KALLELSE

1(3)

Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Tid:

2019-12-10 kl. 13:00-16:30

Plats:

Regionens hus, sal A

Ärenden
1

Val av protokollsjusterare

2

Fastställande av dagordning

3

Föregående mötesprotokoll

4

Anmälan av informationshandlingar

4

5

Anmälan av delegationsbeslut

5

6

Inkomna remisser, promemorior och motioner

6

7

Anmälan av kurser och konferenser

7-8

Informationsärenden och aktuellt
8

Information om system och rutiner för material
inom länsförsörjning och sjukhusapotek

9

Aktuell information

10

Information om pågående arbetet gällande
disponering av vårdenheter hus D1,
Länssjukhuset Ryhov

11

Sammanställning ekonomi

12

Remissutgåva - regionalt trafikförsörjningsprogram

13

Motion - Borttagande av dolda nummer

9 - 14

14

Motion - Patientavgifter för språktolk

15 - 20

15

Frågor

16

Rapport från kurser och konferenser

17

Återrapportering från andra forum
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Tid:

2019-12-10 kl. 13:00-16:30

Beslutsärenden till regionfullmäktige
18

Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade
patienter

21 - 34

19

Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar

35 - 47

Beslutsärenden för nämnden
20

Verksamhetsplan 2020

48 - 230

21

Bidrag till länsorganisationer med folkhälsomål
i Jönköpings län år 2020

231 - 243

Övrigt
22

Internat den 25-26 februari 2020

23

Övriga frågor

Kallade
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)
Jimmy Ekström (L)
Sibylla Jämting (MP)
Elisabeth Töre (V)
Lisbeth Andersson (M)
Helena Elmqvist (SD)
Anita Winberg (SD)

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

Tjänstemän
Jane Ydman, t f regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och
sjukvårdsdirektör
Anette Peterson, hälso- och
sjukvårdsstrateg

Regionråd
Maria Frisk (KD)
Marcus Eskdahl (S)
Rachel De Basso (S)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
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Magnus Berndtzon (M)
Jonas Nilsson Bjurgren (S)
Linda Vestman (S)
Emma Evaldsson (KD)
Maria Sandberg (KD)
Razvan Nichitelea (C)
Ida Höglund (BA)
Sascha Carlsson (L)
Linus Perlerot (MP)
Bengt-Ove Eriksson (V)
Gunnel Svensson (M)
Mona Milton (SD)
Katja Ganekind (SD)
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3(3)

Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Tid:

2019-12-10 kl. 13:00-16:30

Kristina Bertov, chefscontroller
Nathalie Bijelic Eriksson,
nämndsekreterare
Personalrepresentanter
Birgitta Svensson, Kommunal
Fatmir Zogaj, Vårdförbundet
Josephine Garpsäter,
Naturvetarna
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Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Malin Wengholm (M)
Dan Sylvebo (M)
Samuel Godrén (SD)
Personalrepresentanter
Carina Sjögren, Kommunal

RJL 2019/3

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för FS – 2019-12-10
Ärendetyp

Ärenderubrik

Protokoll

Protokoll från Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens (SVN) presidium 2019-10-30
RJL 2019/1642 Stimulansåtgärder för bättre tillgänglighet, RS 2019-11-25 § 210
RJL 2019/222 Budgetjusteringar av nämndernas egna kostnader, RS 2019-11-25§ 212
RJL 2019/2536 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019:2 2019-10-24

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

RJL 2019/624 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. Klagomålet menar att
diagnosen av dennes närståendes hjärnblödning försenades. Anmälaren framför att flera vårdkontakter
togs men ingen tillsåg att den närstående fick den vård denne behövde.
RJL 2019/146 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, där anmälaren framför att
dennes skada i tummen hade kunnat upptäckas tidigare om läkaren kontrollerat skadan bättre vid
första eller andra besöket. Vidare framför anmälaren att remisser inte får glömmas bort.
RJL 2019/2234 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende vård och
behandling av anmälarens närstående.
RJL 2018/2767 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende anmälarens
uppfattning om fördröjd diagnos.
RJL 2019/2062 Tillsyn av elevhälsans och BUP:s samverkan vid utredning av barn och unga med
misstänkt neuropsykiatriskt funktionshinder.
RJL 2017/2932 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende anmälarens
uppfattning om bristande vård och behandling.
Nyinkomna IVO-ärenden 2019-11-01--2019-11-31.
Patientärenden: RJL 2019/2798 och RJL 2019/2676.

Cirkulär från SKL
Beslut från SKL
Övrigt
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RJL 2019/4

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för folkhälsa och sjukvård
2019-10-22 2019-11-29
Ärendetyp
FS 4.5.4
FS 4.5.4
FS 4.5.4
FS 4.5.4
FS 4.5.4
FS 4.5.4
FS 4.5.2

Ärenderubrik
Personuppgiftsincident
Personuppgiftsincident
Personuppgiftsincident
Personuppgiftsincident
Personuppgiftsincident
Personuppgiftsincident
Personuppgiftsbiträdesavtal med SKL avseende
aggregeringstjänsten Medrave.

Diarienummer
RJL 2019/2508
RJL 2019/2540
RJL 2019/2588
RJL 2019/2616
RJL 2019/2745
RJL 2019/2754
-
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Beslutsdatum
2019-10-22
2019-10-25
2019-11-01
2019-11-06
2019-11-15
2019-11-18
2019-11-29

Beslutsdelegat
Sofia Sund
Sofia Sund
Sofia Sund
Sofia Sund
Sofia Sund
Sofia Sund
Johan Kildén

Dokument
Utskriftsdatum: 2019-12-02
Diarieenhet:

Utskriven av:

Emma Lindqvist

Region Jönköpings län

Sekretess:

Visas ej

Beskrivning av sökning:

Inkomna remisser November 2019
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

Remiss - Program för trygghet och säkerhet
2019-2022

Lena Strand

2019-11-05

Räddningstjänsten Jönköpings kommun

Regionens åtagande

RJL 2019/2633

Remiss - Program för trygghet och säkerhet
2019-2022

REMISS

2019.12723

I

Svar senast 2020-01-29
2019.13242

I

Remiss - Screening för X-ALD för nyfödda
pojkar

Evelina Örn

2019-11-15

Socialstyrelsen

Regionens åtagande

RJL 2019/2753

Screening för X-ALD för nyfödda pojkar

REMISS

Svar senast 2020-02-28
2019.13280

I

Remiss - Målbild 2040 för Region Östergötlands Emil Hesse
engagemang i regional tågtrafik

2019-11-18

Region Östergötland

Regionens åtagande

RJL 2019/2763

Målbild 2040 för Region Östergötlands
engagemang i regional tågtrafik

REMISS

Svar senast 2020-02-28

Sidan 1 av 1
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Inbjudan

Nationella cancerstrategin 10 år
– nu tar vi sikte på 2030

Vi önskar dig varmt välkommen den 3
februari 2020 till en fullspäckad dag
med inspiration, kunskap och
erfarenhetsutbyte i Aula Medica på
Karolinska Institutet.
Tillsammans med moderator Kattis Ahlström
ska vi skapa en tillbaka- och framåtblickande
jubileumsdag. Vi ska sätta ljus på resultaten
från de tio åren med cancerstrategin och lyfta
fram vad som behöver göras framåt för att
cancervården ska bli än mer jämlik, tillgänglig och patientfokuserad.
Dagen inleds av socialminister Lena Hallengren och avslutas med
en prisutdelning där utmärkelsen Årets processledare och Årets
kontaktsjuksköterska i varje sjukvårdsregion överlämnas till de
som gjort särskilt avtryck genom sina insatser för cancervårdens
utveckling och sitt engagemang för patienter och närstående.
Arrangemanget är öppet för alla som är engagerade i utvecklingen
av cancervården i Sverige; vårdprofessioner, ledningar och
beslutsfattare i hälso- och sjukvården, patientföreträdare, patienter,
närstående, akademi, näringsliv, politik, myndigheter, medier och
andra organisationer.
Platserna är begränsade så anmäl dig redan nu till en myllrande
mötesplats med modererade diskussioner, intressanta föreläsningar, inspirerande framtidsspaningar, spännande dialogmöten,,
underhållning och festliga mingel!

Datum:
Tid:
Plats:
Kostnad:
Anmälan:

Måndag 3 februari 2020
10.00 – 19.00 (Registrering fr 09.00)
Aula Medica, Karolinska Institutet
Kostnadsfritt deltagande
Senast den 3 jan 2020. Anmälan bindande.
OBS: Avgift 700 kr vid uteblivet ej avbokat
deltagande samt avbokning efter 3 jan 2020.
ANMÄL DIG VIA DENNA LÄNK
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Foto: Cecilia Larsson-Lantz

RCC i samverkan och Socialdepartementet vill uppmärksamma att
nationella cancerstrategin fyllt 10 år.

Program
Moderator

Kattis Ahlström

09:00

Registrering

10:00

Program i Erling Persson-salen

12:00

Nätverkslunch

13:00

Parallella möten, föreläsningar, utställningar

15:00

Dagen fortsätter i Erling Persson-salen

16:30

Prisutdelning
Utmärkelser till Årets processledare och Årets
Kontaktsjuksköterskor

17:00 – 19.00 Mingel
Arbete med att ta fram detaljerat program pågår.
På jubileumsdagens hemsida kommer fortlöpande mer information
om programmet, talare m.m.

Nationella cancerstrategin 10 år på cancercentrum.se
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Plats:

Regionens hus, sal B

§137

Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport
På grund av nämndsammanträdets datum den 10 december
kommer inget resultat att finnas färdigt till nämnden.
Chefscontrollern kommer att göra en sammanställning av
det ekonomiska läget och redogöra för detta på
sammanträdet.



Information om pågående arbetet gällande disponering av
vårdenheter hus D1, Länssjukhuset Ryhov
Föredragande: Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk
vård, och Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård.



Motion - Borttagande av dolda nummer
Diarienummer: RJL 2019/1681



Motion - Patientavgifter för språktolk
Diarienummer: RJL 2019/1811

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Martin Nedergaard-Hansen
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 99-117
Tid:

2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§101

Informationsärenden


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. augusti 2019. Informationen läggs till
handlingarna.



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om
- Förändrade rutiner gällande osteoporosmottagningarna
- Status för antalet vårdplatser på länets sjukhus
- Förslag till disponering av vårdenheter i det nybyggda
hus D1 på Ryhov



Ordföranden informerar om att ärendet gällande den
regionala utvecklingsstrategin 2019-2035 återremitterades
på regionfullmäktiges sammanträde den 1 oktober. Utifrån
strategin, när den beslutats, ska ett antal handlingsplaner
med mätetal/indikatorer tas fram. Redan nu finns
möjlighet att se över relevanta mätetal/indikatorer
gällande hälsa.
Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag att vara
delaktiga i arbetet med att ta fram mätetal/indikatorer
gällande hälsa till framtida handlingsplaner utifrån den
regionala utvecklingsstrategin.



Motion - Borttagande av dolda nummer
Diarienummer: RJL 2019/1681
Information ges på nämndsammanträde under hösten.



Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Diarienummer: RJL 2019/1760
Information ges på nämndsammanträde under hösten.



Motion - Patientavgifter för språktolk
Diarienummer: RJL 2019/1811
Information ges på nämndsammanträde under hösten.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 99-117
Tid:

2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 24-30
Tid:

2019-08-14, kl 13.30-14.30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 30

Fördelning av inkomna motioner




Borttagande av dolda nummer – RJL 2019/1681
Förstärk den geriatriska vården i länet – RJL 2019/1760
Förstärk den geriatriska vården i länet – RJL 2019/1811

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Plats:

Regionens hus, sal B

§137

Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport
På grund av nämndsammanträdets datum den 10 december
kommer inget resultat att finnas färdigt till nämnden.
Chefscontrollern kommer att göra en sammanställning av
det ekonomiska läget och redogöra för detta på
sammanträdet.



Information om pågående arbetet gällande disponering av
vårdenheter hus D1, Länssjukhuset Ryhov
Föredragande: Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk
vård, och Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård.



Motion - Borttagande av dolda nummer
Diarienummer: RJL 2019/1681



Motion - Patientavgifter för språktolk
Diarienummer: RJL 2019/1811

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Martin Nedergaard-Hansen
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

16

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 99-117
Tid:

2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§101

Informationsärenden


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. augusti 2019. Informationen läggs till
handlingarna.



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om
- Förändrade rutiner gällande osteoporosmottagningarna
- Status för antalet vårdplatser på länets sjukhus
- Förslag till disponering av vårdenheter i det nybyggda
hus D1 på Ryhov



Ordföranden informerar om att ärendet gällande den
regionala utvecklingsstrategin 2019-2035 återremitterades
på regionfullmäktiges sammanträde den 1 oktober. Utifrån
strategin, när den beslutats, ska ett antal handlingsplaner
med mätetal/indikatorer tas fram. Redan nu finns
möjlighet att se över relevanta mätetal/indikatorer
gällande hälsa.
Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag att vara
delaktiga i arbetet med att ta fram mätetal/indikatorer
gällande hälsa till framtida handlingsplaner utifrån den
regionala utvecklingsstrategin.



Motion - Borttagande av dolda nummer
Diarienummer: RJL 2019/1681
Information ges på nämndsammanträde under hösten.



Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Diarienummer: RJL 2019/1760
Information ges på nämndsammanträde under hösten.



Motion - Patientavgifter för språktolk
Diarienummer: RJL 2019/1811
Information ges på nämndsammanträde under hösten.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 99-117
Tid:

2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 24-30
Tid:

2019-08-14, kl 13.30-14.30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 30

Fördelning av inkomna motioner




Borttagande av dolda nummer – RJL 2019/1681
Förstärk den geriatriska vården i länet – RJL 2019/1760
Förstärk den geriatriska vården i länet – RJL 2019/1811

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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MOTIONSSVAR
2019-11-29

1(2)

RJL 2019/588

Regionfullmäktige

Motionssvar - Avgiftsbefrielse för
tvångsvårdade patienter
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen med motiveringen att fastställande av vårdavgifter är en
del av budgetprocessen.

Sammanfattning
Agnetha Lundberg, Anita Winberg och Anne Karlsson, Sverigedemokraterna
föreslår i motionen Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter att:
• Region Jönköpings län ser över möjligheterna att införa avgiftsbefrielse
för tvångsvårdade patienter.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden avslå motionen med motiveringen att fastställande av
vårdavgifter är en del av budgetprocessen.

Information i ärendet
I motionen beskrivs att det inte är rimligt att vi tvingar svårt sjuka människor att
betala för den vård vi tvingar dem till och att avgiften i förlängningen riskerar att
leda till att de får problem i samhället samt att risken för återfall i brottlighet eller
nyinsjuknande är stor.
I Region Jönköpings län tas det ut en slutenvårdsavgift för all slutenvård om inget
annat beslut finns, oavsett om vården avser somatisk- eller psykiatrisk vård.
För dag 1-10 inom samma vårdtillfälle tas det ut en avgift på 100 kronor per
påbörjad vårddag, därefter tas det ut en avgift på 80 kronor per vårddag.
Avgiften hänvisar till kostnader för ”kost och logi”. Avgiften räknas ut med hjälp
av prisbasbelopp enligt 2 Kap. § 6 och 7 i Socialförsäkringsbalken. Avgiften man
kommer fram till är den högsta som får tas, sen får varje region ta beslut om en
lägre avgift om man vill det. Följaktligen så har alla regioner en slutenvårdsavgift
på100 kronor i ursprungsavgift, sedan finnas den en del regioner som har olika
slags ”rabatter” på grund av ålder, sjukbidrag, antal inläggningsdagar med mera.
I Region Jönköpings län tvångsvårdades år 2017 425 patienter och under 2018
tvångsvårdades 486 patienter i sluten psykiatrisk vård. Antal vårddygn var 8 064
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MOTIONSSVAR

2(2)

RJL 2019/588

respektive 10 203. Detta gav en intäkt på mellan 800 tusen kronor till 1 miljon
kronor.
I landet ser det lite olika ut. 12 regioner tar ut en slutenvårdsavgift för
tvångsvårdade (Jönköping, Gävleborg, Västerbotten, Skåne, Kronoberg, Gotland,
Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västernorrland, Västmanland och Örebro). 9
regioner har avgiftsfri tvångsvård (Blekinge - tar bort avgiften 1 jan 2020,
Norrbotten, Kalmar, Jämtland-Härjedalen, Östergötland, Halland, Västra
Götaland, Värmland och Stockholm).
Psykiatrin inom Region Jönköpings län anser att det är sjukvård även om det är
tvångsvård. Ska avgiften tas bort behöver det finnas klara kriterier kring
utformningen för att användas på rätt sätt. Inom rättspsykiatrin hade det
underlättat om Region Jönköpings län och Region Östergötland hade samma
beslut, då man har ett stort patientflöde till och från Vadstena. Region
Östergötland tar inte någon avgift och det gör att vissa patienter hellre är kvar i
Vadstena, eftersom de får betala när de flyttas över till Jönköping.
Sverige kommuner och landsting (SKL) har inga rekommendationer kring detta.
Det är självstyret som gäller och regionerna får själva fatta beslut om avgift eller
inte.

Beslutsunderlag











Motionssvar daterat 2019-11-29
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
Motionsunderlag daterat 2019-11-21
Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Plats:

Regionens hus, sal B

§142

Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade
patienter
Diarienummer: RJL 2019/588
Beslut
Presidiet
1. Kompletterar underlaget i fråga om en förklaring till
storleken på fastställd slutenvårdsavgift.
2. Föreslår nämnden avslå motionen med motiveringen att
fastställande av vårdavgifter är en del av budgetprocessen.
Sammanfattning
Agnetha Lundberg, Anita Winberg och Anne Karlsson,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Avgiftsbefrielse för
tvångsvårdade patienter att:
 Region Jönköpings län ser över möjligheterna att införa
avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2019-11-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
 Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet kompletterar underlaget i fråga om en förklaring till
storleken på fastställd slutenvårdsavgift.
Presidiet föreslår att motionen avslås med motiveringen att
fastställande av vårdavgifter är en del av budgetprocessen.
Thomas Bäuml (M) deltar inte i beslutet utan återkommer vid
nämndens sammanträde.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Martin Nedergaard-Hansen

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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MOTIONSUNDERLAG
2019-11-21

1(2)

RJL 2019/588

Förvaltningsnamn
Avsändare
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Avgiftsbefrielse för
tvångsvårdade patienter
Inledning
Med anledning av motion från Agnetha Lundberg, Anita Winberg och Anne
Karlsson, Sverigedemokraterna, lämnas information i ärendet till nämnd för
folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och
sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Agnetha Lundberg, Anita Winberg och Anne Karlsson, Sverigedemokraterna
föreslår i motionen Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter att:


Region Jönköpings län ser över möjligheterna att införa avgiftsbefrielse
för tvångsvårdade patienter.

I motionen beskrivs att det inte är rimligt att vi tvingar svårt sjuka människor att
betala för den vård vi tvingar dem till och att avgiften i förlängningen riskerar att
leda till att de får problem i samhället samt att risken för återfall i brottlighet eller
nyinsjuknande är stor.
I Region Jönköpings län tas det ut en slutenvårdsavgift för all slutenvård om inget
annat beslut finns, oavsett om vården avser somatisk- eller psykiatrisk vård.
För dag 1-10 inom samma vårdtillfälle tas det ut en avgift på 100 kronor per
påbörjad vårddag, därefter tas det ut en avgift på 80 kronor per vårddag.
I Region Jönköpings län tvångsvårdades år 2017 425 patienter och under 2018
tvångsvårdades 486 patienter i sluten psykiatrisk vård. Antal vårddygn var 8 064
respektive 10 203. Detta gav en intäkt på mellan 800 tusen kronor till 1 miljon
kronor.
I landet ser det lite olika ut. 12 regioner tar ut en slutenvårdsavgift för
tvångsvårdade (Jönköping, Gävleborg, Västerbotten, Skåne, Kronoberg, Gotland,
Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västernorrland, Västmanland och Örebro). 9
regioner har avgiftsfri tvångsvård (Blekinge - tar bort avgiften 1 jan 2020,
Norrbotten, Kalmar, Jämtland-Härjedalen, Östergötland, Halland, Västra
Götaland, Värmland och Stockholm).
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RJL 2019/588

Psykiatrin inom Region Jönköpings län anser att det är sjukvård även om det är
tvångsvård. Ska avgiften tas bort behöver det finnas klara kriterier kring
utformningen för att användas på rätt sätt. Inom rättspsykiatrin hade det
underlättat om Region Jönköpings län och Region Östergötland hade samma
beslut, då man har ett stort patientflöde till och från Vadstena. Region
Östergötland tar inte någon avgift och det gör att vissa patienter hellre är kvar i
Vadstena, eftersom de får betala när de flyttas över till Jönköping.
Sverige kommuner och landsting (SKL) har inga rekommendationer kring detta.
Det är självstyret som gäller och regionerna får själva fatta beslut om avgift eller
inte.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35

Plats:

Regionens hus, sal A

§186

Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade
patienter
Diarienummer: RJL 2019/588
Information om regelverket för patientavgifter i Region
Jönköpings län ges av Anette Peterson, hälso- och
sjukvårdsstrateg.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Erik Wågman (S)

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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Lisbeth Andersson (M)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt
sal C

§121

Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport
Beläggningsstatistik blir fördjupningsområde vid
informationen på nämndsammanträdet.



Information om disponering av vårdenheter hus D1,
Länssjukhuset Ryhov



Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Förteckning sammanställs till nämndsammanträdet.



Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft
Diarienummer: RJL 2019/314



Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Diarienummer: RJL 2019/588



Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 74-83
Tid:

2019-06-12 kl. 08:30-10:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§76

Informationsärenden


Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om
- Sommarplaneringen på länets sjukhus
- Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019, Öppna Jämförelser.



Presidiet diskuterar arbetet med att ta fram mätetal för
nämnden inför år 2020 och kommer överens om följande
process.
- En sammanställning av samtliga mätetal som följs av
nämnden tas fram
- Information ges på kommande nämndsammanträde
- Partigrupperna ges möjlighet att senast den 2 september
inkomma med förslag på mätetal
- Presidiet behandlar inkomna förslag på sammanträdet
den 3 september
- Diskussion på nämndsammanträdet den 17 september
- Beslutsunderlag klart till presidiesammanträdet den
2 oktober
- Beslut om mätetal för år 2020 på nämndsammanträdet
den 15 oktober.



Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste
upphöra - Stopp! Min kropp!
Diarienummer: RJL 2019/434
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.



Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.



Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Diarienummer: RJL 2019/588
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.



Inkommen skrivelse angående personliga ombud
(RJL 2019/1438). Regionledningskontoret får i uppdrag
att ta fram ett svar på skrivelsen.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 74-83
Tid:

2019-06-12 kl. 08:30-10:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 17- § 23
Tid:

2019-06-03, kl 13.00-13.40

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 23

Fördelning av inkomna motioner








Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar – RJL
2019/1106 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa – RJL
2019/1431 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter – RJL
2019/588 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Inför organiserad PSA testning – RJL 2019/479
Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra Stopp! Min kropp! – RJL 2019/434 – fördelas till nämnd för
folkhälsa och sjukvård
Motionsunderlag - Sinfoniettans vara eller inte vara – RJL
2019/419 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet
Motionsunderlag - Framtiden för Smålands Musik och Teater
– RJL 2019/654 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 24-47
Tid:

2019-04-09 kl. 09.00-17.30

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§44

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 RJL 2019/419 Motion - Sinfoniettans vara eller inte vara
 RJL 2019/434 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar
måste upphöra - Stopp! Min kropp!
 RJL 2019/479 Motion - Inför organiserad PSA testning
 RJL 2019/654 Motion - Framtiden för Smålands musik
och teater
 RJL 2019/588 Motion - Avgiftsbefrielse för
tvångsvårdade patienter

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Desiré Törnqvist (S)
Ordförande §§ 24-35, 40-47

Anders Gustafsson (M)
Ordförande §§ 36-39

Leif Anderson (C)

Olle Moln Teike (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

33

34

MOTIONSSVAR
2019-11-29

1(2)

RJL 2019/1106

Regionfullmäktige

Motionssvar - Motion om införande av
HPV-vaccin för pojkar
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Agnetha Lundberg, Helena Elmqvist och Jan-Olof Svedberg,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen om införande av HPV-vaccin för pojkar
att:
 HPV-vaccin införs i Region Jönköpings län även för pojkar.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden anse motionen besvarad.

Information i ärendet
Agnetha Lundberg, Helena Elmqvist och Jan-Olof Svedberg,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen om införande av HPV-vaccin för pojkar
att:
 HPV-vaccin införs i Region Jönköpings län även för pojkar.
Humant papillomvirus (HPV) är ett mycket vanligt virus. Nästan alla smittas
någon gång. Ofta har personen inga symtom, men ibland kan det förekomma
hudvårtor eller könsvårtor. Vissa typer av HPV kan orsaka cancer;
livmoderhalscancer, cancer i vulva och vagina, svalgcancer, peniscancer och
analcancer.
Cancer av HPV vaccin har en betydande sjukdomsbörda. Årligen upptäcks:
 51 000 låggradiga och 11 000 höggradiga cellförändringar (förstadier till
livmoderhalscancer)
 450 fall av livmoderhalscancer
 60 fall av vagina- och vulvacancer - 50-75 % orsakade av HPV
 380 fall av svalgcancer - 75 % orsakade av HPV
 150 fall av analcancer - 90 % orsakade av HPV
 100 fall av peniscancer - 80 % orsakade av HPV
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RJL 2019/1106

HPV-vaccin till flickor
Sedan 2010 ingår HPV-vaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet till
flickor. Vi har i Region Jönköpings län omkring en 80 procentig täckningsgrad.
Detta ger indirekt även pojkar ett visst skydd, förutom män som har sex med män
(som har en hög förekomst av analcancer).

HPV-vaccin till pojkar
Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccination av pojkar kan minska
smittspridningen av HPV och förebygga ett betydande antal cancerfall bland både
kvinnor och män. Genom att införa HPV-vaccination för pojkar beräknas
ytterligare 120‒130 HPV-relaterade cancerfall kunna förebyggas årligen.
HPV-vaccination för pojkar ingår i regeringens förslag till budget för 2020.
Finansieringen av vaccinationerna föreslås ske via det generella statsbidraget med
56 miljoner kronor per år från och med 2020.
I Budget och verksamhetsplan för 2020 beskrivs att Region Jönköpings län inför
vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar under 2020.

Beslutsunderlag










Motionssvar daterat 2019-11-29
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
Motionsunderlag daterat 2019-11-20
Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Plats:

Regionens hus, sal B

§143

Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Agnetha Lundberg, Helena Elmqvist och Jan-Olof Svedberg,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen om införande av HPVvaccin för pojkar att:
 HPV-vaccin införs i Region Jönköpings län även för
pojkar.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2019-11-20
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
 Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen ska anses besvarad.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Justeras

Martin Nedergaard-Hansen

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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RJL 2019/1106

Förvaltningsnamn
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion om införande av HPV-vaccin för
pojkar
Inledning
Med anledning av motion från Agnetha Lundberg, Helena Elmqvist och Jan-Olof
Svedberg, Sverigedemokraterna, lämnas information i ärendet till nämnd för
folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och
sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Agnetha Lundberg, Helena Elmqvist och Jan-Olof Svedberg,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen om införande av HPV-vaccin för pojkar
att:


HPV-vaccin införs i Region Jönköpings län även för pojkar.

