheter och har vårdplatser för inneliggande
vård. Målgruppen för pilotprojekt är
allmänsjuksköterskor och undersköterskor som
arbetar på följande vårdavdelningar:
• Medicinska vårdenheterna A och E, medicin- och
geriatrikkliniken, Höglandssjukhuset
• Kirurgiska vårdenheterna, Höglandssjukhuset
• Ortopediska vårdenheten, Höglandssjukhuset
• Medicinsk vårdenhet C, medicin- och
geriatrikkliniken, Värnamo sjukhus
• Kirurgiska vårdenheterna, Värnamo sjukhus
• Ortopediska vårdenheten, Värnamo sjukhus

Uppdrag/mål:
Delaktiga och kompetenta medarbetare
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens
framgång. Verksamhetens kompetenskartläggning, regelbundna medarbetarsamtal och
individuella kompetensutvecklingsplaner ligger till grund för att utveckla och tillföra
kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som verksamheten i sin helhet. En
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välfungerande lönebildning är en viktig förutsättning och ska stimulera till ökat engagemang
och utveckling av verksamhetens produktivitet och kvalitet.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Medarbetarsamtal

Månad

90%

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90%

Uppdrag/mål:
Arbetssätt och rätt använd kompetens
Arbetet med att använda rätt kompetens är centralt på varje nivå och del i organisationen. En
ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens kompetens
och där de gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet.
Mätetal

Periodicitet

Minskning av kostnaderna för
bemanningsföretag

Månad

Årsarbetare

Månad

Aktiviteter

Målvärde 2019

Beskrivning

Rekrytering av specialistläkare
Regelbundna uppföljningsmöten med kliniker

Uppdrag/mål:
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande
insatser för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet är att vara en attraktiv
arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö präglad av hälsa och säkerhet där
medarbetarna upplever delaktighet, engagemang och arbetsglädje.
Mätetal

Periodicitet

Personalhälsa - sjukfrånvaro

Månad

Målvärde 2019

Aktiviteter

Beskrivning

Fokus på personer som är
långtidssjukskrivna/omställningsarbete.

Utbildning av chefer.
Omställningsarbete.

Samtliga enheter genomför utbildningspaketet i
projektet Ett hållbart hälsosamt arbetsliv

Hållbara hälsosamma arbetsplatser projekt:
Ett hållbart hälsosamt arbetsliv
Mål och syfte
En arbetsmiljö där medarbetare och chefer trivs,
utvecklas och kan prestera
Hög frisknärvaro, låg personalomsättning, hög
kvalité i patientarbetet
Mäts genom lägre sjukfrånvaro/lägre
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Aktiviteter

Beskrivning
personalomsättning?

Inom Region Jönköpings läns verksamheter är heltid Deltid ska vara en möjlighet. Alla tjänster som
norm.
utannonseras ska vara heltid.

Uppdrag/mål:
Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av
likabehandling
Inom Region Jönköpings län råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, repressalier
och kränkande särbehandling. Regionen ska fortsätta arbeta aktivt för att skapa goda och lika
förutsättningar för alla medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder.
De aktiva åtgärderna för att förebygga diskriminering och främja likabehandling (lika
rättigheter och möjligheter) omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor,
rekrytering, utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena arbete med
föräldraskap. Arbetet ska ingå som en del i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet.
Arbete för likabehandling stärker bilden av regionen som en attraktiv arbetsgivare.
Aktiviteter

Beskrivning

Varje klinik diskuterar och dokumenterar för att
förebygga diskriminering och främja mångfald,
jämställdhet och likabehandling

Verksamheten följer upp, dokumenterar och
diskuterar samtliga områden för att främja en
arbetsplats fri från diskriminering och som främjar
mångfald.
Områden:
arbetsförhållanden,
löner- och anställningsvillkor,
rekrytering och befordran,
utbildning och kompetensutveckling,
arbete och föräldraskap
Arbetet ska ingå som en del i det ordinarie
systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbete för
likabehandling stärker bilden av regionen som en
attraktiv arbetsgivare.

Uppdrag/mål:
Ett stärkt chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande
värderingar och är en nyckel till en attraktiv arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska
chefen verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling,
arbetstillfredsställelse och leda det systematiska förbättringsarbetet. Ett fokusområde under
året är att stärka chefer i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare.
Aktiviteter

Beskrivning

Utbildning i kommunikativt ledarskap

Workshoppar genomförs med klinikernas
ledningsgrupper. Alla verktyg inom kommunikativt
ledarskap gås igenom i Medicinsk vårds
ledningsgrupp.

Årshjul som stöd i HR-processerna

Under 2019 kommer ett årshjul att tas fram för att
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Aktiviteter

Beskrivning
stödja och öka arbetet med proaktiva insatser i HR
processerna.

Framgångsfaktorer:

Goda utvecklingsmöjligheter
Aktiviteter

Beskrivning

Rekrytera teamssjuksköterskor

Verksamhetsområdet ska under 2019 fortsätta att
rekrytera och utveckla rollen som teamsjuksköterska
på Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus.
Teamsjuksköterskor i verksamheten ska bland annat
bidra till att göra yrket mer attraktivt, säkra en god
vård och skapa kontinuitet för teamet och
avdelningen med många nyutbildade sjuksköterskor
och hög personalrörlighet.
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Perspektiv:

Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
För att uppnå visionen För ett bra liv i ett attraktivt län krävs god hushållning. Det innebär att
verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som
långsiktigt garanterar verksamheten.
Uppdrag/mål:
Handlingsplan för ekonomi i balans
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Ekonomi i balans

Månad

0 tkr

Prognos

Tertial

0 tkr

Aktiviteter

Beskrivning

Arbeta aktivt med Kostnad per patient (KPP)

Uppdrag/mål:
Verka för en kostnadseffektiv användning av medicinsk diagnostik.
För att vara kostnadseffektiv ska verksamheten verka för en riktig användning och undvika
både under- och överförbrukning.
Uppdrag/mål:
Alla verksamheter har en plan för att hålla budget i balans.
Enheter med budgetunderskott har ett uppdrag att minska kostnaderna. De aktiviteter som ska
genomföras för att reducera kostnaderna beskrivs i enheternas handlingsplaner som är särskilt
upprättade för detta uppdrag. Under 2019 ska respektive enhet genomfört uppdraget.
Uppföljning sker varannan månad med respektive enhet.
Aktiviteter

Beskrivning

Regelbundna kostnadsuppföljningar på
resultatenhetsnivå

Uppföljning av enheternas handlingsplaner och
ekonomiska rapporter.
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Inledning
Vi vill finnas för patienten i en professionell miljö i framkant av den medicinska utvecklingen
Kirurgisk vård består av 16 kliniker inom specialiteterna: kirurgi, kvinnosjukvård, onkologi,
operations- och intensivvård, ortopedi, urologi, ögonsjukvård och öron-, näs- och
halssjukvård.
Verksamhet bedrivs i huvudsak på sjukhusen i Eksjö, Jönköping och Värnamo samt på länets
familjecentraler och ungdomsmottagningar.
Kirurgisk vård utvecklar verksamheten för en bättre och jämlik vård i hela länet. Arbetet görs
i samstämmighet med hälso- och sjukvårdens omställning för att framtidssäkra vården, med
bland annat förflyttning från sluten till öppen vård. Utmaningarna handlar närmast om
tillgänglighet, kompetensförsörjning, regional samordning och ordnat införande av nya
metoder. Arbetet ska göras med fortsatt fokus på medicinska resultat och ge en ekonomi i
balans för en patientsäker vård. Ansatsen är att gå från beskrivning av läget till genomförande
mot målen. Enligt uttrycket som används i Kirurgisk vårds satsning på ledarskap - att gå "från
är till gör".
Under 2018 har arbete pågått för att förbättra tillgängligheten. Kirurgisk vård har sett över
indikationer, reviderat köer och arbetat strategiskt för att skapa en länsövergripande
operationsplanering. Verksamhetsplanen för 2019 är ett levande dokument där
verksamheterna kontinuerligt, via MPG, styr och följer upp aktiviteter och mål.
För att förbättra tillgänglighet, lösa kompetensförsörjning och uppnå en ekonomi i balans sker
prioritering och uppföljning utifrån vad som gör skillnad för patienten




vård på rätt indikation
vård på rätt vårdnivå
vårdplats när det ger mervärde för patienten

och med synsättet ”rätt från oss av rätt händer i rätt tid för rätt patient”. Patientperspektivet
förstärks genom utveckling av den personcentrerade vården. Det som implementeras sker via
ett ordnat införande. I alla aktiviteter beaktas patientsäkerhet för att minska undvikbara
vårdskador och vårdrelaterade infektioner, VRI.
Inom Kirurgisk vård behöver fokus på ekonomi vara prioriterat under 2019 och framåt.
Åtgärderna är primärt anställningsprövning vid rekrytering, mindre köp av bemanningsföretag
samt att kontinuerligt anpassa bemanning och vårdplatser i elektiva och akuta processer efter
behov.
För att klara dessa strategiska ansatser krävs ytterligare utveckling av det regionövergripande
arbetet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. Specialistsjukvården ska stödja
den nära vården så att patienter så långt som möjligt behandlas där.
Stora krav ställs på chefers förmåga att leda och driva utveckling. Kirurgisk vård satsar på att
utveckla ledarskap och följer upp såväl nätverken för engagerat ledarskap och
verksamhetsområdets chefsdag 2018 som gav handfasta råd om utveckling av eget ledarskap.
Region Jönköpings läns satsning på kommunikativt ledarskap genomförs också, klinikvis.
Standardiserade vårdförlopp ska tas till vara som generisk modell för att användas för fler
diagnosgrupper än cancer, samt för att gälla i cancervården även längre fram i processen, efter
start av behandling.
Arbete med kapacitets- och produktionsstyrning, KPS, utvecklas ytterligare inom Kirurgisks
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vårds verksamheter. Inom exempelvis onkologi, urologi och kvinnosjukvård och kvinnohälsa
arbetas med KPS vilket blir referenser för övriga verksamheter.
För att standardisera och få system för att följa upp resultat krävs en förändring av ITsystemen så att de bättre stödjer utveckling av vårdadministration. Det är ett arbete som
behöver ske övergripande i Region Jönköpings län.
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Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Process och produktion

Bra folkhälsoarbete
Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Hållbar utveckling 2017-2020

Lärande och förnyelse

Professionell kunskap och förbättringskunskap

Medarbetare

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
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Ekonomisk ersättning i budget
Den ekonomiska ersättningen är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som
regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2019 och flerårsplan 20202021”
För 2019 är ersättningen 2 583,1 miljoner kronor uppdelat på områdena:




2 456,7 miljoner kronor för specialiserad somatisk vård,
88,9 miljoner kronor för primärvård
37,5 miljoner kronor för övrig hälso- och sjukvård

Utöver detta tillkommer ersättning inom vårdval ögon.
Investeringsbudget 2019
Beslut om investeringar tas löpande under året.
För 2019 är i nuläget inga specificerade investeringar beviljade för Kirurgisk vård.
Specificerade investeringar är de som kostar över 2 miljoner kronor.
För ospecificerade investeringar har verksamhetsområdet 25 miljoner kronor för 2019.
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Perspektiv:

Medborgare och kund
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Att skapa en vård som är personcentrerad, tillgänglig och jämlik är en av vårdens viktigaste
utmaningar.
Uppdrag/mål:
Utveckla den personcentrerade vården
Region Jönköpings län ska sträva efter att på olika sätt involvera patienter och närstående i
hälso- och sjukvården. Den personcentrerade vården ska utvecklas och inkludera
patientföreningar och brukarråd i arbetet.
Mätetal

Periodicitet

Kundtillfredsställelse - nationell
patientenkät

År

Målvärde 2019

Aktiviteter

Beskrivning

Använda sig av resultatet i nationella patientenkäten

Resultatet bearbetas inom respektive klinik och är
utgångspunkt för förbättringsarbeten 2018. Pågår.

En viktig del i personcentrering är patientkontrakt. Patientkontraktet handlar om att i varje
möte mellan individen och vården söka, stärka och ta tillvara individens egen förmåga och
vilja utifrån vad som är viktigt för den personen. Inom Kirurgisk vård deltar två verksamheter
i piloten av patientkontrakt, ortopedkliniken i Jönköping och urologkliniken. Fler
verksamheter kan bli aktuella för att arbeta med patientkontrakt under 2019.
Uppdrag/mål:
Förbättra tillgängligheten
Utgångspunkten för tillgängligheten ska vara vård när man behöver. Fortsatt arbete ska ske
med att förbättra tillgängligheten inom specialiteter och verksamhetsområden.
Utgångspunkten är att vården ska vara lätt att nå och ges i rimlig tid.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Faktisk väntetid till första besök i
specialiserad vård

Månad

80%

Faktisk väntetid till
operation/åtgärd inom
specialiserad vård

Månad

80%

Fått hjälp och lämnat
akutmottagningen inom 4 timmar

Månad

90%
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Genomförda återbesök inom
medicinskt måldatum

Månad

90%

Aktiviteter

Beskrivning

Månatliga lägesavstämningar mellan
sjukvårdsdirektör och verksamhetschef avseende
bland annat tillgänglighet
Översyn indikationer

Med ökande efterfrågan inom flertalet områden
krävs att nuvarande indikationer för beslut om både
besök och åtgärd ses över. En översyn kring
följsamhet till indikationer och även förändring av
indikationer ska göras och rapporteras till Kirurgisk
vårds ledningsgrupp. Det ska göras gemensamt inom
MPG eller länsklinik.

KPS

Respektive klinik ska beskriva hur de arbetar med
KPS i aktuell verksamhet utifrån målet att erbjuda
alla som önskar ett besök eller en åtgärd inom 60
dagar. Inom verksamhetsområdet finns flera
exempel att ta del av från kliniker som arbetat med
frågan.

Triangelrevision

För att få en utomståendes bild på verksamheten
inom kirurgkliniken planeras en triangelrevision
mellan regionerna Kalmar, Östergötland och
Jönköping, där medarbetare från annan region går
igenom klinikens verksamhet. Detta ger en möjlighet
att fånga goda exempel och identifiera skillnader för
ett gemensamt lärande.

Optimal operationsplanering i Region Jönköpings län

Uppdraget är att få en bättre och mer flexibel
operationsplanering där behov och kapacitet
stämmer bättre överens.
Kartläggning av processer pågår och syftar till att
hitta delar som behöver förbättras. Verktyg i arbetet
blir KPS samt FRAM.

Uppdrag/mål:
Sveriges bästa digitala vård
Välfärdsteknik och e-hälsa är ett expanderande område med stora kvalitetsvinster för den
enskilda patienten. Det kan också ge möjlighet till att effektivisera sjukvården. Region
Jönköpings län är aktiv i implementerande av olika välfärdstekniska lösningar och i
utveckling av e-hälsoområden.
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckling av digitalisering inom Kirurgisk vård

Kirurgisk vård ska vara med i framkant gällande
Region Jönköping läns utveckling av digitalisering för
att involvera och underlätta för invånaren i
vårdmöten.
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Uppdrag/mål:
Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser.
En särskilt utsatt grupp inom vården är personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras
anhöriga. Lärcaféernas verksamhet ska vara regelbundet återkommande och anordnas i alla
tre länsdelar.
Framgångsfaktorer:

Bästa plats att växa upp och åldras på
Region Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på.
Uppdrag/mål:
Familjecentraler
Utveckling av familjecentraler i kommunerna är en viktig del i de förebyggande insatserna för
stöd till nyblivna föräldrar
Uppdrag/mål:
Ungdomsmottagningar
Ungdomsmottagningen erbjuder insatser som rör sexuell, fysisk, psykisk och social hälsa
utifrån en helhetssyn på ungdomar och deras problemformuleringar. Stärka
ungdomsmottagningarnas roll för psykisk hälsa.
Aktiviteter

Beskrivning

Planerar utveckling av ungdomsmottagningar

Under 2018 har det gjorts en del förändringar.



Online-mottagning finns tillgänglig och kommer att utvecklas vidare under 2019
Sexit-utbildning har genomförts

Arbetet fortsätter under året med att utveckla och förbättra mottagningarna till exempel att
förstärka verksamheten med kuratorer. Detta görs i samarbetet med kommunerna.
Uppdrag/mål:
Barn på sjukhus
Alla barn med barnmedicinska åkommor och barn under 4 års ålder med buksmärta eller
hjärnskakning samt barn med komplicerande faktorer som diabetes, flerfunktionshinder och
autism vårdas på barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov
Barn som söker kirurgisk eller ortopedisk vård på akutsjukhusen i Eksjö och Värnamo och
som planeras att vårdas mer är 48 timmar på sjukhus förflyttas direkt till barn- och
ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbetsgrupp som arbetar för att göra
barnkonventionen levande och säkra den medicinska
kompetensen vad gäller barn under 2019.

Barn på sjukhus innefattar mer än var barnet ska
vårdas. I detta ingår även att levandegöra
barnkonventionen samt säkra de medicinska
insatserna. Arbetet har påbörjats med en gemensam
dag för barnrättsombuden samt start av en
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Aktiviteter

Beskrivning
arbetsgrupp bestående av olika professioner.
Här ingår även att ta fram mätetal för att följa
arbetet.

Uppdrag/mål:
Trygg och säker vård och omsorg
Kommunernas och Region Jönköping läns utveckling av samordnad vårdplanering vid in- och
utskrivning från sjukhus fortsätter liksom trygg och säker vård och omsorg i hemmet.
Målet för projektet Trygg och säker vård och omsorg är att invånarna i Jönköpings län ska
kunna säga "Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och där jag behöver den".
Aktiviteter

Beskrivning

Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset

Fortsatt uppföljning och förbättring av rutiner för
trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset.

Uppdrag/mål:
Kroniska sjukdomar
Vården ska erbjuda invånare med kroniska sjukdomar det stöd och den tillgänglighet de
behöver för att kunna leva med så hög livskvalitet som möjligt.
Aktiviteter

Beskrivning

Samverkan med primärvården kring kroniskt sjuka.

Ytterligare områden där samverkan ska ske med primärvården är till exempel patienter med
smärtproblematik.
Uppdrag/mål:
Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom
Förbättringsarbete genomförs i samverkan mellan den specialiserade psykiatriska vården,
primärvården och kommunen. Syftet är att förbättra resultaten för somatisk samsjuklighet,
upprättade hälsoplaner, hälsofrämjande insatser, samordnade vårdplaneringar och
patientnöjdhet.
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Perspektiv:

Process och produktion
Arbete med att anpassa antalet vårdplatser till behovet pågår ständigt. Under 2018 minskar
antalet disponibla vårdplatser och antalet vårddagar. Antalet vårdtillfällen och besök ökar
något. Bedömning inför 2019 är att anpassning utifrån behov av de disponibla vårdplatserna
kommer att fortsätta. En minskning av antalet vårdtillfällen och att ytterligare där så är möjligt
förflytta läkarbesök till annan personalkategori. Huvudorsaken till minskningen av antalet
vårddagar, trots ökat antal vårdtillfällen, är att samverkan med kommunerna kring medicinskt
färdigbehandlade påtagligt har förbättrats i samband med ny lagstiftning kring denna grupp
och medfört färre vårddagar för denna grupp.
Verksamhetsmått
Utfall 2017
Vårdtid dagar

Prognos 2018

Plan 2019

79 304

73 000

70 000

Antal läkarbesök

212 640

217 000

212 000

Antal besök annan
personalkategori

141 786

147 000

150 000

274,18

260

Ska utgå från
vårdbehov

23 433

24 000

23 000

Disponibla vårdplatser
Vårdtillfällen

Strategiska mål:

Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Satsningar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser fortsätter i den nära vården.
Vårdcentralerna ska delta i och initiera hälsofrämjande arbete i samverkan med kommunen,
civilsamhället och andra aktörer i närområdet. Samverkan ska utgå från de
befolkningsgrupper som har störst behov.
Aktiviteter

Beskrivning

Införa arbetssätt för att i varje patientmöte beakta
förebyggande och hälsofrämjande arbete

Uppdrag/mål:
Jämlik rehabilitering
Rehabilitering inom den nära vården som basen för hälso- och sjukvården, är ett viktigt
område där arbete för att säkerställa jämlika förutsättningar behöver ske. Samarbete med
specialistsjukvården, den nära vården och kommunerna är nödvändigt för trygga och säkra
Kirurgisk vård, Verksamhetsplan
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övergångar och en bra rehabiliteringsprocess för den enskilde. Under 2019 utreds om
gemensamma mål för rehabilitering kan ske tillsammans med kommunerna, exempelvis inom
rehabilitering efter stroke.
Strategiska mål:

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Säker vård alla gånger
Säker vård – alla gånger är utgångspunkt för allt arbete och med målsättningen att
patientsäkerheten är den bästa möjliga.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Vårdprevention

Tertial

90 %

Patientsäkerhet är ständigt i fokus i verksamheterna och uppföljningar sker av mätetal på olika
nivåer.
Kirurgisk vård har höjt målet för följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler till 95
procent.
Flera verksamheter har genomfört hygienronder för att identifiera risker i sin verksamhet.
Detta arbete kommer att fortgå under 2019.
En arbetsgrupp har skapats med syfte att utveckla indikatorer för patientsäkerhet på
verksamhetsområdesnivå men även för att se till att delar följs upp på flera nivåer. Detta
arbete startar under 2018 med fortsättning under 2019. Målet är att få en uppföljning som är
relevant för Kirurgisk vård och att detta leder till förbättringsarbeten som stärker
patientsäkerheten.
Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Periodicitet

Disponibla vårdplatser

Månad

Beläggning i procent

Månad

Utlokaliserade

Månad

0

Överbeläggningar

Månad

0

Aktiviteter

Målvärde 2019

Beskrivning

Utreda behov av gemensam antitumoral
behandlingsenhet
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Uppdrag/mål:
Kunskapsstyrning
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan
vårdpersonal och patient. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för
lärande. Det är i mötet mellan vårdpersonal och patient som värdet skapas. Det är där det
avgörs hur effektiv och ändamålsenligt kunskapsstyrningssystemet, på alla nivåer, är.
Nationell vision: Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa.
Aktiviteter

Beskrivning

Medicinska programgrupper deltar i arbete med
kunskapsstyrning

Uppdrag/mål:
Medicinsk genetik
I cancerplanen 2016–2019 som utgår från Regionala cancercentrums uppdrag från riksdag och
regering påtalas behovet av utveckling inom onkogenetisk verksamhet. En onkogenetisk
mottagning finns vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov. Verksamheten är en
länsövergripande resurs med uppdrag att erbjuda rådgivning till patienter och anhöriga om
ärftlighet för cancer och om onkogenetisk utredning samt att vara ett kunskapsstöd till
klinikerna. Mottagningen samverkar med den onkogenetiska mottagningen vid
Universitetssjukhuset i Linköping vid högspecialiserade utredningar med genanalys och
riskbedömning av ärftlighet för att utveckla cancersjukdom. Verksamheten ökar i omfattning i
takt med att möjligheterna att spåra mutationer som kan utvecklas till tumörer ökar. Det pågår
även en utveckling inom hjärt-kärlområdet.
Uppdrag/mål:
Palliativ vård - vård i livets slutskede
Den palliativa vården ska bedrivas utifrån det nationella vårdprogrammet i samspel mellan
kommunal vård och omsorg, vårdcentraler och specialiserad vård.
Den palliativa vården i livets slutskede omfattar fler diagnoser än cancer och ska integreras i
vården av kroniska sjukdomar.
Allmän palliativ vård ska kunna erbjudas där personen befinner sig i hemmet, på sjukhus eller
i kommunens särskilda boenden.
Specialiserad palliativ vård ska erbjudas när det behövs.
En kontinuerlig kompetensutveckling inom området palliativmedicin sker för berörd personal
inom såväl slutenvård, specialiserad palliativ vård, primärvård och annan öppenvård där även
kommunernas hemsjukvård innefattas.
Aktiviteter

Beskrivning

Säkra den palliativa vården inom Kirurgisk vård

Patienter med behov av palliativa symtomlindrande
åtgärder vårdas idag på länets tre sjukhus. I dessa
situationer är närheten till närstående, det egna
hemmet och den ansvariga specialiserade palliativa
vårdenheten, PVE, av särskild betydelse. I dagsläget
finns inga vårdplatser för specialiserad palliativ vård
inom slutenvården.
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Aktiviteter

Beskrivning
En arbetsgrupp bestående av olika professioner från
onkologkliniken och kirurgkliniken har skapats för att
förbättra insatser och kompetens för den palliativa
vården.