Humant papillomvirus (HPV) är ett mycket vanligt virus. Nästan alla smittas
någon gång. Ofta har personen inga symtom, men ibland kan det förekomma
hudvårtor eller könsvårtor. Vissa typer av HPV kan orsaka cancer;
livmoderhalscancer, cancer i vulva och vagina, svalgcancer, peniscancer och
analcancer.
Cancer av HPV vaccin har en betydande sjukdomsbörda. Årligen upptäcks:
• 51 000 låggradiga och 11 000 höggradiga cellförändringar (förstadier till
livmoderhalscancer)
• 450 fall av livmoderhalscancer
• 60 fall av vagina- och vulvacancer - 50-75 % orsakade av HPV
• 380 fall av svalgcancer - 75 % orsakade av HPV
• 150 fall av analcancer - 90 % orsakade av HPV
• 100 fall av peniscancer - 80 % orsakade av HPV

HPV-vaccin till flickor
Sedan 2010 ingår HPV-vaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet till
flickor. Vi har i Region Jönköpings län omkring en 80 procentig täckningsgrad.
Detta ger indirekt även pojkar ett visst skydd, förutom män som har sex med män
(som har en hög förekomst av analcancer).
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RJL 2019/1106

HPV-vaccin till pojkar
Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccination av pojkar kan minska
smittspridningen av HPV och förebygga ett betydande antal cancerfall bland både
kvinnor och män. Genom att införa HPV-vaccination för pojkar beräknas
ytterligare 120‒130 HPV-relaterade cancerfall kunna förebyggas årligen.
HPV-vaccination för pojkar ingår i regeringens förslag till budget för 2020.
Finansieringen av vaccinationerna föreslås ske via det generella statsbidraget med
56 miljoner kronor per år från och med 2020.
I Budget och verksamhetsplan för 2020 beskrivs att Region Jönköpings län inför
vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar under 2020.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35

Plats:

Regionens hus, sal A

§187

Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106
Information om HPV-vaccinering för pojkar i Region Jönköpings
län ges av Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Erik Wågman (S)

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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Lisbeth Andersson (M)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt
sal C

§121

Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport
Beläggningsstatistik blir fördjupningsområde vid
informationen på nämndsammanträdet.



Information om disponering av vårdenheter hus D1,
Länssjukhuset Ryhov



Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Förteckning sammanställs till nämndsammanträdet.



Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft
Diarienummer: RJL 2019/314



Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Diarienummer: RJL 2019/588



Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

42

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 84-98
Tid:

2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§87

Informationsärenden


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. juli 2019. Informationen läggs till
handlingarna.



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om
- Avstämningar efter sommarsituationen
- Projekt gällande patientdokumentation
- Förändringar inom tjänstemannaledningen



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om riktade
statsbidrag för 2019 och presenterar kommande
beslutsunderlag.



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om det
fortsatta arbetet med våld i nära relationer, utifrån det
uppdrag som presidiet gav den 10 april 2019 om att utreda
hur ATV för våldsutsatta kan inrättas som en
länsövergripande funktion. Ett underlag har tagits fram för
presidiet att lämna synpunkter på. Presidiet beslutar att
återkomma med besked om hur ärendet ska behandlas
vidare.



Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106
Information ges på nämndsammanträde under hösten.



Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Diarienummer: RJL 2019/1431
Information ges på nämndsammanträde under hösten.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 84-98
Tid:

2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 17- § 23
Tid:

2019-06-03, kl 13.00-13.40

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 23

Fördelning av inkomna motioner








Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar – RJL
2019/1106 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa – RJL
2019/1431 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter – RJL
2019/588 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Inför organiserad PSA testning – RJL 2019/479
Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra Stopp! Min kropp! – RJL 2019/434 – fördelas till nämnd för
folkhälsa och sjukvård
Motionsunderlag - Sinfoniettans vara eller inte vara – RJL
2019/419 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet
Motionsunderlag - Framtiden för Smålands Musik och Teater
– RJL 2019/654 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Plats:

Regionens hus, sal B

§139

Verksamhetsplan 2020
Diarienummer: RJL 2019/169
Beslut
Presidiet beslutar
1. Göra vissa kompletteringar i underlaget, därefter föreslå
nämnden:
2. Godkänna förslag till budget för nämndens centralt
budgeterade anslag.
3. Godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2020
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 2020 med flerårsplan 20212022 angivit att respektive nämnd ska konkretisera
verksamhetsuppdrag och budget senast december 2019.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-25
 Verksamhetsplan verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra
Liv, Folktandvården, Medicinsk vård, Kirurgisk vård samt
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet beslutar göra vissa kompletteringar i underlaget.
Thomas Bäuml (M) föreslår att referensvärde i fråga om tidigare
målvärde/resultat läggs till i framtida verksamhetsplaner.
Utifrån diskussionen under behandlingen av ärendet kommer
presidiet överens om att man eventuellt återkommer med
reflektioner över processen för framtagande av budget och
verksamhetsplan, både på en övergripande och också en mer
detaljerad nivå.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Martin Nedergaard-Hansen

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Verksamhetsplan 2020
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
1. Godkänner förslag till budget för nämndens centralt budgeterade anslag
samt privata vårdgivare.
2. Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2020 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 2020 med flerårsplan 2021-2022 angivit att respektive nämnd
ska konkretisera verksamhetsuppdrag och budget senast december 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 2020 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
 Ekonomi
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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.
Budget och verksamhetsplan för verksamhetsområdena Vårdcentralerna Bra Liv,
Folktandvården, Medicinsk vård, Kirurgisk vård samt Psykiatri, rehabilitering och
diagnostik framgår av bilaga. Nämnden delges i ett senare skede 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 2020 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 2020 finns
för nämnderna nedan fastställda mätetal med mål.
Mätetal

Mål

Grön

Gul

>99%
>=90%
>=80%
>=90%
>=90%

95-99%
70-89%
60-79%
70-89%
70-89%

<95%
<70%
<60%
<70%
<70%

Tertial
Månad
Månad
Månad
Månad

Fått hjälp och lämnat akutmottagningen inom 4 timmar
Kontinuitetsmått – primärvård

90% >=90%

75-89%

<75%

Månad

75% >=75%

60-74%

<60%

Månad

Faktisk väntetid för utredninginom barn- och ungdomspsykiatrin samt habiliteringen
Faktisk väntetid för behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin samt habiliteringen
Möjlighet att ta emot nya patienter, minskning av nya som står i kö jfm 2019, Tandvård
Andel förstagångsföräldrar som genomgått hälsosamtal
Andel 40-, 50-, 60- och 70-åringar som genomgått hälsosamtal.
Vårdtillfällen med skador
Vårdtillfällen med vårdskada
Disponibla vårdplatser
Beläggning i procent
Överbeläggningari procent (antal överbeläggningar/disponibla platser)
Utlokaliseradei procent (antal utlokaliserade/disponibla platser)
Antal hembesök läkare, Primärvård
Antal vårdplaneringar enligt SiP, Primärvård
Återinläggningar inom 30 dagar vårddygn

90%
90%
10%
50%
50%
0%
0%

>=90%
>=90%
5-10%
>=50%
>=50%
<5%
<5%

70-89%
70-89%
0-5%
30-49%
30-49%
5-10%
5-10%

<70%
<70%
>0%
<30%
<30%
>10%
>10%

90% 75-85%
0% <1,5%
0% <0,5%

86-90%
1,5-3%
0,5-1%

<75%, >90%

15-20%

>20%

Månad
Månad
Månad
Tertial
Tertial
Tertial
Tertial
Månad
Månad
Månad
Månad
Tertial
Tertial
Tertial

Telefon kontakt med vårdcentralen
Faktisk väntetid till besök inom 30 dagra i barn och ungdomspsykiatrin
Faktisk väntetid hud (del av systemmått)
Väntetid till undersökning inom radiologi
Väntetid till undersökning inom klinisk fysiologi

Årsarbetare
Kostnad kronor per DRG Öppenvård Kostnad per DRG inom specialiserad somatisk vård
Kostnad kronor per DRG slutenvård Kostnad per DRG inom specialiserad somatisk vård

100%
90%
80%
90%
90%

Minska

<15%

Röd

>3%
>1%

Periodicitet

Månad
>56 800
56 800 kr 56 800 <62 600
>60 500
60 500 kr 60 500 <65 000

>62 600

År

>65000

År

För mer information om nämndens uppföljning, se Årshjul Nämnden för
Folkhälsa och sjukvård 2020, beslut 2019-11-19 ärende 22.

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.

51

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-11-25

3(6)

RJL 2019/169

För varje verksamhetsområde utses i särskild ordning beslutsattestanter som med
sin attest godkänner/styrker att utgift följer budget, beslut eller direktiv för
verksamheten.

Ekonomisk ram
Regionfullmäktige beslutade i budget och verksamhetsplan 2020 om budget till
nämnden för folkhälsa och sjukvård på 9 740 262 000 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.
Regionstyrelse 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
2020. Utöver det har regionstyrelse och nämnder befogenhet att inom ram under
året göra förändringar till följd av oförutsedda händelser eller annan händelse som
till sin karaktär inte behöver eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut i
regionfullmäktige.
Total budget för nämnden för folkhälsa och sjukvård
Tabell: Totalt anslag för nämnden för folkhälsa och sjukvård (tkr)
Anslag beslut
RF 2019-11-06
-2 034 893
-6 037 522
-891 560
-283 470
-463 198
-943
-28 677
-9 740 262

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

Anslag budget
2020
Kommentar
-2 058 312 Översyn läkemedel, E-frikort
-5 974 711 AT-organisationen till RS
-886 662 AT-organisationen till RS
-283 671
-462 356
-943
-20 348 Justering av ram då debiteras i pris
-9 687 002

Efter regionfullmäktiges beslut om budgetram och fördelning mellan
utgiftsområden har i arbetet med detaljbudgeteringen vissa budgettekniska
justeringar gjorts.
Centralt budgeterade anslag
Centralt budgeterade anslag avser medel för vårdval, köpa av riks- och
regionsjukvård med mera
Tabell: Centrala anslag (tkr)
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Anslag budget
2020
-1 821 416
-810 616
-87 097
-42 323
-107 130
-943
-2 869 525

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

Privata vårdgivare
Privata vårdgivare avser medel för privata läkare och fysioterapeuter enligt
nationell taxa.
Tabell: Anslag till Privata vårdgivare (tkr)
Anslag budget
Utgiftsområde
2020
Primärvård
-6 087
Specialiserad somatisk vård
-44 821
Specialiserad psykiatrisk vård
-7 794
Summa
-58 703

Verksamhetsområde 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 ersättningsmodells för vårdval primärvård utgår från att
pengarna följer patienten. Modellen ska stimulera måluppfyllelse, samverkan och
kvalitetutveckling. Totala ersättnigen för vårdval primärvård 1 859 252 000
kronor.
Folktandvården
Verksamhetsområde Folktandvården erhåller budget inom utgiftsområdena
tandvård och övrig hälso- och sjukvård.
Tabell: Anslag till Folktandvården (tkr)
Anslag budget
Utgiftsområde
2020
Tandvård
-241 348
Övrig hälso- och sjukvård
-10 090
Summa
-251 438
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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
2020
-139 497
-2 426 507
-249 094
-2 815 098

Utgiftsområde
Primärvård
Specialiserad somatisk vård
Övrig hälso- och sjukvård
Summa

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.
Tabell: Anslag till Kirurgisk vård (tkr)
Anslag budget
2020
-91 311
-2 532 596
-38 532
-2 662 439

Utgiftsområde
Primärvård
Specialiserad somatisk vård
Övrig hälso- och sjukvård
Summa

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)
Anslag budget
2020
-160 172
-791 771
-57 509
-20 348
-1 029 799

Utgiftsområde
Specialiserad somatisk vård
Specialiserad psykiatrisk vård
Övrig hälso- och sjukvård
Medicinsk service
Summa

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

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-25
Verksamhetsplan 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
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf. Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Inledning
Tillsammans skapar vi hälsa
Medicinsk vård följer Region Jönköpings läns vision ”för ett bra liv i en attraktiv region”.
Verksamhetsområdets verksamhetsidé 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 2020 fortsätta arbetet för en mer jämlik
barnhälsovård och barnsjukvård samt att utveckla och bygga upp ett Geriatriskt
kompetenscentrum, Geriatrikum, i samverkan med andra enheter inom Region Jönköpings
län, våra 13 kommuner, Jönköping Academy och Hälsohögskolan. Vi kommer också fortsätta
arbetet med akutprocessen och arbetet med att utveckla en akutvårdsavdelning i Eksjö och
Värnamo, detta tillsammans med Kirurgisk vård. Vårt deltagande i ”Tillsammans för bästa
hälsa och jämlik vård” fortsätter med stort engagemang och arbetet med Nära vård och
patientkontrakt intensifieras. Den nationella kunskapsstyrningen ligger till grund för vårt
fortsatta processutvecklingsarbete.
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

Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård
Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Process och produktion

Bra folkhälsoarbete
Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Lärande och förnyelse

Professionell kunskap och förbättringskunskap

Medarbetare

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

HÅLLBARHET

Hållbar utveckling 2017-2020
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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 2020 och flerårsplan 20212022
För 2020 är ersättningen 2 814,9 miljoner kronor uppdelat på områdena:
2 426,4 miljoner kronor för specialiserad somatisk vård,
139,5 miljoner kronor för primärvård
249,1 miljoner kronor för övrig hälso- och sjukvård
Investeringsbudget 2020
Id

Klinik

Benämning

Beviljat belopp

Saknas

Ambulansverksamheten
i länet

Ambulanser

12 mnkr

Saknas

Verksamhetsområde
medicinsk vård

Ej specificerat

7 mnkr

M1293

Medicinsk- och kirurgisk
vård

Patientövervakning

32 mnkr
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Medborgare och kund
Strategiska mål:

Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer:

Nära vård
Den nära vården är basen i hälso- och sjukvårdssystemet. Huvuddelen av invånarnas behov av
öppen hälso- och sjukvård tillgodoses i den nära vården. Detta inbegriper verksamheter i hela
samhället; främst Region Jönköpings län och även kommunerna och civilsamhället.
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
Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset
VO Förbättringsarbete kring vårdtidsplanering på
sjukhus

Beskrivning
Fortsatt uppföljning och förbättring av rutiner för
trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset.
Utveckla sättet att ange beräknad vårdtid på
sjukhus.

Uppdrag/mål:
Samarbetsvård - 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

VO Generell plan för samarbetsvård primärvård
- specialistvård

Ingår i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik
vård.

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:
Arbeta med omställning till den nära vården
För att omställningen till nära vård ska ske ordnat, till exempel om nya arbetsformer måste
tillskapas samtidigt som patienter och verksamheten har behov av att säkra kvalitet i
nuvarande, så kommer omställningsmedel att vara tillgängliga för projekt. Under
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planperioden kommer det i projektform genomföras utvecklingsprojekt där verksamheter får
större frihet och utökat mandat att driva och utveckla sin verksamhet för en nära vård och god
bemanning. Syftet är att transformera arbetssätt för att ställa om till nära vård, skapa god
arbetsmiljö och där digitala verktyg utvecklas.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Varje verksamhet arbetar aktivt med sina
processer för att skapa samarbeten och stödja nära
vård.

Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en
benämning på dagens primärvård, även om
primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära
vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa,
vård och omsorg. Den närmsta vården är den som
patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården –
samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att
möjliggöra detta.

Respektive verksamhet identifierar områden som
behöver utvecklas för omställning till den nära
vården.

Uppdrag/mål:
Varje verksamhet arbetar aktivt med sina processer för att optimera en möjlig
förflyttning av specialistsjukvård till primärvård
Aktiviteter som görs för att utveckla processer tillsammans med primärvården. Arbetet sker i
olika MPG-grupper och processgrupper.
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

Målvärde 2020

Kundtillfredsställelse - nationell patientenkät

År

80 %

Daganteckning Vårdplan går inte att ha ett målvärde. Det viktiga är att se en ökning av användandet.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Aktiviteter kring patientkontrakt

Delta i Tillsammansarbetets aktiviteter avseende fast
vårdkontakt, tjänstedesign och vårdplanering.
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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 2020

Faktisk väntetid till första besök inom 60 dagar i
specialiserad vård nationell rapportering. Hud
redovisas särskilt.

Månad

80 %

Faktisk väntetid till operation/åtgärd inom
specialiserad vård

Månad

80 %

Fått hjälp och lämnat akutmottagningen inom 4
timmar Nämnd

Månad

90 %

Genomförda återbesök inom medicinskt måldatum

Månad

90 %

Tid till ambulans - andel prio 1 larm inom 20 minuter

Månad

80 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Klinikerna ska styra sin verksamhet med
kapacitets- och produktionsstyrning

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

VO Handlingsplan upprättas av berörda kliniker för
att nå tillgänglighetsmålet.

Öka tillgängligheten avseende nybesök.

VO Förbättringsarbete inom akutprocessen

Ett utvecklingsarbete inom akutprocessen kommer
att påbörjas under 2019 tillsamman med Kirurgisk
vård och Psykiatri-Rehabilitering- Diagnostik.

VO Handlingsplan upprättas av berörda kliniker för
att nå tillgänglighetsmålet.

Öka tillgängligheten avseende återbesök.

VO Analys av passningsuppdrag ambulans

Analys av passningsuppdrag, och hur ambulanser
dirigeras bäst, för att få optimal täckning och
insatstid.

Uppdrag/mål:
Sveriges bästa digitala vård
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.
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
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beaktas. De ska bemötas med respekt, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt
delaktighet och inflytande. Förutsättningen är att kunskapen om länet.
Mätetal

Periodicitet

Antal Familjeformulär VO

Tertial

Målvärde 2020
Öka andelen jämfört med
2019

Nytt mätetal. Målvärde saknas.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utveckla användandet av Familjeformulär

Beskriv vilka aktiviteter som görs för att uppfylla
barnkonventionens intentioner samt hur
användandet av familjeformuläret.

Framgångsfaktorer:

Jämlik psykiatrisk vård
En flerårig satsning pågår för utveckling inom området psykisk hälsa.
Uppdrag/mål:
Utveckla omhändertagande av personer med eller som kan utveckla PTSD
Vården behöver bli bättre på att möta och behandla personer med trauma som kan utveckla
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
Aktiviteter

Beskrivning

VO Verksamheten identifierar prioriterade
aktiviteter för att utveckla omhändertagandet av
personer med eller som kan utveckla PTSD.

En sammanfattning av verksamheternas åtgärder
kommer att redovisas i delårsrapporter och
verksamhetsberättelse.

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
Psykisk ohälsa hos barn och unga ökar. För att förbättra den psykiska hälsan hos länets barn
och unga görs flera insatser. En samlad gemensam triagering för länet skapas (En väg in). Ett
ökat samarbete mellan elevhälsan, socialtjänst, barn och ungdomshälsan,
ungdomsmottagningarna är en förutsättning.
Aktiviteter

Beskrivning

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

Ett projekt mellan Barn och ungdomshälsan och Barn
och ungdomspsykiatrin.
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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

VO Alla barn ska genomgå det nationella
barnhälsovårdsprogrammet

Barnhälsovården följer handlingsplanen.

VO Tillsammansarbete mellan barnhälsovård,
tandvård och socialtjänst

Projekt kring uppsökande verksamhet inom särskilt
utsatta områden. Detta sker inom ramen för
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.
Detta 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. Familjecentral öppnas i Mullsjö och förberedelser pågår för
Gnosjö.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utveckla familjecentraler i länet

Beskriv hur arbete går med familjecentraler i länet.
Uppstart av nya familjecentraler och utveckling av
befintliga.

Uppdrag/mål:
Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa möts med både hälsofrämjande, förebyggande och riktade insatser i samverkan
mellan kommuner och RJL.
Aktiviteter
Fortsätta arbetet med Barnskyddsteamet

Beskrivning
Teamet bedriver utbildning och verka för en generell
kunskapsnivå inom samtliga hälso- och
sjukvårdsområden.

Uppdrag/mål:
Utveckla Geriatriskt kompetenscentrum
Under 2019 bildades Geriatrikum. Det finns arbetsgrupp och styrgrupp. Nu behöver arbetet
med kommunikation och kompetensutveckling intensifieras under 2020.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utvecklings- och kompetensaktiviteter Geriatrisk
kompetens

Under 2020 ska geriatrisk kompetens synliggöras och
spridas. Exempelvis genom föreläsningsserier.
Forskningsinitiativ behöver tas och planering för
detta bör göras under 2020
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Process och produktion
Fortsatt arbete med nära vård sker under 2020 och kan först förväntas påverka
produktionsvolymerna under 2021 och framåt. Av den anledningen planeras volymen i
samma nivå som 2019.
Verksamhetsmått
Utfall 2018

Prognos 2019

Plan 2020

Vårdtid dagar

102 921

98 000

Samma nivå

Antal läkarbesök

141 042

134 000

Samma nivå

Antal besök annan
personalkategori

172 612

156 000

Samma nivå

328

315

Efter behov

Vårdtillfällen

25 049

24 000

Samma nivå

Antal
ambulanstransporter

49 400

49 500

Samma nivå

Disponibla vårdplatser

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 2020

Andel förstagångsföräldrar som genomgått
hälsosamtal Nämnd

Tertial

50 %
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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 2020

Vårdprevention

Tertial

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Delta i strategiskt utvecklingsarbete inom
patientsäkerhetsområdet

Tillsammans med Chefsläkarorganisationen 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 2020

Andel som får antibiotika inom 60 minuter vid Sepsis
VO

Månad

90%

Aktiviteter

Beskrivning

VO Förbättringsarbete Sepsiskedjan

En granskning av sepsis kedjan är gjord av LÖF,
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag.
Förbättringsarbete pågår för att förbättra och
utveckla sepsiskedjan. Fokus på att inkludera all
sepsis även på sjukvårdens avdelningar.

Framgångsfaktorer:

God kunskap om patientsäkerhet
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Antal Avvikelser i Synergi per månad VO

Månad

Aktiviteter

Beskrivning

VO Utveckling av nätverk för ärendesamordnare
Synergi

För att samordna och lära av varandras avvikelser
och arbetet med avvikelser. under 2020 kommer det
arbetas med gemensamma uppdrag/arbetssätt för
dessa områdesnära grupper.

Framgångsfaktorer:

God säkerhetskultur
Mätetal

Periodicitet

Antal händelseanalyser genomförda VO

Tertial

Målvärde 2020

Nytt mätetal. Målvärde saknas.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Gröna Korset används som en riskförebyggande
metod

Utveckling av ett riskförebyggande och reflekterande
arbetssätt

VO 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 2020

Disponibla vårdplatser Nämnd

Månad

*Beläggning i procent Nämnd

Månad

85 %

Utlokaliserade Nämnd

Månad

0

Överbeläggningar Nämnd

Månad

0

Återinläggningar inom 30 dagar vårddygn Nämnd

Tertial

Minska

* Beläggning grönt intervall mellan 75-85%

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.
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Aktiviteter

Beskrivning

VO Inom de kliniska processerna jämföra medicinska
resultat och implementera kunskap utifrån arbetet
med kunskapsstyrning

Verksamhetsområdet deltar i utveckling av de
medicinska programgrupperna och analyserar
effekter av nationella kunskapsstyrningen.

Uppdrag/mål:
Standardiserade vårdförlopp utanför cancer
Under 2020 utökas SVF metodiken att omfatta diagnoser inom diabetes, hjärta- och
kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och kol. Viktigt att
beakta att undanträngningseffekter inte sker vid införandet.
Aktiviteter
Påbörja arbetet med SVF utanför cancer

Beskrivning
SVF metodiken ska omfatta diagnoser inom
diabetes, hjärta- och kärlsjukdomar, psykiska
sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och
kol

Uppdrag/mål:
Palliativ vård - vård i livets slutskede
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.
Region Jönköpings län ska initiera en dialog med kommunerna i syfte att undersöka behov av
införande av ”Ekhagen-koncept gästhem” i övriga länsdelar. Dessa gästhem kan med fördel
fungera som palliativa kunskapsnav och vara stöd dygnet runt för såväl primärvård som
kommunernas hemsjukvård.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Andel patienter som avlider på sjukhus VO

Tertial

15 %

Andel personer inskrivna med svår somatisk sjukdom
VO

Månad

20 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Delta i förbättringsarbete palliativ vård i
samverkan

Delta i samverkansgrupp palliativ vård som arbetar
med förbättringsarbete.

VO 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.
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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

VO 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.

Genomföra läkemedelsdialoger samt arbeta med
identifierade förbättringsområden.

Fortsatt arbeta med kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning och följsamhet till ordnat
införande.

VO Regelbundna Läkemedelsdialoger

Uppdrag/mål:
Varje verksamhet analyserar vilka processer som kan förflyttas från slutenvård till
öppenvård
Nya metoder och leveranssätt för att ta hand om verksamhetsområdets patientgrupper behöver
utvecklas.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utveckling av fler öppenvårdsplatser

Medicinska programgrupper utvecklar fler metoder
för att hantera patienter i öppenvård.

Uppdrag/mål:
Utveckla akutsjukvården Höglandssjukhuset
Genomföra ett sjukhusgemensamt utvecklingsarbete för att utveckla akutprocessen på
Höglandssjukhuset.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Bilda en akutvårdsavdelning som stödjer
akutprocessen på sjukhuset

Bakgrund till uppdraget:
•Få vårdplatser i förhållande till behov
•För hög beläggningsgrad och för många
utlokaliseringar
•Stora behov av att flytta patienter till Värnamo och
Jönköping
•Ökade krav på samtliga sjukhus och
ambulanssjukvården
•Besvär för patienterna
•Negativ dominoeffekt i slutenvården och
ambulanssjukvården
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Uppdrag/mål:
Utveckla akutprocessen Länssjukhuset Ryhov
Akutkliniken ska flytta in i nya lokaler. Nya arbetssätt behöver utvecklas tillsammans med
medarbetare på kliniken.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utveckla nya arbetssätt för öppenvård av
akutpatienter inom slutenvården

Utreda vilka patienter som kan ges vård via en
dagenhet istället för inneliggande vård.

VO Bilda en akutvårdsavdelning

Tillsammans med berörda kliniker designa en
gemensam akutvårdsavdelning.

Uppdrag/mål:
Utveckla Akutprocessen Värnamo Sjukhus
Se över och utveckla akutprocessen med införande av akutvårdsavdelning.
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.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Samverkan Antitumoral behandlingsenhet

Samverkan med kirurgisk vård. Verksamhet ska
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 2020

Standardiserade vårdförlopp - andel patienter i SVF

Tertial

70 %

Standardiserade vårdförlopp - andel inom max ledtid

Tertial

80 %
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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.
Mätetal

Periodicitet

Antal publikationer i vetenskapliga tidskrifter VO

År

Antal disputerade medarbetare VO

År

Målvärde 2020

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

VO 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.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Arbeta aktivt med studenterna

Studenter är framtidens medarbetare. Därför är det
viktigt att de upplever oss som en bra arbetsgivare.
Varje klinik behöver ha något arbete med att följa
upp och utveckla studentnöjdhet.
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Medarbetare
Strategiska mål:

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Framgångsfaktorer:

Attrahera och rekrytera
Det är viktigt att vara tydliga med vårt arbetsgivarvarumärke och att agera som en enhetlig
arbetsgivare gentemot nuvarande och blivande medarbetare. Rekryteringsarbetet ska
genomföras professionellt och kvalitativt utifrån vår kompetensbaserade rekryteringsmodell.
Uppdrag/mål:
Attrahera nya medarbetare
Genom ökad synlighet och målgruppsanpassad kommunikation marknadsförs Region
Jönköpings län som en attraktiv arbetsgivare och en framgångsrik region.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Trustcruit VO

Tertial

Öka jfm senaste mätning

Framgångsfaktorer:

Kompetenta och engagerade 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.
Uppdrag/mål:
Kompetensplanering 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

Målvärde 2020

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90 %

Minskning av kostnaderna för bemanningsföretag

Månad

0%

Årsarbetare Nämnd

Månad

Enligt budget

Aktiviteter

Beskrivning

VO Kompetensförsörjningsplaner

Alla verksamheter ska upprätta strategiska
kompetensförsörjningsplaner.
Alla verksamheter arbetar med planerade aktiviteter
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Aktiviteter

Beskrivning

VO Regelbundna uppföljningsmöten med kliniker

Respektive klinik har ett fastställt antal årsarbetare
som inte får överskridas.

Utbildningsanställningar 2020

Region Jönköpings län erbjuder förmånen att genom
högskolestudier vidareutbilda sig till
specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön.
Under året kan även andra yrkesgrupper med
akademisk examen ges möjlighet till specialiserad
vidareutbildning utifrån verksamhetens behov.

Arbetstidsmodeller, 80-10-10

Arbetet med arbetstidsmodell 80-10-10 fortsätter i
projektform.

Karriärtjänster för yrkesskickliga sjuksköterskor

Karriärtjänsten teamsjuksköterska fortsätter
implementeras under planperioden utifrån
fördelade resurser.

Uppdrag/mål:
En välfungerande lönebildning
Region Jönköpings län driver en lönepolitik inriktad mot konkurrenskraftiga löner som kan
hävda sig på marknaden. Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och utveckling
av verksamhetens produktivitet och kvalitet. Löneöversynen ska vara en naturlig del i den
löpande verksamheten och ge möjlighet för löneutveckling för de medarbetare som bidrar
mest till verksamheten.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Lönekriterier är kända av alla medarbetare

Att medarbetare har kännedom om arbetsplatsens
lönekriterier och förståelse för kopplingen till egen
arbetsprestation.
Chefens uppdrag är att förmedla vad som förväntas
för att nå målen, vad som behöver utvecklas och vad
som ska behållas.

Framgångsfaktorer:

Hälsa, delaktighet och likabehandling
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

Målvärde 2020

Personalhälsa - sjukfrånvaro

Månad

Sjukfrånvaro ska inte öka
jämfört med fg år

Uppdrag/mål:
Systematiskt arbetsmiljöarbete
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och
uppföljningar ske regelbundet för att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa och
olycksfall.
Arbetet med de aktiva åtgärderna, som ska ingå som en del i det ordinarie systematiska
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arbetsmiljöarbetet, omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor, rekrytering,
utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena arbete med föräldraskap.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbete med resultat från
medarbetarundersökning

Arbetet med resultat och handlingsplaner ingår i det
ordinarie systematiska arbetsmiljö- och
säkerhetsarbetet och ska prioriteras under 2020.

Nya chefer med personalansvar ska genomföra
Region Jönköpings läns Arbetsmiljöutbildning

Den största delen av utbildningen är webbaserad.
Utbildningen innehåller också två workshops. Inför
varje workshop tar cheferna del av materialet i
webbutbildningen med tillhörande uppgifter (cirka
fyra timmar). Anmälan görs i lärandekalendern.

Uppdrag/mål:
Aktiv och likvärdig rehabilitering
Alla medarbetare ska erbjudas en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån sina behov.
Målet är att medarbetare som är i pågående sjukskrivning ska få ökat stöd och tidigare komma
tillbaka till arbete.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Stöd till chefer i rehabiliteringsprocessen och
arbete med omställning.

Verksamhetsområdet avsätter en heltids resurs inom
HR för att stödja chefer i rehabiliteringsprocesser,
för att korta sjukskrivningar och underlätta för
återgång i arbetet och/eller omställning.

Uppdrag/mål:
Medarbetarskap och delaktighet
Medarbetarpolicyn är grunden för medarbetarskapet i Region Jönköpings läns verksamheter.
Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande samarbete mellan kollegor, medarbetare och
chefer i det dagliga arbetet. Det är allas gemensamma ansvar att bidra till en god arbetsmiljö
och god kommunikation.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Medarbetarsamtal

Tertial

90 %

Framgångsfaktorer:

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.
Uppdrag/mål:
Ett stärkt- chef och ledarskap
Chefer behöver kontinuerligt stärkas i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare. Ett
närvarande ledarskap är viktigt för medarbetaren. Cheferna är arbetsgivarföreträdare med ett
tydligt mandat att leda verksamheten och har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå
uppsatta mål. Lyhördhet både uppåt och nedåt i organisationen är viktigt.
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Aktiviteter

Beskrivning

Chefer och ledare ska delta i chefs/ledarutvecklingsprogram och chefsutbildningar.

Chefer och ledare i Region Jönköpings län ska delta i
de chefs-/ledarutvecklingsprogram och
chefsutbildningar som är aktuella.
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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:
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Ekonomi i balans

Månad

0 tkr

Prognos

Tertial

0 tkr

Kostnad per DRG Öppenvård Nämnd

År

56 800 kr

Kostnad per DRG slutenvård Nämnd

År

62 200 kr

Aktiviteter

Beskrivning

Arbeta aktivt med Kostnad per patient (KPP)

Kostnad per patient (KPP) har införts som ett viktigt
stöd för en kostnadseffektiv verksamhet.

VO Alla kliniker följer sitt KPP månadsvis
VO KPP och kostnad per DRG finns med på agendan
vid alla verksamhetsträffar

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

VO Upprätta en modell för att säkerställa ett ordnat
införande av undersökningar inom diagnostiken.

Kostnaden för diagnostik och då främst
röntgenundersökningar har ökat under 2019.
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HÅLLBARHET
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
Inriktning: 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 2020

Tjänsteresor, antal km egen bil (privatbil)

Tertial

-30 %

Tjänsteresor, antal km poolbil och hyrbil (korttid)

Tertial

-15 %

Tjänsteresor, antal km inrikesflyg

Tertial

-27 %

Tjänsteresor, antal km utrikesflyg

Tertial

0%

Aktiviteter

Beskrivning

VO Öka användningen av resfria möten

Påminna om resfria möten.

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 av 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.
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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.
Utmaningarna handlar om tillgänglighet, kompetensförsörjning, regional samordning och
ordnat införande av nya metoder. Arbetet görs med fortsatt fokus på medicinska resultat,
patientsäker vård och ekonomi i balans. Ansatsen är att gå från beskrivning av läget till
genomförande mot målen enligt uttrycket att gå "från är till gör".
Fokus är på flöden i processer för optimering av tillgänglighet. Kirurgisk vård ser över
indikationer, reviderar köer och arbetar strategiskt för att skapa en länsövergripande
operationsplanering.
Verksamhetsplanen är ett levande dokument där verksamheterna kontinuerligt, via MPG och
genom utveckling av övergripande processer, 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 personcentrerad vård, där patientkontrakt är ett viktigt verktyg.
Inom Kirurgisk vård är ekonomi fortsatt prioriterat under 2020 och framåt. Åtgärderna är
primärt arbete med personalkostnader samt mindre köp av bemanningsföretag.
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 som andra
aktiviteter för att stärka ledarskapet. Fortsatt arbete görs för att utveckla det kommunikativa
ledarskapet. Resultat av medarbetar- och säkerhetsundersökningen används för att
arbetsgrupper tillsammans ska arbeta med engagemang, delaktighet, hälsa, arbetsmiljö,
medarbetarskap och ledarskap med mera.
Standardiserade vårdförlopp tas till vara som generisk modell för fler diagnosgrupper än
cancer, samt för att gälla i cancervården även efter start av behandling.
För att standardisera och få system för att följa upp resultat krävs en förändring av IT-system
så att de bättre stödjer utveckling av vårdadministration. Det är ett arbete som behöver ske
övergripande i Region Jönköpings län, där Kirurgisk Vård vill bidra med att ge medarbetare
utbildning genom att aktivt vara med i regionala pilotptojekt.
Kirurgisk vård arbetar med en regional kompetensförsörjningsplan för att säkra framtida
bemanning.
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Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS)
Kirurgisk vård breddinför KPS. Ett IT-stöd är under utveckling och kommer att
implementeras våren 2020. Förbättringsarbeten på kliniknivå avgörande för resultatet av KPS.
Process kring gemensam planering kommer att initieras med ett centralt planeringsråd i
fronten.
Operation och intensivvård
Uppdatering av Metavision, informationssystem för anestesi och intensivvård, pågår och
planeras vara klart under första tertialen 2020. Det ger möjligheter att optimera
operationsprocesser.
En gemensam regional smärtverksamhet är skapad under hösten 2019. Detta förbättrar
tillgängligheten inom smärtbehandling.
Operationsavdelningen på Höglandssjukhuset flyttar under våren till nya lokaler i Hus 37.
Byggnationen på Värnamo sjukhus fortsätter med ny intensivvårdsavdelning som invigs tidig
vår 2020. I samband med byggnationerna utvecklas arbetsprocesserna för bättre nyttjande av
resurser.
Onkologi
Viss behandling överförs från Jönköping till Eksjö och Värnamo. Det handlar i första hand
om enklare cytostatika- och andra läkemedelsbehandlingar. En pilot genomförs sedan 2019 på
medicinkliniken i Värnamo. På sikt överförs fler typer av läkemedelsbehandlingar.
Onkologkliniken anpassar lokalerna för att hantera ökad efterfrågan av cytostatika- och
strålbehandling. Ett viktigt strategiskt beslut är framtidens lokaler på Länssjukhus Ryhov för
utveckling av cancervård.
Ögonsjukvård
Ögonklinikerna i länet fördjupar sitt samarbete inom vårdval för att med större flexibilitet
erbjuda patienter ögonsjukvård i rätt tid.
Inom kvalificerad ögonsjukvård ökar antalet individer som får injektioner i ögonen för
makulasjukdom, svullnad i gula fläcken. Sydöstra sjukvårdsregionen har gemensamma
riktlinjer och upphandlingar av injektionsläkemedel för behandlingen.
Under 2020 utvecklas ett antal huvudprocessor som skall vara regionövergripande.
Kirurgi
Fortsatt utveckling av länskliniken sker genom fördjupad samverkan. Målet är en sömlös
samverkan mellan de tre utbudspunkterna, en gemensam ST-utbildning och ett tydligare
ledarskap. En fördjupad analys initieras för att se över budget kopplat till uppdrag. En
triangelrevision kommer att involvera kliniken.
Många av de standardiserade vårdförloppen, SVF, hanteras på kliniken och utvecklingsarbetet
av dem fortsätter.
Fokus på endoskopier, som en ingång för SVF och för uppföljning av cancer, kommer att
fortsatt fördjupas. Nationella riktlinjer för screening för tjocktarmscancer kräver ytterligare
struktur i processen för endoskopi.
Arbete fortsätter för att förbättra förutsättningarna för en interventionell process bland annat
genom utveckling av hybrid angio interventionslab, HAI, på Länssjukhuset Ryhov.
En ny verksamhetschef är rekryterad som kommer att gå in i uppdraget under våren 2020.
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Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård
Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Process och produktion

Bra folkhälsoarbete
Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Kostnadseffektiv upphandling

Lärande och förnyelse

Professionell kunskap och förbättringskunskap

Medarbetare

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

HÅLLBARHET

Hållbar utveckling 2017-2020
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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 2020 och flerårsplan 20212022”
För 2020 är ersättningen 2 662,4 miljoner kronor uppdelat på områdena:
· 2 532,6 miljoner kronor för specialiserad somatisk vård,
· 91,3 miljoner kronor för primärvård
· 38,5 miljoner kronor för övrig hälso- och sjukvård
Utöver detta tillkommer ersättning inom vårdval ögon.
Investeringsbudget 2020
Beslut om investeringar tas löpande under året.
För 2020 är specificerade investeringar beviljade för anestesiapparat Maquet Flow-i inom
Operations- och intensivvårdskliniken Länssjukhuset Ryhov med 11 020 000 kronor.
Specificerade investeringar är de som kostar över 2 miljoner kronor.
För ospecificerade investeringar har verksamhetsområdet preliminärt 34 miljoner kronor för
2020.
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Medborgare och kund
Strategiska mål:

Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer:

Nära vård
Den nära vården är basen i hälso- och sjukvårdssystemet. Huvuddelen av invånarnas behov av
öppen hälso- och sjukvård tillgodoses i den nära vården. Detta inbegriper verksamheter i hela
samhället; främst Region Jönköpings län och även kommunerna och civilsamhället.
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
Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset

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

Uppdrag/mål:
Samarbetsvård - 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
Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom

Beskrivning
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:
Arbeta med omställning till den nära vården
För att omställningen till nära vård ska ske ordnat, till exempel om nya arbetsformer måste
tillskapas samtidigt som patienter och verksamheten har behov av att säkra kvalitet i
nuvarande, så kommer omställningsmedel att vara tillgängliga för projekt. Under
planperioden kommer det i projektform genomföras utvecklingsprojekt där verksamheter får
större frihet och utökat mandat att driva och utveckla sin verksamhet för en nära vård och god
bemanning. Syftet är att transformera arbetssätt för att ställa om till nära vård, skapa god
arbetsmiljö och där digitala verktyg utvecklas.
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Aktiviteter

Beskrivning

VO Respektive verksamhet identifierar områden som
behöver utvecklas för omställning till den nära
vården.

Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en
benämning på dagens primärvård, även om
primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära
vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa,
vård och omsorg. Den närmsta vården är den som
patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården –
samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att
möjliggöra detta.

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

Målvärde 2020

Kundtillfredsställelse - nationell patientenkät

År

80 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Använda sig av resultatet i nationella
patientenkäten

Resultatet bearbetas inom respektive klinik och är
utgångspunkt för förbättringsarbeten.

VO Aktiviteter kring patientkontrakt

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 2020

Faktisk väntetid till första besök inom 60 dagar i
specialiserad vård nationell rapportering.

Månad

80 %

Faktisk väntetid till operation/åtgärd inom
specialiserad vård

Månad

80 %
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Fått hjälp och lämnat akutmottagningen inom 4
timmar Nämnd

Månad

90 %

Genomförda återbesök inom medicinskt måldatum

Månad

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO 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.

VO Triangelrevision

Under 2020 genomförs triangelrevisioner av
Kirurgisk vård i regionerna inom Sydöstra
sjukvårdsregionen för att få en utomståendes bild på
verksamheten. Detta ger en möjlighet att fånga goda
exempel och identifiera skillnader för ett gemensamt
lärande.

VO Optimal operationsplanering i Region Jönköpings
län

Uppdraget är att skapa en gemensam
operationsplanering över hela Kirurgisk vård. Detta
ska göras genom att utveckla ett IT-stöd (Astrada)
samt genom förändringsarbete på varje klinik utifrån
analyser av produktion i Astrada.

Uppdrag/mål:
Sveriges bästa digitala vård
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.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsätta utveckling av digitala stöd- och
behandlingstjänster

Ge invånare tillgång till stöd och behandling via
digitala tjänster

Framgångsfaktorer:

Jämlik psykiatrisk vård
En flerårig satsning pågår för utveckling inom området psykisk hälsa.
Uppdrag/mål:
Utveckla omhändertagande av personer med eller som kan utveckla PTSD
Vården behöver bli bättre på att möta och behandla personer med trauma som kan utveckla
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
Aktiviteter

Beskrivning

VO Vården behöver bli bättre på att möta och
behandla personer med trauma som kan utveckla

Respektive verksamhet beskriver hur personer med
trauma som kan utveckla posttraumatiskt
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Aktiviteter

Beskrivning

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

stressyndrom (PTSD) identifieras samt aktiviteter för
att initiera uppföljning.

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. Familjecentral öppnas i Mullsjö och förberedelser pågår för
Gnosjö.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utveckling av familjecentraler med förebyggande
insatser för stöd till nyblivna föräldrar.

Arbete med att öppna nya familjecentraler i Mullsjö
och Gnosjö samt att utveckling av befintliga
familjecentraler

Uppdrag/mål:
Ungdomsmottagningar
Ungdomsmottagningen erbjuder insatser som rör sexuell, fysisk, psykisk och social hälsa
utifrån en helhetssyn på ungdomar och deras problemformuleringar. En översyn görs
tillsammans med kommunerna när det gäller vilka åldrar som ska inkluderas samt ev justerar
av personalbehov på ungdomsmottagningarna
Aktiviteter

Beskrivning

VO Öka tillgängligheten genom att fortsätta att
utveckla den digitala ungdomsmottagningen.

För att öka tillgängligheten med hjälp av den digitala
ungdomsmottagningen, behöver personalen ha den
kompetens som krävs för att de ska känna sig trygga
i att hantera den digitala plattformen. Beskriv
aktiviteter för att säkra kompetensen.
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Process och produktion
Arbete med att anpassa antalet vårdplatser till behovet pågår ständigt. Under 2019 minskar
antalet disponibla vårdplatser och antalet vårddagar ytterligare. Antalet besök ökar något.
Bedömning inför 2020 är att anpassning utifrån behov av de disponibla vårdplatserna kommer
att fortsätta, inte minst med aktiviteter som AVA och gemensamma elektiva vårdenheter. En
ytterligare förflyttning från inneliggande till dagkirurgi kommer att vara i fokus och kan
därför bidraga till ytterligare minskat antal vårdtillfällen. Antalet läkarbesök och besök till
annan personalkategori kan öka då vi arbetar aktivt med förbättringar i KPS projektet. Vi ser
också att det sker en långsam övergång till att "ta hem" mer vård.
Under det senaste året har arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) utvecklats till en
helhet för cancervården. Region Jönköpings län utvecklar fyra cancerområden, piloter i
processorientering, varav tre har en tydlig hemvist inom Kirurgisk vård; gynekologisk cancer,
prostatacancer, tjock- och ändtarmscancer. Dessa processer inom cancervården ska bli modell
för andra processområden. Inriktningen är ett processorienterat arbetssätt, där processledaren
har en central roll i matrisuppdraget vilket innebär att leda och styra processen genom
involverade verksamheter. Syftet är att skapa hållbara vårdförlopp med säkra aktiva
överlämningar till nästa steg – ett sammanhållet vårdförlopp som utgår från individen.
Verksamhetsmått
Utfall 2018
Vårdtid dagar

Prognos 2019

Plan 2020

69 845

67 000

66 000

Antal läkarbesök

218 100

225 000

225 000

Antal besök annan
personalkategori

141 786

150 000

155 000

274

240

Efter behov

23 433

22 000

21 500

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

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

Att beakta förebyggande och hälsofrämjande arbete
kan göras på flera sätt. Till exempel genom ”rökfri
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Aktiviteter

Beskrivning
och alkoholfri operation före och efter operation”
samt fysisk aktivitet för cancerpatienter.

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 2020

Vårdprevention

Tertial

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Följsamhet till basala hygienrutiner och
klädregler

Vid ledningsgrupp och på varje klinik sker
uppföljning löpande av följsamheten för att skapa
lärande för förbättrad patientsäkerhet och färre
vårdrelaterade infektioner.
Målet för följsamhet är för Kirurgisk vård är satt till
95 procent.

Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Disponibla vårdplatser Nämnd

Månad

*Beläggning i procent Nämnd

Månad

85 %

Utlokaliserade Nämnd

Månad

0

Överbeläggningar Nämnd

Månad

0

Återinläggningar inom 30 dagar vårddygn Nämnd

Tertial

Minska

* Beläggning grönt intervall mellan 75-85%

Aktiviteter

Beskrivning

VO Effektfull användning och inflyttning i nya lokaler
utifrån processorientering.

Processen görs tydlig med en tydlig involvering av
medarbetare. Under 2020 kommer en rad arbeten
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Aktiviteter

Beskrivning
att krävas för att få en optimal inflyttning i ex hus D1
på Ryhov.

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

VO Inom klinikens processer jämföra medicinska
resultat och implementera kunskap utifrån arbetet
med kunskapsstyrning

Arbetet sker med ett ordnat införande

Uppdrag/mål:
Standardiserade vårdförlopp utanför cancer
Under 2020 utökas SVF metodiken att omfatta diagnoser inom diabetes, hjärta- och
kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och kol. Viktigt att
beakta att undanträngningseffekter inte sker vid införandet.
Aktiviteter
Påbörja arbetet med SVF utanför cancer

Beskrivning
SVF metodiken ska omfatta diagnoser inom
diabetes, hjärta- och kärlsjukdomar, psykiska
sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och
kol

Uppdrag/mål:
Palliativ vård - vård i livets slutskede
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.
Region Jönköpings län ska initiera en dialog med kommunerna i syfte att undersöka behov av
införande av ”Ekhagen-koncept gästhem” i övriga länsdelar. Dessa gästhem kan med fördel
fungera som palliativa kunskapsnav och vara stöd dygnet runt för såväl primärvård som
kommunernas hemsjukvård.
Aktiviteter

Beskrivning

VO 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.

Uppdrag/mål:
Kvinnors hälsa och förlossning
För att uppnå en mer jämställd vård och jämlik hälsa genomförs 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.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utvecklingsarbete av förlossningsvård i tre
arbetsgrupper och tolv undergrupper

Syftet är att utveckla vårdkedjan för att skapa en
trygg, säker och jämlik vård före, under och efter
förlossning

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
identifierade förbättringsområden.

Fortsatt arbeta med kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning och följsamhet till ordnat
införande.

Uppdrag/mål:
Förbättra omhändertagandet av personer med smärtproblematik
Uppdraget är att forma en process för smärtpatienterna där bästa möjliga behandling kan
erbjudas.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Gemensam smärtenhet

Målet är att säkra kompetens och jämlik vård.

Uppdrag/mål:
Införa Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS)
Kirurgisk vård har som mål att inom två år från våren 2019 införa Kapacitets- och
produktionsstyrning. Detta ska göras på alla kliniker inom verksamhetsområdet.
Aktiviteter

Beskrivning

KPS - utveckling av IT-stöd

Kirurgisk vård har tagit beslut att införa Kapacitet
och produktionsstyrning under en 2 års period. En av
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Aktiviteter

Beskrivning
delarna är att utveckla ett IT-stöd för
produktionsplanering. Detta görs i samarbete med
Astrada. Processen att ta fram IT-stödet är en
transparent process tillsammans med medarbetare
som kommer använda systemet.

KPS - balansräknare

Balansräknaren innebär att det görs en mätning av
hur tidsanvändningen på olika enheter ser ut. Detta
är ett viktigt steg i KPS för att se och identifiera
utgångsläget som sedan ska förbättras.

VO KPS - utveckling av centralt operationsråd

För att kunna skapa en gemensam planering över
hela Kirurgisk vård krävs en övergripande
sammanhållande enhet. Detta för att ta strategiska
beslut samt att fördela resurser utifrån faktiska
behov.

VO KPS - integrering av IT-stöd

Under våren 2020 kommer IT-stödet Astrada att
integreras i Kirurgisk vård. Varje klinik följer
implementeringsprogrammet och utvecklar sitt
användande av Astrada som stöd. Varje klinik skapar
aktiviteter och dokumenterar dessa i Stratsys

VO KPS - processutveckling på kliniknivå utifrån
analys

För att få resultat i KPS krävs ett förändringsarbete
inom varje klinik/MPG. Klinikerna följer och
dokumenterar (som aktiviteter) de förändringar som
görs.

Uppdrag/mål:
Säkra akutsjukvården över tid på Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus
Målet med processen är att:
*Skapa en akutprocess genom hela sjukhuset med fokus på att få effektiva, gemensamma
vårdplatser som kan stödja akutprocessen och minska sårbarheten av specialitetsbundna
vårdplatser
*Skapa nya arbetssätt och flöden med värde för patienten
*Inrätta en akutvårdsavdelning
*Öka antalet vårdplatser
*Utveckla elektiva vårdenheter för opererande specialiteter.
Akutprocessen ska följa patientens väg genom vården och utifrån ett patientperspektiv skapa
förutsättningar för gränsöverskridande utveckling som omfattar stora och komplexa
sjukdomsgrupper. Akutprocessen kompletterar den traditionella klinik- och
vårdenhetsorganisationen.
Bakgrund till uppdraget:
•Få vårdplatser i förhållande till behov
•För hög beläggningsgrad och för många utlokaliseringar
•Stora behov av att flytta patienter till Värnamo och Jönköping
•Ökade krav på samtliga sjukhus och ambulanssjukvården
•Besvär för patienterna
•Negativ dominoeffekt i slutenvården och ambulanssjukvården
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Aktiviteter

Beskrivning

VO Bilda en akutvårdsavdelning som stödjer
akutprocessen på sjukhuset

För att säkra akutsjukvården över tid är en av
aktiviteterna att bilda en akutvårdsavdelning

Uppdrag/mål:
Moderna och ändamålsenliga IT-system och digitala lösningar
IT-frågor är ett allt mer omfattande område inom Kirurgisk vårds verksamhet som för övriga
verksamhetsområden. IT har en potentiell utvecklingstakt som är utmanande och som ställer
kravet på struktur och ordning på sin spets.
För Kirurgisk vård innebär utmaningarna rörande IT-frågor att vi arbetar strukturerat med att
implementera ordnat införande av de IT-system som är aktuella, samt att vi inför införande
efterfrågar genomarbetade underlag från verksamheterna där nytta, ekonomi och hemtagning
redovisas.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Uppdatering av MetaVision till en ny version
baserat på en ny plattform

MetaVision är ett PDMS system (Patientdata
hanterings system) för operations- och
intensivvårdsklinikerna. MetaVision har
implementerats och används i Regionen sedan 2011
och hemtagningseffekterna är effektivare arbetssätt
med mer tid för patienten, ökad struktur och
styrning samt ökad möjlighet till strukturerad
dataanalys har varit påtaglig.
För att möta framtidens krav på teknisk lösning och
ha möjlighet till fortsatt support av leverantör har
det under 2019 påbörjats arbetet med en
uppdatering av systemet till en ny version baserat på
en ny plattform. Genom detta arbete ges utrymme
att se över våra verksamhetsprocesser och skapa
ännu bättre funktionalitet i systemet.

Säkerställa ordnat införande av IT-system inom
Kirurgisk vård

Behov av IT-system och IT-utveckling från
verksamheten bereds av IT-styrgrupp. Verksamheten
beskriver behov i beredningsunderlag.

Säkerställa att de system som Kirurgisk vård är
systemägare för har aktuella
systemförvaltningsplaner

Systemförvaltare ansvarar för att tillsammans med
ITC ta fram, utforma och årligen uppdatera
systemförvaltningsplaner.

Uppdrag/mål:
Utveckla akutprocessen på akutvårdsavdelningen på Länssjukhuset Ryhov inför
inflytt i D1
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utreda vilka patienter som kan ges vård via en
dagenhet istället för inneliggande vård
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Aktiviteter

Beskrivning

VO Utveckla nya arbetssätt för öppenvård av
akutpatienter inom slutenvården

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.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Standardiserade vårdförlopp - andel patienter i SVF

Tertial

70 %

Standardiserade vårdförlopp - andel inom max ledtid

Tertial

80 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av
följsamhet till standardiserade vårdförlopp

Sedan 2015 har Region Jönköpings län arbetat
intensivt med att införa standardiserade vårdförlopp
(SVF). Majoriteten av patienter med cancer utreds
och behandlingsstartas inom SVF. Fortsatt krävs ett
stort arbete för att nå nationellt fastställda
ledtidsmål. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete
mellan olika verksamhetsområden och den nära
vården.