Den palliativa vården kännetecknas av en helhetssyn på människan genom att stödja individen
att leva med värdighet och största möjliga välbefinnande till livets slut, oavsett ålder och
diagnos. Patienten bör göras delaktig i de beslut som fattas. Den palliativa vårdprocessen
innefattar kommunikation och relation, teamarbete, symtomlindring samt närståendestöd. En
framgångsrik palliativ vård kännetecknas av att identifiera patientens behov av
symtomlindring, rehabilitering och psykosocialt stöd till patienter och närstående.
Uppdrag/mål:
Kvinnors hälsa och förlossning
För att uppnå en mer jämställd vård och jämlik hälsa genomförs sedan en flerårig satsning för
förbättrad förlossningsvård och stärkta insatser för kvinnors hälsa.
Vårdkedjan och kunskapsstöd ska utvecklas för att skapa en trygg och säker vård för kvinnan
i samband med graviditet, förlossning och eftervård, samt förbättring av neonatalvården.
BB-marschen är en patientförening som vill föra födandes och anhörigas talan i fråga om vård
i samband med graviditet, förlossning och eftervård. I dialog med vården har BB-marschen
kommit in som en resurs i det fortsatta arbetet med riktade statsbidrag om förbättrad
förlossningsvård och förstärkta insatser för kvinnors hälsa.
Tre huvudgrupper har skapats som jobbar med arbetsmiljö, vårdkedja och kompetens. 12
undergrupper utgår från dessa och har som uppdrag att genomföra de delar som finns i
överenskommelsen. Grupperna består av deltagare från alla kvinnokliniker i länet samt
representanter från BB-marschen. Avstämningar genomförs kontinuerligt mellan operativt
ansvariga och utvecklingschef. Arbetet fortsätter under 2019.
Uppdrag/mål:
Läkemedelsanvändning
Region Jönköpings län arbetar för att nå en rationell, säker och kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning. Rutin för införande av nya kostnadskrävande läkemedel. God
följsamhet gentemot nationella riktlinjer där läkemedelsbehandling på rätt indikation ingår.
Åtgärder för att minska polyfarmaci.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt arbeta med kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning och följsamhet till ordnat
införande.

Uppdrag/mål:
Förbättra omhändertagandet av personer med smärtproblematik

Aktiviteter

Beskrivning
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Aktiviteter

Beskrivning

Gemensam smärtenhet

Målet är att säkra kompetens och jämlik vård.

God cancervård
Antal patienter som får cancerdiagnos ökar med 0,5 procent för män och 1,8 procent för
kvinnor. Samtidigt förbättras överlevnaden. Utifrån dessa förutsättningar har Region
Jönköpings län tagit fram ett antal prioriterade utvecklingsområden.
Det är av vikt att införande av kommande screening program sker i samverkan inom sydöstra
sjukvårdsregionen och med följsamhet till nationella riktlinjer.
Uppdrag/mål:
Arbeta utifrån regionalt cancercentrum sydöst sex löften till invånarna
Alla patienter med cancer ska:
- få behandling inom fyra veckor
- vara välinformerade
- få lika god palliativ vård oavsett bostadsort
- erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram
- regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet.
Uppdrag/mål:
Standardiserade vårdförlopp cancer
Att korta väntetider till diagnos och behandling kräver fokus på kommunikation,
processorientering, koordinering av vårdförloppen och aktiva överlämningar i alla steg från
primärvård till behandlingsstart.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Andel startade behandlingar SVF
inom ledtidsmål (per vårdförlopp)

Månad

80%

Aktiviteter

Beskrivning

Utvärdera pågående SVF

I samverkan med övriga verksamheter inom Region
Jönköpings län utvärdera pågående standardiserade
vårdförlopp.

Uppdrag/mål:
Screening av tjocktarmscancer
På grund av en vidare indikation för endoskopi vid misstanke om tjocktarmscancer samt som
förberedelse för screening är en utökning av endoskopi verksamheten nödvändig
Uppdrag/mål:
Inrätta ett diagnostiskt centrum för prostatacancer
Ett diagnostiskt centrum för prostatacancer utreds under 2018 och inrättas under 2019.
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Uppdrag/mål:
Säkra insatser vid akut sjukdom för patienter som genomgår onkologisk behandling
I nuläget vårdas patienter med cancer som har pågående onkologisk behandling, eller som går
på regelbunden uppföljning på onkologkliniken, på alla tre akutsjukhusen i länet. På vilken
klinik patienten vårdas vid behov av slutenvård beror på sökorsak och vilket tillstånd, som
kräver sjukhusvård samt på om patienten är hemmahörande i Eksjö eller Värnamos
upptagningsområde.
Frågor rörande var patienten ska vårdas är ständigt återkommande både på dagtid och jourtid.
Detta gäller övertag från annan klinik till onkologkliniken när patienten söker akut men också
i utredningsfasen innan cancerdiagnosen är fastställd och fallet är diskuterat på gemensam
multidisciplinär konferens samt när den onkologiska behandlingen är avslutad.
Genomlysningen av hur patienter inom onkologi hanteras vid akut sjukdom syftar både till att
förbättra vården och få fram ett arbetssätt för att titta på andra flöden med samma
problematik.
Aktiviteter

Beskrivning

Identifiera risker och säkra vården för patienter med
onkologisk behandling vid akut sjukdom,
neutropenfeber samt testa arbetssätt för att
förbättra flöden med liknande problematik.

En arbetsgrupp har skapats för att i första hand titta
närmare på neutropenfeber. Deltagare kommer från
kirurgkliniken, onkologkliniken och urologkliniken.
Utvärdering av arbetssättet sker kontinuerligt.

Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är fossilbränslefria, har negativa
utsläpp av koldioxid och är klimatanpassade.
Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Klimatpåverkan från våra egna persontransporter (gäller inte Jönköpings länstrafik) ska
minska med 35% för tjänsteresor och med 12 % för arbetspendling, jämfört med 2015.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Tjänsteresor, antal km egen bil
(privatbil)

Tertial

-20 %

Tjänsteresor, antal km poolbil och
hyrbil (korttid)

Tertial

-10 %

Tjänsteresor, antal km inrikesflyg

Tertial

-25 %

Tjänsteresor, antal km utrikesflyg

Tertial

0%

Resfria möten

Tertial

Aktiviteter

Beskrivning
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Aktiviteter

Beskrivning

Öka antal resfria möten

Ledningsstaben genomför 2018 baslinjemätning över
antal möten via telefon, video eller webb med syfte
att under 2019 ha ett mätetal för detta

Vi ska arbeta med hållbart resande.

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

Framgångsfaktorer:

Vi bidrar till en sund livsmiljö
En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljö- och
hälsoeffekter. Verksamheterna bidrar till en frisk befolkning genom ett framgångsrikt arbete
med folkhälsan
Uppdrag/mål:
Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
Kunskapen om läkemedelsanvändning i vår organisation är god när det gäller hälsoeffekter,
miljöpåverkan och social påverkan, både här i länet där det används och där läkemedel
produceras.
Inriktning
Vi samarbetar med sydöstra sjukvårdsregionen i läkemedelsfrågor som följer den nationella
läkemedelsstrategin och innebär att:
a. Vi ska använda modeller för tillgänglighet och ansvarsfull användning av både ny och
gammal antibiotika
b. Vi ska arbeta för att hänsyn tas till miljö och sociala villkor vid produktion och användning
av läkemedel.
c. Miljöbedömning ska användas vid förskrivning av läkemedel.
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Perspektiv:

Lärande och förnyelse
Hälso- och sjukvården är en komplex organisation där arbetet görs av människor för
människor.
I en komplex organisation är lärande och förnyelse viktiga faktorer för att den ska fungera på
bästa sätt.
Lärandet ger oss kunskap om vad vi behöver ha koll på, förutse vad som kan ske och veta när
man ska agera under olika förutsättningar. Lärandet kan ske både från det som fungerar dåligt
och det som fungerar bra men innefattar i båda fallen tid och mötesplatser för reflektion och
tillåtande kultur.
Strategiska mål:

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

Lärande i vardagen
För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patienter, närstående och
brukarorganisationer liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare.
Aktiviteter

Beskrivning

Farmaceuter som stödjer läkemedelsarbete på
vårdavdelning

Kirurgisk vård prövar konceptet med farmaceuter
som stödjer läkemedelsarbete på vårdavdelning.
Utvärdering sker vid delårsrapport 1 2019.

Uppdrag/mål:
Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden
Värdegrund, motivation, idéer, och genomförandekraft är viktiga aspekter för att hälso- och
sjukvården ska utvecklas så att verksamheterna åstadkommer bästa möjliga resultat till lägsta
kostnad varje gång.
Aktiviteter

Beskrivning

Nätverk för verksamhets- och vårdutvecklare

Gemensamt nätverk för verksamhets- och
vårdutvecklare eller motsvarande. Återkommande
mötesforum för att lyfta gemensamma frågor från
både makro-, meso- och mikroperspektiv.

Dialogmöten

Alla chefer inom Kirurgisk vård får från hösten 2016
lära sig olika metoder för att leda dialoger.
Metoderna är verktyg i ledarskapet som främjar det
goda arbetsklimatet och förbättrar möjligheterna att
tillsammans med medarbetarna utveckla
verksamheten och nå mål.
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Perspektiv:

Medarbetare
Kirurgisk vård vill utifrån Region Jönköpings läns grundläggande värderingar skapa
måluppfyllelse via engagerade medarbetare på hälsosamma arbetsplatser. Kirurgisk vård
arbetar för att utveckla engagerade, kompetenta och kreativa chefer och medarbetare som kan
möta verksamhetens utmaningar. För att förbättra tillgänglighet, lösa kompetensförsörjning
och uppnå en ekonomi i balans sker prioritering och uppföljning utifrån vad som gör skillnad
för patienten




vård på rätt indikation
vård på rätt vårdnivå
vårdplats när det ger mervärde för patienten

och med synsättet ”rätt från oss av rätt händer i rätt tid för rätt patient”.
Region Jönköpings län satsade under 2018 mycket på ledarskap. Satsningen kommer även att
pågå under 2019. För att nå bättre måluppfyllelse och ha engagerade medarbetare krävs det ett
tydligt och tillitsfullt chefs- och ledarskap som präglas av återkoppling, involvering och
dialog.
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Uppdrag/mål:
Attrahera och rekrytera
Att stärka arbetsgivarvarumärket genom stolta medarbetare och goda ambassadörer är en
central strategi för att bli en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att vara tydliga med vad vi
står för och att agera som en enhetlig arbetsgivare gentemot nuvarande och blivande
medarbetare. Rekryteringsarbetet ska genomföras professionellt och kvalitativt utifrån vår
kompetensbaserade rekryteringsmodell och ska leda till att den kandidat som bäst stämmer
överens med kravprofilen anställs.
Aktiviteter

Beskrivning

Introduktionsplaner

Alla nya medarbetare ska ha individuella
introduktionsplaner

Projekt 80-10-10

Arbete pågår tillsammans med Medicinsk vård

Uppdrag/mål:
Delaktiga och kompetenta medarbetare
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens
framgång. Verksamhetens kompetenskartläggning, regelbundna medarbetarsamtal och
individuella kompetensutvecklingsplaner ligger till grund för att utveckla och tillföra
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kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som verksamheten i sin helhet. En
välfungerande lönebildning är en viktig förutsättning och ska stimulera till ökat engagemang
och utveckling av verksamhetens produktivitet och kvalitet.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Medarbetarsamtal

Månad

90%

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90%

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats som skapar glädje och stolthet för
medarbetare inom Region Jönköpings län. Alla medarbetare ska förstå sin del i helheten samt
känna till och bidra till verksamhetens mål. Den individuella kompetensutvecklingsplanen ska
var kopplad till både individen och verksamhetens mål och utmaningar.
Uppdrag/mål:
Arbetssätt och rätt använd kompetens
Arbetet med att använda rätt kompetens är centralt på varje nivå och del i organisationen. En
ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens kompetens
och där de gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet.
Mätetal

Periodicitet

Minskning av kostnaderna för
bemanningsföretag

Månad

Årsarbetare

Månad

Timanställda

Tertial

Aktiviteter

Målvärde 2019

Beskrivning

KPS, Regionperspektiv, schemaöversyn, RAK
Handlingsplaner för oberoende upprättas som
beskriver skifte av arbetsuppgifter för samtliga
yrkesgrupper med olika kompetenser. Planen ska
utgå ifrån kapacitets- och produktionsstyrning med
ett länsövergripande ansvar.
Kompetensförsörjningsplaner

Alla verksamheter ska ha strategiska
kompetensförsörjningsplaner

Uppdrag/mål:
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande
insatser för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet är att vara en attraktiv
arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö präglad av hälsa och säkerhet där
medarbetarna upplever delaktighet, engagemang och arbetsglädje.
Mätetal

Periodicitet

Personalhälsa - sjukfrånvaro

Månad

Genomförda skydds- och

Tertial

Målvärde 2019
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

arbetsmiljöronder
Frisknärvaro

Tertial

Övertid och mertid

Månad

Semester

Tertial

Uttag av jourkomp för läkare

Tertial

Aktiviteter

Beskrivning

Hälsofrämjande arbetsplatser

Arbeta aktivt för att minska hög korttidsfrånvaro (>
5tillfällen på 12 månader), chefer ska genomföra ett
rehabsamtal och vid behov göra en enklare
handlingsplan/åtgärdsplan för minskad ohälsa hos
dessa medarbetare.
Hos långtidssjukskrivna ska handlingsplaner och
uppföljningar av dessa tillämpas.

ESF-projekt

Europeiska socialfondens projekt - Ett hållbart och
hälsosamt arbetsliv.

Inom Region Jönköpings läns verksamheter är heltid Deltid ska vara en möjlighet. Alla tjänster som
norm.
utannonseras ska vara heltid.
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och
främja mångfald, jämställdhet och likabehandling.

Uppdrag/mål:
Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av
likabehandling
Inom Region Jönköpings län råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, repressalier
och kränkande särbehandling. Regionen ska fortsätta arbeta aktivt för att skapa goda och lika
förutsättningar för alla medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder.
De aktiva åtgärderna för att förebygga diskriminering och främja likabehandling (lika
rättigheter och möjligheter) omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor,
rekrytering, utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena arbete med
föräldraskap. Arbetet ska ingå som en del i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet.
Arbete för likabehandling stärker bilden av regionen som en attraktiv arbetsgivare.
Aktiviteter

Beskrivning

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och
främja mångfald, jämställdhet och likabehandling.

ESF-projekt

Europeiska socialfondens projekt - Ett hållbart och
hälsosamt arbetsliv.

Plan för aktiva åtgärder

•Främja en jämn könsfördelning inom ledning och
olika yrkesgrupper
•Öka andelen anställda med heltidsanställning
•Minska andelen upplevda kränkande handlingar
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Aktiviteter

Beskrivning
•Förhindra och åtgärda osakliga skillnader i lön

Uppdrag/mål:
Ett stärkt chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande
värderingar och är en nyckel till en attraktiv arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska
chefen verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling,
arbetstillfredsställelse och leda det systematiska förbättringsarbetet. Ett fokusområde under
året är att stärka chefer i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare.
Mätetal

Periodicitet

Medarbetar- och
säkerhetsundersökning 2019

Tertial

Aktiviteter

Målvärde 2019

Beskrivning

Kommunikativt ledarskap
Nätverk för engagerat ledarskap

Erfarenheter ska omsättas i varje verksamhet.

Mentorskap för nya chefer

Stora krav ställs på chefers förmåga att leda och driva utveckling. Kirurgisk vård satsar på att
utveckla ledarskap och följer upp såväl nätverken för engagerat ledarskap och
verksamhetsområdets chefsdag 2018 som gav handfasta råd om utveckling av eget ledarskap.
Regionens satsning på kommunikativt ledarskap genomförs också, klinikvis.

Figuren visar att ledarskapet bygger på ett helhetsperspektiv bestående av hörnstenarna
verksamhet-, medarbetar- och arbetsgivarperspektiv.
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Perspektiv:

Ekonomi
Prognos per augusti ger en negativ budgetavvikelse helår 2018 på 76 miljoner kronor.
Inom kirurgisk vård behöver fokus på ekonomin vara särskilt prioriterat under 2019.
Arbete med åtgärder för ekonomi i balans fortsätter 2019. Åtgärderna är primärt
anställningsprövning vid rekrytering, mindre köp av bemanningsföretag samt att kontinuerligt
anpassa bemanning och vårdplatser i elektiva och akuta processer efter behov.
Varje klinik med ekonomisk obalans har i klinikens verksamhetsplan en åtgärdsplan för
ekonomi i balans.
Det som ska implementeras ska ske via ett ordnat införande där förändringarna ska vara
finaniserade. Detta gäller ny verksamhet, nya behandlingar, nya indikationer, ny
diagnostisering, ny utrustning med mera. Exempel på detta för 2019 är:






Barnortopediskt centrum, BORC
Kunskapscentrum för robotassisterad nefrektomi i Jönköping
Diagnostiskt centrum för prostatacancer i Eksjö
Endoskopi vid misstanke om tjocktarmscancer
PSA vid misstanke om prostatacancer

Vid löpande uppföljningsträffar inom MPG följs ekonomi, tillgänglighet,
kompetensförsörjning och medicinska resultat. Vid negativa avvikelser genomförs nya
åtgärder för att uppnå måluppfyllelse.
Fortsatt arbete med kostnad per patientprocess (KPP) blir viktigt för analys av produktion och
konsumtion mellan specialiteter, sjukhus och landsting/regioner.
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
För att uppnå visionen För ett bra liv i ett attraktivt län krävs god hushållning. Det innebär att
verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som
långsiktigt garanterar verksamheten.
Uppdrag/mål:
Handlingsplan för ekonomi i balans
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Ekonomi i balans

Månad

0 tkr

Prognos

Tertial

0 tkr

Tabell, handlingsplan för ekonomi i balans
Post (tkr)

2 019
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Post (tkr)

2 019

2 020

10 000

16 000

Anställningsprövning

7 000

10 000

Kontinuerligt anpassa bemanning
och vårdplatser i elektiva och
akuta processer efter behov

6 500

10 000

Lägre kostnader interna köp

5 000

8 000

Kontinuerligt arbete vid varje
klinik och MPG för att uppnå
ekonomi i balans

5 000

8 000

33 500

52 000

Oberoende av bemanningsföretag
netto

Summa

Siffrorna i tabellen ovan beskriver förväntade lägre kostnader respektive år jämfört med 2018
under förutsättningar att förändringar i verksamheten tillförs med ett ordnat införande.
Utöver åtgärder beskrivna i tabellen kommer ytterligare arbete behövas för att uppnå ekonomi
i balans. Dessa genomförs löpande under året.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbeta aktivt med Kostnad per patient (KPP)

Uppdrag/mål:
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Kostnad per patient (KPP) har införts som ett viktigt stöd för en kostnadseffektiv verksamhet.
Andra viktiga utvecklingsområden som stödjer en kostnadseffektiv verksamhet är Kapacitetsoch produktionsstyrning (KPS) och Rätt använd kompetens (RAK).
Uppdrag/mål:
Verka för en kostnadseffektiv användning av medicinsk diagnostik.
För att vara kostnadseffektiv ska verksamheten verka för en riktig användning och undvika
både under- och överförbrukning.
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Inledning
Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik består av 10 olika verksamheter.
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, habiliteringscentrum, klinisk fysiologi,
laboratoriemedicin, rehabiliteringscentrum, rehabiliteringsmedicinska kliniken och röntgen är
samtliga länsverksamheter. De tre vuxenpsykiatriska klinikerna på Höglandet, i Jönköping
och Värnamo har ett lokalt ledningsansvar. Jönköping har dessutom ett länsövergripande
ansvar avseende psykiatrisk akut- och intensivvård, rättspsykiatri och slutenvård för
beroendesjukdomar. Förutom verksamhet på de tre sjukhusorterna bedrivs
laboratorieverksamhet vid ett trettiotal vårdcentraler, psykiatri vid öppenvårdsmottagningar i
Nässjö, Tranås och Vetlanda och rehabilitering i lokaler i Nässjö.
Tillsammans omfattar verksamhetsområdet ca 2000 medarbetare vilka arbetar inom
diagnostisk verksamhet, specialiserad slutenvård och öppenvård. Verksamhetsområdet har
140 vårdplatser fördelat på: vuxenpsykiatri 112, rättspsykiatri 12, barn- och ungdomspsykiatri
4, samt rehabiliteringsmedicin 12 vårdplatser.
Med ett personcentrerat och teambaserat arbetssätt arbetar verksamheterna med ständiga
förbättringar, utveckling av metoder och anpassning av utrustning för ökad patientsäkerhet,
effektivitet och patient- och kundnöjdhet. Förbättringsarbeten omfattar även att förkorta
svarstider, förbättra tillgängligheten till utredningar och mottagningar, samt inte minst stödja
länets invånare inom öppenvård för att så långt möjligt kunna vistas och vårdas i sin närmiljö.
För att säkerställa att verksamheterna långsiktigt kan leva upp till behoven är forskning,
utbildning och utveckling en självklar del i en konkurrenskraftig verksamhet. Det
gemensamma arbetet inom sydöstra sjukvårdsområdet är en viktig faktor för effektivt
resursutnyttjande och arbete i linje med nationell kunskapsstyrning.
Specialistvårdens nära samarbete med primärvård, kommun och remittent är en förutsättning
för välfungerande processer som erbjuder trygg och säker vård för patienterna utifrån deras
behov. Ambitionen för verksamheterna är att förutom specialistkompetens i det enskilda
mötet med patient även medverka i utbildning, stöd och kompetens till samarbetspartners på
alla nivåer för bästa möjliga hälsa och jämlik vård till våra invånare.
Samtliga kliniker arbetar med att ta fram egna verksamhetsplaner baserat på uppdrag och
målsättningar i denna verksamhetsplan. Detta blir de aktiviteter som genomförs och följs upp
på kliniknivå för att realisera uppdragen. Verksamhetsplanen är ett levande dokument för
lärande och ständig förnyelse och fler uppdrag och aktiviteter kan tillkomma under året.
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Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Process och produktion

Bra folkhälsoarbete
Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Hållbar utveckling 2017-2020

Lärande och förnyelse

Professionell kunskap och förbättringskunskap

Medarbetare

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
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Ekonomisk ersättning i budget
Den ekonomiska ersättningen är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som
regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2019och flerårsplan 20202021”
För 2019 är ersättningen 1 007 miljoner kronor uppdelat på områdena:
154,0 miljoner konor för specialiserad somatisk vård
768,9 miljoner konor för specialiserad psykiatrisk vård
56,0 miljoner konor för övrig hälso- och sjukvård
28,1 miljoner kronor för medicinsk service
Inom diagnostik finansieras verksamhet genom ersättning/betalning från vårdgivare för
diagnostisk service samt via anslag för specifika uppdrag.
21,2 miljoner kronor för screeningverksamhet (övrig hälso- och sjukvård)
28,1 miljoner kronor för forskning och utveckling, ST - läkare, patientnära analyser,
obduktionsverksamhet samt hantering av biobank (medicinsk service)
Investeringsbudget 2019
Id

Klinik

Benämning

Beviljat belopp

M1130

Röntgen

Mammografer Ryhov,
Värnamo , vagn

8 010 000 kr

M1131

Röntgen

MR 3T Eksjö

15 000 000 kr

M1133

Röntgen

CR Värnamo

3 500 000 kr

M1135

Röntgen

MR 1,5 T Eksjö

11 000 000 kr

M1136

Röntgen

CT Ryhov 11,12,13

8 500 000 kr

M1137

Röntgen

G-bågar Eksjö, Ryhov och
Värnamo

2 150 000 kr

M1143

Patologilaboratoriet

Glasscanner

2 000 000 kr

M1153

Röntgen

MR tillägg Värnamo

3 000 000 kr

M1154

Röntgen

MR tillägg Ryhov

6 000 000 kr

Ö0550

Röntgen

Mammografivagn
Höglandet

3 000 000 kr

Ram för investeringar utan specifikation (50 000 kr till 2 000 000 kr) är: 20 000 000 kr

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Verksamhetsplan

138

6(24)

Perspektiv:

Medborgare och kund
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Att skapa en vård som är personcentrerad, tillgänglig och jämlik är en av vårdens viktigaste
utmaningar.
Uppdrag/mål:
Utveckla den personcentrerade vården
Region Jönköpings län ska sträva efter att på olika sätt involvera patienter och närstående i
hälso- och sjukvården. Den personcentrerade vården ska utvecklas och inkludera
patientföreningar och brukarråd i arbetet.
Mätetal

Periodicitet

Kundtillfredsställelse - nationell
patientenkät

År

Målvärde 2019

Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt utvecklingsarbete för att förbättra patientoch närståendeinflytande.