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. Screening
av tjock- och ändtarmscancer påbörjas under 2021. Under 2020 påbörjas uppbyggnad av
verksamheten.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Samordning och planering av tarmscreening

Arbete med att förbereda för start av
tarmscreeningen under 2021
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Uppdrag/mål:
Prostatacancertestning
RJL undersöker i samarbete med sydöstra sjukvårdsregionen hur ett införande av organiserad
prostatacancertestning kan ske.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Aktivt delta i Sydöstra sjukvårdsregionens arbete
för införande av organiserad prostatacancertestning

Delta i arbete tillsammans med Sydöstra
sjukvårdsregionen för att starta testning under 2021

Uppdrag/mål:
Inrätta ett diagnostiskt centrum för prostatacancer
Ett diagnostiskt centrum för prostatacancer utreds under 2018 och inrättas under 2019.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Ordnat införande i att utveckla och förbättra
processen att utreda förhöjda PSA-värden

Tidigare har patienter skickat tills Stockholm för
utredning men nu finns kompetens och utrustning
för att göra detta på Värnamo sjukhus.
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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

VO Farmaceuter som stödjer läkemedelsarbete på
vårdavdelning

Utvärdering av konceptet med farmaceuter som
stödjer läkemedelsarbete på vårdavdelning.

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

VO 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.
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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”.
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.
Under hösten 2019 genomfördes medarbetarskaps- och säkerhetsundersökningen.
Undersökningen genomförs i syfte att ta reda på hur medarbetarna upplever sin
arbetssituation, hur man ser på sina arbetsuppgifter och hur man trivs på sin arbetsplats.
Undersökningen ger oss möjlighet att utveckla vår verksamhet och vårt ledarskap tillsammans
med våra medarbetare. Genom att involvera alla medarbetare kan chefer och medarbetare
gemensamt utveckla en plan för att arbeta med resultat. Detta också som en del i det
systematiska arbetsmiljö och förbättringsarbetet.
Våra medarbetares delaktighet och engagemang i arbetet med medarbetarskaps- och
säkerhetsundersökningen stärker också målet att vara en av landets mest attraktiva
arbetsgivare där våra medarbetare har meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en
hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö.
Strategiska mål:

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Framgångsfaktorer:

Attrahera och rekrytera
Det är viktigt att vara tydliga med vårt arbetsgivarvarumärke och att agera som en enhetlig
arbetsgivare gentemot nuvarande och blivande medarbetare. Rekryteringsarbetet ska
genomföras professionellt och kvalitativt utifrån vår kompetensbaserade rekryteringsmodell.
Uppdrag/mål:
Attrahera nya medarbetare
Genom ökad synlighet och målgruppsanpassad kommunikation marknadsförs Region
Jönköpings län som en attraktiv arbetsgivare och en framgångsrik region.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Kandidatupplevelse genom Trustcruit VO

Tertial

Målet sätts inför tertial 1
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Aktiviteter

Beskrivning

VO Bra återkoppling i rekryteringsprocessen

Ge alla våra en bra återkoppling i
rekryteringsprocessen så att man vill söka arbete hos
oss igen/eller prata gott om vår rekryteringsprocess
även om man inte får den sökta tjänsten.

Framgångsfaktorer:

Kompetenta och engagerade 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.
Uppdrag/mål:
Kompetensplanering 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

Målvärde 2020

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90 %

Minskning av kostnaderna för bemanningsföretag

Månad

-5 %

Årsarbetare Nämnd

Månad

Timanställda VO

Tertial

326,8

Antal tillsatta utbildningsplatser kopplat till
tilldelning VO

Tertial

Målet sätts inför tertial 1

Aktiviteter

Beskrivning

VO Handlingsplaner för oberoende av
bemanningsföretag upprättas

Planen beskriver skifte av arbetsuppgifter för
samtliga yrkesgrupper med olika kompetenser.
Planen ska utgå ifrån kapacitets- och
produktionsstyrning med ett länsövergripande
ansvar.

Regelbunden avstämning med kliniker

Antal årsarbetare följs löpande upp för varje klinik av
berörda chefer tillsammans med HR partner och
controller

Utbildningsanställningar 2020

Region Jönköpings län erbjuder förmånen att genom
högskolestudier vidareutbilda sig till
specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön.
Under året kan även andra yrkesgrupper med
akademisk examen ges möjlighet till specialiserad
vidareutbildning utifrån verksamhetens behov.

Arbetstidsmodeller, 80-10-10

Arbetet med arbetstidsmodell 80-10-10 fortsätter i
projektform.
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Aktiviteter
Karriärtjänster för yrkesskickliga sjuksköterskor

Beskrivning
Karriärtjänsten teamsjuksköterska fortsätter
implementeras under planperioden utifrån
fördelade resurser.

Uppdrag/mål:
En välfungerande lönebildning
Region Jönköpings län driver en lönepolitik inriktad mot konkurrenskraftiga löner som kan
hävda sig på marknaden. Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och utveckling
av verksamhetens produktivitet och kvalitet. Löneöversynen ska vara en naturlig del i den
löpande verksamheten och ge möjlighet för löneutveckling för de medarbetare som bidrar
mest till verksamheten.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Antal synpunkter från våra fackliga parter vid
löneöversyn VO

Tertial

Målet sätts inför tertial 1

Aktiviteter

Beskrivning

VO Kända och klinikanpassade lönekriterier

Att medarbetare har kännedom om arbetsplatsens
lönekriterier och förståelse för kopplingen till egen
arbetsprestation.
Chefens uppdrag är att förmedla vad som förväntas
för att nå målen, vad som behöver utvecklas och vad
som ska behållas.

Framgångsfaktorer:

Hälsa, delaktighet och likabehandling
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

Målvärde 2020

Personalhälsa - sjukfrånvaro

Månad

Sjukfrånvaro ska inte öka
jämfört med fg år

Övertid och mertid VO

Månad

Semester VO

År

Uppdrag/mål:
Systematiskt arbetsmiljöarbete
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och
uppföljningar ske regelbundet för att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa och
olycksfall.
Arbetet med de aktiva åtgärderna, som ska ingå som en del i det ordinarie systematiska
arbetsmiljöarbetet, omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor, rekrytering,
utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena arbete med föräldraskap.
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Genomförda skydds- och arbetsmiljöronder VO

År

Aktiviteter

Beskrivning

VO E-information/film/lathund kring det
systematiska arbetsmiljöarbetet till chefer

Rehabiliteringsspecialist tar fram utbildningsmaterial
och implementerar

Arbete med resultat från
medarbetarundersökning

Arbetet med resultat och handlingsplaner ingår i det
ordinarie systematiska arbetsmiljö- och
säkerhetsarbetet och ska prioriteras under 2020.

Uppdrag/mål:
Aktiv och likvärdig rehabilitering
Alla medarbetare ska erbjudas en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån sina behov.
Målet är att medarbetare som är i pågående sjukskrivning ska få ökat stöd och tidigare komma
tillbaka till arbete.
Aktiviteter

Beskrivning

VO 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.

Uppdrag/mål:
Medarbetarskap och delaktighet
Medarbetarpolicyn är grunden för medarbetarskapet i Region Jönköpings läns verksamheter.
Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande samarbete mellan kollegor, medarbetare och
chefer i det dagliga arbetet. Det är allas gemensamma ansvar att bidra till en god arbetsmiljö
och god kommunikation.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Medarbetarsamtal

Tertial

90 %

Framgångsfaktorer:

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.
Aktiviteter

Beskrivning

Mentorskap för nya chefer

Ett mentorskapsprogram för nya chefer skall
utvecklas och genomföras
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Uppdrag/mål:
Ett stärkt- chef och ledarskap
Chefer behöver kontinuerligt stärkas i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare. Ett
närvarande ledarskap är viktigt för medarbetaren. Cheferna är arbetsgivarföreträdare med ett
tydligt mandat att leda verksamheten och har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå
uppsatta mål. Lyhördhet både uppåt och nedåt i organisationen är viktigt.
Aktiviteter

Beskrivning

Chefer och ledare ska delta i chefs/ledarutvecklingsprogram och chefsutbildningar.

Chefer och ledare i Region Jönköpings län ska delta i
de chefs-/ledarutvecklingsprogram och
chefsutbildningar som är aktuella.

Framgångsfaktorer:

Utveckla och behålla medarbetare
Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare. Medarbetare som trivs och utvecklas pratar gott
om sin arbetsgivare. Vi vill att alla våra medarbetare ska känna glädje och stolthet. För att
ständigt utvecklas som organisation behöver vi feedback till oss. Ett sätt att få denna feedback
är genom våra avslutningssamtal. Där får vi veta våra styrkor och utvecklingsområden på
såväl organisationsnivå som chefsnivå.
Uppdrag/mål:
Identifiera utvecklingsområden och framgångsfaktorer i verksamheten
Alla medarbetare som slutar ska ha ett avslutningssamtal.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Andel avslutningssamtal

Tertial

100 %
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Ekonomi
Kirurgisk vård har en budget på 2 662 miljoner kronor och en omslutning på cirka 3 miljarder
kronor.
Verksamhetsområdet har en negativ budgetavvikelse som i prognos vid delårsrapport per
augusti 2019 var 60 miljoner kronor.
Fokus på ekonomin kommer fortsatt att vara prioriterat 2020 genom arbete med åtgärder för
ekonomi i balans. Verksamheten och dess medarbetare är involverade i de aktiviteter som
genomförs. Aktiviteterna är en del av en sammanhängande plan där såväl helhet som delar är
förankrade med regionledning och fackligt samverkade efter genomförda risk och
konsekvensanalyser. Ekonomiska effekter beräknas och genomförs utifrån tidshorisonterna
inom tre månader, inom ett år och inom två till tre år.
Varje klinik ska ha strategier och aktiviteter på kort och lång sikt för att driva verksamheten
inom ekonomisk ram.
För att ha kontroll över kostnadsutveckling implementeras ett ordnat införande av ny- eller
förändrad verksamhet. Förändringar ska vara finansierade. Modellen för ordnat införande har
utvecklats tillsammans med verksamhetscheferna och har införts sedan hösten 2019 inom
verksamhetsområdet.
Löpande uppföljning av verksamhetsplanen sker i månadsuppföljning, delårsrapporter och
verksamhetsdialoger. Särskilt fokus är på ekonomi, tillgänglighet, kompetensförsörjning och
medicinska resultat. Vid negativa avvikelser genomförs nya åtgärder för att uppnå
måluppfyllelse.
Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS) kommer att leda till en bättre styrning av
resurserna kompetens, lokaler och utrustning utifrån strategisk, taktisk och operativ nivå.
Fortsatt arbete med kostnad per patientprocess (KPP) är viktigt för analys av produktion och
konsumtion mellan och inom specialiteter, sjukhus och regioner samt för att beräkna och
analysera data från KPS.
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:
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Ekonomi i balans

Månad

0 tkr

Prognos

Tertial

0 tkr
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Alla kliniker ska ha strategier och aktiviteter för
ekonomi i balans på kort och lång sikt VO

Tertial

3

Kostnad per DRG Öppenvård Nämnd

År

55 600 kr

Kostnad per DRG slutenvård Nämnd

År

57 400 kr

Aktiviteter

Beskrivning

Arbeta aktivt med Kostnad per patient (KPP)

Kostnad per patient (KPP) har införts som ett viktigt
stöd för en kostnadseffektiv verksamhet.

VO Ledningsgrupp, kliniker och MPG följer löpande
KPP och DRG

Som stöd för utveckling av en kostnadseffektiv
verksamhet samt för att utveckla KPS följs KPP och
DRG vid träffar och rapportering inom Kirurgisk vård

Tabell, handlingsplan för ekonomi i balans

Varje klinik arbetar med de aktiviteter de berörs av samt vid behov med egna aktiviteter för
att nå och behålla ekonomi i balans. Kliniker med ekonomisk obalans är operation och
intensivvårdskliniker och kirurgklinik.
Aktiviteterna som beskrivs i tabellen ovan beräknas minska kostnaderna 2020 med 20 till 30
miljoner kronor.
Utifrån processen kring åtgärder som beskrivs i inledningen av ekonomiavsnittet kommer
ytterligare aktiviteter planeras och genomföras för att Kirurgisk vård ska uppnå och behålla
ekonomi i balans.
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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

VO Upprätta en modell för att säkerställa ett ordnat
införande av undersökningar inom diagnostiken

Kostnaden för diagnostik och då främst
röntgenundersökningar har ökat under flera år

VO Arbeta med jämförelser för att hitta områden där
mer kostnadseffektiva arbetssätt är möjliga

Genom jämförelser av användande av
undersökningar i dialog med professionen inom
medicinsk diagnostik minskas över- och
underutnyttjande.

Uppdrag/mål:
Upphandlingar
I samarbete med inköp och verksamhetsområdets kliniker genomföra kostnadseffektiva
upphandlingar där nytta och kvalitet mäts mot ekonomi.
I genomförda upphandlingar görs köp och avrop där nytta och kvalitet mäts mot ekonomi.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Genomföra upphandlingar och därefter avrop
som värderar kvalitet, nytta och ekonomi.

Utveckla arbetssätt, tillsammans med inköp och i
dialog med berörda verksamheter, för att utveckla
processen för upphandling och avrop

Framgångsfaktorer:

Ordnat införande
Syftet med ordnat införande är att utifrån de fem perspektiven i balanced scorecard få kontroll
över de förändringar som görs i verksamheten.
I vår verksamhet sker dagligen förändringar som har större eller mindre påverkan. I ordnat
införande definieras förändring på följande sätt:
•Ny eller förändrad verksamhet
•Nya eller förändrade behandlingar
•Nya indikationer
•Ny eller förändrad diagnostisering
•Ny utrustning/teknik
•Nya material
•Uppgraderingar av utrustning eller material
•Hemtagning av verksamhet
•Förändringar som skulle kunna komma (vad vi ser framåt)
Aktiviteter

Beskrivning

VO Samtliga kliniker använder modellen för ordnat
införande vid ny eller förändrad verksamhet

Modellen införs hösten 2019 och förbättras löpande
under 2020.
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HÅLLBARHET
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
Inriktning: 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 2020

Tjänsteresor, antal km egen bil (privatbil)

Tertial

-30 %

Tjänsteresor, antal km poolbil och hyrbil (korttid)

Tertial

-15 %

Tjänsteresor, antal km inrikesflyg

Tertial

-50 %

Tjänsteresor, antal km utrikesflyg

Tertial

0%

Aktiviteter

Beskrivning

Arbeta med hållbart resande.

Öka antal resfria möten

Arbete ska ske enligt handlingsplan framtagen i
reseanalysen där webb- och videomöten är ett
viktigt område.
Ledningsstaben fortsätter arbetet med att utveckla
möten så att de i större omfattning är resfria samt
att samåkning stimuleras till fysiska möten

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:

Varje klinik ska ha "eget" mätetal eller aktivitet för Hållbar utveckling
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Finns "eget" mätetal eller aktivitet VO

Månad

17
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Inledning
Hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är en av Sveriges bästa, med topplaceringar
när det gäller både kvalitet och tillgänglighet. Målet är bästa möjliga hälsa hos hela
befolkningen och en bättre och jämlik vård. Du ska få den vård du behöver, när du behöver
den och på det sätt du behöver den.
Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik har 10 kliniker varav sju är
länskliniker: Habiliteringscentrum, rehabiliteringscentrum, rehabiliteringsmedicin, barn och
ungdomspsykiatri, röntgen, klinisk fysiologi samt laboratoriemedicin. De tre
vuxenpsykiatriska klinikerna utgår från respektive länsdel. Inom habiliteringscentrum finns
förutom barn- och vuxenhabilitering även tolkcentral, syncentral och hörselhabilitering.
Laboratoriemedicin är samlingsbegrepp för klinisk kemi, mikrobiologi, immunologi, patologi
och transfusionsmedicin. Nuklearmedicinsk enhet drivs gemensamt av både röntgen och
klinisk fysiologi. 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.
Verksamhetsområdet omsluter ca 2,1 miljarder kronor varav 1 miljard är budgetram och
resterande del fördelas eller debiteras. Faktiska årsarbetare inom verksamhetsområdet är strax
under 2000. Verksamhetsområdet har 134 vårdplatser fördelat på: vuxenpsykiatri 106,
rättspsykiatri 12, barn- och ungdomspsykiatri 4, samt rehabiliteringsmedicin 12.
Verksamhetsområdets utmaningar består bland annat av den ökade psykiska ohälsan i
samhället och en ökande efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar. Nationella
vårdriktlinjer förväntas leda till ökad efterfrågan på mer komplexa diagnostiska
undersökningar. Laboratoriemedicin står inför en av de största teknikgenombrotten inom
bioteknologi och molekylärbiologi. DNA-analys blir en ännu viktigare del inom "personalized
medicine", skräddarsydda behandlingar. En slutenvård med kortare vårdtider och större andel
patienter som opereras inom dagkirurgi ställer nya krav på rehabiliteringsinsatser och
kompetensöverföring till rätt nivå där patienten befinner sig.
Ett systematiskt arbete behövs för kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det finns
ett fortsatt behov av att minska hyrläkare och skapa en förbättrad kontinuitet och ökad
kvalitet. Arbetet med att behålla medarbetare och minska personalomsättningen är viktig.
Inom området finns ett stort engagemang i arbetet för den nära vården. Det rör både arbete
kring flöden, digital vård samt specialistvårdens samarbete med primärvård och kommun.
Specialistvårdens nära samarbete med primärvård, kommun och remittent är en förutsättning
för välfungerande flöden som erbjuder trygg och säker vård för patienterna utifrån deras
behov. Ambitionen 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.
Med ett personcentrerat och teambaserat arbetssätt arbetar vi 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.
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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.
Ledningsstab genomför ett flertal dialoger med verksamheterna under året där gemensam
analys och dialog syftar till att stödja, vägleda och uppmuntra till fortsatt utveckling och
förbättring för att erbjuda länets invånare bästa möjliga vård och insatser.
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Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård
Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Process och produktion

Bra folkhälsoarbete
Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Lärande och förnyelse

Professionell kunskap och förbättringskunskap

Medarbetare

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

HÅLLBARHET

Hållbar utveckling 2017-2020

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Verksamhetsplan

114

6(26)

Ekonomisk ersättning i budget
Den ekonomiska ersättningen är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som
regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2020 och flerårsplan 20212022”
För 2020 är ersättningen 1 029,8 miljoner kronor uppdelat på områdena:
160,2 miljoner konor för specialiserad somatisk vård
791,8 miljoner konor för specialiserad psykiatrisk vård
57,5 miljoner konor för övrig hälso- och sjukvård
20,3 miljoner kronor för medicinsk service
Inom diagnostik finansieras verksamhet genom ersättning/betalning från vårdgivare samt via
anslag för specifika uppdrag.
21,8 miljoner kronor för screeningverksamhet (övrig hälso- och sjukvård)
20,3 miljoner kronor för forskning och utveckling, ST - läkare, patientnära analyser,
obduktionsverksamhet samt hantering av biobank (medicinsk service)
Investeringsbudget 2020
Id

Klinik

Benämning

Beviljat belopp

Ö0621

Laboratoriemedicin

Blodbuss

4 000 tkr

M1289

Röntgen

CR labb 1 Eksjö

1 350 tkr

M1291

Röntgen

CR labb 6 Eksjö

4 500 tkr

M1324

Röntgen

Lab 5 Ryhov

6 500 tkr

M0598

Röntgen

Genomlys lab 2/3 Eksjö

1 850 tkr

M1137

Röntgen

G-bågar Eksjö, Ryhov och
Värnamo

4 000 tkr

M1288

Laboratoriemedicin

NGS- utrustning inkl
automatisering

6 000 tkr

M0947

Röntgen

Rekonstruktionsverktyg
till PACS

2 000 tkr

M1133

Röntgen

CR Värnamo

3 500 tkr

M1136

Röntgen

CT Ryhov 11, 12, 13

22 000 tkr

Ram för investeringar utan specifikation (50 tkr till 2 000 tkr) är: 32 000 tkr
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Medborgare och kund
Strategiska mål:

Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer:

Nära vård
Den nära vården är basen i hälso- och sjukvårdssystemet. Huvuddelen av invånarnas behov av
öppen hälso- och sjukvård tillgodoses i den nära vården. Detta inbegriper verksamheter i hela
samhället; främst Region Jönköpings län och även kommunerna och civilsamhället.
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
Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset

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

Uppdrag/mål:
Samarbetsvård - 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

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

Ingår som ett uppdrag inom "Tillsammans för bästa
möjliga hälsa och jämlik vård"

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:
Arbeta med omställning till den nära vården
För att omställningen till nära vård ska ske ordnat, till exempel om nya arbetsformer måste
tillskapas samtidigt som patienter och verksamheten har behov av att säkra kvalitet i
nuvarande, så kommer omställningsmedel att vara tillgängliga för projekt. Under
planperioden kommer det i projektform genomföras utvecklingsprojekt där verksamheter får
större frihet och utökat mandat att driva och utveckla sin verksamhet för en nära vård och god
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bemanning. Syftet är att transformera arbetssätt för att ställa om till nära vård, skapa god
arbetsmiljö och där digitala verktyg utvecklas.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Respektive verksamhet identifierar prioriterade
aktiviteter för att utveckla verksamhetens del och
ansvar i den nära vården.

Samordning och samarbete ska ske med såväl
berörda verksamheter inom primärvård, kommun
och specialistsjukvård, som med RJLs projektledare
för omställningen till den nära vården och
"Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik
vård".
Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en
benämning på dagens primärvård, även om
primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära
vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa,
vård och omsorg. Den närmsta vården är den som
patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården –
samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att
möjliggöra detta.

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

Målvärde 2020

Kundtillfredsställelse - nationell patientenkät

År

80 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsatt utvecklingsarbete för att förbättra
patient- och närståendeinflytande.

Åtgärderna kan fokusera på hur delaktighet och
samskapande med patienter, närstående, brukarråd
och patientföreningar kan utvecklas.
Åtgärder inom ramen för Patientkontrakt samt
utbildningar inom personcentrerad vård kan också
vara prioriterade.
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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 2020

Faktisk väntetid till första besök inom 60 dagar i
specialiserad vård nationell rapportering. Hud
redovisas särskilt.

Månad

80 %

Faktisk väntetid till första besök alla professioner,
exklusive läkare. VO

Månad

80 %

Faktisk väntetid till besök inom 30 dagar i barn och
ungdomspsykiatrin Nämnd

Månad

90 %

Väntetid till undersökning inom radiologi Nämnd

Månad

90 %

Väntetid till undersökning inom klinisk fysiologi
Nämnd

Månad

90 %

Fått hjälp och lämnat akutmottagningen inom 4
timmar Nämnd

Månad

90 %

Genomförda återbesök inom medicinskt måldatum

Månad

90 %

Genomförda återbesök inom medicinskt måldatum
alla professioner, exklusive läkare. VO

Månad

90 %

Svarstider inom patologi VO

Månad

90 %

Genomförda första besök i specialiserad vård inom
60 dagar som ej innefattas i nationell rapportering.
VO

Månad

80%

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 2020

Faktisk väntetid för utredning/behandling inom
barn- och ungdomspsykiatrin samt habiliteringen
Nämnd

Månad

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Verksamheten ska vidta åtgärder för att möta
patientens behov utifrån tillgängliga resurser och
krav på tillgänglighet.

Ett prioriterat område är förändrade arbetssätt inom
BUP och HAB för att effektivisera utredning och
behandling. Samordning ska ske med den nationella
nivån av kunskapsstyrning där vård- och
insatsprogram (s k VIP) tas fram.
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Uppdrag/mål:
Sveriges bästa digitala vård
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.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsatt utveckling av e-hälsotjänster och digitala
arbetsprocesser.

T ex utveckling av fler digitala vårdtjänster,
beslutsstöd såsom iGuide och digital bildgranskning.

VO Medverka i pilottester av Cosmic e-besök
och/eller Cisco meeting.

Syftet är att flera pilotverksamheter ska testa
Cosmic eBesök och/eller Cisco meeting för att bidra
med kunskap och erfarenhet av nuvarande lösningar
för distansmöte. Detta kan i sin tur leda till fortsatt
utveckling av lösningarna och samtidigt
säkerställande av den användarmässiga och tekniska
funktionaliteten.

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 är exempelvis att skapa 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. Samarbetet med primärvård och kommuner behöver
fortsätta att utvecklas, liksom patient- och närståendeinflytande. Den somatiska hälsan för
personer med psykisk sjukdom behöver förbättras. Det behöver också ske en fortsatt
samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende med fokus på att utveckla verksamheter
över huvudmannagränser. Även en fortsatt anpassning av vården behöver ske för att kunna
bedrivas mer i hemmiljö.
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.

Integrerad beroendemottagning utreds i
samverkan med kommunerna

En översyn av beroendevården i Jönköpings län
pågår. Syftet är att ta fram förslag för en
beroendevård där huvudmännen samverkar för att
uppnå högre tillgänglighet och bättre service för
invånarna. Arbetet leds av strategigrupp psykiatri
och missbruk.
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Uppdrag/mål:
Utveckla omhändertagande av personer med eller som kan utveckla PTSD
Vården behöver bli bättre på att möta och behandla personer med trauma som kan utveckla
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
Aktiviteter

Beskrivning

VO Verksamheten identifierar prioriterade
aktiviteter för att utveckla omhändertagandet av
personer med eller som kan utveckla PTSD.

En sammanfattning av verksamheternas åtgärder
kommer att redovisas i delårsrapporter och
verksamhetsberättelse.

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
Psykisk ohälsa hos barn och unga ökar. För att förbättra den psykiska hälsan hos länets barn
och unga görs flera insatser. En samlad gemensam triagering för länet skapas (En väg in). Ett
ökat samarbete mellan elevhälsan, socialtjänst, barn och ungdomshälsan,
ungdomsmottagningarna är en förutsättning.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsatt utvecklingsarbete för att etablera en
samlad mottagning för remisser, telefonrådgivning
och triagering ("En väg in - barn och unga psykisk
hälsa")

Ett samarbetsprojekt mellan Barn och
ungdomspsykiatri och Barn och ungdomshälsan.
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Process och produktion
Verksamhetsmått
Utfall 2018

Prognos 2019

Plan 2020

Vårdtid dagar

42 980

40 000

Minska

Antal läkarbesök

34 203

36 000

Öka

199 920

205 000

Öka

139

130

Efter behov

3 810

4 000

Minska

Antal besök annan
personalkategori
Disponibla vårdplatser
Vårdtillfällen

Strategiska mål:

Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Jämlik rehabilitering
För att stärka samverkan och samarbetet undersöks möjligheten att, med några kommuner,
hitta arbetssätt där kommunens omsorgsuppdrag bättre kan samordnas med Region
Jönköpings läns specialistkompetens. Områden som skulle kunna beröras initialt är t ex
rehabilitering och förebyggande hälso- och sjukvård. En hållbar finansieringsmodell behöver
då skapas.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsatt utveckling av samverkan och arbetssätt
inom "Samordningsgrupp rehabilitering".

Berörda verksamheter beskriver hur arbetet fortgår
inom Samordningsgrupp rehabilitering - en del i
ledningssystemet för samverkan mellan länets
kommuner och Region Jönköpings län.

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.
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Vårdprevention

Tertial

90 %

Uppdrag/mål:
Fortsatt utveckling av arbetssätt för att öka riskmedvetenheten (VO)
Exempel på arbetssätt är egenkontroller av patientsäkerheten vid patientsäkerhetsdialoger och
-ronder.
Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Disponibla vårdplatser Nämnd

Månad

*Beläggning i procent Nämnd

Månad

85 %

Utlokaliserade Nämnd

Månad

0

Överbeläggningar Nämnd

Månad

0

Återinläggningar inom 30 dagar vårddygn Nämnd

Tertial

Minska0

* Beläggning grönt intervall mellan 75-85%

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

VO Medverka vid utveckling och införande av
relevanta nationella vårdprogram.

Under denna aktivitet beskriver respektive
verksamhet på vilka sätt man deltar i detta arbete
samt hur det fungerar.

Uppdrag/mål:
Standardiserade vårdförlopp utanför cancer
Under 2020 utökas SVF metodiken att omfatta diagnoser inom diabetes, hjärta- och
kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och kol. Viktigt att
beakta att undanträngningseffekter inte sker vid införandet.
Aktiviteter
Påbörja arbetet med SVF utanför cancer

Beskrivning
SVF metodiken ska omfatta diagnoser inom
diabetes, hjärta- och kärlsjukdomar, psykiska
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Aktiviteter

Beskrivning
sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och
kol

Uppdrag/mål:
Våld i nära relationer
En metod som erbjuds är verksamheten Alternativ till våld (ATV) där psykologisk behandling
till de som utövar våld i nära relationer ges. ATV erbjuder även psykologisk behandling till
personer som utvecklat en psykisk ohälsa till följd av utsatthet av våld i nära relationer.
Verksamheten har genomförts som ett tvåårigt projekt och har under 2019 utvärderats.
Utvärderingen är positiv och med hjälp av statliga medel utvigdas projektet till att omfatta
hela länet.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utveckla modellen inom hela länet för att
erbjuda behandling av personer som utsätts för våld
i nära relationer.

En sammanfattning av verksamheternas åtgärder
kommer att redovisas i delårsrapporter och
verksamhetsberättelse.

Uppdrag/mål:
Habilitering som ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med
funktionsnedsättningar
Fortsatt utvecklingsarbete för att underlätta övergången från barn- till vuxenhabiliteringen.
Under planperioden höjs standarden på habiliteringens lokaler i Värnamo så att habilitering
kan bedrivas jämlikt i hela länet.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsatt arbete med översyn och plan för
habiliteringens verksamhet vad gäller lokaler.

Speciellt fokus på lokalerna i Värnamo men även för
Ryhovsområdet

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
identifierade förbättringsområden.

Fortsatt arbeta med kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning och följsamhet till ordnat
införande.

VO Fortsatt utveckling och uppföljning av arbetet
med kliniska farmaceuter inom psykiatrisk vård.

Under året sker en utveckling av arbetssätt inom
ramen för ett separat avtal mellan länets
specialistpsykiatri och Sjukhusapoteket.
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Uppdrag/mål:
Effektivisera vårdflöden och processer (VO)
Sker 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 (VO)
Uppföljning avseende värdeskapande användning av nuklearmedicinska undersökningar samt
organisationen av den sammanhållna nuklearmedicinska enheten.
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.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Standardiserade vårdförlopp - andel patienter i SVF

Tertial

70 %

Standardiserade vårdförlopp - andel inom max ledtid

Tertial

80 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Utveckling av SVF-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
Rehabkedjan vid cancersjukdom ska stärkas. Processen inom cancerrehabilitering ska arbeta
vidare med att utveckla en trygg personcentrerad, behovsinriktad och resurseffektiv
rehabilitering av hög kvalitet.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsatt arbete för att utveckla en trygg
personcentrerad, behovsinriktad och resurseffektiv
rehabilitering av hög kvalitet.

Processgruppen för cancerrehabilitering ansvarar för
att i samråd med patienter och olika aktörer i
rehabkedjan vidta ytterligare förbättringsåtgärder.
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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

VO Utarbeta gemensamma strategier inom Region
Jönköpings län avseende kompetensutveckling för
olika målgrupper inom förbättringskunskap och
processorienterade arbetssätt.

Arbetet sker i samverkan med övriga
verksamhetsområden, Qulturum och
Regionledningskontoret.

VO Strategisk kompetensutveckling för olika
målgrupper inom förbättringskunskap,
projektledning och processorienterat arbetssätt.

Exempel på utbildningar och utvecklingssatsningar är
Advanced Training Program, mikrosystemutbildning,
masterutbildning i ledarskap, förbättrings- och
Esther-coachutbildning.

Uppdrag/mål:
Lärande och utveckling från registrerade avvikelser ska öka (VO)
Mätetal

Periodicitet

Avvikelser i Synergi VO

Tertial

Aktiviteter

Beskrivning

VO Områdesnära användargrupp för Synergi
- fortsatt utveckling av rutiner, uppföljning, analys
och lärande.

Under året sker en utveckling av arbetssätt dels
tillsammans med ledningen och
verksamhetsområdets användargrupp, dels
tillsammans med regionens användargrupp och
systemförvaltaren.
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Uppdrag/mål:
Forskning och utveckling i kliniskt patientnära områden (VO)
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Vetenskapliga publikationer VO

År

15
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Medarbetare
Strategiska mål:

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Framgångsfaktorer:

Attrahera och rekrytera
Det är viktigt att vara tydliga med vårt arbetsgivarvarumärke och att agera som en enhetlig
arbetsgivare gentemot nuvarande och blivande medarbetare. Rekryteringsarbetet ska
genomföras professionellt och kvalitativt utifrån vår kompetensbaserade rekryteringsmodell.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utveckla samarbetet med
Kompetensförsörjningsenheten.

Under året sker fortsatt utveckling av samarbete och
arbetssätt.

Uppdrag/mål:
Attrahera nya medarbetare
Genom ökad synlighet och målgruppsanpassad kommunikation marknadsförs Region
Jönköpings län som en attraktiv arbetsgivare och en framgångsrik region.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Respektive verksamhet deltar i såväl
regiongemensamma som verksamhetsspecifika
rekryteringsaktiviteter.

Beskriv vilka åtgärder som verksamheten arbetar
med samt hur de fungerar.

Framgångsfaktorer:

Kompetenta och engagerade 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.
Uppdrag/mål:
Kompetensplanering 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

Målvärde 2020

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90 %

Minskning av kostnaderna för bemanningsföretag

Månad

-20 %
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Årsarbetare Nämnd

Månad

Aktiviteter

Beskrivning

VO 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.

Utbildningsanställningar 2020

Region Jönköpings län erbjuder förmånen att genom
högskolestudier vidareutbilda sig till
specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön.
Under året kan även andra yrkesgrupper med
akademisk examen ges möjlighet till specialiserad
vidareutbildning utifrån verksamhetens behov.

Karriärtjänster för yrkesskickliga sjuksköterskor

Karriärtjänsten teamsjuksköterska fortsätter
implementeras under planperioden utifrån
fördelade resurser.

Uppdrag/mål:
En välfungerande lönebildning
Region Jönköpings län driver en lönepolitik inriktad mot konkurrenskraftiga löner som kan
hävda sig på marknaden. Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och utveckling
av verksamhetens produktivitet och kvalitet. Löneöversynen ska vara en naturlig del i den
löpande verksamheten och ge möjlighet för löneutveckling för de medarbetare som bidrar
mest till verksamheten.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Medverka i utarbetande av informations- och
utbildningsmaterial om lönebildningen, samt
därefter medverka i förankring och utbildning.

Målsättningen är att medarbetare ska ha kännedom
om arbetsplatsens lönekriterier och förståelse för
kopplingen till egen arbetsprestation.
Chefens uppdrag är att förmedla vad som förväntas
för att nå målen, vad som behöver utvecklas och vad
som ska behållas.

Framgångsfaktorer:

Hälsa, delaktighet och likabehandling
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

Målvärde 2020

Personalhälsa - sjukfrånvaro

Månad

Sjukfrånvaro ska inte öka
jämfört med fg år
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Uppdrag/mål:
Systematiskt arbetsmiljöarbete
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och
uppföljningar ske regelbundet för att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa och
olycksfall.
Arbetet med de aktiva åtgärderna, som ska ingå som en del i det ordinarie systematiska
arbetsmiljöarbetet, omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor, rekrytering,
utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena arbete med föräldraskap.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbete med resultat från
medarbetarundersökning

Arbetet med resultat och handlingsplaner ingår i det
ordinarie systematiska arbetsmiljö- och
säkerhetsarbetet och ska prioriteras under 2020.

VO Åtgärder för att förebygga diskriminering och
främja mångfald, jämställdhet och likabehandling.

Fortsatt arbete enligt plan.

Uppdrag/mål:
Aktiv och likvärdig rehabilitering
Alla medarbetare ska erbjudas en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån sina behov.
Målet är att medarbetare som är i pågående sjukskrivning ska få ökat stöd och tidigare komma
tillbaka till arbete.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Stöd till chefer i rehabiliteringsprocessen och
arbete med omställning.

Fortsatt arbete inom HR för att stödja chefer i
rehabiliteringsprocesser, för att korta sjukskrivningar
och underlätta för återgång i arbetet och/eller
omställning.

Uppdrag/mål:
Medarbetarskap och delaktighet
Medarbetarpolicyn är grunden för medarbetarskapet i Region Jönköpings läns verksamheter.
Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande samarbete mellan kollegor, medarbetare och
chefer i det dagliga arbetet. Det är allas gemensamma ansvar att bidra till en god arbetsmiljö
och god kommunikation.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Medarbetarsamtal

Tertial

90 %

Framgångsfaktorer:

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.

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Verksamhetsplan

129

21(26)

Uppdrag/mål:
Ett stärkt- chef och ledarskap
Chefer behöver kontinuerligt stärkas i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare. Ett
närvarande ledarskap är viktigt för medarbetaren. Cheferna är arbetsgivarföreträdare med ett
tydligt mandat att leda verksamheten och har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå
uppsatta mål. Lyhördhet både uppåt och nedåt i organisationen är viktigt.
Aktiviteter

Beskrivning

Chefer och ledare ska delta i chefs/ledarutvecklingsprogram och chefsutbildningar.

Chefer och ledare i Region Jönköpings län ska delta i
de chefs-/ledarutvecklingsprogram och
chefsutbildningar som är aktuella.
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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

VO Utveckla den ekonomiska modellen.

Fortsatt utveckling av den ekonomiska modellen
vilket sker i samverkan med centrala
ekonomiavdelningen, ex på områden där fortsatt
utveckling under 2019 planeras är inom
rehabiliteringscentrum och diagnostik. Fler områden
kan komma att bli berörda om behov av utveckling
tydliggörs.

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

Periodicitet

Målvärde 2020

Ekonomi i balans

Månad

0 tkr

Prognos

Tertial

0 tkr

Aktiviteter

Beskrivning

VO 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)

Kostnad per patient (KPP) har införts som ett viktigt
stöd för en kostnadseffektiv verksamhet.

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

VO 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.
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Uppdrag/mål:
Förbättrad produktivitet (VO)
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 VO

Månad
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HÅLLBARHET
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
Inriktning: 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 2020

Tjänsteresor, antal km egen bil (privatbil)

Tertial

-30 %

Tjänsteresor, antal km poolbil och hyrbil (korttid)

Tertial

-15 %

Tjänsteresor, antal km inrikesflyg

Tertial

-40 %

Tjänsteresor, antal km utrikesflyg

Tertial

0%

Aktiviteter

Beskrivning

Arbeta med hållbart resande.

VO Internutbildning i digital mötesteknik för att
minska resandet.

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

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 arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i
produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsatt arbete med att minska särskilt farliga
kemiska produkter (s k utfasningsprodukter).
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Inledning
Vårdcentralerna Bra Liv består av 28 vårdcentraler och flera filialer spridda i länet. Vid dessa
enheter är drygt 270.000 invånare listade, vilket är 74 % av länets befolkning. Vår ambition
för 2020 är att fortsätta öka listningen och behålla 74 % 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. Målet är att alla patienter får en första medicinsk
bedömning inom tre dagar.
Under 2020 arbetar vi vidare med att utveckla den nära vården inom flera olika områden. Nya
arbetssätt med individanpassad vård för patienter med kronisk sjukdom. Tillgodose fast
vårdkontakt till svårast sjuka. Samordning av sjukvårdsbehov dokumenterat och
kommunicerat i patientkontrakt. Förbättringar i processen för samordnad vårdplanering efter
sjukhusvistelse. Utveckla arbetssätt med mobila team som utgår från varje vårdcentral och
möjliggör fler hembesök av läkare. Införa digital anamnesupptagning och triagering vid några
vårdcentralers närakutmottagningar. Förbättrad läkemedelsförskrivning både avseende
kvalitet och kostnadseffektivitet. Uppmärksamma och förbättra omhändertagandet av
individer med psykisk ohälsa. Utveckla vården med fler digitala vårdkontakter.
Inom ramen för tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård stärks samverkan och nya
arbetssätt utvecklas.
Kompetensutveckling i egen regi fortlöper med utbildningar i linje med de kompetensplaner
som finns 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 samt andra chefsutbildningar.
Bra Liv strävar efter ekonomi i balans 2020. Vi arbetar med ständiga förbättringar, nya
arbetssätt och rätt använd kompetens. Behovet av hyrläkare är fortfarande stort men
rekryteringar och nya arbetssätt med utvecklade teamarbeten gör att antal hyrläkarlinjer kan
begränsas.
Vårdcentralerna Bra Liv ger ett löfte till patienter och invånare. ”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”
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Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård
Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Process och produktion

Bra folkhälsoarbete
Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Lärande och förnyelse

Professionell kunskap och förbättringskunskap

Medarbetare

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

HÅLLBARHET

Hållbar utveckling 2017-2020
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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 2020 och flerårsplan 20212022”
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 4 500 kr per genomsnittlig invånare plus möjlighet till ytterligare 500 kr för
uppdrag (t.ex. ST-utbildning, BVC-bemanning, delta i projekt).
Ospecificerad investeringsbudget 1 000 000 kronor
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Medborgare och kund
Strategiska mål:

Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer:

Nära vård
Den nära vården är basen i hälso- och sjukvårdssystemet. Huvuddelen av invånarnas behov av
öppen hälso- och sjukvård tillgodoses i den nära vården. Detta inbegriper verksamheter i hela
samhället; främst Region Jönköpings län och även kommunerna och civilsamhället.
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

Vidareutveckla seniormottagningarna på samtliga
Bra Livs vårdcentraler.

Uppdrag/mål:
Samarbetsvård - 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. Besöksfrekvens
och innehåll anpassas individuellt efter varje patients
behov. Samtliga yrkeskompetenser används och
besök fördelas till rätt kompetens.

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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Uppdrag/mål:
Arbeta med omställning till den nära vården
För att omställningen till nära vård ska ske ordnat, till exempel om nya arbetsformer måste
tillskapas samtidigt som patienter och verksamheten har behov av att säkra kvalitet i
nuvarande, så kommer omställningsmedel att vara tillgängliga för projekt. Under
planperioden kommer det i projektform genomföras utvecklingsprojekt där verksamheter får
större frihet och utökat mandat att driva och utveckla sin verksamhet för en nära vård och god
bemanning. Syftet är att transformera arbetssätt för att ställa om till nära vård, skapa god
arbetsmiljö och där digitala verktyg utvecklas.
Aktiviteter

Beskrivning

Regionövergripande arbeten

Bra Liv bidrar till omställningen genom aktivt
deltagande i arbeten knutna till Tillsammans för
bästa möjliga hälsa och en jämlik vård

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" arbetas fram i östra
länsdelen. Det delade ansvaret för patienten mellan
vårdcentral, psykiatri och kommun förtydligas.

Uppmärksamma psykisk ohälsa

Personalen utbildas i att tidigt upptäcka psykisk
ohälsa. Bra Liv har arbetat fram
informationsmaterialet "Våga fråga" som finns riktat
både till medarbetare och invånare.

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

Målvärde 2020

Kundtillfredsställelse - nationell patientenkät

År

80 %
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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

Bra Liv 2.0 är det samlingsnamn vi har valt för att
samla de utvecklingsområden som vi fokuserar på
inom de närmaste åren.
- Namnet
- Bemötande/hantering multisjuka med stort
vårdbehov
- Bemötande/hantering kroniskt sjuka
(vård/behandling utifrån medskapande patient och
olika behov)
- Bemötande/hantering akut upplevd ohälsa
(Närakut)
- Bemötande/hantering primärpreventivt arbete
(Arbetssätt/prioritering)
- Bra Liv nära (Vår gemensamma digitala tjänst)
- Kompetensförsörjning
- Medarbetarperspektiv – Attraktiv arbetsgivare
- Hög frisknärvaro, låg sjukfrånvaro –
Hälsofrämjande arbete
- Regionens tillsammansarbete
- Ekonomi i balans

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 2020

Telefonkontakt med vårdcentralen samma dag
Nämnd

Tertial

100 %

Medicinsk bedömning i primärvården inom tre
dagar.

Månad

90 %

Listade invånare

Månad

270 000

Kontinuitetsmått – primärvård Nämnd

Tertial

75 %

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
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Aktiviteter

Beskrivning
besök.

Filialer i glesbygd

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

Uppdrag/mål:
Anpassa öppettider utifrån patientens behov
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

Utökade öppettider

Bra Livs digitala mottagning erbjuder öppettider
utöver vårdcentralernas ordinarie.

Nya utbudspunkter

Bra Liv har öppnat en distriktssköterskebaserad
mikromottagning i nära anslutning till ett varuhus i
Jönköping. Öppettiderna anpassas efter patienternas
behov. Om konceptet faller väl ut kan utökningar
göras på andra platser i länet.

Uppdrag/mål:
Sveriges bästa digitala vård
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.
Aktiviteter

Beskrivning

Bra Liv nära, digitala vårdmöten

Vårdcentralerna Bra Liv erbjuder digitala vårdmöten,
via appen Bra Liv nära. Patienten kan 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.
Appen utvecklas kontinuerligt med exempelvis
förbättrade funktioner för meddelande hantering
och anamnesupptagning.

Digital besöksförberedelse

Bra Liv provar på några vårdcentralers Närakuter
digitala verktyg för anamnesupptagning. Patienten
beskriver i väntrummet eller hemma sina problem.
Beskrivningen går digitalt till vårdcentralens team
som utifrån beskrivningen hänvisar patienten till rätt
yrkeskategori.

Framgångsfaktorer:

Jämlik psykiatrisk vård
En flerårig satsning pågår för utveckling inom området psykisk hälsa.
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Uppdrag/mål:
Utveckla omhändertagande av personer med eller som kan utveckla PTSD
Vården behöver bli bättre på att möta och behandla personer med trauma som kan utveckla
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
Aktiviteter

Beskrivning

Uppmärksamma risker

Primärvårdens arbetssätt är baserat på att se hela
människan. Vid patientmöten har vi ett stort ansvar i
att uppmärksamma alla symptom och riskfaktorer
såväl fysiska som psykiska. För att erbjuda
behandling alternativt hänvisa vidare till rätt instans.

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 att vården erbjuds och fördelas på lika villkor.
Grupper med särskilda behov identifieras och uppmärksammas. Förbättringsarbeten
uppmärksammar skillnader i behandling och resultat mellan olika grupper, t ex utifrån kön,
etnisk tillhörighet, socioekonomi, utbildningsnivå och geografi. För att bidra till mer jämlik
hälsa behöver tillgången på kultur öka för personer som har svårt att ta del av den kultur som
erbjuds samhället.
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.
Aktiviteter

Beskrivning

Asyl och flyktingfrågor

Sjukvård och inledande hälsoundersökningar till
asylsökande är en integrerad del av vårdcentralernas
ordinarie verksamhet. Anhöriginvandring förväntas
bli den största delen av arbetet under 2020.
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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:
Äldres psykiska hälsa
Satsa på arbetet med äldres psykiska hälsa
Aktiviteter

Beskrivning

Uppmärksamma psykisk ohälsa hos äldre

Se aktiviteter uppmärksamma psykisk ohälsa och
fånga upp patienter med risk.
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Process och produktion
Verksamhetsmått
Utfall 2018

Prognos 2019

Plan 2020

Antal besök, läkare

293 400

293 000

oförändrat

Antal besök, annan
personal kategori

461 100

462 000

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 2020

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

Tertial

50 %

Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
metoder

Metoder för att möta de behov som finns i
befolkningen. Gruppaktiviteter på vårdcentral
exempelvis inriktade på vikt, artros, sömn, tobak.
Föreläsningsserier, aktiviteter i samarbete med
föreningar, försäkringskassa, arbetsförmedling eller
kommun.

Läkarinsatser på BVC

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

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.
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Aktiviteter

Beskrivning

Lärcafé, självhjälpsgrupper

Mötesplatser för personer med liknande
sjukvårdserfarenheter som ges möjlighet att få mer
kunskap om sin sjukdom och att ge varandra stöd
och hjälp. Vårdcentralerna ska bidra med sina
kunskaper vid sådana sammankomster.

Uppdrag/mål:
Jämlik rehabilitering
För att stärka samverkan och samarbetet undersöks möjligheten att, med några kommuner,
hitta arbetssätt där kommunens omsorgsuppdrag bättre kan samordnas med Region
Jönköpings läns specialistkompetens. Områden som skulle kunna beröras initialt är t ex
rehabilitering och förebyggande hälso- och sjukvård. En hållbar finansieringsmodell behöver
då skapas.
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 2020

Vårdhygien - basala hygienregler

Månad

100 %

Vårdhygien - rätt klädd

Månad

100 %

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
målsättning, där 9 av 16 delområden är relevanta för
primärvården. Tidigt upptäcka svårt sjuka och agera,
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Aktiviteter

Beskrivning
läkemedelsfel i vårdens övergångar, VRI och
spridning av MRB – STRAMA, vård vid hjärtsvikt,
aktivt ledarskap, vårdrelaterade urinvägsinfektioner,
suicidprevention, läkemedelsrelaterade problem och
kommunikation

Införa bedömningsverktyget RETTS

Ett triageringsverktyg som används av vårdcentral,
ambulans och akutmottagningar.

Patientsäkerhetsronder

Bra Livs direktör tillsammans med chefsläkare
besöker vårdcentralerna och diskuterar
patientsäkerhetsfrågor både med ledning och
personal.

Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Antal hembesök läkare Nämnd

Tertial

Samma nivå eller öka

Antal vårdplaneringar enligt SiP Nämnd

Tertial

Öka

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. Andra kvalitetsregister används i mycket
begränsad omfattning p.g.a manuell registrering.

Mer tid för patienten

Effektivisera administrativa processer exempelvis
genom självskrivande diktering, frasminnen, korta
koncisa diktat.

Uppdrag/mål:
Standardiserade vårdförlopp utanför cancer
Under 2020 utökas SVF metodiken att omfatta diagnoser inom diabetes, hjärta- och
kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och kol. Viktigt att
beakta att undanträngningseffekter inte sker vid införandet.
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Aktiviteter
Påbörja arbetet med SVF utanför cancer

Beskrivning
SVF metodiken ska omfatta diagnoser inom
diabetes, hjärta- och kärlsjukdomar, psykiska
sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och
kol

Uppdrag/mål:
Palliativ vård - vård i livets slutskede
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.
Region Jönköpings län ska initiera en dialog med kommunerna i syfte att undersöka behov av
införande av ”Ekhagen-koncept gästhem” i övriga länsdelar. Dessa gästhem kan med fördel
fungera som palliativa kunskapsnav och vara stöd dygnet runt för såväl primärvård som
kommunernas hemsjukvård.
Aktiviteter

Beskrivning

Samverka med slutenvården

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 2020

Rätt förskrivning av antibiotika

Tertial

recept per 1000 invånare
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.

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.
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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

Primärvårdens del i standardiserade vårdförlopp
cancer

Vårdcentralen är ofta den som startar ett SVFförlopp genom en välgrundad misstanke om cancer.
Bra Livs utvecklingschef är som enda
primärvårdsrepresentant processledare med
uppföljningsansvar för ett SVF-förlopp, SVFhudmelanom.

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

Livsstilsrådgivning

Vårdcentralerna erbjuder hjälp till att förändra
levnadsvanor avseende tobak, alkohol, kost, motion.
Kontakterna kan vara både fysiska och digitala.
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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

Bra Liv utvecklar och genomför utbildningar i egen
regi inom strategiska områden. Ett kostnadseffektivt
sätt att kunna erbjuda många medarbetare
utbildning. Vi tar fram eget utbildnings- och
informationsmaterial i form av foldrar, filmer,
intranätsidor mm. Vid behov upphandlas strategiskt
viktiga utbildningar.

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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Medarbetare
Strategiska mål:

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Framgångsfaktorer:

Attrahera och rekrytera
Det är viktigt att vara tydliga med vårt arbetsgivarvarumärke och att agera som en enhetlig
arbetsgivare gentemot nuvarande och blivande medarbetare. Rekryteringsarbetet ska
genomföras professionellt och kvalitativt utifrån vår kompetensbaserade rekryteringsmodell.
Uppdrag/mål:
Attrahera nya medarbetare
Genom ökad synlighet och målgruppsanpassad kommunikation marknadsförs Region
Jönköpings län som en attraktiv arbetsgivare och en framgångsrik region.
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

Team med HR- och läkarkompetens som stödjer
vårdcentralerna i rekryteringsarbetet.

Kompetensförsörjningsstrategi

HR-stöd kring kompetensförsörjningsplanering och
kompetensbaserat rekrytering.

Förtydliga varumärke

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

Framgångsfaktorer:

Kompetenta och engagerade 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.

Vårdcentralerna Bra Liv, Verksamhetsplan

19(25)

153

Uppdrag/mål:
Kompetensplanering 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

Målvärde 2020

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90 %

Minskning av kostnaderna för bemanningsföretag

Månad

-25 %

Årsarbetare Nämnd

Månad

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.

Utbildningsanställningar 2020

Strategiska kompetensplaner

Region Jönköpings län erbjuder förmånen att genom
högskolestudier vidareutbilda sig till
specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön.
Under året kan även andra yrkesgrupper med
akademisk examen ges möjlighet till specialiserad
vidareutbildning utifrån verksamhetens behov.
Strategiska kompetensplaner för samtliga
yrkesgrupper finns framtagna och revideras årligen
utifrån förändrade behov i verksamheten.

Framgångsfaktorer:

Hälsa, delaktighet och likabehandling
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

Målvärde 2020

Personalhälsa - sjukfrånvaro

Månad

Sjukfrånvaro ska inte öka
jämfört med fg år

Frisknärvaro

Månad

66 %

Aktiviteter

Beskrivning

Hälsofrämjande arbetsplatser

Med ett salutogent synsätt arbeta för arbetsplatser
med hög trivsel och låg sjukfrånvaro. En
"verktygslåda" med förslag till aktiviteter finns
framtagen.
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Uppdrag/mål:
Systematiskt arbetsmiljöarbete
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och
uppföljningar ske regelbundet för att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa och
olycksfall.
Arbetet med de aktiva åtgärderna, som ska ingå som en del i det ordinarie systematiska
arbetsmiljöarbetet, omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor, rekrytering,
utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena arbete med föräldraskap.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbete med resultat från
medarbetarundersökning

Arbetet med resultat och handlingsplaner ingår i det
ordinarie systematiska arbetsmiljö- och
säkerhetsarbetet och ska prioriteras under 2020.