Åtgärderna ska främst fokusera på att förbättra
delaktighet och information. I förekommande fall
ska detta utgå från analyser av utfallen i den
nationella patientenkäten.
Berörda verksamheter ska även delta i
Tillsammansarbetets aktiviteter avseende fast
vårdkontakt, tjänstedesign och vårdplanering.

Uppdrag/mål:
Förbättra tillgängligheten
Utgångspunkten för tillgängligheten ska vara vård när man behöver. Fortsatt arbete ska ske
med att förbättra tillgängligheten inom specialiteter och verksamhetsområden.
Utgångspunkten är att vården ska vara lätt att nå och ges i rimlig tid.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Faktisk väntetid till första besök i
specialiserad vård

Månad

80%

Faktisk väntetid till första besök
alla professioner, exklusive läkare.

Månad

80 %

Faktisk väntetid till besök inom
barn och ungdomspsykiatrin

Månad

90%

Väntetid till undersökning inom
radiologi och klinisk fysiologi

Månad

90%

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Verksamhetsplan

139

7(24)

Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Fått hjälp och lämnat
akutmottagningen inom 4 timmar

Månad

90%

Genomförda återbesök inom
medicinskt måldatum

Månad

90%

Genomförda återbesök inom
medicinskt måldatum alla
professioner, exklusive läkare.

Månad

90 %

Svarstider inom patologi

Månad

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

Förbättringsarbete för att öka
tillgängligheten/svarstider.

Fortsatta aktiviteter för att förbättra tillgängligheten
och svarstider. KPS (kapacitets och
produktionsstyrning) är en viktig grund i arbetet
samt utveckling av RAK (Rätt Använd Kompetens).
Respektive verksamhet ansvarar för att vidta
prioriterade åtgärder.

Uppdrag/mål:
Arbete inom barn- och ungdomspsykiatri
Det är angeläget med snabbt omhändertagande och korta väntetider till utredning och
behandling så att stödinsatser kan erbjudas.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Faktisk väntetid för
utredning/behandling inom barnoch ungdomspsykiatrin samt
habiliteringen

Månad

90%

Aktiviteter

Beskrivning

Åtgärder ska vidtas för att erbjuda bästa möjliga
utredning och behandling utifrån aktuella resurser
och krav på tillgänglighet.

Inom psykiatrin har kliniskt programområde
neuropsykiatri nya s k programområdesledare. Ett
prioriterat område är effektivisering av utredning
och behandling med fokus på främst tillgänglighet,
innehåll, RAK och ledtider. Samordning ska ske med
den nationella nivån av kunskapsstyrning där vårdoch insatsprogram (s k VIP) tas fram.

Uppdrag/mål:
Sveriges bästa digitala vård
Välfärdsteknik och e-hälsa är ett expanderande område med stora kvalitetsvinster för den
enskilda patienten. Det kan också ge möjlighet till att effektivisera sjukvården. Region
Jönköpings län är aktiv i implementerande av olika välfärdstekniska lösningar och i
utveckling av e-hälsoområden.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt utveckling av e-hälsotjänster och digitala

T ex utveckling av fler digitala vårdtjänster,
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Aktiviteter

Beskrivning

arbetsprocesser.

beslutsstöd såsom iGuide och digital bildgranskning.

Uppdrag/mål:
Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser.
En särskilt utsatt grupp inom vården är personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras
anhöriga. Lärcaféernas verksamhet ska vara regelbundet återkommande och anordnas i alla
tre länsdelar.
Uppdrag/mål:
Säkerställa dokumenterade individuella vårdplaner.
En personcentrerad vård där den individuella vårdplanen utformas så att erfarenhet och
kunskap om individens behov tas tillvara på bästa sätt för att erbjuda en vård på rätt nivå.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Vårdplan

Månad

80%

Framgångsfaktorer:

Bästa plats att växa upp och åldras på
Region Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på.
Uppdrag/mål:
Trygg och säker vård och omsorg
Kommunernas och Region Jönköping läns utveckling av samordnad vårdplanering vid in- och
utskrivning från sjukhus fortsätter liksom trygg och säker vård och omsorg i hemmet.
Målet för projektet Trygg och säker vård och omsorg är att invånarna i Jönköpings län ska
kunna säga "Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och där jag behöver den".
Aktiviteter

Beskrivning

Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset

Fortsatt uppföljning och förbättring av rutiner för
trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset.

Uppdrag/mål:
Kroniska sjukdomar
Vården ska erbjuda invånare med kroniska sjukdomar det stöd och den tillgänglighet de
behöver för att kunna leva med så hög livskvalitet som möjligt.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt arbete för att utveckla och pröva en modell
för samarbetsvård primärvård - specialistvård.

Ingår i Tillsammans-arbetet
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Uppdrag/mål:
Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom
Förbättringsarbete genomförs i samverkan mellan den specialiserade psykiatriska vården,
primärvården och kommunen. Syftet är att förbättra resultaten för somatisk samsjuklighet,
upprättade hälsoplaner, hälsofrämjande insatser, samordnade vårdplaneringar och
patientnöjdhet.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt spridningsarbete inom den specialiserade
psykiatriska vården för att förbättra den somatiska
hälsan vid psykisk sjukdom.

Under denna aktivitet beskriver respektive
verksamhet övergripande hur spridningsarbetet
fortskrider baserat på lärdomar och resultat från
pilotprojektet 2016-2017.
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Perspektiv:

Process och produktion
Plan för 2019 är att fortsätta förstärka och utveckla öppenvården genom satsning på mobila
team, trygg och säker hemgång samt självvald inläggning. Förväntad effekt är ett minskat
behov av heldygnsvård med 16 platser.
Verksamhetsmått
Utfall 2017

Prognos 2018

Plan 2019

Vårdtid dagar

45 939

45 000

Minska

Antal läkarbesök

35 507

35 000

Öka

181 998

182 000

Öka

147,2

140

Ska utgå från
vårdbehov

4 281

4 300

Minska

Antal besök annan
personalkategori
Disponibla vårdplatser
Vårdtillfällen

Strategiska mål:

Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Jämlik rehabilitering
Rehabilitering inom den nära vården som basen för hälso- och sjukvården, är ett viktigt
område där arbete för att säkerställa jämlika förutsättningar behöver ske. Samarbete med
specialistsjukvården, den nära vården och kommunerna är nödvändigt för trygga och säkra
övergångar och en bra rehabiliteringsprocess för den enskilde. Under 2019 utreds om
gemensamma mål för rehabilitering kan ske tillsammans med kommunerna, exempelvis inom
rehabilitering efter stroke.
Aktiviteter

Beskrivning

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

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Säker vård alla gånger
Säker vård – alla gånger är utgångspunkt för allt arbete och med målsättningen att
patientsäkerheten är den bästa möjliga.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Vårdprevention

Tertial

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt utvecklingsarbete, t ex genom
egenkontroller av patientsäkerheten vid
patientsäkerhetsdialoger och -ronder, samt
utveckling av arbetssätt för att öka
riskmedvetenheten.

Under denna aktivitet beskriver respektive
verksamhet övergripande hur arbetet fortskrider och
vilka utvecklingsinsatser som görs.

Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Disponibla vårdplatser

Månad

Beläggning i procent

Månad

Utlokaliserade

Månad

0

Överbeläggningar

Månad

0

Uppdrag/mål:
Kunskapsstyrning
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan
vårdpersonal och patient. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för
lärande. Det är i mötet mellan vårdpersonal och patient som värdet skapas. Det är där det
avgörs hur effektiv och ändamålsenligt kunskapsstyrningssystemet, på alla nivåer, är.
Nationell vision: Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa.
Aktiviteter

Beskrivning

Delaktighet vid utveckling av samt införande och
följsamhet till relevanta nationella vårdprogram

Under denna aktivitet beskriver respektive
verksamhet på vilka sätt man deltar i detta arbete
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Aktiviteter

Beskrivning
samt hur det fungerar.

Uppdrag/mål:
Habilitering som ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med
funktionsnedsättningar
Behovet av habiliteringsinsatser till barn har ökat. Inte minst inom neuro-psykiatri¬området,
men också för barn med grava fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. En ny grupp
inom habiliteringssektorn är de barn som överlever tack vare en bättre hälso- och sjukvård,
men med omfattande funktionsnedsättningar. Insatser för att underlätta övergången från barntill vuxenhabiliteringen ska intensifieras.
Behoven av habiliteringsinsatser har ökat och förändrats för grupper som exempelvis svårt
sjuka barn med komplicerade missbildningar som överlever i större omfattning, liksom barn
som föds mycket för tidigt. Andra exempel är döva barn med cochlea-implantat och barn med
autism. Även nyanlända till Sverige med behov av specialisthabilitering ökar.
Under planperioden höjs standarden på habiliteringens lokaler i Värnamo så att habilitering
kan bedrivas jämlikt i hela länet.
Aktiviteter

Beskrivning

Översyn och arbete pågår med plan för
habiliteringens verksamhet vad gäller lokaler.

Speciellt fokus på lokalerna i Värnamo men även för
Ryhovsområdet

Uppdrag/mål:
Optimal användning av rättspsykiatriska vårdplatser i Vadstena
I nuläget nyttjas fler än de avtalade platserna i Vadstena, därutöver köps platser i andra
landsting. En optimal användning av rättspsykiatriska vårdplatser i Vadstena är ett område att
utveckla.
Aktiviteter

Beskrivning

Omlokalisering av patienter som idag vårdas på
annan ort till Vadstena.

Aktivt arbete pågår kontinuerligt med
omlokalisering. I enlighet med
regionsjukvårdsavtalet ökar platserna från 17 till 30
år 2018. Patienter i utskrivningsskede tas hem till
Ryhov om förutsättning finns.

Uppdrag/mål:
Läkemedelsanvändning
Region Jönköpings län arbetar för att nå en rationell, säker och kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning. Rutin för införande av nya kostnadskrävande läkemedel. God
följsamhet gentemot nationella riktlinjer där läkemedelsbehandling på rätt indikation ingår.
Åtgärder för att minska polyfarmaci.
Aktiviteter

Beskrivning

Genomföra läkemedelsdialoger samt arbeta med
prioriterade åtgärder inom identifierade
förbättringsområden,

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

Beskrivning

Fortsatt arbeta med kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning och följsamhet till ordnat
införande.
Fortsatt utveckling och uppföljning av arbetet med
kliniska farmaceuter inom psykiatrisk vård.

Uppdrag/mål:
Effektivisera vårdflöden/processer
T ex genom att förbättra produktions- och kapacitetsstyrning, arbete med behovsanpassade
scheman samt rätt använd kompetens.
Uppdrag/mål:
Fortsatt uppföljning och utveckling av den samordnade nuklearmedicinska
verksamheten för PET-CT- och SPECT-CT-undersökningar.
Uppföljning avseende värdeskapande användning av nuklearmedicinska undersökningar samt
organisationen av den sammanhållna nuklearmedicinska enheten.
Framgångsfaktorer:

Jämlik psykiatrisk vård
En flerårig satsning pågår för utveckling inom området psykisk hälsa.
Uppdrag/mål:
Arbeta för att uppnå en jämlik psykiatrisk vård i länet
Utvecklingsområden
• En personcentrerad vård där den individuella vårdplanen utformas så att erfarenhet och
kunskap om individens behov tas tillvara på bästa sätt för att erbjuda en vård på rätt nivå.
• Fortsatt utveckling av samarbetet med primärvård och kommun.
• Fortsatt utveckling av patient- och närståendeinflytande.
• Fortsätta förbättra den somatiska hälsan för personer med psykisk sjukdom.
• Fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende med fokus på att utveckla
verksamheter över huvudmannagränser. Tillnyktringsenhet etableras. Integrerad
beroendemottagning startar under 2019 i samverkan med kommunerna.
Aktiviteter

Beskrivning

Enhet för omhändertagande av berusade personer
etableras (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.

Integrerad beroendemottagning startas under 2019 i En översyn av beroendevården i Jönköpings län
samverkan med kommunerna
pågår. Syftet är att ta fram förslag för en
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Aktiviteter

Beskrivning
beroendevård där huvudmännen samverkar för att
uppnå högre tillgänglighet och bättre service för
invånarna.

Uppdrag/mål:
Fortsätta arbetet med att utveckla och förstärka öppenvården inom
specialistpsykiatrin
Ett deluppdrag inom "Jämlik psykiatrisk vård"
Framgångsfaktorer:

God cancervård
Antal patienter som får cancerdiagnos ökar med 0,5 procent för män och 1,8 procent för
kvinnor. Samtidigt förbättras överlevnaden. Utifrån dessa förutsättningar har Region
Jönköpings län tagit fram ett antal prioriterade utvecklingsområden.
Uppdrag/mål:
Standardiserade vårdförlopp cancer
Att korta väntetider till diagnos och behandling kräver fokus på kommunikation,
processorientering, koordinering av vårdförloppen och aktiva överlämningar i alla steg från
primärvård till behandlingsstart.
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckling av processer och flöden inom
diagnostiken för att såväl effektivisera utredning
som möjliggöra snabbare behandling och
uppföljning.

Under denna aktivitet beskriver respektive
verksamhet hur arbetet med fortgår, såsom
uppföljning och analys av ledtider inom respektive
förlopp

Uppdrag/mål:
Cancerrehabilitering
Processgrupp cancerrehabilitering arbetar vidare med att utveckla en trygg personcentrerad,
behovsinriktad och resurseffektiv rehabilitering av hög kvalitet.
Kompetensnätverk för snabbare spridning av kunskap, erfarenheter och arbetssätt ska
etableras.
Aktiviteter

Beskrivning

Processgrupp cancerrehabilitering arbetar vidare
med att utveckla en trygg personcentrerad,
behovsinriktad och resurseffektiv rehabilitering av
hög kvalitet.
Kompetensnätverk inom cancerrehabilitering för
snabbare spridning av kunskap, erfarenheter och
arbetssätt ska etableras.
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Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är fossilbränslefria, har negativa
utsläpp av koldioxid och är klimatanpassade.
Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Klimatpåverkan från våra egna persontransporter (gäller inte Jönköpings länstrafik) ska
minska med 35% för tjänsteresor och med 12 % för arbetspendling, jämfört med 2015.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Tjänsteresor, antal km egen bil
(privatbil)

Tertial

-20 %

Tjänsteresor, antal km poolbil och
hyrbil (korttid)

Tertial

-10 %

Tjänsteresor, antal km inrikesflyg

Tertial

-20 %

Tjänsteresor, antal km utrikesflyg

Tertial

0%

Aktiviteter

Beskrivning

Internutbildning i digital mötesteknik för att minska
resandet.

Internutbildning på kliniknivå för effektiva telefonoch video-möten för att minska resandet.
Inkluderar även information om rätt utrutning, där
IT-planeringschef inom verksamhetsområdet utgör
en resurs.

Vi ska arbeta med hållbart resande.

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

Framgångsfaktorer:

Vi bidrar till en sund livsmiljö
En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljö- och
hälsoeffekter. Verksamheterna bidrar till en frisk befolkning genom ett framgångsrikt arbete
med folkhälsan
Uppdrag/mål:
Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i
produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi.
Inriktning:
Under 2017-2018 ska vi utveckla en kemikaliestrategi för kemikalier i produkter och varor
som vi använder i våra verksamheter. Strategin ska bland annat omfatta de hälsofarliga ämnen
som finns definierade i REACH[2]. Den ska också specificera vilka ämnen som ska undvikas
i upphandlade produkter.
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Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt arbete med att minska särskilt farliga
kemiska produkter (s k utfasningsprodukter).

Uppdrag/mål:
Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
Kunskapen om läkemedelsanvändning i vår organisation är god när det gäller hälsoeffekter,
miljöpåverkan och social påverkan, både här i länet där det används och där läkemedel
produceras.
Inriktning
Vi samarbetar med sydöstra sjukvårdsregionen i läkemedelsfrågor som följer den nationella
läkemedelsstrategin och innebär att:
a. Vi ska använda modeller för tillgänglighet och ansvarsfull användning av både ny och
gammal antibiotika
b. Vi ska arbeta för att hänsyn tas till miljö och sociala villkor vid produktion och användning
av läkemedel.
c. Miljöbedömning ska användas vid förskrivning av läkemedel.
Aktiviteter

Beskrivning

Aktiviteter är kopplade till uppdraget kring
läkemedelsanvändning
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Perspektiv:

Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

Lärande i vardagen
För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patienter, närstående och
brukarorganisationer liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare.
Uppdrag/mål:
Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden
Värdegrund, motivation, idéer, och genomförandekraft är viktiga aspekter för att hälso- och
sjukvården ska utvecklas så att verksamheterna åstadkommer bästa möjliga resultat till lägsta
kostnad varje gång.
Aktiviteter

Beskrivning

Utarbeta RJL-gemensamma strategier för
kompetensutveckling i förbättringskunskap och
projektledning

Samarbete med övriga verksamhetsområden,
Qulturum och Regionledningskontoret.

Uppdrag/mål:
Dokumenterade förbättringsarbeten ska öka för att möjliggöra uppföljning,
spridning och lärande
Agera på resultat, synpunkter och avvikelser genom att genomföra och dokumentera
förbättringsarbeten enligt PGSA-modellen. Riktade satsningar som kan vara aktuella är
utbildningar i förbättringskunskap och projektledning (mikrosystemutbildning, Esthercoacher, Advanced Training Program etc).
Uppdrag/mål:
Lärande och utveckling från registrerade avvikelser ska öka.
Mätetal

Periodicitet

Avvikelser registrerade i synergi

Tertial

Målvärde 2019

Aktiviteter

Beskrivning

Etablera en gemensam användargrupp för Synergi
inom verksamhetsområdet.

Fokus på att öka lärandet mellan verksamheter, men
även på att utarbeta en gemensam modell för att
analysera och lära av registrerade avvikelser,
händelser och synpunkter.
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Uppdrag/mål:
Forskning och utveckling i kliniskt patientnära områden
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Vetenskapliga publikationer under
2018

År

15
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Perspektiv:

Medarbetare
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Uppdrag/mål:
Attrahera och rekrytera
Att stärka arbetsgivarvarumärket genom stolta medarbetare och goda ambassadörer är en
central strategi för att bli en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att vara tydliga med vad vi
står för och att agera som en enhetlig arbetsgivare gentemot nuvarande och blivande
medarbetare. Rekryteringsarbetet ska genomföras professionellt och kvalitativt utifrån vår
kompetensbaserade rekryteringsmodell och ska leda till att den kandidat som bäst stämmer
överens med kravprofilen anställs.
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla samarbetet med
Kompetensförsörjningsenheten.

Uppdrag/mål:
Delaktiga och kompetenta medarbetare
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens
framgång. Verksamhetens kompetenskartläggning, regelbundna medarbetarsamtal och
individuella kompetensutvecklingsplaner ligger till grund för att utveckla och tillföra
kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som verksamheten i sin helhet. En
välfungerande lönebildning är en viktig förutsättning och ska stimulera till ökat engagemang
och utveckling av verksamhetens produktivitet och kvalitet.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Medarbetarsamtal

Månad

90%

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90%

Aktiviteter

Beskrivning

Följa arbetet med olika
kompetensutvecklingsmodeller.

Stimulera till fortsatt utveckling, spridning och
erfarenhetsutbyte avseende tillämpning av olika
modeller för kompetensutveckling, såväl inom
verksamhetsområdet som RJL.
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Uppdrag/mål:
Arbetssätt och rätt använd kompetens
Arbetet med att använda rätt kompetens är centralt på varje nivå och del i organisationen. En
ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens kompetens
och där de gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet.
Mätetal

Periodicitet

Minskning av kostnaderna för
bemanningsföretag

Månad

Årsarbetare

Månad

Målvärde 2019

Aktiviteter

Beskrivning

Genomförande av befintliga handlingsplaner för att
minska kostnader för bemanningsföretagsamt
fortsatt arbete i enlighet med regionens arbetssätt

Under denna aktivitet beskriver respektive
verksamhet övergripande hur arbetet fortskrider och
vilka utvecklingsinsatser som görs.

Uppdrag/mål:
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande
insatser för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet är att vara en attraktiv
arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö präglad av hälsa och säkerhet där
medarbetarna upplever delaktighet, engagemang och arbetsglädje.
Mätetal

Periodicitet

Personalhälsa - sjukfrånvaro

Månad

Aktiviteter

Målvärde 2019

Beskrivning

Inom Region Jönköpings läns verksamheter är heltid Deltid ska vara en möjlighet. Alla tjänster som
norm.
utannonseras ska vara heltid.

Uppdrag/mål:
Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av
likabehandling
Inom Region Jönköpings län råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, repressalier
och kränkande särbehandling. Regionen ska fortsätta arbeta aktivt för att skapa goda och lika
förutsättningar för alla medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder.
De aktiva åtgärderna för att förebygga diskriminering och främja likabehandling (lika
rättigheter och möjligheter) omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor,
rekrytering, utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena arbete med
föräldraskap. Arbetet ska ingå som en del i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet.
Arbete för likabehandling stärker bilden av regionen som en attraktiv arbetsgivare.
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Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt arbete enligt plan med aktiva åtgärder för
att förebygga diskriminering och främja mångfald,
jämställdhet och likabehandling.

Uppdrag/mål:
Ett stärkt chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande
värderingar och är en nyckel till en attraktiv arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska
chefen verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling,
arbetstillfredsställelse och leda det systematiska förbättringsarbetet. Ett fokusområde under
året är att stärka chefer i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare.
Aktiviteter

Beskrivning

Chefer och ledare ska delta i RJLs chefs-/
ledarutvecklingsprogram, nätverksträffar etc
Fortsätta arbetet inom utbildning i kommunikativt
ledarskap
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Perspektiv:

Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
För att uppnå visionen För ett bra liv i ett attraktivt län krävs god hushållning. Det innebär att
verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som
långsiktigt garanterar verksamheten.
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla den ekonomiska modellen.

Fortsatt utveckling av den ekonomiska modellen
vilket sker i samverkan med centrala
ekonomiavdelningen, ex på områden där fortsatt
utveckling under 2018 planeras är inom
rehabcentrum. Fler områden kan komma att bli
berörda om behov av utveckling tydliggörs.

Uppdrag/mål:
Handlingsplan för ekonomi i balans
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Ekonomi i balans

Månad

0 tkr

Prognos

Tertial

0 tkr

Aktiviteter

Beskrivning

Handlingsplaner för ekonomi i balans ska upprättas
och följas upp kontinuerligt

För de kliniker eller enheter som har ekonomisk
obalans ska särskild handlingsplan upprättas och
åtgärder vidtas på såväl kort som lång sikt.
Uppföljning sker kontinuerligt vid
verksamhetsdialoger ledningsgrupper.

Fortsatt utveckling och användning av
självkostnadskalkyler.

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

Arbeta aktivt med Kostnad per patient (KPP)

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Verksamhetsplan

155

23(24)

Uppdrag/mål:
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Kostnad per patient (KPP) har införts som ett viktigt stöd för en kostnadseffektiv verksamhet.
Andra viktiga utvecklingsområden som stödjer en kostnadseffektiv verksamhet är Kapacitetsoch produktionsstyrning (KPS) och Rätt använd kompetens (RAK).
Uppdrag/mål:
Verka för en kostnadseffektiv användning av medicinsk diagnostik.
För att vara kostnadseffektiv ska verksamheten verka för en riktig användning och undvika
både under- och överförbrukning.
Aktiviteter

Beskrivning

Kunddialoger samt analys av förändrade behov

Flertalet aktiviteter sker kontinuerligt och
kunddialog ex i mpg är viktigt arbetssätt. Analys av
förändrade behov och efterfrågan är också en del i
arbetet med att verka för en riktig användning.

Uppdrag/mål:
Förbättrad produktivitet
Samtliga enheter/kliniker inom verksamhetsområdet ska kontinuerligt förbättra
produktiviteten. Generellt mått saknas varför mätetal behöver tas fram som speglar
verksamhetens förutsättningar
Mätetal

Periodicitet

Minskade totala kostnader för
personal och köpta tjänster

Månad

Målvärde 2019

I nuläget finns produktivitetsmätningar inom klinisk fysiologi, röntgen, habilitering,
rehabcentrum och psykiatri.
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Inledning
Vårdcentralerna Bra Liv består av 28 vårdcentraler och flera filialer spridda i länet. Vid dessa
enheter är drygt 268.000 invånare listade, vilket är 75 % av länets befolkning. Vår ambition
för 2019 är att fortsätta öka listningen och behålla 75 % av den listade befolkningen.
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 samt rehabilitering med bästa bemötande och
kvalitet, tillhandahållen av rätt yrkeskompetens. Verksamheten är väl förankrad i vår
värdegrund med ledorden omtanke, helhet och kvalitet.
Vårdcentralerna Bra Liv bedriver vård utan eget vinstintresse. Vi organiserar vår verksamhet
så att de svårast sjuka får högst prioritet. Alla med behov av våra resurser ges möjlighet till
besök eller bedömning inom rimlig tid.
Viktiga områden under 2019. Arbete med de svårast sjuka genom fast vårdkontakt och
samordning av sjukvårdsbehov dokumenterat i patientkontrakt. Fortsätta att förbättra
processen för samordnad vårdplanering efter sjukhusvistelse. Utveckla arbetssätt med mobila
team som utgår från varje vårdcentral och möjliggör fler hembesök av läkare. Organisera
verksamheten så att samtliga professioner utifrån triagering kan erbjuda medicinsk
bedömning inom tre dagar i enlighet med nya vårdgarantin. Vårdcentralerna fungerar som
närakut vardagar mellan 8.00 och 17.00. Förbättrad läkemedelsförskrivning både avseende
kvalitet och kostnadseffektivitet. Uppmärksamma och förbättra omhändertagandet av
individer med psykisk ohälsa. Utveckla vården med fler digitala vårdkontakter.
Tillsammansarbetet stärker samverkan och utvecklar nya arbetssätt. Under 2019 kommer flera
av projekten att implementeras eller testas i pilotverksamheter, exempelvis omhändertagande
av patienter med kronisk sjukdom och samverkan mellan primärvård och psykiatri.
Under 2019 fortsätter satsning på kompetensutveckling i egen regi med kompetensplaner för
samtliga yrkesgrupper. För att stärka chefskapet erbjuds Chefsarena Bra Liv,
introduktionsprogram, mentorskap och chefstrainee. Bra Livs chefer deltar även i regionens
nätverk för engagerat ledarskap.
Bra Liv kommer att sträva efter ekonomi i balans 2019. Utsikterna ser bättre ut än för 2018.
Vårdcentralerna har gjort förbättringar och omställningar i verksamheten och mer resurser har
tillförts. Behovet av hyrläkare är fortfarande stort men rekryteringar och nya arbetssätt med
utvecklade teamarbeten samt användande av rätt kompetens gör att antal linjer kan begränsas.
Bra Livs ledning ser 9 fokusområden för 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ekonomi i balans
Bra Liv 2.0
Bra Liv nära
Nya arbetssätt för multisjuka patienter
Nya arbetssätt för patienter med kronisk sjukdom
Nya arbetssätt för patienter med akut sjukdom
Regionens tillsammansarbete
Ledarskap/medarbetarskap
Läkarförsörjning
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Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Process och produktion

Bra folkhälsoarbete
Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Hållbar utveckling 2017-2020

Lärande och förnyelse

Professionell kunskap och förbättringskunskap

Medarbetare

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
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Ekonomisk ersättning i budget
Den ekonomiska ersättningen är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som
regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2019 och flerårsplan 20202021”
Vårdcentralerna Bra Liv ersätts i enlighet med förfrågningsunderlaget enligt lag om
valfrihetssystem, ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”. Ersättningen är rörlig, baserad
på antal listade invånare och måluppfyllelse avseende kvalitetsmål. Listade invånare är
viktade med hjälp av samlade diagnoser (ACG), där länsgenomsnittet är 1,0. Bra Livs listade
invånare når ett genomsnitt på 0,99.
Vårdpengen är 4.600 kr per genomsnittlig invånare plus möjlighet till ytterligare 500 kr för
uppdrag (t.ex. ST-utbildning, BVC-bemanning, delta i projekt).
Ospecificerad investeringsbudget 1 100 000 kronor
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Perspektiv:

Medborgare och kund
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Att skapa en vård som är personcentrerad, tillgänglig och jämlik är en av vårdens viktigaste
utmaningar.
Uppdrag/mål:
Utveckla den personcentrerade vården
Region Jönköpings län ska sträva efter att på olika sätt involvera patienter och närstående i
hälso- och sjukvården. Den personcentrerade vården ska utvecklas och inkludera
patientföreningar och brukarråd i arbetet.
Mätetal

Periodicitet

Kundtillfredsställelse - nationell
patientenkät

År

Målvärde 2019

Aktiviteter

Beskrivning

Information/kommunikation med invånare

Bra Liv informerar och kommunicerar samt bygger
relationer med listade invånare på flera olika sätt
exempelvis i patientråd, digitala nyhetsbrev,
facebook, instagram mm.

Bra Livs löfte till patienten

”Efter ett besök hos oss ska patienten lämna oss
med känslan av att ha blivit sedd, lyssnad på och
professionellt behandlad med en tydlig medvetenhet
om vad nästa steg är”

Bra Liv 2.0

Inom ramen för Bra Liv 2.0 utvecklas samarbete
mellan Bra Livs vårdcentraler. Sedan hösten 2018
erbjuds tobaks- och kostrådgivning som elektroniska
besök via Bra Liv nära eller som fysiska besök på
några vårdcentraler i länet. Patienten väljer det som
passar bäst.

Uppdrag/mål:
Förbättra tillgängligheten
Utgångspunkten för tillgängligheten ska vara vård när man behöver. Fortsatt arbete ska ske
med att förbättra tillgängligheten inom specialiteter och verksamhetsområden.
Utgångspunkten är att vården ska vara lätt att nå och ges i rimlig tid.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Kontakt med vårdcentralen

Månad

100%
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Medicinsk bedömning inom 3
dagar.

Månad

90 %

Listade invånare

Månad

Aktiviteter

Beskrivning

Arbeta med förstärkt vårdgaranti

Tid till kontakt med vården ska kunna ges inom tre
dagar. Utveckla och organisera verksamheten med
arbetsformer som ökar tillgängligheten för akuta
besök.

Filialer i glesbygd

Erbjuda vård vid filialer där befolkningsunderlaget är
för litet för komplett vårdcentral.

Uppdrag/mål:
Flexibla öppettider vid vårdcentraler
Som ett led i arbetet för en bättre och mer tillgänglig primärvård i länet behöver
vårdcentralerna anpassa sina öppettider utifrån patienternas behov. Ett flexibelt öppethållande
kan skapa en bättre tillgänglighet för patienterna. Det förutsätter en god bemanning på
vårdcentralerna.
Aktiviteter

Beskrivning

Bra Liv nära utökade öppettider

Bra Livs digitala mottagning planerar för utökade
öppettider på vardagar mellan 07.00 och 08.00 samt
efter klockan 17.00.

Uppdrag/mål:
Närakuter
Genom att förtydliga den nära vårdens uppdrag för akuta patienter, utveckla gemensamma
arbetssätt och förbättra tillgängligheten i primärvården ska patientströmmarna styras
effektivare från akutmottagningarna till rätt vårdinstans dagtid och kvällar. Vårdcentralernas
närakuter/jourcentraler behöver bli mer tillgängliga. För att skapa bättre kvalitet och
tillgänglighet ska det göras en översyn av närakuternas öppettider och bemanning.
Aktiviteter

Beskrivning

Införa bedömningsverktyget RETTS

Ett triageringsverktyg som används av vårdcentral,
ambulans och akutmottagningar.

Uppdrag/mål:
Psykiatri i den nära vården
Invånarnas behov av psykiatrisk öppenvård har ökat. Den nära vårdens uppdrag inom psykisk
ohälsa ska förstärkas för att tillgodose detta behov. Ett ökat omhändertagande ska ske av
patienter med psykiska besvär i den nära vården. För detta behövs en utveckling av
teamarbetet.
Aktiviteter

Beskrivning

Psykisk hälsa - primärvård

En modell för "samarbetsvård" kommer att prövas
på några vårdcentraler. Delat ansvar för patienten
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Aktiviteter

Beskrivning
mellan vårdcentral och psykiatrin.

Uppmärksamma psykisk ohälsa

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

Uppdrag/mål:
Sveriges bästa digitala vård
Välfärdsteknik och e-hälsa är ett expanderande område med stora kvalitetsvinster för den
enskilda patienten. Det kan också ge möjlighet till att effektivisera sjukvården. Region
Jönköpings län är aktiv i implementerande av olika välfärdstekniska lösningar och i
utveckling av e-hälsoområden.
Aktiviteter

Beskrivning

Bra Liv nära, digitala vårdmöten

Vårdcentralerna Bra Liv erbjuder digitala vårdmöten.
Via appen Bra Liv nära kan patienter boka
videobesök där de möter läkare, sjuksköterska,
sjukgymnast eller professionell samtalskontakt. Bra
Liv nära bemannas med vår egen personal, samtliga
vårdcentraler deltar i samarbetet. Verksamheten
riktar sig i första hand till Bra Livs listade invånare.

Framgångsfaktorer:

Jämlik hälsa och vård
Region Jönköpings län arbetar för jämlik hälsa och att vården ska erbjudas och fördelas på
lika villkor. Arbetet med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder är en viktig
utgångspunkt liksom FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättningar.
Uppdrag/mål:
Arbeta för jämlik hälsa och att vården erbjuds och fördelas på lika villkor.
Grupper med särskilda behov identifieras och uppmärksammas. Utbildning i hbtq-frågor
liksom diplomering erbjuds verksamheter inom Region Jönköpings län och
samarbetspartners. Förbättringsarbeten uppmärksammar skillnader i behandling och resultat
mellan olika grupper, till exempel kvinnor och män.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbeta aktivt med kunskapsunderlag för hälsoläget i
befolkningen

Metodstöd att använda i samverkan med andra
aktörer i samhället för att sprida kunskap som leder
till förbättrad hälsa.

Uppdrag/mål:
Arbeta med asyl och flyktingfrågor
Asylsökande ska erbjudas hälsoundersökning. Hälsoskolor har genomförts. Ett
hälsofrämjande program som omfattar utbildning och information inom områden som
egenvård, hälso- och sjukvårdsinformation, sömn, stress och oro samt levnadsvanor. För
personer med utländsk bakgrund finns behov av anpassad kommunikation kring hälsa och
svensk sjukvård.
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Aktiviteter

Beskrivning

Asyl och flyktingfrågor

Framgångsfaktorer:

Bästa plats att växa upp och åldras på
Region Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på.
Uppdrag/mål:
Trygg och säker vård och omsorg
Kommunernas och Region Jönköping läns utveckling av samordnad vårdplanering vid in- och
utskrivning från sjukhus fortsätter liksom trygg och säker vård och omsorg i hemmet.
Målet för projektet Trygg och säker vård och omsorg är att invånarna i Jönköpings län ska
kunna säga "Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och där jag behöver den".
Aktiviteter

Beskrivning

Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset

Fortsatt uppföljning och förbättring av rutiner för
trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset.

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet

Fortsatt arbete med rutiner för trygg och säker vård
och omsorg i hemmet.

Bra Liv senior

Utveckla och införa seniormottagningar på samtliga
Bra Livs vårdcentraler.

Uppdrag/mål:
Kroniska sjukdomar
Vården ska erbjuda invånare med kroniska sjukdomar det stöd och den tillgänglighet de
behöver för att kunna leva med så hög livskvalitet som möjligt.
Aktiviteter

Beskrivning

Förbättra processen för kroniskt sjuka

Nya mer individualiserade arbetssätt arbetas fram
för patienter med kronisk sjukdom. Vi går från
standardiserade arbetssätt med kontrollbesök med
samma tidsintervall för alla patienter till individuellt
anpassade med olika frekvens. Samtliga
yrkeskompetenser används och besök fördelas till
rätt kompetens.

Uppdrag/mål:
Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom
Förbättringsarbete genomförs i samverkan mellan den specialiserade psykiatriska vården,
primärvården och kommunen. Syftet är att förbättra resultaten för somatisk samsjuklighet,
upprättade hälsoplaner, hälsofrämjande insatser, samordnade vårdplaneringar och
patientnöjdhet.

Vårdcentralerna Bra Liv, Verksamhetsplan

10(22)

166

Perspektiv:

Process och produktion
Verksamhetsmått
Utfall 2017

Prognos 2018

Plan 2019

Antal besök, läkare

295.200

300.000

oförändrat

Antal besök, annan
personal kategori

450.500

460.000

öka

Strategiska mål:

Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Satsningar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser fortsätter i den nära vården.
Vårdcentralerna ska delta i och initiera hälsofrämjande arbete i samverkan med kommunen,
civilsamhället och andra aktörer i närområdet. Samverkan ska utgå från de
befolkningsgrupper som har störst behov.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

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

Tertial

50%

Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
metoder

Metoder för att möta de behov som finns i
befolkningen. Exempelvis gruppaktiviteter på
vårdcentral vikt, artros, sömn, tobak,
föreläsningsserier, aktiviteter i samarbete med
föreningar, försäkringskassa, arbetsförmedling eller
kommuner.

Läkarinsatser på BVC

Barnhälsovården är inte ett obligatoriskt uppdrag i
primärvårdens vårdval. För Bra Liv är
läkarbemanning på BVC en högt prioriterad
verksamhet.

Arbetsliv

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

Förbättra sjukskrivningsprocessen

Samarbete mellan försäkringskassan och några
pilotvårdcentraler i syfte att förenkla och optimera
sjukskrivningsprocessen för såväl patient som
vårdcentral.
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Uppdrag/mål:
Hälsa för livet
Hälsa för livet är Region Jönköpings län förbättringsarbete utifrån det nationella
innovationsprojektet Flippen i den nära vården. I projektet utmanar vårdcentralerna rådande
vårdsystem genom att utveckla och testa nya arbetssätt för att möta människors behov av
hälsa på ett bättre sätt.
Uppdrag/mål:
Jämlik rehabilitering
Rehabilitering inom den nära vården som basen för hälso- och sjukvården, är ett viktigt
område där arbete för att säkerställa jämlika förutsättningar behöver ske. Samarbete med
specialistsjukvården, den nära vården och kommunerna är nödvändigt för trygga och säkra
övergångar och en bra rehabiliteringsprocess för den enskilde. Under 2019 utreds om
gemensamma mål för rehabilitering kan ske tillsammans med kommunerna, exempelvis inom
rehabilitering efter stroke.
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckling av rehabiliteringskedjan

Förbättra samverkan för en utveckling av
rehabkedjan med fokus på korta vårdtider, god
klinisk och patientupplevd kvalitet. Arbetet ska
präglas av ett personcentrerat arbetssätt.

Strategiska mål:

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Säker vård alla gånger
Säker vård – alla gånger är utgångspunkt för allt arbete och med målsättningen att
patientsäkerheten är den bästa möjliga.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Vårdhygien - basala hygienregler

Månad

Vårdhygien - rätt klädd

Månad

Journalutskrift inom 72 timmar

Månad

75 %

Patientjournal - signering

Månad

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

Bra Liv skriva

Samarbete mellan Bra Livs vårdcentraler för att
utveckla och sprida effektiva arbetsformer samt
förmedla skrivhjälp.

Säker vård - alla gånger

Vårdcentralerna Bra Liv arbetar med patientsäkerhet
utifrån regionens övergripande strategiska
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Aktiviteter

Beskrivning
målsättning, där 9 av 16 delområden är relevanta.
Tidigt upptäcka svårt sjuka och agera, läkemedelsfel i
vårdens övergångar, VRI och spridning av MRB –
STRAMA, vård vid hjärtsvikt, aktivt ledarskap,
vårdrelaterade urinvägsinfektioner,
suicidprevention, läkemedelsrelaterade problem och
kommunikation

Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Antal hembesök läkare

Månad

3 000

Antal vårdplaneringar (SIP)

Månad

3 000

Uppdrag/mål:
Kunskapsstyrning
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan
vårdpersonal och patient. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för
lärande. Det är i mötet mellan vårdpersonal och patient som värdet skapas. Det är där det
avgörs hur effektiv och ändamålsenligt kunskapsstyrningssystemet, på alla nivåer, är.
Nationell vision: Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa.
Aktiviteter

Beskrivning

Delta i FAKTA-arbete

Bra Liv deltar med medarbetare i flertalet FAKTAgrupper.

Kvalitetsregister

Vårdcentralerna registrerar sedan många år i
nationella diabetesregistret (NDR). Registreringen är
manuell. Flera andra kvalitetsregister används i
mycket begränsad omfattning p.g.a manuell
registrering. Det finns ett starkt önskemål om att få
igång ett arbete med automatisk dataöverföring till
kvalitetsregistret PrimärvårdsKvalitet.

Införa RETTS

Införa RETTS triageverktyg på alla vårdcentraler och
jourcentraler.

Uppdrag/mål:
Palliativ vård - vård i livets slutskede
Den palliativa vården ska bedrivas utifrån det nationella vårdprogrammet i samspel mellan
kommunal vård och omsorg, vårdcentraler och specialiserad vård.
Den palliativa vården i livets slutskede omfattar fler diagnoser än cancer och ska integreras i
vården av kroniska sjukdomar.
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Allmän palliativ vård ska kunna erbjudas där personen befinner sig i hemmet, på sjukhus eller
i kommunens särskilda boenden.
Specialiserad palliativ vård ska erbjudas när det behövs.
En kontinuerlig kompetensutveckling inom området palliativmedicin sker för berörd personal
inom såväl slutenvård, specialiserad palliativ vård, primärvård och annan öppenvård där även
kommunernas hemsjukvård innefattas.
Aktiviteter

Beskrivning

Samverka med SSIH

Vårdcentralen ansvarar för den palliativa vården för
patienter i eget boende. Vården ges på vårdcentral
eller i patientens hem, vid behov med stöd från
specialistteamet SSIH (specialiserad sjukvård i
hemmet).

Uppdrag/mål:
Läkemedelsanvändning
Region Jönköpings län arbetar för att nå en rationell, säker och kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning. Rutin för införande av nya kostnadskrävande läkemedel. God
följsamhet gentemot nationella riktlinjer där läkemedelsbehandling på rätt indikation ingår.
Åtgärder för att minska polyfarmaci.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Rätt förskrivning av antibiotika

Tertial

150

Aktiviteter

Beskrivning

Trygg, säker och kostnadseffektiv
läkemedelsförskrivning

Arbetet syftar till att minska polyfarmaci, att uppnå
läkemedelskommitténs förskrivningsmål, och att
förskriva rätt mängd och rätt sorts läkemedel.
Rapporter och lathundar tas fram en gång per
kvartal för att underlätta för vårdcentralerna att
göra rätt.

Sju frågor om dina läkemedel

Frågeställningar som patienter med många
läkemedel uppmanas att diskutera med sin läkare i
samband med läkemedelsförskrivning. Information
sprids till patienten bl.a. via filmer och utskickade
informationskort

God cancervård
Antal patienter som får cancerdiagnos ökar med 0,5 procent för män och 1,8 procent för
kvinnor. Samtidigt förbättras överlevnaden. Utifrån dessa förutsättningar har Region
Jönköpings län tagit fram ett antal prioriterade utvecklingsområden.
Uppdrag/mål:
Standardiserade vårdförlopp cancer
Att korta väntetider till diagnos och behandling kräver fokus på kommunikation,
processorientering, koordinering av vårdförloppen och aktiva överlämningar i alla steg från
primärvård till behandlingsstart.
Aktiviteter

Beskrivning
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Aktiviteter

Beskrivning

Processledare för SVF-hudmelanom

Bra Livs utvecklingschef är som enda
primärvårdsrepresentant processledare med
uppföljningsansvar för SVF-hudmelanom. Övriga
processledare kommer från slutenvården.

Uppdrag/mål:
Förebyggande arbete inom cancersjukvården
Det förebyggande arbetet är viktigt inom cancersjukvården. En framtagen plan finns för detta
inom RCC sydöst, med särskilt fokus på rökning. Nödvändiga screeningprogram införs i takt
med nationella riktlinjer och beslut inom sydöstra sjukvårdsregionen.
Aktiviteter

Beskrivning

Tobaksavvänjning

Vårdcentralerna erbjuder tobaksavvänjning digitalt
via Bra Liv nära eller genom fysiska besök.

Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är fossilbränslefria, har negativa
utsläpp av koldioxid och är klimatanpassade.
Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Klimatpåverkan från våra egna persontransporter (gäller inte Jönköpings länstrafik) ska
minska med 35% för tjänsteresor och med 12 % för arbetspendling, jämfört med 2015.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Tjänsteresor, antal km egen bil
(privatbil)

Tertial

-20 %

Tjänsteresor, antal km poolbil och
hyrbil (korttid)

Tertial

-10 %

Tjänsteresor, antal km inrikesflyg

Tertial

0%

Tjänsteresor, antal km utrikesflyg

Tertial

0%

Aktiviteter

Beskrivning

Vi ska arbeta med hållbart resande.

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

Bra Liv nära - patienten slipper resa

Vårdmöten digitalt
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Framgångsfaktorer:

Vi bidrar till en sund livsmiljö
En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljö- och
hälsoeffekter. Verksamheterna bidrar till en frisk befolkning genom ett framgångsrikt arbete
med folkhälsan
Uppdrag/mål:
Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
Kunskapen om läkemedelsanvändning i vår organisation är god när det gäller hälsoeffekter,
miljöpåverkan och social påverkan, både här i länet där det används och där läkemedel
produceras.
Inriktning
Vi samarbetar med sydöstra sjukvårdsregionen i läkemedelsfrågor som följer den nationella
läkemedelsstrategin och innebär att:
a. Vi ska använda modeller för tillgänglighet och ansvarsfull användning av både ny och
gammal antibiotika
b. Vi ska arbeta för att hänsyn tas till miljö och sociala villkor vid produktion och användning
av läkemedel.
c. Miljöbedömning ska användas vid förskrivning av läkemedel.
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:

Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

Lärande i vardagen
För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patienter, närstående och
brukarorganisationer liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare.
Uppdrag/mål:
Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden
Värdegrund, motivation, idéer, och genomförandekraft är viktiga aspekter för att hälso- och
sjukvården ska utvecklas så att verksamheterna åstadkommer bästa möjliga resultat till lägsta
kostnad varje gång.
Aktiviteter

Beskrivning

Bra Liv Mötesarena & Bra Liv Chefsarena

Utbildningsdagar för all personal och alla chefer som
genomförs en gång per år.
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. Vi utvecklar eget utbildningsoch informationsmaterial i form av foldrar, filmer,
intranätsidor mm.

Fokusgrupp kompetensförsörjning

Chefer som arbetar tillsammans med yrkesspecifika
referensgrupper för att kartlägga och planera
strategiskt kompetensutvecklingsbehov, samt
planera för utbildningsaktiviteter i egen regi.

Utbildningsvårdcentral

Bra Liv har anmält intresse för att inrätta en klinisk
utbildningsmottagning (KUM). I Råslätts nya
vårdcentral planeras lokaler som kan inrymma en
utbildningsmottagning.

Arbete i fokusgrupper

Bra Liv arbetar i 8 fokusgrupper inom strategiskt
viktiga områden för att utveckla och förnya
verksamheten.
Ekonomi, läkarrekrytering, kompetens, information
& marknadsföring, läkemedel & lab & röntgen,
fundament & värdegrund, patientsäkerhet &
ledningssystem samt framtid.
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Perspektiv:

Medarbetare
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Uppdrag/mål:
Attrahera och rekrytera
Att stärka arbetsgivarvarumärket genom stolta medarbetare och goda ambassadörer är en
central strategi för att bli en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att vara tydliga med vad vi
står för och att agera som en enhetlig arbetsgivare gentemot nuvarande och blivande
medarbetare. Rekryteringsarbetet ska genomföras professionellt och kvalitativt utifrån vår
kompetensbaserade rekryteringsmodell och ska leda till att den kandidat som bäst stämmer
överens med kravprofilen anställs.
Aktiviteter

Beskrivning

ST-läkare både på liten och stor vårdcentral

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

Nässjö utbildningscentrum med international office

Läkare med utländsk utbildning vidareutbildas samt
kompetensvärderas.

Attraktiva praktikplatser för alla yrkeskategorier

Erbjuda VFU-platser och sommarpraktik för olika
yrkesroller. Ta emot gymnasieelever på prao-vecka.

Strimma-grupper

Läkarstudenter som i grupp övar samtalsmetodik
under handledning på en vårdcentral.