Uppdrag/mål:
Aktiv och likvärdig rehabilitering
Alla medarbetare ska erbjudas en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån sina behov.
Målet är att medarbetare som är i pågående sjukskrivning ska få ökat stöd och tidigare komma
tillbaka till arbete.
Aktiviteter

Beskrivning

Tidig rehabilitering

Sjukfrånvaro anmäls till HR-konsult från 30 dagars
sjukfrånvaro

Uppdrag/mål:
Medarbetarskap och delaktighet
Medarbetarpolicyn är grunden för medarbetarskapet i Region Jönköpings läns verksamheter.
Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande samarbete mellan kollegor, medarbetare och
chefer i det dagliga arbetet. Det är allas gemensamma ansvar att bidra till en god arbetsmiljö
och god kommunikation.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Medarbetarsamtal

Tertial

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

Värdegrund

Bra Livs värdegrund finns levande på alla
arbetsplatser. Den ingår som en viktig del i
introduktion av nya medarbetare.

Framgångsfaktorer:

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.
Aktiviteter

Beskrivning
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Aktiviteter

Beskrivning

Chefstrainee

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

Introduktionsprogram och mentorsstöd

Alla nya chefer deltar i ett introduktionsprogram
som sträcker sig över ett år. De erbjuds även en
mentor som oftast utses bland Bra Livs erfarna
chefer. Det förekommer även mentorer från andra
verksamheter.

Uppdrag/mål:
Ett stärkt- chef och ledarskap
Chefer behöver kontinuerligt stärkas i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare. Ett
närvarande ledarskap är viktigt för medarbetaren. Cheferna är arbetsgivarföreträdare med ett
tydligt mandat att leda verksamheten och har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå
uppsatta mål. Lyhördhet både uppåt och nedåt i organisationen är viktigt.
Aktiviteter

Beskrivning

Chefer och ledare ska delta i chefs/ledarutvecklingsprogram och chefsutbildningar.

Chefer och ledare i Region Jönköpings län ska delta i
de chefs-/ledarutvecklingsprogram och
chefsutbildningar som är aktuella.
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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:
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Ekonomi i balans

Månad

0 tkr

Prognos

Tertial

0 tkr

ACG-vikt

Månad

1

Aktiviteter

Beskrivning

Bemanningsråd och hyrläkarråd

I syfte att styra Bra Livs bemanningsutveckling
värderas alla nyrekryteringar mot Bra Livs
genomsnittliga bemanning för aktuell yrkesgrupp.

Arbeta aktivt med Kostnad per patient (KPP)

Kostnad per patient (KPP) har införts som ett viktigt
stöd för en kostnadseffektiv verksamhet.

Ekonomisk handlingsplan









Minska hyrläkarbemanningen i takt med nya rekryteringar och omställning till nya
arbetssätt
Ej tillåta rekryteringar utöver Bra Livs snitt
Minska kostnader för läkemedel, laboratorie- och röntgenundersökningar
Koncernsamarbete
Minimera sjukfrånvaron
Inga vårdpengsavdrag p.g.a bristande kvalitet
Fortsätta jobba för ACG på 1,0 i genomsnitt för Bra Liv.
Utnyttja digitalisering för att effektivisera verksamheten
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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

Jämförelser

Arbeta med jämförande nyckeltal för att hitta
områden där mer kostnadseffektiva arbetssätt är
möjliga.
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HÅLLBARHET
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
Inriktning: 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 2020

Tjänsteresor, antal km egen bil (privatbil)

Tertial

-30 %

Tjänsteresor, antal km poolbil och hyrbil (korttid)

Tertial

-15 %

Tjänsteresor, antal km inrikesflyg

Tertial

0%

Tjänsteresor, antal km utrikesflyg

Tertial

0%

Aktiviteter

Beskrivning

Arbeta med hållbart resande.

Bra Liv nära - digitala vårdmöten

Arbete ska ske enligt handlingsplan framtagen i
reseanalysen där webb- och videomöten är ett
viktigt område.
Vi arbetar för att undvika onödiga resor. Vårdmöten,
vårdsamordning, utbildningar ska genomföras
digitalt i största möjliga omfattning.

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

Ansvarsfull läkemedelsförskrivning

Läkemedel är Bra Livs största miljöpåverkande
faktor. En ansvarsfull förskrivning innebär att rätt
läkemedel i rätt mängd förskrivs till patienten, se
aktiviteter under läkemedelsanvändning.
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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

Lärande och förnyelse

Professionell kunskap och förbättringskunskap

Medarbetare

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

HÅLLBARHET

Hållbar utveckling 2017-2020
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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 2020 och flerårsplan 20212022”
Utgiftsområde Tandvård: 241 348 tkr.
- varav allmän tandvård barn/ungdomar: 124 300 tkr
- varav specialisttandvård: 127 138 tkr
Övrig hälso- och sjukvård 10 090 tkr
Totalt: 251 438 tkr
Investeringsram (ospec.) 2020: 12 200 tkr
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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
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.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Digitaliseringsplan för Folktandvården.

Framtagande av en kortsiktig och långsiktig
digitaliseringsplan för Folktandvården

Strategiska mål:

Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer:

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

Periodicitet

Målvärde 2020

Andel karies fria 19-åringar

År

45 %

Uppföljning av andel av revisionspatienterna som
har frisktandvårdsavtal, Folktandvården VO

År

Framgångsfaktorer:

God tillgänglighet och bra bemötande
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Andel nöjda patienter VO

År

100 %
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Aktiviteter

Beskrivning

Patientenkät

Framtagande av en gemensam patientenkät som kan
användas regelbundet på kliniknivå och vara möjlig
att aggregera på olika organisatoriska nivåer inom
Folktandvården.

Uppdrag/mål:
Arbeta med tillgänglighet till tandvård
Tillgängligheten till RJLs folktandvårdskliniker behöver bli bättre.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Specialisttandvården: Antal remisspatienter som
väntat mer än 60 dagar

Månad

0

Allmäntandvård: Andel revisionspatienter i tid till
undersökning och behandling, Folktandvården

Månad

90 %

Allmäntandvård: Möjlighet att ta emot nya
patienter, Folktandvården Nämnd

Månad

-10 %

Uppföljning av att rätt revisionsintrevall enligt nya
riktlinjer tillämpas VO

Tertial

90 %
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Process och produktion
Verksamhetsmått
Utfall 2018

Prognos 2019

Plan 2020

Barn och ungdomstandvård, antal
behandlade barn

67 660

70 500

minska

Allmäntandvård vuxna, antal
behandlade patienter

78 500

75 000

öka

Specialisttandvård, antal
behandlade patienter

11 360

12 000

samma nivå

Tandvård för patienter med rätt till
tandvårdstöd

7 840

7 840

samma nivå

Antal patienter,
munhälsobedömning

4 200

4 200

samma nivå

Antal patienter, nödvändig
tandvård

2 930

2 930

öka

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

Kvalitetsmått på kliniknivå

År

Aktiviteter

Beskrivning

Framtagande av kvalitetsmått på kliniknivå

Använda tandvårdens kvalitetsregister SKaPa för
framtagande av kvalitetsmått på kliniknivå

Patientsäkerhetsarbete

Etablera samarbete med Chefsläkare och
patientsäkerhetsorganisationen på Folkhälsa och
sjukvård.

Patientsäkerhetsberättelse

Skriva patientsäkerhetsberättelsen i Stratsys
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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.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Kunskapsstyrning i Folktandvården

Ledningsgruppen för Folktandvården tar fram
strategi och mätetal för kunskapsstyrning.

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 23 års ålder har införts från och med
2019. Den förbyggande tandvården behöver utvecklas både riktat till yngre och äldre för en
bra munhälsa på lika villkor.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Följsamhet till vårdprogrammet för barn och
ungdomar

År

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

Journalgranskning

Uppföljning av att vårdprogrammet för barn och
ungdomar följs av Folktandvårdens behandlare

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
Folktandvården, Verksamhetsplan
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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

Uppföljning av statistik från Bedömning Tandvård VO

Tertial

Målvärde 2020

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
innebära behov av att disponera om resurser inom specialisttandvården till förstärkning av
orofacial medicin (sjukhustandvården) på Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus.
Aktiviteter

Beskrivning

Framtagande av mätetal för specialisttandvården

Framtagande av mätetal för specialisttandvården för
att möjliggöra mätning av att specialisttandvården
bedriver "god tandvård"
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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.
Aktiviteter

Beskrivning

Sprida förbättringsarbeten inom Folktandvården

Aktivt arbeta för att förbättringsarbeten sprids
mellan klinikerna och i organisationen vid både
fysiska som digitala möten.

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

Uppföljning av antal publicerade vetenskapliga
publikationer och rapporter VO

År
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Medarbetare
Strategiska mål:

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Framgångsfaktorer:

Attrahera och rekrytera
Det är viktigt att vara tydliga med vårt arbetsgivarvarumärke och att agera som en enhetlig
arbetsgivare gentemot nuvarande och blivande medarbetare. Rekryteringsarbetet ska
genomföras professionellt och kvalitativt utifrån vår kompetensbaserade rekryteringsmodell.
Uppdrag/mål:
Attrahera nya medarbetare
Genom ökad synlighet och målgruppsanpassad kommunikation marknadsförs Region
Jönköpings län som en attraktiv arbetsgivare och en framgångsrik region.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Andel medarbetare som använder friskvårdsbidraget
VO

Tertial

Aktiviteter

Beskrivning

Arbeta för att behålla medarbetare

Utbildning och information om tex.
pensionsavsättning, föräldraförmåner, sjukförmåner,
löneväxling och kursförmåner,

Fortsatt arbete med "Vägen till legitimation"

De kandidater som har påbörjat "Vägen till
legitimation" kommer att få fullfölja utbildningen
under 2020. Avser personer med en
tandvårdsutbildning utanför EU/EES.

Möjlighet till nischning av tandläkare inom allmän
tandvården
Rekrytera erfarna tandläkare.

Utarbeta modell för rekrytering av erfarna
tandläkare

Öka nyttjandet av friskvårdsbidraget

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

Framgångsfaktorer:

Kompetenta och engagerade 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.
Folktandvården, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning

Engagera 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:
Kompetensplanering 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

Målvärde 2020

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90 %

Årsarbetare Nämnd

Månad

Andel SMS kallelser av totalt skickade kallelser inom
allmän tandvård VO

Tertial

Aktiviteter

Beskrivning

VO Kompetensutvecklingsplaner med resultat

Införa metodstöd för kompetensutvecklingsplaner
med resultat

SMS-kallelser
Nytt anställningssätt för tandhygienister

Anställa fler tandhygienister för att nyttja deras
kompetens och för att täcka upp nuvarande brist på
tandläkare. Ambitionen är att tjänsterna ska vara
delade dvs tjänstgöring innefattar arbete på flera
kliniker där behov finns.

Utbildningar i e-format
Nyttjandegraden av självbetjäningsterminaler.

Målsättningen är att öka nyttjandegraden av
självbetjäningsterminaler som finns ute på
klinikerna. Är en del i arbetet med rätt använd
kompetens (RAK)

Framgångsfaktorer:

Hälsa, delaktighet och likabehandling
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

Målvärde 2020

Personalhälsa - sjukfrånvaro

Månad

Sjukfrånvaro ska inte öka
jämfört med fg år
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Aktiviteter

Beskrivning

Uppföljning och analys av sjukskrivningstal

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

Uppdrag/mål:
Systematiskt arbetsmiljöarbete
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och
uppföljningar ske regelbundet för att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa och
olycksfall.
Arbetet med de aktiva åtgärderna, som ska ingå som en del i det ordinarie systematiska
arbetsmiljöarbetet, omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor, rekrytering,
utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena arbete med föräldraskap.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbete med resultat från
medarbetarundersökning

Arbetet med resultat och handlingsplaner ingår i det
ordinarie systematiska arbetsmiljö- och
säkerhetsarbetet och ska prioriteras under 2020.

Analys på systemnivå

Riskanalys, kompetensbaserad rekrytering,
uppföljningsenkäter

Uppdrag/mål:
Aktiv och likvärdig rehabilitering
Alla medarbetare ska erbjudas en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån sina behov.
Målet är att medarbetare som är i pågående sjukskrivning ska få ökat stöd och tidigare komma
tillbaka till arbete.
Uppdrag/mål:
Medarbetarskap och delaktighet
Medarbetarpolicyn är grunden för medarbetarskapet i Region Jönköpings läns verksamheter.
Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande samarbete mellan kollegor, medarbetare och
chefer i det dagliga arbetet. Det är allas gemensamma ansvar att bidra till en god arbetsmiljö
och god kommunikation.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Medarbetarsamtal

Tertial

90 %

Framgångsfaktorer:

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.
Aktiviteter

Beskrivning

Kommunikativt ledarskap

Utbilda alla chefer i kommunikativt ledarskap
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Aktiviteter

Beskrivning

Plan för rekrytering av chefer

Framtagande av plan för successionsordning av
chefer inom Folktandvården

Uppdrag/mål:
Ett stärkt- chef och ledarskap
Chefer behöver kontinuerligt stärkas i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare. Ett
närvarande ledarskap är viktigt för medarbetaren. Cheferna är arbetsgivarföreträdare med ett
tydligt mandat att leda verksamheten och har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå
uppsatta mål. Lyhördhet både uppåt och nedåt i organisationen är viktigt.
Aktiviteter

Beskrivning

Chefer och ledare ska delta i chefs/ledarutvecklingsprogram och chefsutbildningar.

Chefer och ledare i Region Jönköpings län ska delta i
de chefs-/ledarutvecklingsprogram och
chefsutbildningar som är aktuella.
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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:
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Ekonomi i balans

Månad

0 tkr

Prognos

Tertial

0 tkr

Aktiviteter

Beskrivning

Följsamhet till taxan

Regelbundna och systematiska kontroller av att
Folktandvården debiterar rätt.

Uppföljning och dialog kring Folktandvårdens
ekonomiska handlingsplan

Uppföljning och dialog vid chefsmöten med
representanter från allmäntandvård och
specialisttandvård att beslutade åtgärder ger önskat
resultat sett ur både ett kvalitets- som
ekonomiperspektiv.
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HÅLLBARHET
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
Inriktning: 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 2020

Tjänsteresor, antal km egen bil (privatbil)

Tertial

-30 %

Tjänsteresor, antal km poolbil och hyrbil (korttid)

Tertial

-15 %

Tjänsteresor, antal km inrikesflyg

Tertial

-45 %

Tjänsteresor, antal km utrikesflyg

Tertial

0%

Aktiviteter

Beskrivning

Arbeta med hållbart resande.

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

VO Ökat intervall för kallelse av vissa patientgrupper
(odontologiskt motiverat)

Månatlig uppföljning av förändrat revisionsintervall
för vuxna patienter i åldern 16-64 år som är
riskbedömda som friska följs av alla kliniker i
allmäntandvården.

VO SMS-kallelse inom allmäntandvård

Högre användning av SMS-kallelser ger en mindre
klimatpåverkan i och med att kuvert och transport
av dessa till patienterna undviks.
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Inledning
Regionledningskontoret består av avdelningarna folkhälsa och sjukvård, regional utveckling,
kansli, kommunikation, HR, ekonomi, Futurum och Qulturum och arbetar med så väl ledning
som stöd. Nettobudgeten för 2020 är 408 miljoner kronor och verksamheten har cirka 270
faktiska årsarbetare 2019. År 2020 omorganiseras AT-organisationen till Futurum.
Regionledningskontorets avdelningar arbetar med att skapa goda förutsättningar både i länet
och i den egna verksamheten för att förverkliga visionen För ett bra liv i en attraktiv region så
att Jönköpings län är 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 även 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 scorecards fem 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 aktiviteter inom förbättringsarbete, HR, hållbar utveckling
och ekonomi.
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Perspektiv och strategiska mål samt
prioriteringar
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård
Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Bra munhälsa, God tandvård
Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik hälsa, jämlik
verksamhet och mångfald

Process och produktion

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

Lärande och förnyelse

Professionell kunskap och förbättringskunskap

Medarbetare

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

HÅLLBARHET

Hållbar utveckling 2017-2020

Prioriteringar
Hållbar utveckling
Innovation och företagande
Kompetensförsörjning och utbildning
Attraktivitet och livsmiljö
Samhällsplanering och tillgänglighet
Internationellt samarbete
Verktyg för att leda regional tillväxt och utveckling
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Ekonomisk ersättning i budget
Utgiftsområde

Budget 2020 - tkr

Primärvård (AT)

26 845

Specialiserad somatisk vård (AT)

44 288

Specialiserad psykiatrisk vård (AT)

10 744

Övrig Hälso- och sjukvård

127 773

Allmän regional service

14 612

Allmän service

183 747

Summa

408 809

Investeringsbudget (Inventarier utan spec) 1 000 tkr
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Medborgare och kund
Strategiska mål:

Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer:

Nära vård
Den nära vården är basen i hälso- och sjukvårdssystemet. Huvuddelen av invånarnas behov av
öppen hälso- och sjukvård tillgodoses i den nära vården. Detta inbegriper verksamheter i hela
samhället; främst Region Jönköpings län och även kommunerna och civilsamhället.
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.

Uppdrag/mål:
Arbeta med omställning till den nära vården
För att omställningen till nära vård ska ske ordnat, till exempel om nya arbetsformer måste
tillskapas samtidigt som patienter och verksamheten har behov av att säkra kvalitet i
nuvarande, så kommer omställningsmedel att vara tillgängliga för projekt. Under
planperioden kommer det i projektform genomföras utvecklingsprojekt där verksamheter får
större frihet och utökat mandat att driva och utveckla sin verksamhet för en nära vård och god
bemanning. Syftet är att transformera arbetssätt för att ställa om till nära vård, skapa god
arbetsmiljö och där digitala verktyg utvecklas.
Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram en plan för utveckling av den nära
vården

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

Dietister i den nära vården

Arbeta fram en plan för hur dietister kan organiseras
som en del av den nära vården.
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Uppdrag/mål:
Organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av hälso- och
sjukvård tillgodoses.
Vårdcentralen ska erbjuda ett patientkontrakt för patienter med stora vårdbehov och täta
kontakter med vårdens olika aktörer och även erbjuda fast vårdkontakt samt särskilda
kontaktvägar. Det gäller framför allt äldre invånare och invånare med sammansatta
vårdbehov, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar och invånare som har svårt med den
digitala servicen. Hembesök kan med fördel kombineras med denna typ av patientgrupper.
Aktiviteter

Beskrivning

Erbjuda patientkontrakt

Patientkontrakt är en del av Region Jönköpings läns
strategi för en mer samskapande hälso- och sjukvård
där professioner och patienter utvecklar vår,
behandling och utvärderar tillsammans utifrån
behov och förutsättningar. Målet är att öka
patientens upplevelse av delaktighet, koordination,
kontinuitet och tillgänglighet.

Erbjuda patienter en fast vårdkontakt

Patienter med stora vårdbehov, exempelvis
multisjuka och äldre, ska erbjudas fast vårdkontakt vårdsamordnare, kontaktsjuksköterska och fast
läkarkontakt.

Läkarstödet i kommunerna

Läkarstödet till de kommunala boendena och den
kommunala hemsjukvården ses över

Uppdrag/mål:
Tvärprofessionella närsjukvårdsteam
För att möta behoven bör den nära vården i samverkan med den kommunala sjukvården
fortsätta att stärka de tvärprofessionella närsjukvårdsteam.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbete med mobila tvärprofessionella
närsjukvårdsteam

Fortsätta det påbörjade arbetet tillsammans med
vårdcentraler, kommuner och SSIH.

Uppdrag/mål:
Livsstilsutmaningen
Arbetet med att stödja livsstilsförändring i samarbete med kommunerna och föreningslivet
fortsätter. Koncept för hälsocentraler i hela länet likt den som finns i Värnamo utarbetas under
2020.
Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram en handlingsplan för utveckling kring
livsstilsutmaning

Den nära vården har ett särskilt ansvar för att stötta
personer med hög risk för sjukdom till
livsstilsförändring.
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Uppdrag/mål:
Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser.
Utvecklingen av mötesplatser och hälsocaféer fortsätter 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.
Aktiviteter
Fortsatt utveckling av lärcaféer

Beskrivning
Lärcaféer i Jönköpings län bör utvecklas för 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.

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.

Närståendes hälsa och delaktighet ska 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.
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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
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.

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

Uppföljning och åtgärder för att förbättra
tillgänglighet utifrån ny kömiljard

Regeringen prioriterar en god tillgänglighet till hälsooch sjukvård genom riktade statsbidrag – den så
kallade ”nya kömiljarden”.
Insatser behövs på kort och lång sikt för att förbättra
tillgängligheten.

Uppdrag/mål:
Anpassa öppettider utifrån patientens behov
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
Stöd för flexibla öppettider på vårdcentralerna

Beskrivning
Tillgängligheten behöver förbättras utifrån
patienternas behov.
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Uppdrag/mål:
Sveriges bästa digitala vård
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.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt utveckling och implementering av ehälsa som skapar värde för invånare och på ett
kostnadseffektivt sätt leder till kvalitetsförbättringar
inom vården.

Region Jönköping län arbetar mot den nationella
visionen och arbetet omfattar både vårdtjänster och
invånartjänster.
Tjänsterna ska utformas på ett sätt som underlättar
för såväl medarbetare som invånare och vara en
naturlig del i vårdkedjan och omställningen till nära
vård.

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 att vården erbjuds och fördelas på lika villkor.
Grupper med särskilda behov identifieras och uppmärksammas. Förbättringsarbeten
uppmärksammar skillnader i behandling och resultat mellan olika grupper, t ex utifrån kön,
etnisk tillhörighet, socioekonomi, utbildningsnivå och geografi. För att bidra till mer jämlik
hälsa behöver tillgången på kultur öka för personer som har svårt att ta del av den kultur som
erbjuds samhället.
Aktiviteter
Utbildning och diplomering i hbtq-frågor

Beskrivning
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
Hälsoundersökningar
Anpassad kommunikation kring hälsa och svensk
sjukvård

Beskrivning
Alla nyanlända asylsökande ska erbjudas
hälsoundersökning.
Ett riktat hälsostöd för nyanlända med fokus på
egenvård och kunskap om hur man hittar rätt i
vården. Hälsokommunikatörer arbetar utåtriktat.
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Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans
med kommuner

Fortsatt samverkan med kommunerna behövs för att
stärka och främja en positiv hälsoutveckling och
underlätta integrationsarbetet både för personer i
asylprocess och nyanlända.

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
Psykisk ohälsa hos barn och unga ökar. För att förbättra den psykiska hälsan hos länets barn
och unga görs flera insatser. En samlad gemensam triagering för länet skapas (En väg in).
Aktiviteter
Metodstöd för ungas psykiska hälsa.

Beskrivning
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 kommuner och RJL.
Aktiviteter
Fortsätta arbetet med Barnskyddsteamet

Beskrivning
Teamet bedriver utbildning och verka för en generell
kunskapsnivå inom samtliga hälso- och
sjukvårdsområden.

Uppdrag/mål:
Äldres psykiska hälsa
Utveckla området kring äldres psykiska hälsa
Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram en plan för arbetet med att förbättra
äldres psykiska hälsa

Äldres psykiska hälsa är ett viktigt område att satsa
på. En plan tas fram tillsammans med kommunerna.
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Strategiska mål:

Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer:

God tillgänglighet och bra bemötande
Uppdrag/mål:
Arbeta med tillgänglighet till tandvård
Tillgängligheten till Region Jönköpings läns folktandvårdskliniker behöver bli bättre.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Täckningsgrad för den uppsökande
verksamheten (munhälsobedömningar)

Tertial

90 %

Andel berättigade till nödvändig tandvård som
fått den utförd

Tertial

80 %

Strategiska mål:

Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald
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 i enhetlighet med Program för hållbar
utveckling - social hållbarhet. 2020 - 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
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Uppdrag/mål:

Fortsatt arbete med Barnkonventionen
Barnkonventionen blir lag från 2020. Handlingsplanen från 2016 hade speciellt fokus på
utbildning och fortbildning för personal, barnrättsombud i varje enskild verksamhet, barn och
ungas delaktighet, samt barn som anhöriga. Handlingsplanen behöver nu revideras.
Aktiviteter

Beskrivning

Revidering av handlingsplanen

Barnkonventionen blir lag från 2020. Revidering av
handlingsplanen från 2016 ska göras under året.

Webb-utbildning om barnkonventionen

En webbutbildning är framtagen och vänder sig till
alla inom vården. Denna ska under året göras
tillgänglig och spridas till alla medarbetare.
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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

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser
pågår i samverkan med kommuner och andra
myndigheter.
Införande och spridning av Socialstyrelsens
nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder

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 och fortsatt arbete

Under 2019 utvärderades effekterna av hälsosamtal.
Utifrån resultatet görs en plan för det fortsatta
arbetet under 2020.

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

Region Jönköpings län 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
I delprojektet Hälsa för livet samlas behovsanpassade stöd för invånarnas hälsa. Digitala
tjänster och fysiska mötesplatser utvecklas, samlas och sprids i länet.
Aktiviteter
Meny till invånare

Utveckling och spridning av fler mötesplatser och
hälsocaféer likt hjärtats hus i länet

Beskrivning
Etablerar 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.
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:
Jämlik rehabilitering
För att stärka samverkan och samarbetet undersöks möjligheten att, med några kommuner,
hitta arbetssätt där kommunens omsorgsuppdrag bättre kan samordnas med Region
Jönköpings läns specialistkompetens. Områden som skulle kunna beröras initialt är t ex
rehabilitering och förebyggande hälso- och sjukvård. En hållbar finansieringsmodell behöver
då skapas.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt arbete med att utveckla jämlik
rehabilitering utifrån patientens behov, tillsammans
med kommun, primärvård och specialistvård

Utgår från tillsammans arbetet kring utveckling av
rehabkedjan

Uppdrag/mål:
Arbeta för att minska sjukskrivningarna inom olika områden.
Aktiviteter

Beskrivning

Minska sjukskrivningarna inom området psykisk
ohälsa

Psykisk ohälsa är en stor grupp när det gäller
sjukskrivningar. Ta fram en handlingsplan för arbetet
med

Minska sjukskrivningar för de med problem med
rörelseapparaten

Ta fram en handlingsplan för arbetet

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.
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan

193

16(53)

Aktiviteter

Beskrivning

Översyn samordningsförbund

Översyn genomförs tillsammans med Jönköpings
kommun. Resultatet av översynen kommer att
delges Kommunalt Forum

Uppdrag/mål:
Strategi för hälsa
Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter: skola, socialtjänst, vårdoch omsorg, hälso- och sjukvård ska styras och samordnas för att främja hälsa och förebygga
ohälsa. Tillsammans med kommunerna i Jönköpings län tas en handlingsplan och
gemensamma indikatorer.
Aktiviteter
Gemensam handlingsplan för hälsa

Beskrivning
Tillsammans med kommunerna i Jönköpings län tas
en handlingsplan och gemensamma indikatorer
fram. Handlingsplanen formas via Strategigrupp barn
där internationellt bollplank finns med
Skottland/Cincinatti Childrens hospital.

Uppdrag/mål:
Samordning av det suicidpreventiva arbetet
Stödja arbetet av det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention, stödja
utvecklingen långsiktigt, tvärsektoriellt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete och stödja
utbildning och kompetensutveckling inom området. Projektet ska utvärderas efter avslut.
Aktiviteter
Arbeta med samordning av suicidprevention

Beskrivning
Ta fram en handlingsplan för arbetet.