Läkarförsörjningsteam
Kompetensförsörjningsstrategi

HR-stöd kring kompetensförsörjningsplanering och
kompetensbaserat rekrytering.

Förtydliga varumärke

Aktivt arbeta med att förtydliga vårt varumärke,
medarbetarskap och chefsuppdrag.

Utbildning i löneprocessen

Utbildningar för chefer kring lönesättning,
lönebildning och löneöversyn.

Uppdrag/mål:
Delaktiga och kompetenta medarbetare
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens
framgång. Verksamhetens kompetenskartläggning, regelbundna medarbetarsamtal och
individuella kompetensutvecklingsplaner ligger till grund för att utveckla och tillföra
kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som verksamheten i sin helhet. En
välfungerande lönebildning är en viktig förutsättning och ska stimulera till ökat engagemang
och utveckling av verksamhetens produktivitet och kvalitet.
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Medarbetarsamtal

Månad

90%

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90%

Frisknärvaro

Månad

Aktiviteter

Beskrivning

Mobila lärarteam

Läkare ofta seniorer med intresse för
utbildning/handledning åker till vårdcentraler och
handleder ST-läkare. Det mobila teamet utgår från
Nässjö utbildningscentrum.

Fysioterapeut med specialfunktion

Ny karriärväg för fysioterapeuter

Uppdrag/mål:
Arbetssätt och rätt använd kompetens
Arbetet med att använda rätt kompetens är centralt på varje nivå och del i organisationen. En
ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens kompetens
och där de gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet.
Mätetal

Periodicitet

Minskning av kostnaderna för
bemanningsföretag

Månad

Årsarbetare

Månad

Målvärde 2019

Aktiviteter

Beskrivning

Sjukhusspecialiteternas ST-läkare på vårdcentral

Verka för obligatorisk randning på vårdcentral för
sjukhusspecialiteternas ST-läkare.

Rätt vård med rätt kompetens

Vårdcentralerna Bra Liv strävar efter att organisera
verksamheten så att arbetsuppgifter alltid fördelas
till den personal som har bäst kompetens för
uppgiften. Fortsatt utveckling av teammottagningar.

Uppdrag/mål:
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande
insatser för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet är att vara en attraktiv
arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö präglad av hälsa och säkerhet där
medarbetarna upplever delaktighet, engagemang och arbetsglädje.
Mätetal

Periodicitet

Personalhälsa - sjukfrånvaro

Månad

Målvärde 2019

Aktiviteter

Beskrivning

Hälsofrämjande arbetsplatser

Med ett salutogent synsätt arbeta för arbetsplatser
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Aktiviteter

Beskrivning
med hög trivsel och låg sjukfrånvaro. En
"verktygslåda" med förslag till aktiviteter finns
framtagen.

Utarbeta hälso- och arbetsmiljöstrategier
Inom Region Jönköpings läns verksamheter är heltid
norm.

Deltid ska vara en möjlighet. Alla tjänster som
utannonseras ska vara heltid.

Tidig rehabilitering

Sjukfrånvaro anmäls till HR-konsult från 30 dagars
sjukfrånvaro

Ny rehabiliteringsprocess

Implementering av ny process med stöd från HR.

Uppdrag/mål:
Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av
likabehandling
Inom Region Jönköpings län råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, repressalier
och kränkande särbehandling. Regionen ska fortsätta arbeta aktivt för att skapa goda och lika
förutsättningar för alla medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder.
De aktiva åtgärderna för att förebygga diskriminering och främja likabehandling (lika
rättigheter och möjligheter) omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor,
rekrytering, utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena arbete med
föräldraskap. Arbetet ska ingå som en del i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet.
Arbete för likabehandling stärker bilden av regionen som en attraktiv arbetsgivare.
Uppdrag/mål:
Ett stärkt chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande
värderingar och är en nyckel till en attraktiv arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska
chefen verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling,
arbetstillfredsställelse och leda det systematiska förbättringsarbetet. Ett fokusområde under
året är att stärka chefer i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare.
Aktiviteter

Beskrivning

Chefstrainee

Program för att tillvarata medarbetare med
potential/intresse för framtida chefstjänster

Introduktionsprogram och mentorsstöd
Fortsatt värdegrundsarbete
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Perspektiv:

Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
För att uppnå visionen För ett bra liv i ett attraktivt län krävs god hushållning. Det innebär att
verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som
långsiktigt garanterar verksamheten.
Uppdrag/mål:
Handlingsplan för ekonomi i balans
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Ekonomi i balans

Månad

0 tkr

Prognos

Tertial

0 tkr

ACG-vikt

Månad

1

Aktiviteter

Beskrivning

Ekonomisk handlingsplan

1.Minska hyrläkarbemanningen successivt, 18 linjer
är mål för våren 2019.
2.Ej tillåta ersättningsrekrytering utöver Bra Livs snitt
3.Minska kostnader för läkemedel, laboratorie- och
röntgenundersökningar
4.Koncernsamarbete
5.Minimera sjukfrånvaro till 4 %
6.Inga vårdpengsavdrag p.g.a bristande kvalitet
7.Fortsätta jobba för ACG på 1,0 i genomsnitt för Bra
Liv.

Jämförelser

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

Bemanningsråd och hyrläkarråd
Arbeta aktivt med Kostnad per patient (KPP)

Vårdcentralerna Bra Liv, Verksamhetsplan

21(22)

177

Uppdrag/mål:
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Kostnad per patient (KPP) har införts som ett viktigt stöd för en kostnadseffektiv verksamhet.
Andra viktiga utvecklingsområden som stödjer en kostnadseffektiv verksamhet är Kapacitetsoch produktionsstyrning (KPS) och Rätt använd kompetens (RAK).
Uppdrag/mål:
Verka för en kostnadseffektiv användning av medicinsk diagnostik.
För att vara kostnadseffektiv ska verksamheten verka för en riktig användning och undvika
både under- och överförbrukning.
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Inledning
Vision
För ett bra liv i en attraktiv region
Verksamhetsidé:
Bedriva en hälsoinriktad och kostnadseffektiv tandvård.
Verksamhet:
Folktandvårdens mål är att hålla patienterna friska i munnen hela livet. Verksamheten arbetar
utifrån ett långsiktigt perspektiv, där munhälsan byggs upp från grunden. Vi finns med från
tidiga småbarnsår, genom skolåren och vidare genom livet. En god munhälsa bidrar till en
ökad livskvalitet för länets invånare.
Våra patienter utgör ungefär två tredjedelar av länets befolkning. Det innebär att
verksamheten har cirka 118 000 vuxna patienter, 83 000 barn och ungdomar och 4 500
patienter inom specialisttandvård.
Det finns 26 allmäntandvårdskliniker på 22 orter i Jönköpings län. Folktandvården har sista
hands ansvaret för tandvård inom regionen. I verksamhetens ansvar ingår till exempel att
erbjuda länets invånare akut tandvård, tandvård för asylsökande, uppsökande verksamhet och
nödvändig tandvård för äldre- och funktionshindrade. Vi ansvarar för att ge barn, ungdomar
och unga vuxna fri tandvård till och med det år de fyller 23 år.
Inom Folktandvården finns specialisttandvård vid Odontologiska Institutionen, med åtta olika
specialistområden. Odontologiska Institutionen är en ledande nationell resurs för
specialisttandvård, forskning och utbildning.
Folktandvårdens uppdrag och arbete är väl förankrat i värdegrunden med ledorden
 Trygghet
 Delaktighet
 Hälsa och livskvalitet
 Kunnande i ständig utveckling
 God hushållning
 En miljö att växa i
 Öppenhet och framtidstro
Genom gemensamma värderingar skapar vi mervärde för dem vi är till för – våra patienter
och invånare i Jönköpings län.
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Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

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

Process och produktion

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Hållbar utveckling 2017-2020

Lärande och förnyelse

Professionell kunskap och förbättringskunskap

Medarbetare

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
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Ekonomisk ersättning i budget
Den ekonomiska ersättningen är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som
regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2019och flerårsplan 20202021”
Utgiftsområde
Tandvård: 235 161 tkr
- varav allmän tandvård barn/ungdomar: 121 238 tkr
- varav specialisttandvård: 113 923 tkr
Övrig hälso- och sjukvård 9 825 tkr
Summa: 244 986 tkr
Investeringsbudget 2019: 10 000 tkr
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Perspektiv:

Medborgare och kund
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Att skapa en vård som är personcentrerad, tillgänglig och jämlik är en av vårdens viktigaste
utmaningar.
Uppdrag/mål:
Utveckla den personcentrerade vården
Region Jönköpings län ska sträva efter att på olika sätt involvera patienter och närstående i
hälso- och sjukvården. Den personcentrerade vården ska utvecklas och inkludera
patientföreningar och brukarråd i arbetet.
Uppdrag/mål:
Sveriges bästa digitala vård
Välfärdsteknik och e-hälsa är ett expanderande område med stora kvalitetsvinster för den
enskilda patienten. Det kan också ge möjlighet till att effektivisera sjukvården. Region
Jönköpings län är aktiv i implementerande av olika välfärdstekniska lösningar och i
utveckling av e-hälsoområden.
Aktiviteter

Beskrivning

Införande av intraoral skanner

Upphandling startad för inköp av max 4 intra orala
skanners för att pröva och utvärdera tekniken.

Strategiska mål:

Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer:

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

Periodicitet

Målvärde 2019

Andel karies fria 19-åringar

År

45%

Andel av revisionspatienterna
som har frisktandvårdsavtal.

År

Framgångsfaktorer:

God tillgänglighet och bra bemötande
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019
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Mätetal

Periodicitet

Andel nöjda patienter

År

Aktiviteter

Målvärde 2019

Beskrivning

Patientenkät

Uppdrag/mål:
Arbeta med tillgänglighet till tandvård
Tillgänglig vård är en viktig grundförutsättning för Region Jönköpings läns övergripande
befolkningsansvar och mål om god tandvård. I begreppet ”god tillgänglighet” ingår olika
delar som kort väntetid för att få komma till en tandläkare, ökad tillgänglighet med längre
öppettider och service alla vardagar samt rimligt avstånd till närmaste klinik.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Andel revisionspatienter i tid till
undersökning och behandling

Månad

90 %

Specialisttandvården: Antal
remisspatienter som väntat mer
än 60 dagar

Tertial

0

Täckningsgrad för den
uppsökande verksamheten
(munhälsobedömningar)

År

90%

Andel berättigade till nödvändig
tandvård som fått den utförd

År

Andel revisonspatienter i tid till
undersökning och behandling

Månad

Möjlighet att ta emot nya
patienter

Månad

Uppföljning av att rätt
revisionsintrevall enligt nya
riktlinjer tillämpas

Tertial

Aktiviteter

Bättre än föregående år
90 %

Beskrivning

Följsamhet till nya riktlinjer/vårdprogram
Ortodontiassistenter

Dessa kommer att avlasta ortodontisterna i sitt arbete
ute på kliniker.
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Perspektiv:

Process och produktion
För barn och ungdomar tillkommer en åldersklass 2019
Verksamhetsmått
Utfall 2017

Prognos 2018

Plan 2019

Barn och ungdomstandvård, antal
behandlade barn

66 650

68 500

72 000

Allmäntandvård vuxna, antal
behandlade patienter

83 495

87 500

87 500

Specialisttandvård, antal
behandlade patienter

10 796

11 000

11 000

Tandvård för patienter med rätt till
tandvårdstöd:

7 738

9 000

9 000

Antal patienter,
munhälsobedömnng

3 950

4 300

4 300

Antal patienter, nödvändig
tandvård

3 051

3 400

3 400

Strategiska mål:

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Säker vård alla gånger
Säker vård – alla gånger är utgångspunkt för allt arbete och med målsättningen att
patientsäkerheten är den bästa möjliga.
Mätetal

Periodicitet

Ärende i Synergi

Tertial

Benchmarking via SKaPa

Tertial

Aktiviteter

Målvärde 2019

Beskrivning

Använda Synergi i större omfattning (effektivare)
Följsamhet till Socialstyrelsen riktlinjer
Introducera SKaPa som ett kvalitetsinstrument
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Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

God tandvård
Arbetet med att förbättra kvalitet och säkerhet i vården ska fortsätta, genom att det kliniska
förbättringsarbetet prioriteras. Samarbete mellan allmäntandvård och specialisttandvård är
viktigt för kunskapsöverföring och utveckling och ska vara en naturlig del i verksamheten.
Uppdrag/mål:
Allmäntandvård barn och unga
Avgiftsfri tandvård för barn och unga vuxna upp till 22 års ålder har införts från och med
2018. Ytterligare en årskull tillkommer 2019, då barn- och ungdomstandvården blir
kostnadsfri upp till 23 års ålder. Detta sker genom en förändring i tandvårdslagen och
landstingets ansvar för tandvården utökas därmed.
Den förbyggande tandvården behöver utvecklas både riktat till yngre och äldre för en bra
munhälsa på lika villkor.
Mätetal

Periodicitet

Statistik (internt/SKL)

Tertial

Målvärde 2019

Uppdrag/mål:
Tandvård för personer med särskilda behov
Region Jönköpings län har ansvar för att patienter med särskilda behov av tandvårdsinsatser
och att patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård.
En satsning görs på tandvård för äldre inklusive exempelvis fluorsköljningar på äldreboenden,
uppsökande verksamhet av tandhygienister och implementering av särskilt vårdprogram för
äldre ska fortsätta och utvecklas. Arbetet kommer följas kontinuerligt.
Det är en stor utmaning att alla de personer som har ”Intyg om nödvändig tandvård” får sitt
tandvårdsbehov bedömt och eventuell tandvård utförd.
Mätetal

Periodicitet

Statistik från Bedömning
Tandvård

Tertial

Målvärde 2019

Uppdrag/mål:
Specialisttandvård
Konsultation och kompetensstödjande arbete gentemot allmäntandvården är ett är viktigt
arbete för att öka allmäntandvården möjligheter till ett bredare omhändertagande. Ett led i
detta arbete ska vara att specialisttandvård också utförs av specialister på
allmäntandvårdskliniker.
Ett stort fokus ligger på att förbättra tillgängligheten till specialisttandvården. Detta kan
Folktandvården, Verksamhetsplan
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innebära behov av att disponera om resurser inom specialisttandvården till förstärkning av
orofacial medicin (sjukhustandvården) på Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus.
Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är fossilbränslefria, har negativa
utsläpp av koldioxid och är klimatanpassade.
Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Klimatpåverkan från våra egna persontransporter (gäller inte Jönköpings länstrafik) ska
minska med 35% för tjänsteresor och med 12 % för arbetspendling, jämfört med 2015.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Tjänsteresor, antal km egen bil
(privatbil)

Tertial

-20 %

Tjänsteresor, antal km poolbil och
hyrbil (korttid)

Tertial

-10 %

Tjänsteresor, antal km inrikesflyg

Tertial

-22 %

Tjänsteresor, antal km utrikesflyg

Tertial

0%

Aktiviteter

Beskrivning

Vi ska arbeta med hållbart resande.

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

Minska kemiska produkter

Kemiska produkter som innehåller utfasningsämnen
skall minskas

Ökat intervall för kallelse av vissa patientgrupper
(odontologiskt motiverat)
Användning av SMS-kallelse inom allmän tandvården
Utbildningar i e-format
Utrustning till alla kliniker för att möjliggöra resfria
möten

Folktandvården, Verksamhetsplan

11(20)

189

Framgångsfaktorer:

Vi använder våra resurser klokt
Klok resursanvändning innebär att våra verksamheters utveckling inte tar resurser från
kommande generationer utan istället verkar för cirkulär ekonomi när det gäller varor och
tjänster. Kretsloppen ska vara resurseffektiva och fria från farliga ämnen.
Uppdrag/mål:
Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle.
Inriktning:
Vår materialförsörjning ska fokusera på att använda hållbara kemiska produkter och
förnyelsebara material. Vi tar också hänsyn till miljö- och sociala förhållanden vid
produktionen.
Vi ska initiera innovationsvänliga upphandlingar med fokus på hållbarhet inom
produktgrupperna; varor för barn, sjukvårdsmaterial och textila material.

Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla rutiner vid inköp och lagring av
förbrukningsmaterial

Att belysa de möjligheter som kan finnas att köpa
rätt mängder, förpackningar samt försöka ha färre
typer av liknande materiel med syfte att förbruka
och kasta mindre material.

Framgångsfaktorer:

Vi bidrar till en sund livsmiljö
En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljö- och
hälsoeffekter. Verksamheterna bidrar till en frisk befolkning genom ett framgångsrikt arbete
med folkhälsan
Uppdrag/mål:
Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
Kunskapen om läkemedelsanvändning i vår organisation är god när det gäller hälsoeffekter,
miljöpåverkan och social påverkan, både här i länet där det används och där läkemedel
produceras.
Inriktning
Vi samarbetar med sydöstra sjukvårdsregionen i läkemedelsfrågor som följer den nationella
läkemedelsstrategin och innebär att:
a. Vi ska använda modeller för tillgänglighet och ansvarsfull användning av både ny och
gammal antibiotika
b. Vi ska arbeta för att hänsyn tas till miljö och sociala villkor vid produktion och användning
av läkemedel.
c. Miljöbedömning ska användas vid förskrivning av läkemedel.
Mätetal

Periodicitet

Antal förskrivningar per 100 000
invånare

Tertial

Målvärde 2019
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Aktiviteter

Beskrivning

Antibiotika användning
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Perspektiv:

Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

Lärande i vardagen
För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patienter, närstående och
brukarorganisationer liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare.
Aktiviteter

Beskrivning

Plan för spridning av goda exempel av
förbättringsarbeten

Uppdrag/mål:
Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden
Värdegrund, motivation, idéer, och genomförandekraft är viktiga aspekter för att hälso- och
sjukvården ska utvecklas så att verksamheterna åstadkommer bästa möjliga resultat till lägsta
kostnad varje gång.
Mätetal

Periodicitet

Sprida förbättringsarbeten inom
respektive verksamhetsområden

Tertial

Målvärde 2019

Uppdrag/mål:
Tandvård - Odontologiska institutionen är ett ledande centrum
Odontologiska institutionen är ett ledande centrum – såväl nationellt som internationellt – för
specialistutbildning och annan kvalificerad efterutbildning av tandvårdspersonal. Utbildning
sker inom specialiteterna endodonti, bettfysiologi, odontologisk radiologi, oral kirurgi
(käkkirurgi), oral protetik, ortodonti, parodontologi och pedodonti. Totalt omfattar det
nationella uppdraget tolv platser.
Mätetal

Periodicitet

Antal publicerade vetenskapliga
publikationer och rapporter

Halvår

Målvärde 2019
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Perspektiv:

Medarbetare
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Uppdrag/mål:
Attrahera och rekrytera
Att stärka arbetsgivarvarumärket genom stolta medarbetare och goda ambassadörer är en
central strategi för att bli en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att vara tydliga med vad vi
står för och att agera som en enhetlig arbetsgivare gentemot nuvarande och blivande
medarbetare. Rekryteringsarbetet ska genomföras professionellt och kvalitativt utifrån vår
kompetensbaserade rekryteringsmodell och ska leda till att den kandidat som bäst stämmer
överens med kravprofilen anställs.
Mätetal

Periodicitet

Andel medarbetare som använder
friskvårdsbidraget

Tertial

Målvärde 2019

Aktiviteter

Beskrivning

Arbeta för att behålla medarbetare

Utbildning och information om
Ex. Pensionsavsättning, föräldraförmåner,
sjukförmåner, löneväxling, kursförmåner.

Fortsatt arbete med "Vägen till legitimation"
Möjlighet till nischning av tandläkare inom allmän
tandvården
Inom Region Jönköpings läns verksamheter är heltid Deltid ska vara en möjlighet. Alla tjänster som
norm.
utannonseras ska vara heltid.
Utarbeta modell för rekrytering av erfarna
tandläkare
Friskvårdsbidrag

Vi ger varje medarbetare möjlighet att nyttja 3000kr/år
för egen träning för att stärka framförallt rygg, nacke
och axlar.

Uppdrag/mål:
Delaktiga och kompetenta medarbetare
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens
framgång. Verksamhetens kompetenskartläggning, regelbundna medarbetarsamtal och
Folktandvården, Verksamhetsplan
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individuella kompetensutvecklingsplaner ligger till grund för att utveckla och tillföra
kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som verksamheten i sin helhet. En
välfungerande lönebildning är en viktig förutsättning och ska stimulera till ökat engagemang
och utveckling av verksamhetens produktivitet och kvalitet.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Medarbetarsamtal

Månad

90%

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90%

Aktiviteter

Beskrivning

Införa metodstöd för kompetensutvecklingsplaner
med resultat
Engagera yngre medarbetare i olika
utvecklingsuppdrag

Goda exempel samlas ihop och presenteras för alla
klinikledningar. Unga tandläkare kan i ökad
utsträckning engageras med egna ansvarsområden
och i centrala verksamheter.

Uppdrag/mål:
Arbetssätt och rätt använd kompetens
Arbetet med att använda rätt kompetens är centralt på varje nivå och del i organisationen. En
ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens kompetens
och där de gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet.
Mätetal

Periodicitet

Årsarbetare

Månad

Andel SMS kallelser av totalt
skickade kallelser inom allmän
tandvård

Tertial

Aktiviteter

Målvärde 2019

Beskrivning

SMS-kallelser
Nytt anställningssätt för tandhygienister

Anställa fler tandhygienister för att nyttja deras
kompetens och för att täcka upp nuvarande brist på
tandläkare. Delade tjänster

Utveckla controller-rollen

Syftet är att skapa mer värdeskapande tid som ska
användas till mer kontakt med verksamheten för att
ytterligare lära sig verksamheten samt att skapa
ytterligare förståelse av sambanden mellan ekonomi
och produktion.

Utbildningar i e-format
Betalkiosker

Använda betalkiosker som finns på de flesta kliniker.
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Uppdrag/mål:
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande
insatser för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet är att vara en attraktiv
arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö präglad av hälsa och säkerhet där
medarbetarna upplever delaktighet, engagemang och arbetsglädje.
Mätetal

Periodicitet

Personalhälsa - sjukfrånvaro

Månad

Målvärde 2019

Aktiviteter

Beskrivning

Rehabiliteringsprocessen

Förbättrad uppföljning av sjuktal på kliniknivå. Ger
underlag för att planera och genomföra olika
insatser.

Uppdrag/mål:
Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av
likabehandling
Inom Region Jönköpings län råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, repressalier
och kränkande särbehandling. Regionen ska fortsätta arbeta aktivt för att skapa goda och lika
förutsättningar för alla medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder.
De aktiva åtgärderna för att förebygga diskriminering och främja likabehandling (lika
rättigheter och möjligheter) omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor,
rekrytering, utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena arbete med
föräldraskap. Arbetet ska ingå som en del i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet.
Arbete för likabehandling stärker bilden av regionen som en attraktiv arbetsgivare.
Mätetal

Periodicitet

Medarbetare enkät

årligen

Målvärde 2019

Aktiviteter

Beskrivning

Analys på systemnivå

Riskanalys, kompetensbaserad rekrytering,
uppföljningsenkäter

Uppdrag/mål:
Ett stärkt chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande
värderingar och är en nyckel till en attraktiv arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska
chefen verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling,
arbetstillfredsställelse och leda det systematiska förbättringsarbetet. Ett fokusområde under
året är att stärka chefer i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare.
Aktiviteter

Beskrivning
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Aktiviteter

Beskrivning

Kommunikativt ledarskap
Plan för successionsordning av chefer
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Perspektiv:

Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
För att uppnå visionen För ett bra liv i ett attraktivt län krävs god hushållning. Det innebär att
verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som
långsiktigt garanterar verksamheten.
Mätetal

Periodicitet

Totaltkostnadsbokslut

Tertial

Målvärde 2019

Aktiviteter

Beskrivning

Tillämpa resultatet av TKB för kostnadseffektivare
verksamhet

Benchmarking och analys av totalkostnadsbokslutets
resultat.

Uppdrag/mål:
Handlingsplan för ekonomi i balans
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Ekonomi i balans

Månad

0 tkr

Prognos

Tertial

0 tkr

Produktivitet mätt som
produktionspoäng i förhållande
till arbetade timmar

Tertial

100 %

Ekonomisk handlingsplan är utarbetad under andra halvåret 2018 och implementerad i
verksamhetsplan 2019.
Aktiviteter

Beskrivning

Intern verksamhetsdialog

Intern verksamhetsdialog med alla kliniker inom
allmän- och specialist tandvård.

Taxeutbildning

Uppföljning av kompletterande undersökningskoder
som ska öka under 2019 efter utbildning. Profylax till
behövande patienter

Följsamhet till taxan

Debiteringskontroller av att taxan
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Uppdrag/mål:
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Viktiga utvecklingsområden som stödjer en kostnadseffektiv verksamhet är Kapacitets- och
produktionsstyrning (KPS) och Rätt använd kompetens (RAK).
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Inledning
Regionledningskontorets avdelningar arbetar för att skapa goda förutsättningar både i länet
och i den egna verksamheten att förverkliga visionen För ett bra liv i en attraktiv region så att
Jönköpings län blir bli bästa platsen att växa upp, leva och åldras på. Våra grundläggande
värderingar är utgångspunkt för allt arbete.
Region Jönköpings län har en verksamhetsorganisation med en förvaltning. Ledningskontoret
består av politiknära och strategiska resurser. Det finns också verksamhetsnära delar, som är
kopplade till ledningskontorets avdelningar.
Ledningskontoret bereder och lägger förslag till regionstyrelsen och de tre nämnderna samt
övriga politiska organ.
Ledningskontoret svarar för regionövergripande ledning, stöd och uppföljning då politiska
målsättningar och beslut konkretiseras i operativ verksamhet samt samordning och service i
övergripande frågor.
Arbetet utgår från budget med verksamhetsplan och flerårsplan samt regional
utvecklingsstrategi (RUS) och andra styrande dokument. Balanced score cards perspektiv är
utgångspunkt för den egna verksamheten. Inom regional utveckling utgår planen i stället
huvudsakligen från prioriteringar för regionalt tillväxtarbete.
De verksamhetsnära delarna inom Folkhälsa och sjukvård, HR, Kommunikation, Qulturum
och Futurum arbetar främst med utveckling och stöd till verksamheten.
Verksamhetsplanen innehåller såväl övergripande uppdrag och aktiviteter som
ledningskontorets egna mål och aktiveteter inom förbättringsarbete, HR, hållbar utveckling
och ekonomi.
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Perspektiv och strategiska mål/
Prioriteringar
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

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

Process och produktion

Bra folkhälsoarbete
Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Hållbar utveckling 2017-2020
Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats

Lärande och förnyelse

Professionell kunskap och förbättringskunskap

Medarbetare

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Prioriteringar

Innovation och företagande
Hållbarhet
Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Kompetensförsörjning
Internationellt samarbete
Verktyg för regional utveckling
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Ekonomisk ersättning i budget
Den ekonomiska ersättningen är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som
regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2019 och flerårsplan 20202021”. Regionledningskontoret består av politiknära och strategiska resurser. Det finns också
verksamhetsnära delar, som är kopplade till ledningskontorets avdelningar

Resultatenhet

Budget
2019 tkr

Regionledningskontoret

115 185

Folkhälsoarbete

7 374

Kansligemensamt

2 166

Futurum

67 053

Personalfrämjande åtgärder

309

Friskvårdsteamet

6 247

Arbetsmiljöenheten

13 780

Folkhälsa och sjukvård

65 979

Kansliservice

1 585

Kommunikation

12 486

Qulturum

23 633

TOTALT

315 796

Investeringsbudget 2019
Inventarier ospec 1 000 tkr
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Perspektiv:

Medborgare och kund
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Att skapa en vård som är personcentrerad, tillgänglig och jämlik är en av vårdens viktigaste
utmaningar.
Uppdrag/mål:
Utveckla den personcentrerade vården
Region Jönköpings län ska sträva efter att på olika sätt involvera patienter och närstående i
hälso- och sjukvården. Den personcentrerade vården ska utvecklas och inkludera
patientföreningar och brukarråd i arbetet.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsätta utveckla den personcentrerade vård och
inkludera patientföreningar och brukarråd i arbetet.

Anhöriga och närståendes hälsa och delaktighet ska
finnas med och ha en tydligare roll vid varje kontakt
med vårdgivare.

Uppdrag/mål:
Existentiell hälsa och andlig vård
Att arbeta personcentrerat utifrån en helhetssyn innebär att man samtidigt beaktar både
fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. All vårdpersonal bör kunna ge
grundläggande stöd vid existentiella kriser. Människors existentiella hälsa behöver också
uppmärksammas i det breda folkhälsoarbetet.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbeta med WHO:s åtta existentiella dimensioner

Människors existentiella hälsa behöver också
uppmärksammas i det breda folkhälsoarbetet. Det
sker med WHO:s åtta existentiella dimensioner som
teoretisk grund och framför allt inom ramen för
satsningen Hälsa för livet.

Uppdrag/mål:
Arbeta aktivt med etik och bemötande
Bemötandet inom hälso- och sjukvården har en avgörande betydelse för patientens
vårdupplevelse. Centrala etikrådet har i uppdrag att initiera, stödja och stimulera etikarbetet.
Aktiviteter

Beskrivning

Höja den etiska kompetensen hos medarbetare och
förtroendevalda

Bemötandet inom hälso- och sjukvården har en
avgörande betydelse för patientens vårdupplevelse.
Ett professionellt bemötande innebär att alla
patienter bemöts och vårdas med respekt och
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Aktiviteter

Beskrivning
omtanke. Vårdpersonalens människosyn och
förhållningssätt påverkar hur patientens behov
tolkas.

Främja samtal och etisk reflektion i planering, beslut
och daglig verksamhet

Det centrala etikrådet har uppdrag att initiera, stödja
och stimulera etikarbetet

Ge vägledning och stöd kring etik och
förhållningssätt

Under planperioden ska ett arbete kring
prioriteringar i vården ske i samverkan mellan
förtroendevalda och profession.

Arbete med prioriteringar i vården

Under planperioden ska ett arbete kring
prioriteringar i vården ske i samverkan mellan
förtroendevalda och profession.

Uppdrag/mål:
Förbättra tillgängligheten
Utgångspunkten för tillgängligheten ska vara vård när man behöver. Fortsatt arbete ska ske
med att förbättra tillgängligheten inom specialiteter och verksamhetsområden.
Utgångspunkten är att vården ska vara lätt att nå och ges i rimlig tid.
Aktiviteter

Beskrivning

Tillgänglig vård

Fortsätter följa och arbeta aktivt med
tillgängligheten. Det länsövergripande projektet för
kapacitets- och produktionsstyrning fortsätter.

Uppdrag/mål:
Närakuter
Genom att förtydliga den nära vårdens uppdrag för akuta patienter, utveckla gemensamma
arbetssätt och förbättra tillgängligheten i primärvården ska patientströmmarna styras
effektivare från akutmottagningarna till rätt vårdinstans dagtid och kvällar. Vårdcentralernas
närakuter/jourcentraler behöver bli mer tillgängliga. För att skapa bättre kvalitet och
tillgänglighet ska det göras en översyn av närakuternas öppettider och bemanning.
Uppdrag/mål:
Fast vårdkontakt
Patienter med stora vårdbehov, exempelvis multisjuka och äldre, ska erbjudas
kontaktsjuksköterska och fast läkarkontakt. Patienten ska även erbjudas ett patientkontrakt
med bland annat en samlad tidsplan över alla inplanerade vårdinsatser.
Uppdrag/mål:
Mobila närsjukvårdsteam
För att möta behoven bör den nära vården i samverkan med den kommunala sjukvården
inrätta mobila tvärprofessionella närsjukvårdsteam.
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Uppdrag/mål:
Sveriges bästa digitala vård
Välfärdsteknik och e-hälsa är ett expanderande område med stora kvalitetsvinster för den
enskilda patienten. Det kan också ge möjlighet till att effektivisera sjukvården. Region
Jönköpings län är aktiv i implementerande av olika välfärdstekniska lösningar och i
utveckling av e-hälsoområden.
Aktiviteter

Beskrivning

Implementering av ehälsa (IT) ska ske på ett
kostnadseffektivt sätt som leder till
kvalitetsförbättringar inom vården

Region Jönköping län arbetar mot den nationella
visionen och arbetet innefattar utveckling,
samordning och införande av e-hälsostöd i form av
nya vårdtjänster och invånartjänster. Utgångspunkt
är rätt information på rätt plats i rätt tid, med stöd
av digitala verktyg för vårdplanering, kunskapsstöd,
vårdprocessutveckling via standardisering och
systematisering parallellt med personcentrering och
med möjlighet till mobilitet och distansarbete.

Ta fram en handlingsplan

Region Jönköpings län ska utifrån det nationella
målet fortsätta investera i e-hälsa och ska ha som
mål att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och
stödsystem. Det ska tas fram en tydlig plan för hur
detta kan uppnås.

Uppdrag/mål:
Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser.
En särskilt utsatt grupp inom vården är personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras
anhöriga. Lärcaféernas verksamhet ska vara regelbundet återkommande och anordnas i alla
tre länsdelar.
Uppdrag/mål:
Plan för framtidens hälso- och sjukvård
Under 2019 arbetas en plan för framtidens hälso- och sjukvård fram. I denna ska beskrivas en
strategi för hur den nära vården har inriktningen att stå för 30 procent av den totala hälso- och
sjukvården år 2030. Den omfattar även hur tre akutsjukhus ska garanteras på lång sikt, samt
kompetensförsörjning och investeringar.
Aktiviteter

Beskrivning

Förstärka primärvårdsenheten

För att ta fram en strategisk plan för utveckling av
den nära vården och leda omställningen förstärks
primärvårdsenheten inom Folkhälsa sjukvård

Framgångsfaktorer:

Jämlik hälsa och vård
Region Jönköpings län arbetar för jämlik hälsa och att vården ska erbjudas och fördelas på
lika villkor. Arbetet med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder är en viktig
utgångspunkt liksom FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättningar.
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Uppdrag/mål:
Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en jämlik
hälsa och jämlik verksamhet
Region Jönköpings län arbetar med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en
jämlik hälsa och jämlik verksamhet. Alla ska erbjudas likvärdig vård och medborgarservice
och omotiverade skillnader ska utjämnas.
Aktiviteter

Beskrivning

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga
verksamheter

Arbete enhetlighet med Program för hållbar
utveckling - social hållbarhet. 2019 - Region
Jönköpings län behöver konkretisera mer hur
jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i
regionens samtliga verksamheter. Företag eller
institutioner som utövar sin verksamhet på uppdrag
från regionen ska arbeta för jämställdhet på sin
arbetsplats.
Inom Region Jönköpings län ska
jämställdhetsaspekter alltid beaktas innan beslut
fattas. För att arbetet med jämställdhetsintegrering
ska bli verklighet krävs en handlingsplan med tydliga
åtgärder och uppdrag. Handlingsplanen bör
innefatta tillämpning av forskning samt stöd och
utbildning av personal inom den egna
organisationen

Uppdrag/mål:
Könsuppdelad statistik och uppföljning där så är möjligt.
Alla verksamheter följer upp data med könsuppdelad statistik som analyseras och vid
eventuella omotiverade skillnader vidtas åtgärder. Systemmätetalen för 2019 kommer, i de
fall de är individbaserade, att redovisas könsuppdelade.
Uppdrag/mål:
Mångfald och likabehandling - social hållbarhet
I program för Hållbar utveckling 2017–2020 finns mål för mångfald och likabehandling som
en del i social hållbarhet och sedan tidigare finns en handlingsplan för
funktionshinderpolitiken.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbete med mänskliga rättigheter och målen i social
hållbarhet inom ramen för Agenda 2030.

Uppdrag/mål:
Handlingsplan för implementering av Barnkonventionen - Barnbokslut
Handlingsplanen från 2016 har speciellt fokus
•utbildning och fortbildning för personal
•barnrättsombud i varje enskild verksamhet
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan
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•barn och ungas delaktighet
•barn som anhöriga.
Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram en handlingsplan och implementera

Uppdrag/mål:
Samtliga verksamheter bidrar till att sluta ekonomiska och sociala klyftor och
garantera framtida generationers rätt till en god levnadsmiljö.
Arbete i enlighet med program för hållbar utveckling - social hållbarhet.
Uppdrag/mål:
Arbeta för jämlik hälsa och att vården erbjuds och fördelas på lika villkor.
Grupper med särskilda behov identifieras och uppmärksammas. Utbildning i hbtq-frågor
liksom diplomering erbjuds verksamheter inom Region Jönköpings län och
samarbetspartners. Förbättringsarbeten uppmärksammar skillnader i behandling och resultat
mellan olika grupper, till exempel kvinnor och män.
Aktiviteter

Beskrivning

Utbildning och diplomering i hbtq-frågor

Utbildning i hbtq-frågor liksom diplomering erbjuds
verksamheter inom Region Jönköpings län och
samarbetspartners.

Uppdrag/mål:
Arbeta med asyl och flyktingfrågor
Asylsökande ska erbjudas hälsoundersökning. Hälsoskolor har genomförts. Ett
hälsofrämjande program som omfattar utbildning och information inom områden som
egenvård, hälso- och sjukvårdsinformation, sömn, stress och oro samt levnadsvanor. För
personer med utländsk bakgrund finns behov av anpassad kommunikation kring hälsa och
svensk sjukvård.
Aktiviteter

Beskrivning

Hälsoundersökningar

Alla nyanlända asylsökande ska erbjudas
hälsoundersökning.

Anpassad kommunikation kring hälsa och svensk
sjukvård

Ett riktat hälsostöd för nyanlända med fokus på
egenvård och kunskap om hur man hittar rätt i
vården. Hälsokommunikatörer arbetar utåtriktat.

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans med
kommuner

Under 2019 är fokus på särskild samverkan med
kommunerna utifrån familjehälsa.

Uppdrag/mål:
Ta ansvar för att hela tiden utvecklas som en demokratisk plattform
Aktiviteter

Beskrivning

Arbete med demokratifrågorna bedrivs utifrån
uppdrag från regionstyrelsen
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Framgångsfaktorer:

Bästa plats att växa upp och åldras på
Region Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på.
Uppdrag/mål:
Barn och ungdomars hälsa
Symtom på ett nedsatt psykiskt välbefinnande är vanligare bland svenska 15-åringar än i
andra länder. För att komma till rätta med den negativa utvecklingen fortsätter samverkan
mellan Region Jönköpings läns ansvarsområde för unga och kommunens elevhälsa.
Aktiviteter

Beskrivning

Metodstöd för ungas psykiska hälsa.

Stöd till skolans förebyggande arbete och
invånarcaféer till unga. Riktar arbetet utifrån
elevhälsans hälsosamtal.

Uppdrag/mål:
Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa möts med både hälsofrämjande, förebyggande och riktade insatser i samverkan
mellan kommun och landsting/vision.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsätta arbetet med inrättande av ett
Barnskyddsteam

Teamet ska bedriva utbildning och verka för en
generell kunskapsnivå inom samtliga hälso- och
sjukvårdsområden. Inrättar i projektform.

Uppdrag/mål:
Barn och ungdomspsykiatri (BUP)
Det är angeläget med snabbt omhändertagande och kort väntetider till utredning och
behandling så att stödinsatser kan erbjudas, vilket kan bli avgörande för framtida personlig
utveckling och välmående. Detta måste ske i samverkan med kommunerna.
Uppdrag/mål:
Trygg och säker vård och omsorg
Kommunernas och Region Jönköping läns utveckling av samordnad vårdplanering vid in- och
utskrivning från sjukhus fortsätter liksom trygg och säker vård och omsorg i hemmet.
Målet för projektet Trygg och säker vård och omsorg är att invånarna i Jönköpings län ska
kunna säga "Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och där jag behöver den".
Aktiviteter

Beskrivning

Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset

Fortsatt uppföljning och förbättring av rutiner för
trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset.

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet

Fortsatt arbete med rutiner för trygg och säker vård
och omsorg i hemmet.
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Uppdrag/mål:
Äldres psykiska hälsa
Äldres psykiska hälsa ett viktigt område att satsa på.
Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram en plan för utveckling av området kring
äldres psykiska hälsa.

Strategiska mål:

Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer:

Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå
hälsoeffekter hos befolkningen
Uppdrag/mål:
Solidarisk finansiering av barn och ungdomar med stora tandvårdsbehov.
För att solidariskt finansiera barn och ungdomar med stora tandvårdsbehov föreslås att en
gemensam budget skapas.
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Perspektiv:

Process och produktion
Strategiska mål:

Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Satsningar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser fortsätter i den nära vården.
Vårdcentralerna ska delta i och initiera hälsofrämjande arbete i samverkan med kommunen,
civilsamhället och andra aktörer i närområdet. Samverkan ska utgå från de
befolkningsgrupper som har störst behov.
Aktiviteter

Beskrivning

Handlingsplan för jämlik hälsa.

Strategin och handlingsplanen för jämlik hälsa,
Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län, är antagen av Region Jönköpings län
och länets kommuner. Handlingsplanen omfattar tre
strategiska mål med sikte på år 2025 och nio
handlingsområden med prioriterade aktiviteter som
revideras vartannat år

Utvärdering av hälsosamtal

Under 2019 utvärderas effekterna av hälsosamtal.

Uppdrag/mål:
Bidrag inom folkhälsoområdet
Bidraget kan ges som organisationsstöd och/eller verksamhetsstöd men också som stöd till
olika projekt.
Aktiviteter

Beskrivning

Uppföljningsbesök till föreningar genomförs

Arbetet följer bidragspolicy. Bidraget ska stödja
föreningar att genom olika mötesplatser sprida
information, upplysa och delge kunskap om
funktionsnedsättningar.

Fördelning av bidrag inom folkhälsoarbetet

RJL ska lämna bidrag till organisationer som arbetar
inom ramen för de elva nationella målen för
folkhälsoarbete där fokus är på samhälleliga
förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen.
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Uppdrag/mål:
Hälsa för livet
Hälsa för livet är Region Jönköpings län förbättringsarbete utifrån det nationella
innovationsprojektet Flippen i den nära vården. I projektet utmanar vårdcentralerna rådande
vårdsystem genom att utveckla och testa nya arbetssätt för att möta människors behov av
hälsa på ett bättre sätt.
Aktiviteter

Beskrivning

Meny till invånare

Etablerar ett samlat stöd som underlättar för
invånarna att hantera sin egen hälsa.

Utveckling av fler mötesplatser och hälsocaféer likt
hjärtats hus i länet

Utveckling av mötesplatser och hälsocaféer för
personer med kroniska sjukdomar och deras
närstående fortsätter. Ek Hjärtats hus, lärcaféer,
levande bibliotek och självhjälpsgrupper.

Meny till invånare och Flippen

I delprojektet Meny till invånarna etableras ett
samlat stöd som underlättar för invånarna att
hantera sin egen hälsa. Den nära vården ska använda
och hänvisa till utbudet av digitala invånartjänster
och aktiviteter. Digitala tjänster är förstahandsvalet
för egenvård.

Spridning av mötesplatser och hälsocaféer

Utvecklingen av mötesplatser och hälsocaféer för
personer med kroniska sjukdomar och deras
närstående fortsätter. Exempel på mötesplatser är
Hjärtats hus för invånare som har eller har haft
cancer, lärcafeér, levande bibliotek och
självhjälpsgrupper. Verksamheten ska bedrivas i hela
länet.

Uppdrag/mål:
Rehabilitering - återgång i arbete
Rehabiliteringen ska ske till 100 procent av den egna förmågan. Det krävs ett lagarbete som
omfattar medicinsk, arbetslivsinriktad och social rehabilitering för att åstadkomma goda
resultat.
Aktiviteter

Beskrivning

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

Från och med 2018 koordineras natur- och
kulturunderstödd rehabilitering av en
länssamordnare.

Naturunderstödd grön rehabilitering

Genom en naturunderstödd rehabilitering ge
möjlighet till återhämtning, stärka självkänsla och
börja en nyorientering genom förändrade vanor i det
dagliga livet.

Uppdrag/mål:
Livsstilsutmaningen
Arbetet med att stödja livsstilsförändring ska utvecklas och spridas till hela den nära vården i
Region Jönköpings län och gärna i samverkan med kommunerna.
Aktiviteter

Beskrivning
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Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram en handlingsplan för utveckling kring
livsstilsutmaningen

Den nära vården har ett särskilt ansvar för att stötta
personer med hög risk för sjukdom till
livsstilsförändring.

Uppdrag/mål:
Samordningsförbunden
Länets tre samordningsförbund har bedrivit finansiell samordning inom exempelvis
rehabiliteringsområdet under nästan tio år. För att säkerställa att samordningen sker på
optimalt sätt ska verksamheten ses över. Under 2019 behöver det göras en översyn av
samordningsförbundens organisation och framtida uppdrag.
Aktiviteter

Beskrivning

Översyn samordningsförbund

Översyn ska initieras tillsammans med Jönköpings
kommun

Uppdrag/mål:
Strategi för hälsa
Tillsammans med kommunerna i Jönköpings län tas under 2019 fram en handlingsplan och
gemen-samma indikatorer.
Strategiska mål:

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Säker vård alla gånger
Säker vård – alla gånger är utgångspunkt för allt arbete och med målsättningen att
patientsäkerheten är den bästa möjliga.
Aktiviteter

Beskrivning

Säker vård alla gånger

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

Genomföra patientsäkerhetsberättelser.

Alla verksamheter ska genomföra
patientsäkerhetsberättelser årligen. Modellen
utvecklas efter hand.

Genomför patientsäkerhetsronder

Ronden genomförs på enskild klinik vartannat år på
våren och har fokus på arbetsmiljö, säkerhetskultur
och patientsäkerhet. Den innefattar ett gruppsamtal
med medarbetare i patientnära arbete, samtal med
klinikledningen samt en rundvandring.

Patientsäkerhetsdialoger

Klinikledning, verksamhetsområdets ledningsstab
och chefläkare träffas en gång per år för att få en
gemensam bild av patientsäkerhetsläget, det
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Aktiviteter

Beskrivning
proaktiva arbetet i verksamheten samt ge
involverade en möjlighet till reflektion. Dialogen sker
i samband med verksamhetsdialog/-träffar under
hösten varje år.

Uppdrag/mål:
Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten
Strategiska fokusområden för arbetet med patientsäkerhet är:
• Personcentrering och processutveckling med ständiga förbättringar där säker vård alla
gånger är i fokus.
• Utveckla och använd bästa rutiner och riktlinjer enligt evidens och beprövad erfarenhet.
• Utveckla och använd arbetssätt för riskhantering.
• Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den dynamiska
vården.
• Begränsning av vårdskadans effekt om den ändå inträffar (för patient, närstående och
vårdpersonal).
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla arbetssätt och uppföljning av strategiska
fokusområden

Under planperioden utvecklas arbetssätt i linje med
dessa strategiska fokusområden. Utvecklingen följs
genom mätningar som dels stimulerar
utvecklingsarbetet i fokusområden, dels redovisar
resultatet av arbetet.

Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Kunskapsstyrning
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan
vårdpersonal och patient. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för
lärande. Det är i mötet mellan vårdpersonal och patient som värdet skapas. Det är där det
avgörs hur effektiv och ändamålsenligt kunskapsstyrningssystemet, på alla nivåer, är.
Nationell vision: Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa.
Mätetal

Periodicitet

Indikatorer i öppna jämförelser

År

Målvärde 2019

Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell och
sjukvårdsregional modell

Region Jönköpings län ingår i arbetet med att
etablera en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning.
Arbete pågår även med att utarbetande och
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Aktiviteter

Beskrivning
revidering av olika nationella riktlinjer.
Verksamheterna behöver successivt anpassas till
riktlinjerna.

Följer den nationella utveckling och genomför lokala
anpassningar vid behov

Region Jönköpings län använder och utvecklar
kliniska kunskapsstöd för den nära vården (FAKTA)
och den specialiserade vården. Syftet är att säkra att
bästa möjliga resultat nås med så liten variation som
möjligt. Nationellt pågår arbete med att samordna
de kliniska kunskapsstöden med syfte att stärka
förutsättningarna för god och jämlik hälso- och
sjukvård.

Praktisk användning av nationella kvalitetsregister.

Region Jönköpings län är ledande i utvecklingen av
metoder för praktisk användning av nationella
kvalitetsregister. Regionerna i sydöstra sjukvårdsregionen; Östergötland, Jönköping och Kalmar har
även etablerat ett nationellt registercentrum,
registercentrum sydost (RCSO). RCSO har speciell
kompetens inom områden som patientmedverkan,
patientrapporterade mått och förbättringskunskap.