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.
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Aktiviteter
Genomför patientsäkerhetsronder

Patientsäkerhetsdialoger

Beskrivning
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.
Klinikledning, verksamhetsområdets ledningsstab
och chefläkare träffas en gång per år för att få en
gemensam bild av patientsäkerhetsläget, det
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.
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Mätetal
Indikatorer i öppna jämförelser

Periodicitet

Målvärde 2020

År

60 %

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
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:
Standardiserade vårdförlopp (SVF) utanför cancer
Under 2020 utökas SVF metodiken att omfatta diagnoser inom diabetes, hjärta- och
kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och kol. Viktigt att
beakta att undanträngningseffekter inte sker vid införandet.
Aktiviteter
Påbörja arbetet med SVF utanför cancer

Beskrivning
SVF metodiken ska omfatta diagnoser inom
diabetes, hjärta- och kärlsjukdomar, psykiska
sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och
kol

Uppdrag/mål:
Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer
Arbete pågår med utarbetande och revidering av olika nationella riktlinjer. Verksamheterna
behöver successivt anpassas till riktlinjerna.
Aktiviteter

Beskrivning

Riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar

Revidering av riktlinje från 2012. Remissversion
kommer första kvartal 2020
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Aktiviteter

Beskrivning

Riktlinjer för tandvården

Revidering av riktlinjer från 2011. Remissversion
kommer första kvartal 2020.

Uppdrag/mål:
Funktionsvariation
För att skapa jämlika förutsättningar och en jämlik vård/hälsa arbetar vi för de nationella
målen:
• principen om universell utformning,
• befintliga brister i tillgängligheten,
• individuella stöd och lösningar för individens självständighet
• förebygga och motverka diskriminering
Aktiviteter

Beskrivning

Samverkan med länets kommuner och föreningsliv
inom funktionshinderområdet.

Arbetet handlar bland annat om
kompetensutveckling och tillgängliga miljöer.

Arbeta med att förbättra tillgängligheten

Både till lokaler, kommunikation, service och tjänster

Uppdrag/mål:
God läkemedelsanvändning
Region Jönköpings län arbetar för att nå en rationell, säker och kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning.
Verksamheterna ska följa rutin för införande av nya kostnadskrävande läkemedel, ha god
följsamhet gentemot nationella riktlinjer där läkemedelsbehandling ingår, samt arbetar för att
minska polyfarmaci.
Aktiviteter

Beskrivning

Regelbundet genomföra läkemedelsdialoger
samt arbeta med identifierade förbättringsområden.

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

Förstärkning av läkemedelskommittén

Minska olämplig polyfarmaci

Arbetet med läkemedel förstärks inom ramen för
Läkemedelskommittén, här finns även möjligheter
till motsvarande arbetssätt vad gäller
medicintekniska hjälpmedel.
Klinikens aktiviteter för att minimera olämplig
polyfarmaci inom verksamhetsområdet

Uppdrag/mål:
Smittskydd och vårdhygien
Smittskyddet svarar för övervakningen av det epidemiologiska läget i länet för att begränsa
spridningen av smittsamma sjukdomar.
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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
Uppföljning av vaccinationstäckningen i länet

Beskrivning
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.

Införa vaccination mot humant papillomvirus
(HPV) för pojkar.

Plan tas fram för införande av HPV vaccination till
pojkar

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 Region
Jönköpings län. För att ha en god förmåga vid kris- och katastrofmedicinska händelser krävs
planläggning, utbildning och övningar. Risker och sårbarheter samt förmågan måste
analyseras fortlöpande och vara grunden för planeringsarbetet. Med de ökade antal händelser
och det ökade uppdraget regeringen gett myndigheter att 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

Fortsätta arbetet med 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.
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Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram en strategi för arbetet med idéburen
offentligt partnerskap

Ta fram en strategi och process för arbetet med
idéburen offentligt partnerskap. Testa exempelvis ny
avtalsform.

Uppdrag/mål:
Tydliggöra länsklinikernas uppdrag
Ett flertal verksamheter är organiserade som länskliniker och för att tydliggöra länsklinikernas
uppdrag i alla tre upptagningsområden kommer det arbetas fram nya riktlinjer för samtliga
länskliniker. Inriktningen är fast bemanning, kompetensutveckling, ansvar för akutsjukhusen
och den nära vården i alla regiondelar.
Aktiviteter
Nya riktlinjer för länsklinikerna

Beskrivning
En plan tas fram för framtagandet av nya riktlinjer
för länsklinikerna. Ingår som delprojekt under
akutsjukhusens uppdrag.

Uppdrag/mål:
Akutsjukhusens uppdrag
Region Jönköpings län ska sträva efter att vanligt förekommande operationer, undersökningar
och behandlingar ska erbjudas nära patienten så länge det kan göras med högsta kvalitet och
med god ekonomisk hänsyn. Verksamheten ska balanseras så att inte länsdelssjukhusen
missgynnas. Grundläggande är att akutsjukhusens uppdrag och kompetens inte får äventyras.
Aktiviteter
Tydliggöra akutsjukhusens uppdrag

Beskrivning
En plan tas fram för hur akutsjukhusens uppdrag kan
tydliggöras.

Uppdrag/mål:
Införa tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län under 2020
SMS-livräddare är ett system där HLR-utbildade lekmän kallas till hjärtstopp. Tjänsten
tillhandahålls via SOS Alarm.
Aktiviteter
Införa och marknadsföra tjänsten SMS-livräddare

Beskrivning
Införandet innefattar en god organisation,
rekrytering av livräddare, utbildningsinsatser i
samverkan med räddningstjänst och eventuellt
andra aktörer. Marknadsföringsinsatser ska göras
både för att rekrytera livräddare och därefter för att
göra tjänsten känd och framförallt använd av
invånarna.

Framgångsfaktorer:

Samverkan med kommunerna
Samverkan med kommunerna sker utifrån det gemensamma ledningssystemet för samverkan.
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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 kring barn och unga

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 kring psykiatri och missbruk

Länsgemensamma satsningar

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 kring äldre

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

Länsövergripande strategi för e-hälsa Handlingsplan 2020

Uppdatera handlingsplan för e-hälsa för 2020.
E-hälsorådet tillsammans med strategigrupperna
Barn och unga, Psykiatri, missbruk och Äldre samt
Funktionshinder - och hjälpmedelsområdet

Uppdrag/mål:
Stärka samverkan och samarbetet med kommunerna kring
rehabiliteringsprocessen
Hitta arbetssätt med några kommuner där kommunens omsorgsuppdrag bättre kan samordnas
med Region Jönköpings läns specialistkompetens. Områden som skulle kunna beröras initialt
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är t ex rehab och förebyggande hälso- och sjukvård. En hållbar finansieringsmodell behöver
då skapas.
Aktiviteter

Beskrivning

Samverkan med kommunerna kring
rehabiliteringsprocessen

En plan tas fram för hur samverkan med
kommunerna kan stärkas kring rehabilitering.

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:
Mottagning för uppföljning av sena komplikationer till följd av cancersjukdom hos
barn
Mottagning för uppföljning av sena komplikationer till följd av cancersjukdom hos barn
skapas under 2020. Det finns nationella vårdprogram för uppföljning av barncancer. Det är en
beskrivning av vilken vård som ska erbjudas barncanceröverlevarna och vilka undersökningar
som överlevarna bör erbjudas.
Aktiviteter
Utreda möjligheterna för mottagning

Beskrivning
Utreda möjligheterna för att starta en mottagning
för uppföljning av sena komplikationer till följd av
cancersjukdom hos barn. Inom vilken verksamhet
bör den ligga mm.

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

Fortsatt utveckling och förvaltning av
standardiserade vårdförlopp

Sedan 2015 har Region Jönköpings län arbetat
intensivt med att införa standardiserade vårdförlopp
(SVF). De flesta patienterna med cancer behandlas i
SVF men det behövs ett stort arbete för att nå de
idealtider som är framtagna som mål. Arbetet sker i
nära samarbete mellan olika verksamhetsområden
och den nära vården.

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.
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Aktiviteter
Cancerpreventionsplan

Beskrivning
Cancerpreventionsplan för sydöstra
sjukvårdsregionen är antagen och insatser inom
området pågår.

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

Beskrivning

Allt arbete bedrivs så att samverkansmöjligheter tas
till vara.

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

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

VO Följa upp nyckeltal

Följa upp nyckeltal med fokus på kronor per
invånare samt produktion via databasen Kolada.

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

Kommunikationsinsatser för ökad kunskap, insyn
och delaktighet

Vår kommunikation ska vara målgruppsanpassad och
tillgänglig och vi arbetar med ständiga förbättringar
för att öka såväl invånarnas som medarbetarnas
möjligheter till dialog och engagemang.

Utveckling av ledarnas kommunikativa förmågor

Medarbetarna ska uppleva att cheferna är
kommunikativa; att de engagerar och involverar
medarbetarna genom ett känt
kommunikationssystem som de känner sig trygga
med.
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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
Översyn av processer som går att automatisera

Beskrivning
Exempelvis inom telefoni, lönehantering, första
linjens vård.
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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

VO Processutveckling

Inom områdena: Tillsammans för bästa möjliga hälsa
och jämlik vård, KPS, Cancerprocesser samt Lärande
Nätverk

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.
Jönköping är sedan 2019 en av fyra huvudstudieorter vid Läkarprogrammet vid Linköpings
universitet och under 2020 kommer nybyggda lokaler användas för dessa studenter som
gradvis ökar. Arbetet med att stärka och vidareutveckla universitetssjukvården fortsätter.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Learnovation och CoProduction

Samverkan med Jönköping Academy

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
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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.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Esther coacher och SimLab, psykisk hälsa i
arbetsmiljön, ledarutveckling, vård i hemmet

Projekt med fokus på förbättring och innovation

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
Verksamhetsförlagd utbildning

Beskrivning
I Region Jönköpings län pågår i samarbete med flera
lärosäten verksamhetsförlagd utbildning för 18
vårdprofessioner. 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.

Skapa en ledningsstruktur för samverkan mellan RJL,
Jönköping University och Linköpings Universitet

Övergripande JU-RJL Ledningsråd har etablerats.
Arbetsgrupp bildats där förslag på övergripande
avtal och underavtal utarbetas. Avtalen skall reglera
de samarbetsområden som RJL-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.

Jönköping är en av fyra huvudstudieorter vid
läkarprogrammet Linköpings Universitet. Antal
studenter kommer öka med cirka 30 per termin tills
utbildningen är fullt utbyggd 2021 då det kommer
finnas cirka 200 studenter i Region Jönköpings län.
Utbildningen genomförs av Linköpings Universitet i
samverkan med Region Jönköpings län och Futurum
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Aktiviteter

Beskrivning

Utveckling av universitetssjukvård inom RJL kopplat
till RALF avtalet

Regionalt ALF avtal.

Uppdrag/mål:
Öka fokus på att utvärdera och implementera nya innovativa teknologier
Aktiviteter
Arbete utifrån Life Science strategin

Beskrivning
Samverkan i sydöstra sjukvårdsområdet utifrån det
som beskrivs i Life Science strategin för
sjukvårdsregionen som antogs under 2018.

Uppdrag/mål:
Utveckling av tandvården
Odontologiska institutionen är ett ledande centrum för specialistutbildning och annan
kvalificerad efterutbildning av tandvårdspersonal
Aktiviteter
Ansöka om att etablera tandläkarutbildning

Beskrivning
Hälsohögskolan planerar tillsammans med Region
Jönköpings län en ansökan om att få etablera en
tandläkarutbildning.

Framgångsfaktorer:

Vi arbetar med ständiga förbättringar
Uppdrag/mål:
Utveckling av Region Jönköpings läns intranät
Under 2020 fokuseras på ny regiongemensam startsida med regionövergripande innehåll.
Dessutom fastställs taxonomier för att skapa förutsättningar för en god informationsstruktur.
Region Jönköpings läns nya intranät ska sträva mot personalisering i syfte att underlätta
medarbetarnas vardag.
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla Region Jönköpings läns intranät och
vårdgivarwebb

Det är stort omfattande arbete som inkluderar hela
organisationen.
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Medarbetare
Strategiska mål:

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Framgångsfaktorer:

Attrahera och rekrytera
Det är viktigt att vara tydliga med vårt arbetsgivarvarumärke och att agera som en enhetlig
arbetsgivare gentemot nuvarande och blivande medarbetare. Rekryteringsarbetet ska
genomföras professionellt och kvalitativt utifrån vår kompetensbaserade rekryteringsmodell.
Uppdrag/mål:
Försörjning av vårdpersonal
Samarbetet mellan Jönköping University och Region Jönköpings län ska fördjupas för att
utveckla en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.
Ett tätt samarbete med lärosäten och utbildningsanordnare är viktigt för att säkra
kompetensförsörjningen samt kvalitet och innehåll i utbildningarna. Samarbete pågår inom en
rad olika områden och yrkesgrupper. Bland annat är Jönköping en av fyra huvudstudieorter
för läkarprogrammet vid Linköpings universitet, arbete pågår tillsammans med kommunerna
kring vård- och omsorgscollege, och sedan tidigare finns ett tätt samarbete med flera
högskolor kring både grund- och specialistutbildningar för sjuksköterskor.
För att säkerställa en långsiktigt hållbar rekrytering av tandläkare och tandsköterskor ska
Region Jönköpings län tillsammans med Jönköping University satsa på att inrätta utbildningar
för både tandläkare och tandsköterskor i länet.
Uppdrag/mål:
Attrahera nya medarbetare
Genom ökad synlighet och målgruppsanpassad kommunikation marknadsförs Region
Jönköpings län som en attraktiv arbetsgivare och en framgångsrik region.
Mätetal

Periodicitet

VO CNPS (Candidate Net Promoter Score) mäter
kandidatlojalitet,

Tertial

Aktiviteter

Beskrivning

VO Målgruppsarbete

För att säkerställa att aktiviteter som planeras och
genomförs inom områdena attrahera och rekrytera
når rätt målgrupp och ger önskad effekt arbetar vi
med målgruppsplaner.

VO Stärka arbetsgivarvarumärket i digitala kanaler

Genom strategiska kommunikationsinsatser vill vi
visa att vi är en viktig och meningsfull organisation
med många möjligheter. Våra medarbetare är våra
viktigaste ambassadörer och genom dessa får vi en
stor räckvidd för våra budskap. Målet är ett stort
engagemang och därmed en stor spridning av
innehåll kopplat till Region Jönköpings läns
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Aktiviteter

Beskrivning
arbetsgivarvarumärke på Facebook, Linkedin,
Instagram med flera sociala kanaler.

Uppdrag/mål:
Kompetensbaserad rekrytering
Rekrytering sker genom vår kompetensbaserade rekryteringsmodell som säkerställer struktur
och systematik i rekryteringsarbetet och ska leda till att den kandidat som bäst stämmer
överens med behovsanalysen anställs.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utveckla anställningsprocessen

Förenkling och digitalisering av
anställningsprocessen från rekrytering till
anställningsavtal.

VO Implementering tester i rekrytering

Utveckling och implementering av testverktyg vid
rekrytering för både screeningtester och fördjupade
tester.

Framgångsfaktorer:

Kompetenta och engagerade 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.
Uppdrag/mål:
Kompetensplanering 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
Kompetensutvecklingsplan

Periodicitet

Målvärde 2020

Tertial

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Regionledningskontoret: kompetensplan

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

Utbildningsanställningar 2020

Region Jönköpings län erbjuder förmånen att genom
högskolestudier vidareutbilda sig till
specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön.
Under året kan även andra yrkesgrupper med
akademisk examen ges möjlighet till specialiserad
vidareutbildning utifrån verksamhetens behov.
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Aktiviteter
Länsövergripande resursenhet för sjuksköterskor

VO Implementering av ny kompetensplattform

Beskrivning
För att underlätta bemanning ska en
länsövergripande resursenhet för sjuksköterskor
utredas och börja byggas upp
Införande av ett digitalt TMS (Talent management
system) för bland annat medarbetarsamtal,
kompetensplanering, successionsplanering,
karriärvägar, kompetensplanering och målstyrning.

Arbete med kompetensförsörjningsplan

Region Jönköpings läns kompetensförsörjningsplan
ligger till grund för arbetet med att möta framtidens
utmaningar genom att attrahera, rekrytera, utveckla,
engagera och när det är aktuellt, avveckla
medarbetare. Planen ligger även till grund för
verksamhetsområdenas konkreta arbete med
kompetensförsörjning.

Förutsättningar för äldre medarbetare

Ta tillvara på äldre medarbetares kompetens och ge
förutsättningar och möjligheter att fortsätta arbeta.

Uppdrag/mål:
En välfungerande lönebildning
Region Jönköpings län driver en lönepolitik inriktad mot konkurrenskraftiga löner som kan
hävda sig på marknaden. Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och utveckling
av verksamhetens produktivitet och kvalitet. Löneöversynen ska vara en naturlig del i den
löpande verksamheten och ge möjlighet för löneutveckling för de medarbetare som bidrar
mest till verksamheten.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Riktlinjer för lönebildning

Implementera nya riktlinjer för lönebildning utifrån
Regionen Jönköpings läns målbild.

Riktad lönesatsning

För att nå en ökad attraktivitet och underlätta
bemanning av flera kliniskt nära yrkesgrupper görs
en riktad lönesatsning om 50 miljoner kronor.
Genomförd kartläggning av Region Jönköpings läns
löner ligger till grund för de riktade satsningar som
påbörjas under planperioden med syfte att nå
önskad lönestruktur.

Framgångsfaktorer:

Hälsa, delaktighet och likabehandling
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
Personalhälsa - sjukfrånvaro

Periodicitet

Målvärde 2020

Månad

Sjukfrånvaro ska inte öka
jämfört med fg år

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan

209

32(53)

Aktiviteter

Beskrivning

VO Regionledningskontor: Hälsofrämjande arbetet
och minskad sjukfrånvaro

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

Uppdrag/mål:
Systematiskt arbetsmiljöarbete
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och
uppföljningar ske regelbundet för att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa och
olycksfall.
Arbetet med de aktiva åtgärderna, som ska ingå som en del i det ordinarie systematiska
arbetsmiljöarbetet, omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor, rekrytering,
utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena arbete med föräldraskap.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbete med resultat från
medarbetarundersökning

Arbetet med resultat och handlingsplaner ingår i det
ordinarie systematiska arbetsmiljö- och
säkerhetsarbetet och ska prioriteras under 2020.

Uppdrag/mål:
Aktiv och likvärdig rehabilitering
Alla medarbetare ska erbjudas en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån sina behov.
Målet är att medarbetare som är i pågående sjukskrivning ska få ökat stöd och tidigare komma
tillbaka till arbete.
Uppdrag/mål:
Anställda ska kunna erbjudas att köpa reseprodukter till ett subventionerat värde
av arbetsgivaren.
Under 2020 ska Region Jönköpings län utreda förutsättningarna för ett koncept som syftar till
att öka andelen som reser med kollektivtrafik i förhållande till biltrafiken. Konceptet ska rikta
sig till både de egna medarbetarna och till länets företag, kommuner och organisationer. Målet
ska vara att anställda ska kunna erbjudas personalrabatt inom Länstrafikens kollektivtrafik.
Anställda ska kunna erbjudas att köpa reseprodukter till ett subventionerat värde av
arbetsgivaren.
Uppdrag/mål:
Medarbetarskap och delaktighet
Medarbetarpolicyn är grunden för medarbetarskapet i Region Jönköpings läns verksamheter.
Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande samarbete mellan kollegor, medarbetare och
chefer i det dagliga arbetet. Det är allas gemensamma ansvar att bidra till en god arbetsmiljö
och god kommunikation.
Mätetal
Medarbetarsamtal

Periodicitet

Målvärde 2020

Tertial

90 %
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Aktiviteter

Beskrivning

Introduktion till att jobba i RJL

Alla nya medarbetare får såväl en allmän
introduktion till att jobba i Region Jönköpings län och
våra värderingar som en arbetsplatsnära
introduktion med fokus på arbetsplatsen och
kommande arbetsuppgifter. Vid utlandsrekryteringar
är det även av stor vikt att den inkluderar en bred
introduktion till svensk hälso- och sjukvård och det
svenska samhället.

Avslutningssamtal

Över syn av rutin och systematik kring
avslutningssamtal.
I samband med att en anställd avslutar sin
anställning är det viktigt att det hålls ett
avslutningssamtal. Det som kommer fram i
avslutningssamtal ska tas tillvara på ett strukturerat
och systematiskt sätt.

Översyn samverkansavtal

Region Jönköpings län som arbetsgivare strävar efter
att ha en god relation med fackförbunden och efter
en god samverkan centralt och lokalt. Samarbetet
med fackförbunden ska vara fortsatt gott.

Framgångsfaktorer:

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.
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.
Aktiviteter
Utredning av lokala sjukhusledningar

Beskrivning
Under början av 2019 tillsätts en utredning för att
kunna hitta lösningar där lokala sjukhusledningar ska
kunna skapas och integreras i nuvarande system.
Arbetet fortsätter under första halvåret 2020 med
arbetsgrupper från verksamhetsområdena.

Uppdrag/mål:
Ett stärkt- chef och ledarskap
Chefer behöver kontinuerligt stärkas i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare. Ett
närvarande ledarskap är viktigt för medarbetaren. Cheferna är arbetsgivarföreträdare med ett
tydligt mandat att leda verksamheten och har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå
uppsatta mål. Lyhördhet både uppåt och nedåt i organisationen är viktigt.
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Aktiviteter

Beskrivning

Chefer och ledare ska delta i chefs/ledarutvecklingsprogram och chefsutbildningar.

Chefer och ledare i Region Jönköpings län ska delta i
de chefs-/ledarutvecklingsprogram och
chefsutbildningar som är aktuella.

VO Nytt chefsstöd på intranätet

Flytt/omskrivning av personalportalen för att
fungera i nya intranätet.

VO Chefsutbildningar HR

Utbildningar för chefer i bl a arbetsmiljö, arbetsrätt,
lönebildning, kompetensbaserad rekrytering,
Heroma mm
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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:
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

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:
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. För- och
nackdelar med denna och andra modeller behöver
belysas.
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Regional utveckling
I nära samverkan med länets kommuner, näringslivet, Länsstyrelsen och civilsamhället skapar
Region Jönköpings län förutsättningar för tillväxt och regional utveckling. En utveckling som
är långsiktigt hållbar både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Förutsättningar för
innovation, utbildning, forskning och hållbart resande prioriteras föra att skapa ett attraktivt
och konkurrenskraftigt län.
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 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 och regionens utveckling. Region Jönköpings län ska arbeta
för att möjligheterna att studera ökar i hela länet. Antalet utbildningsplatser behöver bli fler
både inom yrkeshögskolan och på Jönköping University samt spridas i länet.
I länet finns många små och medelstora företag, både inom tillverkningsindustrin och inom
övriga branscher. Traditionen av entreprenörskap och företagande är stark. För att behålla och
utveckla denna behöver förutsättningarna att nå framgång med innovativa idéer förbättras.
Nya affärsmöjligheter behöver tas tillvara och utveckling stödjas i växande näringar som
exempelvis besöksnäringen. Arbete och sysselsättning är avgörande för individens utveckling.
Tanken att eget företagande är ett reellt alternativ till anställning behöver planteras tidigt hos
länets barn och ungdomar.
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. Viktiga delar i det här arbetet
är strategierna för bredband, livsmedel, skog och digitalisering.
Det strategiska läget i Sverige ger Jönköpings län goda förutsättningar som attraktiv
mötesplats och starkt logistikcentrum. Fortsatta satsningar på infrastruktur 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 och erbjuder möjlighet
till effektivt resande.
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Prioriteringar och Strategiska mål
Prioriteringar

Strategiska mål

Hållbar utveckling

Region Jönköpings län leder arbetet för en hållbar utveckling och att
målen i Agenda 2030 ska nås i tid i länet. Detta arbete ska bidra till en
hållbar tillväxt och utveckling i hela Jönköpings län.

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.

Kompetensförsörjning och
utbildning

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.

Attraktivitet och livsmiljö

RJL 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 esamhället; utveckla tillgänglighet, implementering av offentliga digitala
tjänster, ett ökat serviceutbud på landsbygden samt förbättra
förutsättningarna för turism, rekreation, kultur och fritid

Samhällsplanering 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; utveckla tillgänglighet,
främja utvecklingen av koldioxidsnåla, energieffektiva infrastrukturer och
transporter

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.

Verktyg för att leda regional
tillväxt och 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.
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Prioriteringar:

Hållbar utveckling
Region Jönköpings län verkar för att arbetet med hållbarhet ska leda till ett län med bra miljö,
goda möjligheter till boende, arbete, företagande, utbildning och utveckling, bra
kommunikationer och ett rikt fritids- och kulturliv som ger förutsättningar för god hälsa och
ett bra liv för alla
Strategiska mål:
Region Jönköpings län leder arbetet för en hållbar utveckling och att målen i Agenda 2030 ska nås i
tid i länet. Detta arbete ska bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i hela Jönköpings län.
Mätetal/indikatorer
Ökad måluppfyllelse i BRP+
Utsläpp av koldioxidekvivalenter minskar i länet

Aktiviteter

Beskrivning

Utvecklingsprojekt

Stödja omflyttningen till ett fossilfritt län

Prioriterade uppdrag:
Perspektiven en jämställd regional tillväxt samt hållbarhet ur de tre perspektiven ska prägla alla
regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett på alla områden jämställt och hållbart
län.
Aktiviteter
Agenda 2030

Beskrivning
Aktiviteter för att öka de 17 målens genomslag i
organisationers och företags utveckling.
Aktiviteter för att stärka hållbarhetsperspektivet i det
regionala tillväxtarbetet ur de tre dimensionerna. T.ex.
hållbarhetssäkring av projektbeslut och stöd till
jämställdhetssäkring i näringsliv

Prioriterade uppdrag:
För att få en bättre tillgänglighet behöver Region Jönköpings län investera i och tillhandahålla fler
laddstolpar för elfordon och andra drivmedel som innebär mindre klimatpåverkan.
Aktiviteter
Etablering av Grön mack i länet

Beskrivning
Tillsammans med några kommuner ska
främjandearbetet fortsätta för att få till 1-2
etableringar i Jönköpings län.

Prioriterade uppdrag:
Tenhult naturbruksskola och Stora Segerstad naturbrukscentrum ska kunna använda sina
producerade livsmedel både till de egna eleverna och till att försörja övriga kök och restauranger i
verksamheten inom Region Jönköpings län.
Aktiviteter

Beskrivning

Livsmedelsstrategi för Jönköpings län

Handlingsplaner inom de fem fokusområden ska tas
fram. Strategin ska förankras i hela livsmedelskedjan
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Aktiviteter

Beskrivning
genom att ett nytt kontaktnät byggs upp.
Projektet ska koppla ihop den regionala strategins
målbilder med den nationella strategins och bidra till
att nå målen i den nationella. Projektet är ett
samarbete mellan Region Jönköpings län och
Länsstyrelsen i Jönköpings län och med fler aktörer
som medlemmar i styrgruppen.
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Prioriteringar:

Innovation och företagande
Strategiska mål:
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.
Mätetal/indikatorer
Ökat företagande bland kvinnor och utrikes födda
Ökat antal nya företag per 1000 invånare
Förbättrat företagsklimat i länet

Aktiviteter

Beskrivning

Skapa ett ledningssystem

Syftet är att skapa en tydlig struktur och transparens
när det gäller mötesformer, var olika frågor bereds
och hanteras, vilket mandat olika grupper har och
vart frågor återrapporteras.

E-merge

Projektet E-merge syftar till att Jönköpings län ska bli
ett ledande kunskaps- och utvecklingscentrum för
digitala affärer och logistik.
Samverkansprojekt med finansiering från ERUF.