Uppdrag/mål:
Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer
Arbete pågår med utarbetande och revidering av olika nationella riktlinjer. Verksamheterna
behöver successivt anpassas till riktlinjerna.
Uppdrag/mål:
Utreda lokala sjukhusledningar
Det lokala ledarskapet och chefskapet på de tre akutsjukhusen, vårdcentralerna och i övrig
vårdverksamhet stärks och har tydligt mandat att leda och ta ansvar. Under början av 2019
tillsätts en utredning för att kunna hitta lösningar där lokala sjukhusledningar ska kunna
skapas och integreras i nuvarande system.
Uppdrag/mål:
Alternativ till våld (ATV)
Verksamheten Alternativ till våld (ATV) har de två senaste åren, i ett statsfinansierat projekt,
erbjudit psykologisk behandling till personer som utvecklat en psykisk ohälsa till följd av
utsatthet av våld i nära relationer. ATV erbjuder även psykologisk behandling till de som
utövar våld i nära relationer. Projekttiden upphör vid årsskiftet 2018-2019 och behöver
utvärderas. Samtidigt är det ett viktigt arbete som behöver fortsätta i någon form under tiden
som utvärderingen sker.
Uppdrag/mål:
Funktionshinderområdet
För att skapa jämlika förutsättningar och en jämlik vård/hälsa arbetar vi för de nationella
målen:
•principen om universell utformning,
•befintliga brister i tillgängligheten,
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•individuella stöd och lösningar för individens självständighet
•förebygga och motverka diskriminering
Aktiviteter

Beskrivning

Skapa jämlika förutsättningar och en jämlik
vård/hälsa

Insatser ska göras som stödjer att patienter med
funktionsnedsättningar får vård på lika villkor.
Region Jönköpings län har ansvar för rådgivning och
annat stöd, enligt § 9 i LSS.

Samverkan med länets kommuner och föreningsliv
inom funktionshinderområdet.

Arbetet handlar bland annat om
kompetensutveckling och tillgängliga miljöer.

Uppdrag/mål:
Läkemedelsanvändning
Region Jönköpings län arbetar för att nå en rationell, säker och kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning. Rutin för införande av nya kostnadskrävande läkemedel. God
följsamhet gentemot nationella riktlinjer där läkemedelsbehandling på rätt indikation ingår.
Åtgärder för att minska polyfarmaci.
Uppdrag/mål:
Smittskydd och vårdhygien
Smittskyddet svarar för övervakningen av det epidemiologiska läget i länet för att begränsa
spridningen av smittsamma sjukdomar.
En annan viktig del i det förebyggande arbetet är uppföljningen av vaccinationstäckningen i
länet för barnvaccinationsprogrammet, kompletterande vaccination av migranter och
vaccination av olika riskgrupper. Ett samlat vaccinationspaket till länets 70-åringar.
Sprututbytesprogrammet, som är ett samarbete mellan infektionskliniken, missbruksvården
och socialtjänsten.
Aktiviteter

Beskrivning

Uppföljning av vaccinationstäckningen i länet

För barnvaccinationsprogrammet, kompletterande
vaccination för migranter och vaccination för olika
riskgrupper

Samlat vaccinationspaket för länets 70-åringar och
äldre har beretts för beslut under 2018

Med vaccination mot influensa, lunginflammation,
bältros och påfyllt skydd mot stelkramp, difteri och
kikhosta

Uppdrag/mål:
Kris- och katastrofberedskap
i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS
2013:22) beskrivs vilka förmågor och obligatoriska funktioner som ska finnas i RJL:
För att ha en god förmåga vid kris- och katastrofmedicinska händelser krävs planläggning,
utbildning och övningar. Risker och sårbarheter samt förmågan måste analyseras fortlöpande
och vara grunden för planeringsarbetet.
Med de ökade antal händelser och det ökade uppdraget regeringen gett myndigheter att
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påbörja uppbyggnaden av det civila försvaret, samt det ökande antalet larm till tjänsteman i
beredskap (TiB),
Aktiviteter

Beskrivning

Planläggning, utbildning och övningar

för att ha en god förmåga vid kris- och
katastrofmedicinska händelser.

Risk och sårbarhetsanalyser

Risker och sårbarhet samt förmågan analyseras
fortlöpande.

Tjänsteman i beredskap

Antal larm följs kontinuerligt.

Civilt försvar

Påbörja planering av uppbyggnad av civilt försvar

Uppdrag/mål:
Idéburen offentligt partnerskap
Samverkan mellan idéburna organisationer/
föreningsliv/civilsamhället och det offentliga ska utvecklas i partnerskap. Idéburet offentligt
partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn.
IOP har bland annat använts för att motverka mäns våld mot kvinnor, minska utsatthet hos
EU-migranter och i etableringsarbetet med nyanlända. Att utveckla nya modeller som bygger
på att ta tillvara på människors engagemang kan skapa möjligheter som marknaden inte kan
lösa.
Framgångsfaktorer:

Samverkan med kommunerna
Samverkan med kommunerna sker utifrån det gemensamma ledningssystemet för samverkan.
Uppdrag/mål:
Samverkan i strategigrupp Barn och unga
Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för
samverkan och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna.
Aktiviteter

Beskrivning

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och projekt i
samverkan

Länsgemensamma satsningar inom exempelvis inom
ungas psykiska hälsa, skolhälsovård,
ungdomsmottagningar, familjecentraler, analys och
uppföljning.

Uppdrag/mål:
Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk
Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för
samverkan och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna.
Aktiviteter

Beskrivning

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och projekt i
samverkan

Länsgemensamma satsningar
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Uppdrag/mål:
Samverkan i strategigrupp Äldre
Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för
samverkan och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna.
Aktiviteter

Beskrivning

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och projekt i
samverkan

Länsgemensamma satsningar

Uppdrag/mål:
Samverkan i eHälsorådet
Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för
samverkan och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna.
Aktiviteter

Beskrivning

Handlingsplan för strategin för eHälsa

En Strategi för eHälsa är framtagen tillsammans med
kommunerna. Nästa steg är att utifrån detta ta fram
en handlingsplan tillsammans med övriga
strategigrupper.

God cancervård
Antal patienter som får cancerdiagnos ökar med 0,5 procent för män och 1,8 procent för
kvinnor. Samtidigt förbättras överlevnaden. Utifrån dessa förutsättningar har Region
Jönköpings län tagit fram ett antal prioriterade utvecklingsområden.
Uppdrag/mål:
Arbeta utifrån regionalt cancercentrum sydöst sex löften till invånarna
Alla patienter med cancer ska:
- få behandling inom fyra veckor
- vara välinformerade
- få lika god palliativ vård oavsett bostadsort
- erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram
- regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet.
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckling och uppföljning av löften för alla
patienter

Uppdrag/mål:
Standardiserade vårdförlopp cancer
Att korta väntetider till diagnos och behandling kräver fokus på kommunikation,
processorientering, koordinering av vårdförloppen och aktiva överlämningar i alla steg från
primärvård till behandlingsstart.
Aktiviteter

Beskrivning
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Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt utveckling och förvaltning av
standardiserade vårdförlopp

Arbete i regionen pågår enligt den nationella planen
för cancervårdens standardiserade vårdförlopp, SVF,
fram till 2018. 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.

Uppdrag/mål:
Förebyggande arbete inom cancersjukvården
Det förebyggande arbetet är viktigt inom cancersjukvården. En framtagen plan finns för detta
inom RCC sydöst, med särskilt fokus på rökning. Nödvändiga screeningprogram införs i takt
med nationella riktlinjer och beslut inom sydöstra sjukvårdsregionen.
Aktiviteter

Beskrivning

Cancerpreventionsplan

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

Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är fossilbränslefria, har negativa
utsläpp av koldioxid och är klimatanpassade.
Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Klimatpåverkan från våra egna persontransporter (gäller inte Jönköpings länstrafik) ska
minska med 35% för tjänsteresor och med 12 % för arbetspendling, jämfört med 2015.
Mätetal för
Regionledningskontoret

Periodicitet

Målvärde 2019

Tjänsteresor, antal km egen bil
(privatbil)

Tertial

-20 %

Tjänsteresor, antal km poolbil och
hyrbil (korttid)

Tertial

-10 %

Tjänsteresor, antal km inrikesflyg

Tertial

-20 %

Tjänsteresor, antal km utrikesflyg

Tertial

-28 %

Aktiviteter för Regionledningskontoret

Beskrivning

Fortsatt arbete med att i första hand använda
poolbilar. Fortsatt omställning till digitala möten.
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Aktiviteter för Regionledningskontoret

Beskrivning

Fortsatt omställning till högre andel digitala möten.
Undvika inrikes flygresor genom omställning till
digitala möten samt välja tåg som transportmedel
Minska utrikes flygresor genom att pröva alla resor
utomlands, höja andelen digitala möten samt om
möjligt använda andra färdmedel.
Regiongemensamma aktiviteter
Vi ska arbeta med hållbart resande.

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

Samordna mötestider och samåkning (handlingsplan
reseanalys)

Införande av fasta mötestider underlättar möjlighet
till samåkning mycket. Tillgång till temporära
arbetsrum underlättar införandet av åtgärden.
Aktivitet ingår i handlingsplan från reseanalys Cero.

Utreda subventionerat kollektivtrafikkort till
medarbetare (handlingsplan reseanalys)

Utred möjlighet att subventionera periodkort för
resor med kollektivtrafik (t ex månadskort).
Aktivitet ingår i handlingsplan från reseanalys Cero.

Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan reseanalys)

Förmånscyklar erbjuds till medarbetarna.
Aktivitet ingår i handlingsplan från reseanalys Cero.

Öka kunskapsnivån kring virtuella möten
(handlingsplan reseanalys)

Utbilda medarbetarna för att minska motståndet till
att tillämpa virtuella möten. Planera
utbildningsinsatser för användning av video/webbmöten. Utarbeta manualer och eLärande.
Aktivitet ingår i handlingsplan från reseanalys Cero.

Framgångsfaktorer:

Vi använder våra resurser klokt
Klok resursanvändning innebär att våra verksamheters utveckling inte tar resurser från
kommande generationer utan istället verkar för cirkulär ekonomi när det gäller varor och
tjänster. Kretsloppen ska vara resurseffektiva och fria från farliga ämnen.
Uppdrag/mål:
Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid
investeringar och upphandlingar.
Inriktning: Vi ska genomföra Hälsoekonomiska beräkningar i större omfattning i samband
med verksamhetsplanering och förändringar av verksamheten jämfört med 2015.
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Uppdrag/mål:
Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i
organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av
verksamheten
Aktiviteter

Beskrivning

Hållbar utvecklingsprogram och målen i Agenda
2030 ska genomsyra hela verksamheten

Framgångsfaktorer:

Vi är socialt hållbara
Som en socialt hållbar organisation agerar och samverkar vi med vår omvärld på ett sådant
sätt att vi har en positiv påverkan för människor, både i vår närhet och på andra håll i världen
Uppdrag/mål:
Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom
organisationen.
Det innebär till exempel att vi arbetar med vision, värderingar, mål, policyer och riktlinjer, att
det finns en ”vi-känsla” i organisationen och goda och stödjande relationer med
samarbetspartners och mellan olika enheter och nivåer.
Inriktning:
Vi ska öka kunskapen om social hållbarhet bland våra politiker, chefer och medarbetare.
All utveckling i enlighet med länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) ska genomföras på
ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
Vår värdegrund ska aktualiseras i samband med arbetsplatsträffar och i det dagliga arbetet för
att stärka dess roll i det dagliga arbetet.
Aktiviteter

Beskrivning

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus på vad
medarbetare kan göra

Vad medarbetarna kan göra för att bidra till ett mer
hållbart samhälle. Utbildningen kommer genomföras
som webb-utbildning med samtliga anställda.

Uppdrag/mål:
Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbete i enlighet med program för hållbar utveckling
- social hållbarhet både avseende dem vi är till för
och medarbetare.
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Uppdrag/mål:
Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen ska präglas av likabehandling med samma
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder.
Inriktning:
Jämlikhet och likabehandling; våra verksamheter och arbetsplatser ska präglas av mångfald
och bedrivas normmedvetet och på ett sätt som motverkar all diskriminering, trakasserier och
repressalier.
Aktiviteter

Beskrivning

Webb och informationsmaterial ska granskas årligen
- mångfald och tillgänglighet

Årlig granskning och vid behov revidera så att
innehållet speglar samhällets mångfald samt är
tillgängligt för alla.

Återkommande kompetensutveckling i jämlikhet,
jämställdhet, mångfald och likabehandling

Återkommande kompetensutveckling i jämlikhet,
jämställdhet, mångfald och likabehandling,
normmedvetet förhållningssätt ska göras för chefer
och skyddsombud liksom för politiker.

Arbetar med CEMR-deklarationen

Region Jönköpings län arbetar med CEMRdeklarationen för jämställdhet med de mål och
aktiviteter som anges i handlingsplanen daterad
2014-10-09.

Alla politiska beslut prövas mot barnkonventionen.

Uppdrag/mål:
Integration
Integration; verksamheten och arbetsplatsen främjar aktivt integration inom ramen för
strategier, planer, program och dylikt. Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet,
jämställdhet och ett normmedvetet förhållningssätt och bemötande.
Inriktning:
Våra arbetsplatser och verksamheter ska präglas av ett bra bemötande. Ett bra bemötande
bygger på ett humanistiskt och normmedvetet synsätt, respekt och allas lika värde.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbete i enlighet med program för hållbar
utveckling- social hållbarhet

Framgångsfaktorer:

Vi bidrar till en sund livsmiljö
En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljö- och
hälsoeffekter. Verksamheterna bidrar till en frisk befolkning genom ett framgångsrikt arbete
med folkhälsan
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Uppdrag/mål:
Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
Kunskapen om läkemedelsanvändning i vår organisation är god när det gäller hälsoeffekter,
miljöpåverkan och social påverkan, både här i länet där det används och där läkemedel
produceras.
Inriktning
Vi samarbetar med sydöstra sjukvårdsregionen i läkemedelsfrågor som följer den nationella
läkemedelsstrategin och innebär att:
a. Vi ska använda modeller för tillgänglighet och ansvarsfull användning av både ny och
gammal antibiotika
b. Vi ska arbeta för att hänsyn tas till miljö och sociala villkor vid produktion och användning
av läkemedel.
c. Miljöbedömning ska användas vid förskrivning av läkemedel.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Förskrivning av antibiotika i
öppenvården

År

260 recept/1000 invånare

Strategiska mål:

Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats
Uppdrag/mål:
Förbättrings- och utvecklingsarbete, utveckling av processer och arbetssätt.
Vi fortsätter vårt intensiva förbättrings- och utvecklingsarbete, genom en kontinuerlig
utveckling av processer och arbetssätt.
Aktiviteter Regionledningskontoret

Beskrivning

Allt arbete bedrivs så att samverkansmöjligheter tas
till vara.

Inom Regionledningskontor bildas team vid behov.
Projektform används för tillfälliga och
tidsbegränsade arbeten.

Mer tid till patienterna och rätt använd kompetens

Utveckling av vårdinformationen för att förbättra
processen och minska dubbelarbete. Säkra att
Cosmics alla funktioner nyttjas på ett optimalt sätt

Uppdrag/mål:
Utveckling av Region Jönköpings läns webplats och intranät
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla Region Jönköpings läns intranät och
vårdgivarwebb

Det är stort omfattande arbete som inkluderar hela
organisationen och som kommer att pågå under hela
2019.
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Uppdrag/mål:
Jämförelser med riket samt utvalda landsting/regioner avseende kostnad per
invånare inom olika verksamheter.
All verksamhet ska skapa värde och Region Jönköpings läns mål ska nås med lägsta möjliga
resursinsats.
Aktiviteter

Beskrivning

Följa upp nyckeltal med fokus på kr/invånare samt
produktion via databasen Kolada.
Fortsätta arbetet med införande av KPP (kostnad per
patientkontakt) i fler områden inom hälso- och
sjukvården. Stödja arbetet med resultatet av KPP.

Uppdrag/mål:
Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse
Med kommunikation som strategiskt verktyg arbetar vi tillsammans för att förverkliga Region
Jönköpings läns strategiska mål och visionen om ett bra liv i en attraktiv region.
Aktiviteter

Beskrivning

Kommunikation för ökad kunskap, insyn och
delaktighet.

Vår kommunikation ska vara målgruppsanpassad och
tillgänglig och Region Jönköpings län ska uppfattas
som en kommunikativ organisation.
Kommunikationen ska öka invånarnas kunskap om
Region Jönköpings län och ge möjlighet till insyn och
delaktighet

Utveckling av ledarnas kommunikativa förmågor

Medarbetarna ska uppleva att cheferna är
kommunikativa; att de engagerar och involverar
medarbetarna och att de får rätt information i rätt
tid genom ett känt kommunikationssystem som de
känner sig trygga med.

Arbeta för att medarbetarna aktivt ska söka
information

Alla medarbetare har ett eget ansvar att söka upp
och ta del av information som är relevant för
verksamheten, men också att dela med sig och
underlätta för andra att göra ett bra jobb.

Uppdrag/mål:
Digitalisering av arbetsprocesser
Att digitalisera arbetsprocesser och utveckla enkla och användbara tjänster är avgörande för
att kunna möta de förväntningar som såväl invånare som medarbetare har på effektiva, säkra
och moderna arbetssätt och på servicenivåer.
Aktiviteter

Beskrivning

Översyn av processer som går att automatisera

Exempelvis inom telefoni, lönehantering, första
linjens vård.
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Uppdrag/mål:
Arbete med informationssäkerhet med fokus på ny dataskyddsförordning (GDPR).
Systematiskt arbete med informationssäkerhet för att skydda informationen. Från maj 2018
gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR), vilket ställer nya och högre krav på
informationssäkerheten.
Aktiviteter

Beskrivning

Införande och spridning av kunskap kring GDPR
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Perspektiv:

Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

Lärande i vardagen
För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patienter, närstående och
brukarorganisationer liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare.
Uppdrag/mål:
Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden
Värdegrund, motivation, idéer, och genomförandekraft är viktiga aspekter för att hälso- och
sjukvården ska utvecklas så att verksamheterna åstadkommer bästa möjliga resultat till lägsta
kostnad varje gång.
Uppdrag/mål:
Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården
Forskning, utbildning och utveckling (FoUU) för hälso- och sjukvård är centrala delar i en
kunskapsorganisation och Region Jönköping län har därför sedan lång tid stimulerat och
finansierat klinisk forskning, koordinerat undervisningsuppdrag och skapat stödresurser till
kunskapsbaserad vård som till exempel biblioteksverksamhet.
Under 2019 kommer de första studenterna i den nya decentraliserade läkarutbildningen till
Jönköping. Jönköping blir då en av fyra huvudstudieorter vid Läkarprogrammet i Linköping.
Dessutom fortsätter arbetet med att stärka och vidareutveckla universitetssjukvården. Arbete
pågår att bygga upp universitetssjukvårdsenheter och några sådana enheter planeras under
2019 i Region Jönköpings län.
Framgångsfaktorer:

Lärande och innovation
Uppdrag/mål:
Skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet
Grundläggande i chef- och ledarskap är att för bästa möjliga verksamhet utifrån behov skapa
förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet. Därför engageras alla medarbetare i
lärande och systematiskt förbättringsarbete inom sina verksamhetsnära arbetslag/mikrosystem
och i att förnya sina arbetsprocesser och sin egen kompetens. Förnyelse och innovationer
uppmärksammas särskilt. Patienters och invånares kompetens och synpunkter blir allt
viktigare delar i utvecklingsarbetet.
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Framgångsfaktorer:

Forskning och utveckling
Uppdrag/mål:
Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård
Stärka profilområdena för klinisk forskning genom att tydliggöra kopplingen till
verksamhetsområden och andra forskningsstrukturer i Region Jönköpings län.
Strategiska satsningar på forskning inom området kvalitet, säkerhet och värdeskapande samt
förstärka kliniska vardagsnära forskning inom primärvården.
Aktiviteter

Beskrivning

Verksamhetsförlagd utbildning

I Region Jönköpings län pågår i samarbete med flera
lärosäten verksamhetsförlagd utbildning för 18
vårdsprofessioner. Futurum koordinerar och stödjer
detta utbildningsuppdrag. En verksamhetsförlagd
utbildning av god kvalitet är en central komponent i
utbildningen av framtidens medarbetare i Region
Jönköpings län.

Studierektorsorganisation

Vidareutbildning från legitimerad läkare till
specialistläkare är ett viktigt för att bygga upp rätt
läkarkompetens i Region Jönköpings län. Futurum
ansvarar, koordinerar och kvalitetssäkrar denna
vidareutbildning.

Klinisk prövningsenhet

I Region Jönköpings län pågår en rad kliniska
prövningar av läkemedel och medicintekniska
produkter. Denna verksamhet stöds och koordineras
av den kliniska prövningsenheten som är organiserad
under Futurum. Prövningseneheten är av den
sjukvårdsregionala stödstrukturen Forum Sydost
som i sin tur är en del av det nationella nätverket
Kliniska Studier Sverige.

Skapa en ledningsstruktur för samverkan mellan
Region Jönköpings län, Jönköping University (JU) och
Linköpings Universitet (LiU)

Övergripande JU-Region Jönköpings län har
ledningsråd etablerats. Arbetsgrupp bildats där
förslag på övergripande avtal och underavtal
utarbetas. Avtalen skall reglera de
samarbetsområden som Region Jönköpings län-JU
har.

AT-organisationen

AT-organisationen överflyttas från de tre medicinska
områden till Futurum. AT-chef, sektionschefer och
AT läkare blir anställda på Futurum som också
ansvara för studierektorsfunktionen och att
lärandeinnehållet är adekvat. Planering av BT
påbörjas under 2019.

Uppdrag/mål:
Decentraliserad läkarutbildning
Aktiviteter

Beskrivning

Decentraliserad läkarutbildning i samverkan i
sydöstra sjukvårdsregionen.

Från januari 2019 blir Jönköping en av fyra
huvudstudieorter vid läkarprogrammet LiU. Antal
studenter kommer inledningsvis att vara cirka 30 per
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Aktiviteter

Beskrivning
termin. Utbildningen genomförs av LiU i samverkan
med Region Jönköpings län och Futurum. För att
kunna planera genomförande krävs planering av
lokaler, lärare, handledningsutbildning,
interprofessionella moment, färdighetsträning,
bibliotek, IT-stöd, koordinering av VFU.

Utveckling av universitetssjukvård inom RJL kopplat
till RALF avtalet

Regionalt ALF avtal.

Uppdrag/mål:
Inom forskning och utvecklingssektorn ska Sydöstra sjukvårdsregionen ta fram en
Life Science-strategi samt att arbetet påbörjas nästkommande år och omfattas av
ett antal vetenskapsgrenar såsom bland annat medicin- och bioteknik och
hälsovård
Uppdrag/mål:
Aktiv aktör för införandet av välfärdsteknik och genomföra detta i samverkan med
kommunerna och andra aktörer.
Framgångsfaktorer:

Vi arbetar med ständiga förbättringar
Uppdrag/mål:
Aktiviteter

Beskrivning

Införa gemensamma strategier för
kompetensutveckling i förbättringskunskap och
projektledning samt uppmuntra och stödja
förbättringar och innovationer.

Ständiga förbättringar är en grundläggande
värdering och del i alla medarbetares introduktion
och arbete.
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Perspektiv:

Medarbetare
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Uppdrag/mål:
Försörjning av vårdpersonal
Det behövs fler utbildningsplatser vid högskolan men också ett fördjupat samarbete mellan
högskolan och Region Jönköpings län. Kraftsamla för att omvårdnadsprogrammet ska svara
upp mot sjukvårdens behov och för att klara rekryteringen av undersköterskor, skötare och
andra yrkeskategorier.
Uppdrag/mål:
Attrahera och rekrytera
Att stärka arbetsgivarvarumärket genom stolta medarbetare och goda ambassadörer är en
central strategi för att bli en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att vara tydliga med vad vi
står för och att agera som en enhetlig arbetsgivare gentemot nuvarande och blivande
medarbetare. Rekryteringsarbetet ska genomföras professionellt och kvalitativt utifrån vår
kompetensbaserade rekryteringsmodell och ska leda till att den kandidat som bäst stämmer
överens med kravprofilen anställs.
Uppdrag/mål:
Delaktiga och kompetenta medarbetare
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens
framgång. Verksamhetens kompetenskartläggning, regelbundna medarbetarsamtal och
individuella kompetensutvecklingsplaner ligger till grund för att utveckla och tillföra
kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som verksamheten i sin helhet. En
välfungerande lönebildning är en viktig förutsättning och ska stimulera till ökat engagemang
och utveckling av verksamhetens produktivitet och kvalitet.
Mätetal Regionledningskontoret

Periodicitet

Målvärde 2019

Medarbetarsamtal

Månad

90%

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90%

Aktiviteter Regionledningskontoret

Beskrivning

Kompetensplan

Arbete med kompetensplanering och
kompetensutveckling på så väl övergripande,
avdelning och individuell nivå.
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Aktiviteter Regionledningskontoret

Beskrivning

Regiongemensamma aktiviteter
Fortsatt kompetensutveckling

Systematisk värdering av kompetensbehov kopplat
till verksamheten.
Kompetensbaserad rekrytering

Utreda tjänstgöring nattetid, kvällar och helger

För att klara av att bedriva en högkvalitativ hälsooch sjukvård dygnet runt behövs en större
grundbemanning av personal. För att kunna öka
grundbemanningen och öka arbetsplatsernas
attraktivitet behövs särskilda insatser. Arbetsbördan
som krävs för att klara tjänstgöringen under nattetid
samt kvällar och helger behöver ses över.

Utveckla Nässjö utbildningscentrum

Utveckla Nässjö utbildningscentrum för att
introducera även läkare från EU-länder som
rekryterats till sjukhusen till svensk sjukvård.

Uppföljning av fördelning av utbildningsanställningar
för sjuksköterskor.

Region Jönköpings län erbjuder sedan tidigare
förmånen att genom högskolestudier vidareutbilda
sig till specialistsjuksköterska med bibehållen
grundlön.

Utreda utökat behov av karriärtjänster

Den pågående satsningen på karriärtjänster för
yrkesskickliga sjuksköterskor fortsätter och kommer
att utökas under planperioden.

Utreda äldre medarbetares möjlighet att fortsätta
arbete

För att så bra som möjligt ta vara på de äldre
medarbetarnas kompetens ska deras möjligheter
och förutsättningar att fortsätta arbeta ses över.

Uppdrag/mål:
Arbetssätt och rätt använd kompetens
Arbetet med att använda rätt kompetens är centralt på varje nivå och del i organisationen. En
ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens kompetens
och där de gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet.
Uppdrag/mål:
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande
insatser för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet är att vara en attraktiv
arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö präglad av hälsa och säkerhet där
medarbetarna upplever delaktighet, engagemang och arbetsglädje.
Mätetal Regionledningskontoret

Periodicitet

Personalhälsa - sjukfrånvaro

Månad

Målvärde 2019

Aktiviteter Regionledningskontoret

Beskrivning

Hälsofrämjande arbetet och minskad sjukfrånvaro

Inom Regionledningskontoret fortsätter
hälsofrämjande arbete och arbete med
rehabilitering för minskad sjukfrånvaro.

Regiongemensamma aktiviteter
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Aktiviteter Regionledningskontoret

Beskrivning

Sjukfrånvaron ska minska

Ambitionen för 2019 är att behålla den låga nivån på
sjukfrånvaron och om möjligt minska den ytterligare.
Aktivt arbete med rehabiliteringsprocessen
fortsätter.
Under året fortsätter arbetet med Hälsofrämjande
arbetsplatser.

Uppdrag/mål:
Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av
likabehandling
Inom Region Jönköpings län råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, repressalier
och kränkande särbehandling. Regionen ska fortsätta arbeta aktivt för att skapa goda och lika
förutsättningar för alla medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder.
De aktiva åtgärderna för att förebygga diskriminering och främja likabehandling (lika
rättigheter och möjligheter) omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor,
rekrytering, utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena arbete med
föräldraskap. Arbetet ska ingå som en del i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet.
Arbete för likabehandling stärker bilden av regionen som en attraktiv arbetsgivare.
Uppdrag/mål:
Ett stärkt chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande
värderingar och är en nyckel till en attraktiv arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska
chefen verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling,
arbetstillfredsställelse och leda det systematiska förbättringsarbetet. Ett fokusområde under
året är att stärka chefer i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt arbete med utveckling och stöd till chefer
och blivande chefer genom anpassade chefs- och
ledarprogram, nätverk för engagerat ledarskap,
verktyg för chefers kommunikation samt stöd i
vardagen.

Vi har många olika former för utveckling och stöd för
chefer där grundläggande värderingar, verktyg i
chefs- och ledarskap samt mötesplatser är viktiga
delar.

Översyn av chefers förväntningar och förutsättningar

Under planperioden kommer en översyn av
förväntningar och förutsättningar för chefer och av
regionens befintliga program och utbildningsinsatser
att genomföras.

Uppdrag/mål:
Pröva arbetstidsmodeller i projektform
Region Jönköpings län ska i nära samarbete med personalen och fackliga organisationer pröva
olika arbetstidsmodeller i projektform.
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Uppdrag/mål:
Kartläggning av löneläget
För att Region Jönköpings län ska bli en attraktivare arbetsgivare ska löneläget inom vissa
yrkesgrupper och verksamheter där rekryteringen är särskilt svår ses över. Kommande
kartläggning av löneläget ska vara en del i en handlingsplan för att göra riktade lönesatsningar
inom vissa yrkesgrupper.
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Perspektiv:

Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
För att uppnå visionen För ett bra liv i ett attraktivt län krävs god hushållning. Det innebär att
verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som
långsiktigt garanterar verksamheten.
Uppdrag/mål:
Handlingsplan för ekonomi i balans
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal Regionledningskontoret

Periodicitet

Målvärde 2019

Ekonomi i balans

Månad

0 tkr

Prognos

Tertial

0 tkr

Aktiviteter

Beskrivning

Vid obalans i ekonomin upprättas handlingsplan

Budgetavvikelse följs upp varje månad. Vid en
negativ avvikelse ska en handlingsplan upprättas.
Regionledningskontoret följer samtliga
verksamhetsområden och rapporterar löpande till
nämnder och styrelse.

Uppdrag/mål:
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Kostnad per patient (KPP) har införts som ett viktigt stöd för en kostnadseffektiv verksamhet.
Andra viktiga utvecklingsområden som stödjer en kostnadseffektiv verksamhet är Kapacitetsoch produktionsstyrning (KPS) och Rätt använd kompetens (RAK).
Uppdrag/mål:
Regionsjukvård, rikssjukvård och EU-vård
I de fall specialistsjukvården är högspecialiserad sker remittering till regionsjukvård, i första
hand vid Universitetssjukhuset i Linköping eller till rikssjukvård vid annat sjukhus för
högspecialiserad vård i Sverige. Det är ett antal faktorer som kommer att påverka
kostnadsutvecklingen inom regionsjukvården. Region Jönköpings läns kostnader för planerad
EU-vård har ökat då antalet patienter som ansöker om detta blir allt fler
Aktiviteter

Beskrivning

Se över den ekonomiska styrmodellen för köpt och
såld vård

Idag redovisas såväl intäkter som kostnader för
utomlänsvård centralt inom FS nämnden. Det finns
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Aktiviteter

Beskrivning
för- och nackdelar med denna modell vilka behöver
belysas. Samtidigt finns för- och nackdelar med en
modell där intäkts- och kostnadsansvar finns utlagt i
verksamhetsområdenas budget.

Uppdrag/mål:
Översyn av ersättningssystemet inom vårdval primärvård
Under 2019 görs en översyn av ersättningssystemet inom vårdval primärvård för att på ett
bättre sätt ersätta vårdcentralerna för kroniskt sjuka patienter.
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Regional utveckling
Det regionala ledarskapet behöver stärkas i samverkan med kommunerna och andra aktörer
som företräder olika delar av samhället. Tillsammans ska vi skapa bättre förutsättningar för
regional utveckling. En utveckling som är långsiktigt hållbar både socialt, miljömässigt och
ekonomiskt. Arbetet med en gemensam översikts- och strukturplan ska utgöra grund för
framtida samhällsplaneringen av byggnation, infrastruktur och trafik. En plan som också
omfattar riksintressen och ändliga resurser som åkermark och dricksvatten.
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande
för att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med
kompetens, som driver företag och investerar. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att
kombinera bra boende med arbete, service, omsorg och fritid. Vårt län ska erbjuda bra
möjligheter till att bo, verka och ta del av samhällets tjänster i hela länet. Att människor har
ett arbete de trivs och utvecklas med, en rik och varierad fritid och ett socialt sammanhang
som möjliggör växande är de starkaste förebyggande och hälsofrämjande faktorerna ett
samhälle kan erbjuda. Kulturen och föreningslivet är viktiga delar i delar i denna helhet.
Utmaningar ska vändas till möjligheter och styrkor. Genom att skapa bra förutsättningar för
samverkan mellan utbildning, arbetsmarknad och näringsliv kan kompetensförsörjningen
stärkas och bidra till näringslivets utveckling. Region Jönköpings län ska arbeta för att antalet
utbildningsplatser ökar på Jönköping University och inom yrkeshögskolan
I länet finns många små och medelstora företag inom både tillverkningsindustrin och övriga
branscher. Det finns en stark entreprenörsanda. För att behålla traditionen med
entreprenörskap och nyföretagande ska förutsättningarna att nå framgång med innovativa
idéer förbättras. Vi behöver ta tillvara nya affärsmöjligheter och stödja utvecklingen i växande
näringar som t.ex. besöksnäringen och andra branscher. Region Jönköpings län ska vara
pådrivande i arbetet med att nå de nationella målen för utbyggnad av bredband så att man i
hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter
Särskild uppmärksamhet ska riktas på landsbygdens utveckling. Beslutade livsmedels- och
skogsstrategier är viktiga delar i den utvecklingen.
Länets strategiska läge i Sverige gör den till en attraktiv mötesplats och logistikcentrum
Fortsatta satsningar på infrastrukturen behövs såväl på järnvägs- som vägsidan. Andelen som
reser med kollektivtrafiken ska öka.
Region Jönköpings län ska vara en aktiv part i arbetet med att förverkliga planerna på nya
stambanor som binder samman regionen med kringliggande regioner och storstadsområden.

Aktiviteter
Utveckling av arbetsformer och organisering av det
strategiska arbetet med regional utveckling inom
avdelningen. Samverkan inom
regionledningskontoret, inom regionen och med
samarbetspartners i och utanför länet utvecklas
vidare.

Beskrivning
Förstärkning av resurser för arbete med regional
utveckling görs från 2019. Chefer med ansvar för olika
områden kommer att anställas och nya lokaler kommer
att förhyras.
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Prioriteringar:

Innovation och företagande
Region Jönköpings län strävar efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela länet,
utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer, jämställdhet, integration och mångfald, en miljödriven
näringslivsutveckling samt ökad konkurrenskraft för landsbygdsföretag.
Indikatorer
Ökat företagande bland kvinnor och utrikes födda.
Ökat antal nya företag per 1000 invånare
Förbättrat företagsklimat i länet

Prioriterade uppdrag
Fokuserad satsning på länets framtida strategi för smart specialisering
Aktivt stödja utvecklingen mot smart industri och affärsdriven miljöutveckling
Skapa ett samlat ledningssystem för styrning, ledning och samordning av det regionala tillväxtuppdraget
Utveckling av förnybara energikällor
Perspektivet en jämställd regional tillväxt ska prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att
skapa ett jämställt län på alla områden
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Prioriteringar:

Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Region Jönköpings län verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och bidra i ett tillgängligt,
sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald;
vara en del av det framväxande e-samhället; utveckla tillgänglighet, implementering av offentliga
digitala tjänster, ett ökat serviceutbud på landsbygden; främja utvecklingen av koldioxidsnåla,
energieffektiva infrastrukturer och transporter, samt förbättra förutsättningarna för turism, rekreation,
kultur och fritid
Indikatorer
Klimatutsläppen från fossilbränsle i Jönköpings län minskar
Andelen nöjda resenärer med kollektivtrafiken ökar i hela länet
Deltagandet i kulturlivet ökar i hela länet
Länsbefolkningen ökar
Länet når det nationella bredbandsmålet 2020

Prioriterade uppdrag
Förberedelserna inför nästa nationella- och regionala transportplan påbörjas under 2019.
Fossilfritt flyg
Ökad kommunal samverkan för bostadsbyggandet i länet.
Gemensam översiktsplan och strukturplan för länet.
Nå målen för bredbands- och digitaliseringsstrategin.
Stärka den sociala ekonomin för att skapa ett hållbart samhälle och förbättrade förutsättningar för tillväxt och
utveckling i hela länet

Aktiviteter

Beskrivning

Region Jönköpings län ska ta fram en regional
cykelstrategi som en del av kommande regionala
transportplanen år 2018-2029

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan

238

40(42)

Prioriteringar:

Kompetensförsörjning
Region Jönköpings län bidrar till att alla människor kan säkra sin egen försörjning genom ett arbete,
en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad sysselsättning, stärka kopplingen mellan
utbildning och arbetsliv samt till att matchningen på arbetsmarknaden i länet stärks.
Indikatorer
Höjd formell utbildningsnivå i länet
Sänkt långtidsarbetslöshet
Sjunkande ohälsotal

Prioriterade uppdrag
Verka för en utveckling av arbetsmiljön på länets arbetsplatser
Bredda utbudet på länets lärcentra
Förstärka och förbättra olika stöd till länets branscher och företag
Vara pådrivande i arbetet med omlokalisering av myndigheter till länet

Prioriteringar:

Internationellt samarbete
Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande innovationssystemet, bidrar till hållbara
transporter, främjar anpassningen till energi-, miljö- och klimatutmaningen, utvecklar strategiska
samarbeten och partnerskap i Sverige och andra länder för en hållbar utveckling på en global
marknad.
Prioriterade uppdrag
Antalet direktinvesteringar ökar
Andelen exporterande företag ökar

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan
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Prioriteringar:

Verktyg för regional utveckling
Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet genom en strategisk
samordning av länets kommuner, näringsliv och civilsamhälle, ökad samverkan nationellt såväl som
internationellt, ett stärkt analysarbete, strategiska satsningar inom målområdena samt riktade
projektutlysningar.
Indikatorer
Ett ledningssystem för strategisk samordning etableras
Analysarbetet utvecklas
Riktade projektutlysningar genomförs

Aktiviteter

Beskrivning

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder och
mätningar avseende projektmedel och andra
stödformer

I syfte att främja hållbar utveckling kring miljö,
integration, mångfald, folkhälsa och jämställdhetsoch jämlikhetsperspektiv ska vi förtydliga och ta
fram kriterier, metoder och mätningar avseende
projektmedel och andra stödformer som vi bidrar
med inom regional utveckling.

Stötta länets näringsliv i insatser riktade mot
hållbarhet

Vi ska stötta länets näringsliv i insatser riktade mot
hållbarhet och Corporate Social Responsibility (CSR)
– företags samhällsansvar, bland annat genom
affärsutvecklingscheckar.

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 1-16
Tid:

2019-01-08, kl. 08:30-12:45

Plats:

Rachel De Bassos tjänsterum, Regionens hus

§7

Intern kontrollplan 2019
Diarienummer: RJL2018/3253
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Fastställa intern kontrollplan för 2019.
Sammanfattning
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna
årligen fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från
den regionövergripande planen som fastställs av regionstyrelsen.
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan
för 2019.
Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2018-12-18
 Intern kontrollplan 2019
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 1-16
Tid:

2019-01-08, kl. 08:30-12:45

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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MISSIV
2018-12-18

RJL 2018/3253

Förvaltningsnamn
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Intern kontrollplan 2019
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 fastställer intern kontrollplan för 2019.

Sammanfattning
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna årligen
fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från den regionövergripande
planen som fastställs av regionstyrelsen. Regionledningskontoret redovisar förslag
till intern kontrollplan för 2019.

Information i ärendet
Reglementet för intern styrning och kontroll syftar till att säkerställa att Region
Jönköpings län upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.
Reglementet anger att den interna kontrollen ska utgå ifrån en riskanalys samt att
en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta ska göras. Reglementet
anger vidare tider och innehåll för interna kontrollplaner.
Regionstyrelsen fastställer inför varje nytt budgetår en regionövergripande
kontrollplan. Nämnderna ansvarar för att det finns en god intern kontroll inom de
områden man ansvarar för. Nämndernas internkontrollplaner utgörs i första hand
av den regionövergripande kontrollplanen som fastställts av regionstyrelsen. Om
nämnderna gör bedömningen att ytterligare kontrollmoment behövs ska egna
kontrollmoment vid sidan av den regionövergripande kontrollplanen fastställas.
Förslaget till nämndens interna kontrollplan för 2019 utgörs av den
regionövergripande planen och framgår av bilaga.

Beslutsunderlag



Missiv daterat 2018-12-18
Intern kontrollplan 2019
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MISSIV
2018-12-18

Beslut skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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RJL 2018/3253

1

2018-12-18

RLJ 2018/3253

Regionledningskontoret

Intern kontrollplan 2019
Syfte
Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom
uppföljningssystem kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och
riktlinjer för en god hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig
och kostnadseffektiv. Intern styrning och kontroll bedrivs utifrån två
inriktningar:
1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras att:



tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige och
styrelse/nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av verksamhetsmål
och ekonomiska ramar
verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till
jämförbara organisationer i omvärlden

2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som arbetet
bedrivs på säkrar:






följsamhet till lagar, riktlinjer och policys
rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten
skydd mot förluster eller förstörelse av Region Jönköpings läns tillgångar
upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa
ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

För 2019 har en regionövergripande kontrollplan med kontrollmoment tagits fram
utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Detta innebär att sannolikheten för att
brister och fel förekommer inom ett visst område har bedömts och sedan avvägts
mot de konsekvenser som kan bli följden av eventuella brister. I detta arbete har
representanter för de olika verksamhetsområdena medverkat. Flera av
kontrollmomenten berör samtliga verksamhetsområden, medan några av
momenten är inriktade på vissa delar av verksamheten.
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Regionövergripande kontrollplan för 2019

1

Kontrollmoment

Syfte/frågeställning

Metod/underlag

Berörda verksamhetsområden

Verksamhetsbidrag av
fast karaktär.

Hur sker beslut och
uppföljning av de bidrag
av fast karaktär som
utbetalas av Region
Jönköpings län?
Vilka krav ställs på
mottagande
organisationer?

Kontroller görs av bidrag till de
organisationer som inte tidigare
granskats av revisionen eller via
internt kontrollmoment (t ex
Smålands Turism, Almi, Science
Park)

Regionledningskontoret
samt Utbildning och
kultur.

(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)
(Skydd mot förluster)

2

Avgångssamtal.
(Följsamhet till
riktlinjer och policys)

Genomförs avgångssamtal
med personer som avslutat
sin anställning?

(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)

3

Köpt riks- och
regionsjukvård.
(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)

4

(Följsamhet till
riktlinjer och policys)
(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)

Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen).
Rapport lämnas senast 28 feb 2019.
Frågeställning till berörda chefer
där det varit personalavgångar
under 2018. Listor med avslutade
anställningar tas fram som underlag.

Samtliga
verksamhetsområden.

Lindrig/
sannolik.

Regionledningskontoret
och
verksamhetsområden
som bedriver sjukvård.

Allvarlig/
möjlig.

Samtliga
verksamhetsområden.

Kännbar/
sannolik.

Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret i
samverkan med berörda HRkonsulter.

Finns det tillräckliga
rutiner för att säkra kedjan
remittering – betalning –
uppföljning?

Rapport lämnas senast 29 mars
2019.
Genomgång av befintliga rutiner
samt stickprovskontroller.
Intervjuer med berörda
handläggare. Avstämning av mot
gällande avtal.
Kontrollmomentet leds av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen).

(Rättvisande och
tillförlitlig
redovisning)
(Skydd mot förluster)
Bisyssla

Väsentlighetoch
riskbedömning
Kännbar/
möjlig.

Finns det följsamhet
avseende riktlinjer och
rutiner för bisyssla?
Kontrollmomentet är en
följd av rekommendation i
revisionsrapport.

Rapport lämnas senast 30 april
2019.
Utifrån ett slumpmässigt urval
kontrollera om fråga angående
bisyssla ställts vid nyanställningar
och vid medarbetarsamtal.
Kontroll av dokumentation och
sammanställningar.
Kontrollmomentet leds av
Regionledningskontoret
(ekonomavdelningen och HRfunktionen).
Rapport lämnas senast 31 maj 2019.
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5

Regionens konstverk.
(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)

Finns det tydliga riktlinjer
och rutiner för
inventeringar och annan
hantering av konsten? Hur
är följsamheten till
riktlinjer?

(Skydd mot förluster)
Finns det risk att konstverk
försvinner?

6

Försäkringsskydd.
(Skydd mot förluster
eller förstörelse av
regionens tillgångar)

Finns analyser/bedömning
av risker?
Finns försäkringsskydd i
rätt omfattning?

Intervjuer med berörda
handläggare. Genomgång av
tillgänglig dokumentation.

RLJ 2018/3253

Samtliga
verksamhetsområden
och särskilt Utbildning
och kultur.

Kännbar/
sannolik.

Regionledningskontoret.

Allvarlig/
mindre
sannolik.

Folktandvården.

Kännbar/möjlig.

Samtliga
verksamhetsområden.

Kännbar/mindre
sannolik.

Kontrollmomentet leds av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen) i samverkan
med Utbildning och kultur.
Rapport lämnas senast 30
september 2019.
Genomgång av gjorda
riskbedömningar samt gällande
rutiner. Intervju med berörda
handläggare.
Genomgång av försäkringsbrev och
andra handlingar som är relevanta i
sammanhanget.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret
(ekonomavdelningen).

7

Debiteringar inom
Folktandvården.

Skapar utförda
åtgärder/behandlingar rätt
debiteringar?

(Följsamhet till lagar,
riktlinjer och policys)
(Skydd mot förluster)

8

Förmånsbeskattning.
(Följsamhet till lagar,
riktlinjer och policys)

Rapport lämnas senast 31 oktober
2019.
Intervjuer med berörd personal
angående tillämpningen av
regelverk (urval av personer).
Eventuell komplettering sker via
stickprov av behandlingar.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen) i samverkan
med Folktandvårdens kansli.

Finns följsamhet mot
Skatteverkets regelverk?

Rapport lämnas senast 30 nov 2019.
Genomgång av berörda riktlinjer
och rutiner inom regionen.
Avstämning mot Skatteverkets
regelverk.
Stickprov på vissa händelser.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen i samverkan
med HR-funktionen).
Rapport lämnas senast 18 dec 2019.

Nämnderna ska vid behov besluta om egna kontrollmoment vid sidan av denna
regionövergripande kontrollplan.
Verksamhetsområdena kan komplettera regionövergripande och av nämnd beslutade
kontrollmoment med egna kontrollmoment inom verksamhetsområdet i den
omfattning som behövs för att upprätthålla en god intern kontroll.
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Uppföljning av regionövergripande kontrollplan 2019
Varje genomfört kontrollmoment redovisas efter hand till regiondirektören. Efter
första halvåret sker en delredovisning till nämnder och styrelse av genomförda
kontrollmoment. Slutredovisning av genomförda kontrollmoment för 2019
återredovisas till nämnder och styrelse i januari 2020.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 1-16
Tid:

2019-01-08, kl. 08:30-12:45

Plats:

Rachel De Bassos tjänsterum, Regionens hus

§8

Val till Höglandsborgsstiftelsen
Diarienummer: RJL2018/2492
Beslut
Presidiet
 Avvaktar med beslut till nämndens sammanträde.
Sammanfattning
Nämnden för folkhälsa och sjukvård har att förrätta val av en
ledamot och en ersättare till Höglandsborgsstiftelsen för perioden
2019-2022.
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Presidiet avvaktar med beslut till nämndens sammanträde.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 1-16
Tid:

2019-01-08, kl. 08:30-12:45

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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Val 2019-2022
Nämnd folkhälsa och sjukvård
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ERSÄTTARE PRESIDIUM NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD

2019-01-01-2022-12-31

Förslag från presidiet
Ersättare

Erik Wågman (S)
Linda Gerdin (BA)
Lisbeth Andersson (M)
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HÖGLANDSBORGSSTIFTELSEN
2019-01-01-2022-12-31

Ledamöter

Ersättare
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Val 2019-2022
Nämnd folkhälsa och sjukvård
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ERSÄTTARE PRESIDIUM NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD

2019-01-01-2022-12-31

Förslag från presidiet
Ersättare

Erik Wågman (S)
Linda Gerdin (BA)
Lisbeth Andersson (M)
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HÖGLANDSBORGSSTIFTELSEN
2019-01-01-2022-12-31

Ledamöter

Ersättare
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