Projekt Innovation Runway

Syftet med projektet är att hjälpa företag att
utveckla sin innovationsförmåga via nya produkter
och tjänster och att förnya sina affärsmodeller

Klustersatsningen ”Automation Småland”

Utveckla och stärka klustersamverkan inom
automationsföretag i länet. Tillväxtverket har efter
en utlysning 2018 valt ut 22 kluster till
klusterplattformen ”S3-piloten”. S3-piloten ska
ytterligare stärka klusters kompetens och genom
detta stötta företagens utveckling.
Automation Småland klustret är prioriterade i
enlighet med regionens smarta
specialiseringsstrategier.

Klustersatsningen ” KKraft Interior Cluster Sweden”

Utveckla och stärka klustersamverkan inom möbeloch inredningsindustrin samt stärka
medlemsföretagens konkurrenskraft genom
internationalisering och affärsutveckling

Handlingsplaner som stärker företagens långsiktiga
konkurrenskraft

Genomföra branschvisa framtidsanalyser
tillsammans med näringslivet i länet som underlag
för handlingsplaner som stärker företagens
långsiktiga konkurrenskraft

En översyn av verksamhetsbidragen ska ske med
syftet att koppla dessa till genomförandet av
handlingsplanerna i den regionala
utvecklingsstrategin

Genomföra branschvisa framtidsanalyser
tillsammans med näringslivet i länet som underlag
för en översyn av verksamhetsbidragen ska ske med
syftet att koppla dessa till genomförandet av
handlingsplanerna i den regionala
utvecklingsstrategin
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Prioriterade uppdrag:
Stödja utvecklingsarbetet i Nässjö och genom analyser och påverkansprocesser bidra till att göra
Nässjö till ett nationellt centrum för järnvägsutbildningar och järnvägsutveckling

Prioriterade uppdrag:
Perspektiven en jämställd regional tillväxt och hållbarhet ur de tre perspektiven ska prägla alla
regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett jämställt och hållbart län på alla
områden
Aktiviteter

Beskrivning

Forum Jämställdhet 5-6 februari 2020

Dra nytta av nordens största mötesforum för
jämställdhetsfrågor, få ut kunskap skapa nätverk och
bidra till långsiktig jämställd tillväxt

Jämställd regional tillväxt

Perspektivet ska prägla alla regionala utvecklingsoch tillväxtprocesser i syfte att skapa ett jämställt län
på alla områden inom det regionala
tillväxtuppdraget.

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling
Aktiviteter

Beskrivning

Förstudie som identifierar länets potential när det
gäller förnybara energikällor

Förstudien ska identifiera vilka förnybara
energikällor som är aktuella för Jönköpings län men
även om det finns andra användningsområden för
ev. råvaror som bidrar till ett hållbart län.

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom offentlig verksamhet och näringslivet
Aktiviteter

Beskrivning

Affärsutvecklingscheckar

Hjälpa företag att utveckla sin produkt- och
tjänsteutveckling

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län ska främja socialt företagande
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Prioriteringar:

Kompetensförsörjning och utbildning
Strategiska mål:
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.
Mätetal/indikatorer
Höjd formell utbildningsnivå i länet
Sänkt långtidsarbetslöshet
Sjunkande ohälsotal

Aktiviteter

Beskrivning

Omlokalisering av myndigheter

Syftet är att öka andelen statliga jobb i länet.

Ny nationell utbildning till regionen

Öka tillgången av högre utbildning vid JU för att
stärka akademin och länets tandvård

Samla aktörerna och ta fram en gemensam
plattform för arbetet med kompetensförsörjningen
för näringslivets och offentlig sektors behov

Säkerställa tillgången till flexibla utbildnings- och
kompetensförsörjningsmöjligheter i länets alla
kommuner i syfte att stärka matchningen och möta
arbetsmarknadens kompetensbehov.

Arbeta för att öka antalet utbildningsplatser vid JU
och YH-utbildningar

Syftet är att stärka kompetensen i näringslivet och
den offentliga sektorn genom att öka andelen
länsinvånare som har en eftergymnasial utbildning.

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län ska verka för en utveckling av arbetsmiljön på länets arbetsplatser.

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd regional tillväxt
Aktiviteter

Beskrivning

Stärka och utveckla arbetsmiljön i länet samt arbeta
mot en jämställd regional tillväxt

Genom att fokusera på ett integrerat och
mångfaldspräglat arbetsliv stärks arbetsmiljön på
länets arbetsplatser samt bidrar till en jämställd
regional tillväxt.

Prioriterade uppdrag:
Utbudet på länets lärcentra behöver breddas för att möta näringslivets och det offentligas
kompetensbehov och möjliggöra studier parallellt med arbete i hela länet.
Aktiviteter

Beskrivning

Lärcentra i alla länets kommuner

Bredda utbildningarna på länets kommunala
lärcentra samt verka för att det ska finnas lärcentra i
alla länets kommuner som kan möta näringslivets
och det offentligas kompetensbehov och möjliggöra
studier parallellt med arbete i hela länet.
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Prioriterade uppdrag:
Ett länsövergripande system för livslångt lärande i syfte att stärka matchningen på arbetsmarknaden
ska utvecklas
Aktiviteter

Beskrivning

Projekt som fokuserar på kompetensutveckling av
yrkesverksamma

Stärka det livslånga lärandet genom reella
kompetensutvecklingsinsatser för yrkesverksamma.

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län behöver bli en starkare aktör som erbjuder stöd till de branscher eller företag
som behöver nyanställa eller uppgradera kompetensen hos befintliga medarbetare
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla och förbättra stöd till länets branscher och
företag

Ge stöd till de branscher eller företag som behöver
nyanställa eller uppgradera kompetensen hos
befintliga medarbetare. Detta för att stärka
matchningen på arbetsmarknaden så tillväxt skapas.

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län ska stärka stödet till nyföretagande bland utrikesfödda.
Aktiviteter

Beskrivning

Främja utrikesfödda kvinnors företagande

Stärka integrationen och öka mångfalden på
arbetsmarknaden för ett mer inkluderande arbetsliv.

Prioriterade uppdrag:
Den språkliga och etnokulturella kompetensen inom de regionala innovationssystemen och de
företagsstödjande aktörerna behöver förbättras
Aktiviteter

Beskrivning

Stärka integrationsperspektivet i
kompetensförsörjningsarbetet

Kartlägga, analysera och föreslå åtgärder i syfte att
stärka integrationsperspektivet i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet.

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län ska även stötta etableringar av mindre traditionella företagsformer såsom
kooperationer och sociala företag.
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckling av socialt entreprenörskap i Jönköpings
län

Att kartlägga förekomsten av sociala företag och
stärka deras kapacitet på arbetsmarknaden för ökad
mångfald och ett inkluderande arbetsliv.
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Prioriteringar:

Attraktivitet och livsmiljö
Strategiska mål:
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 samt förbättra förutsättningarna för turism,
rekreation, kultur och fritid
Mätetal/indikatorer
Deltagandet i kulturlivet ökar i hela länet
Länsbefolkningen ökar

Aktiviteter

Beskrivning

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

Hållbara och effektiva transporter blir än mer viktigt
och cykel är ett yteffektivt transportsätt. Väl utbyggd
cykelinfrastruktur innebär förbättrad tillgänglighet
till samhällets funktioner och service för stora delar
av befolkningen, framförallt för dem som inte har
tillgång till bil eller kollektivtrafik.
Utbyggnad av cykelinfrastrukturen är en viktig
åtgärd för att få fler att välja cykeln istället för bilen
för vardagsresor som ex. arbets- och skolpendling

Service på landsbygden/kommersiell service

Att bidra till utveckling och tillväxt i hela länet, även
på landsbygderna

Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet ska aktivt arbeta med eförvaltningsområdet i Jönköpings län i syfte att öka
nyttan för medborgare, näringsliv, föreningar och
inre effektivisering i medlemmarnas organisationer

Skapa en överenskommelse mellan Region
Jönköpings län och länets organisationer inom den
sociala ekonomin

Att genom samarbete och aktiv dialog skapa ett
hållbart samhälle och förbättrade förutsättningar för
tillväxt och utveckling i hela länet

Socialt företagande
Utveckla den digitala kompetensen i länets
kommuner

Ska generera färdigheter och aktiviteter som ligger i
linje med innehåll i länets digitaliseringsstrategi.

Projekt – kartlägga digitaliseringens effekter
Affärsutvecklingscheckar inom digitalisering

Ska öka företagets digitala mognad och skapa nya
värden i företaget. Företaget ska ha en långsiktig idé
om hur man vill utveckla sin verksamhet och om hur
digitalisering kan bidra till detta

En branschanalys tas fram som underlag för
prioritering av investeringar i småskalig infrastruktur
för besöksnäringens utveckling

Besöksnäringen ses som en av våra stora
tillväxtmotorer i vår region. Många av våra
verksamheter inom området finns på landsbygden
och här spelar den småskaliga infrastrukturen en
avgörande roll för möjlighet till utveckling.
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Prioriteringar:

Samhällsplanering och tillgänglighet
Strategiska mål:
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;
utveckla tillgänglighet, främja utvecklingen av koldioxidsnåla, energieffektiva infrastrukturer och
transporter
Mätetal/indikatorer
Klimatutsläppen från fossilbränsle i Jönköpings län minskar
Andelen nöjda resenärer med kollektivtrafiken ökar i hela länet
Länet når det nationella bredbandsmålet 2020

Aktiviteter

Beskrivning

Projekt Nya stambanor

Det övergripande målet är att få till stånd nya
stambanor för höghastighetståg med Jönköping som
knutpunkt och de stationer som
Sverigeförhandlingen pekat ut. Projektets
huvudsyfte är att samordna regionens och berörda
kommuners insatser för att i enlighet med avtal
skrivna med Sverigeförhandlingen föra våra
intressen vidare in i reella planeringsprocesser.

Skapa en testbädd för fossilfritt flygbränsle med
koppling till skogsindustrin

Flygplatsen och flygtrafiken är av stor betydelse för
länets långsiktiga utveckling och behovet av
flygtrafik måste ses i ett större sammanhang. För att
bidra till en hållbar regional tillväxt behöver både
flygplatsen och flygresorna en strategi för att bli
fossilfria för att bidra till länets hållbara utveckling.

Strukturbilder

Innebär en kartläggning av Jönköpings län, gällande
områden som fysisk och digital infrastruktur, boende
och markanvändning, arbetsmarknad och
kompetensförsörjning, demografi, näringsliv och
förnyelse. De regionala strukturbilderna utgör
besluts- och planeringsunderlag som skapar goda
förutsättningar för att uppnå en långsiktigt hållbar
utveckling i vår region.

Ökad kommunal samverkan för bostadsbyggande i
länet

Hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker
sambanden inom och mellan regioner. För att lyckas
krävs en sektorsövergripande samverkan och
samplanering mellan Region Jönköpings län och
kommunerna. Syftet är att stärka näringslivets
utveckling och konkurrenskraft samt för att stärka
utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer.
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Prioriterade uppdrag:
Regional utveckling ska i en förstudie belysa hur behovet av turer mellan närliggande
kommunhuvudorter enligt trafikförsörjningsprogrammet ser ut i syfte att säkerställa turtäthet efter
behov och att bidra till kompetensförsörjning och arbetsmarknadsförstoring

Prioriterade uppdrag:
Under våren 2020 ska arbetet med en kommande nationell och regional transportplan påbörjas
Aktiviteter

Beskrivning

Nationella och regionala transportplanen

Den regionala planen beskriver vilka objekt eller
åtgärder som Region Jönköpings län planerar att
investera i. De långsiktiga åtgärdsplanerna följs
upp genom årliga beslut om vilka åtgärder som ska
genomföras med hänsyn till anslagna budgetramar
och aktuellt planeringsläge. De åtgärder som
prioriteras ska, utifrån största möjliga
samhällsekonomiska nytta, bidra till ett
klimateffektivt och konkurrenskraftigt
transportsystem för tillväxt och utveckling samt stå i
samklang med de regionala och nationella målen
inom transportpolitiken.

Prioriterade uppdrag:
Enligt prognosen kommer det bli svårt att nå målet om att alla invånare i Jönköpings län ska ha
tillgång till snabbt bredband år 2025. Framförallt är det boende på landsbygden och vid
kommungränser som är svårast att nå med bredband. För att kunna nå målet ska Region Jönköpings
län ta ett större ansvar för samordningen med kommuner och andra aktörer som hanterar
bredbandsutbyggnaden.
Aktiviteter

Beskrivning

Regional bredbandskoordinator

Ska verka för övergripande samordning, samverkan
och samarbete i bredbandfrågor samt fungera som
kontaktpunkt för sådana frågor i det aktuella länet
för såväl offentliga som privata aktörer.

Regional cykelstrategi

Hållbara och effektiva transporter blir än mer viktigt
och cykel är ett yteffektivt transportsätt. Väl utbyggd
cykelinfrastruktur innebär förbättrad tillgänglighet
till samhällets funktioner och service för stora delar
av befolkningen, framförallt för dem som inte har
tillgång till bil eller kollektivtrafik.
Utbyggnad av cykelinfrastrukturen är en viktig
åtgärd för att få fler att välja cykeln istället för bilen
för vardagsresor som ex. arbets- och skolpendling

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet att nå de nationella målen såväl som målen i den
regionala bredbandsstrategin så att hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter och nå målen
i den regionala digitaliseringsstrategin.
Aktiviteter

Beskrivning

Regional bredbands- och digitaliseringsstrategi

På regional nivå arbeta för att de nationella målen
uppfylls så att länets alla aktörer kan ta del av
digitaliseringens möjligheter.
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Prioriteringar:

Internationellt samarbete
Strategiska mål:
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.
Mätetal/indikatorer
Antalet direktinvesteringar ökar
Andelen exporterande företag ökar

Aktiviteter

Beskrivning

Affärsutvecklingscheckar inom internationalisering

Ska stärka länets små och medelstora företags
internationalisering

Utländska direktinvesteringar

Få fler etableringar till länet samt stärka länets
attraktivitet för framtida samarbeten och
partnerskap för länets näringsliv.

Be Global 2.0

Hjälpa och stärka länets företags internationalisering

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan
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Prioriteringar:

Verktyg för att leda regional tillväxt och
utveckling
Strategiska mål:
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.
Mätetal/indikatorer
Ett ledningssystem för strategisk samordning etableras
Analysarbetet utvecklas
Riktade projektutlysningar genomförs

Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla analysarbetet

Arbetet med att utveckla analysarbetet görs för att
bli bättre på att följa upp och utvärdera utvecklingen
i länet. Ska ligga till grund för att utveckla den
sektorsövergripande samverkan och samplanering
med kommunerna.

Arbeta för ökad tilldelning av 1:1 medel och andra
nationella utvecklingsmedel till länet

En ökad finansieringsram skapar bättre
förutsättningar för att kunna genomföra vårt
regionala utvecklingsuppdrag och insatser/projekt
med hög kvalitet och samordning.

Förbereda nästa programperiod för EU:s
samhållningspolitik

EU:s strukturfonder är viktiga verktyg för att
genomföra EU:s gemensamma
sammanhållningspolitik. Förberedelse inför nästa
programperiod kommer pågå under 2020.

Prioriterade uppdrag:
För att klara det nationella regionala utvecklings- och tillväxtuppdraget och för att säkerställa länets
fortsatta positiva utveckling prövas medel till regional utveckling utifrån den plan som gjordes inför
2019.
Aktiviteter

Beskrivning

Riktade projektutlysningar

Riktade projektutlysningar ska verka för att den
regionala utvecklingsstrategin genomförs och
uppfylls

Ta fram en finansieringsstrategi för Regionala
utvecklingsstrategins genomförande

En finansieringsstrategi skapar en tydligare styrning
och prioritering av tillväxtmedlen i riktning mot
hållbara strukturer och system.
Finansieringsstrategin är kopplad till Region
Jönköping läns regionala utvecklingsstrategi 20192035
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HÅLLBARHET
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
Inriktning: 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 2020

Tjänsteresor, antal km egen bil (privatbil)

Tertial

-30 %

Tjänsteresor, antal km poolbil och hyrbil (korttid)

Tertial

-15 %

Tjänsteresor, antal km inrikesflyg

Tertial

-40 %

Tjänsteresor, antal km utrikesflyg

Tertial

-55 %

Aktiviteter

Beskrivning

Använda poolbilar.

Fortsatt arbete med att i första hand använda
poolbilar.

Öka andel digitala möten.

Fortsatt omställning till högre andel digitala möten.

Undvika inrikes flygresor

Undvika inrikes flygresor genom omställning till
digitala möten samt välja tåg som transportmedel

Minska utrikes flygresor.

Minska utrikes flygresor genom att pröva alla resor
utomlands, höja andelen digitala möten samt om
möjligt använda andra färdmedel.

Arbeta med hållbart resande.

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

Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan reseanalys)

Förmånscyklar kommer erbjudas till medarbetarna.
Aktivitet ingår i handlingsplan från reseanalys Cero.
Slutdatum för aktivitet: 2020-12-31.
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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.
Aktiviteter
Genomföra hälsoekonomiska beräkningar

Beskrivning
Inriktning: vi ska genomföra hälsoekonomiska
beräkningar i större omfattning i samband med
verksamhetsplanering och förändringar av
verksamheten jämfört med 2015.

Uppdrag/mål:
Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i
organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av
verksamheten
Aktiviteter

Beskrivning

Sprida hållbar utvecklingsprogrammet

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 genomförs 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.
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan
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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 jämlikshetsperspektiv 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[1].

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.

Belysa goda exempel, resultat, förebilder och
förbättringsarbeten

Vi jobbar systematiskt för att RJL:s kommunikation
ska genomsyras av de viktigaste budskapen och
samlas under rätt varumärke i rätt kanal. Vi belyser
goda exempel, resultat, förebilder och
förbättringsarbeten som bidrar till att skapa stolthet
och vi-känsla hos de anställda.

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

Beskrivning

Arbete i enlighet med program för hållbar utveckling

Arbete i enlighet med program för hållbar utveckling
- social hållbarhet både avseende dem vi är till för
och medarbetare.

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.
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Aktiviteter
Arbeta med CEMR-deklarationen

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

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

Arbeta med social hållbarhet

Arbete i enlighet med program för 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
Uppdrag/mål:
Vi har en effektiv läkemedelsanvändning - när det gäller hälsoeffekter,
miljöpåverkan och social påverkan.
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
Förskrivning av antibiotika i öppenvården

Periodicitet

Målvärde 2020

År

250 recept/1000 inv
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Plats:

Regionens hus, sal B

§140

Bidrag till länsorganisationer med folkhälsomål
i Jönköpings län år 2020
Diarienummer: RJL 2019/1052
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag
för år 2020.
Sammanfattning
Det har i budget för 2020 års bidragsgivning avsatts 21 510 000
kronor inom folkhälsoområdet. Till området hör bidragsgivning
till idrottsrörelsen, folkhälsoorganisationer,
trafiksäkerhetsförbund, nykterhetsorganisationer samt
projektbidrag.
Bidrag inom folkhälsoområdet syftar enligt policy och riktlinjer
till att stimulera föreningar att arbeta mot gemensamma nationella
mål. De nationella folkhälsomålen utgör därmed en grund för
fördelningsförslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-03
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Thomas Bäuml (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av
ärendet.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
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UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Justeras

Martin Nedergaard-Hansen

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Bidrag inom folkhälsoområdet 2020
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande förslag till fördelning av bidrag för år 2020.

Sammanfattning
Det har i budget för 2020 års bidragsgivning avsatts 21 510 000 kronor inom
folkhälsoområdet. Till området hör bidragsgivning till idrottsrörelsen,
folkhälsoorganisationer, trafiksäkerhetsförbund, nykterhetsorganisationer samt
projektbidrag.
Bidrag inom folkhälsoområdet syftar enligt policy och riktlinjer till att stimulera
föreningar att arbeta mot gemensamma nationella mål. De nationella
folkhälsomålen utgör därmed en grund för fördelningsförslaget.

Information i ärendet
Bidrag kan ansökas av föreningar som har en verksamhet som omfattar större
delen av Jönköpings län. Verksamhetsbidragets storlek bedöms utifrån resultatet
av föregående års verksamhet och den verksamhetsplan man har för det år man
söker bidraget. Hänsyn tas till organisationens ekonomi och förmåga att själv stå
för sina kostnader. Följande bidragsformer är fastställda enligt policy och
riktlinjer för bidragsgivning:




organisationsbidrag – för att Region Jönköpings län anser det viktigt att
organisationen finns och bidrar till samhällsutvecklingen
verksamhetsbidrag – bidrag lämnas för kontinuerlig verksamhet som
beskrivs i verksamhetsplaner.
projektbidrag/utvecklingsbidrag – tidsbegränsade bidrag för viss
verksamhet.

Översikt för bidrag till länsorganisationer med
folkhälsomål år 2020
Summa som avsätts för bidrag till organisationer och föreningar som verkar för
folkhälsoarbete, funktionshinder, idrott och nykterhetsfrämjande verksamhet samt
projekt år 2020: 21 510 000 kronor.
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Bidragets syfte
Organisationer med mål att skapa förutsättningar för en god hälsa kan söka bidrag
av Region Jönköpings län. Utgångspunkten ska vara de övergripande nationella
målområdena för folkhälsa. Bidrag kan ansökas av föreningar som har en
verksamhet som omfattar större delen av Jönköpings län. Bidraget ges för att
stimulera föreningar och organisationer att arbeta för att:
 Främja samarbete och verka för att uppnå en helhetssyn med alla aktörer
inom folkhälsoarbetet.
 Arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att skapa likvärdiga
förutsättningar för allas hälsa i länet.
 Särskilt rikta insatserna mot grupper som är mest utsatta för hälsorisker.
 Ta initiativ till utbildnings-, forsknings- och utvecklingsinsatser inom
folkhälsoområdet.
 Vidareförmedla forsknings- och utvecklingsresultat så att de bidrar till en
långsiktig och hållbar utveckling.
 Ta tillvara och sprida erfarenheter från lokalt, regionalt nationellt och
internationellt folkhälsoarbete.

Folkhälsoarbete
Verksamhetsbidragets storlek beror på verksamhetens omfattning som beskrivs i
verksamhetsplanen och ska omfatta större delen av länet.
Bedömning för varje förening görs utifrån hur organisationen;
 samverkar med Region Jönköpings län och andra aktörer
 har förmågan att engagera ideella krafter i organisationens arbete och öka
antalet medlemmar eller deltagare vid aktiviteter
 arbetar för organisationens utveckling i syfte att skapa likvärdiga
förutsättningar för allas hälsa i länet
 arbetar ur ett mångfaldsperspektiv
 kompletterar Region Jönköpings läns folkhälso- och sjukvårdsarbete
 bedriver informationsinsatser eller kunskapsspridning
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Beslut
2019

Sökt
2020

Ingen
ansökan

40 000

75 000

130 000

Brottsofferjouren
i Jönköpings län

325 000

360 000

Folkhälsoarbete

Friluftsfrämjandet
Region Öst

350 000

400 000

Folkhälsoarbete

Föreningen
KulturSjukhuset

350 000

615 000

Folkhälsoarbete

Föreningen
Noaks Ark
Småland&Halland

280 000

280 000

Folkhälsoarbete

Hela Människan i
Jönköpings län

225 000

225 000

75 000

95 000

80 000

180 000

Årliga
125 000 utbildnings/fortbildningsinsat
ser för stödpersonal.

650 000

680 000

Samordnare. Prevention
660 000 läkemedelsberoende. Stöd till
drabbade.

Område

Organisation

Folkhälsoarbete

Förbundet
Adoptionscentrum

Folkhälsoarbete

Bris region väst

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete
Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete

Jönköpings
Regionförbund av
SLS
Länsförbundet
för kvinno-, tjejoch ungdomsjourer
RFHL Jönköpings
län

Folkhälsoarbete

Självhjälpshuset
Vi-Kraft

Folkhälsoarbete

Spelberoendegruppen

Avslag

150 000

Ny

120 000
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Beslut
Anteckning
2020
Familjerådgivning/utbildning
40 000 (familjecentraler).
Nätverksträffar.
Stödjande verksamhet riktat
90 000
mot barn och vuxna.
Stödjande verksamhet,
325 000 vittnesstöd. Samverkan med
polismyndighet.
Utbildning ledare. Aktiv fritid
till alla. Satsning 2020 på
350 000
barn och seniorer (”senior –
må bra i naturen 2.0”)
Clownverksamhet på
barnklinik. Komplement till
400 000
vården, ger sjuka barn rätt till
lek och kulturaktiviteter.
Psykosocialt stöd till HIV
280 000 positiva. Kompletterar
vårdens insatser.
Sprider info om drogers
påverkan. Förebyggande
225 000
insatser bland barn/unga och
utsatta.
Vattensäkerhet, simskola.
75 000 Utbildning länets kommuner.
Samverkan räddningstjänst.

Avslag 2019 då föreningen
verkade lokalt inte
60 000 länsövergripande. Med stöd
av ABF och Hjärnkoll nu
etablera sig i länet.
Ny etablering i länet, finns
nationellt. Hjälpande
verksamhet genom
80 000
individuella samtal, samt
mejl- och telefonkontakter.
Riktade föreläsningar till olika
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målgrupper.

Folkhälsoarbete

SPES kretsen i
Region
Jönköpings län

50 000

65 000

Folkhälsoarbete

Svenska Röda
Korset

350 000

350 000

Folkhälsoarbete

Sveriges
Motorcyklister
Jönköpings län

60 000

140 000

Folkhälsoarbete

Vårsols
Familjecenter

1 360 000

1 500 000

4 230 000

5 325 000

Summa

16st.

Länsövergripande
55 000 verksamhet kring
suicidprevention.
Stödverksamhet/sjukhus350 000 värdar, anhörigvårdare,
migranter/asyl, integration.
Instruktörsutbildning. Årligen
utbildning riktat till
60 000
motorcyklister.
Trafiksäkerhet.
Kompletterar vården med
1 360 000 kvalificerade samtal och
liknande stöd.
4 535 000

Funktionshinder
Bidrag kan utgå till organisation som är verksam i länet som länsorganisation.
Riksorganisationen ska vara godkänd av Socialstyrelsen och få statsbidrag. I
övrigt bör följande kriterier vara uppfyllda:
 vara partipolitiskt och religiöst obunden
 medlemmar har erfarenhet av eget funktionshinder eller företräder personer
med funktionshinder
 medlemstäckning i minst fem kommuner i länet med geografisk spridning
Område

Organisation

Funktionshinder

Afasiföreningen i
Jönköpings län
Astmaallergiföreningen
i Jönköpings län
Autism- och
Aspergerföreningen
Jönköpings län
Blodcancerföreningen i
Sydöstra
Sjukvårdsregionen

Funktionshinder
Funktionshinder

Funktionshinder

Beslut
2019

Sökt
2020

60 000

60 000

70 000

70 000

70 000

474 medlemmar
6 lokalföreningar

150 000

175 000

150 000

490 medlemmar
länsövergripande

19 000

19 000

19 000

236

Beslut
Anteckning
2020
75 medlemmar
60 000
länsövergripande

118 medlemmar i Jönköpings
län
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Funktionshinder
Funktionshinder

Bröstcancerföreningen
Jönköpings län
Celiakiföreningen
i Jönköpings län

130 000

130 000

130 000

55 000

60 000

60 000

465 medlemmar
länsövergripande

890 medlemmar
länsövergripande
Organisation för familjer där
barn, ungdomar eller
föräldrar har dövhet,
75 000
hörselskada, språkstörning.
I Jönköpings län finns 119
medlemmar
Delaktighet, handlingskraft
och rörelsefrihet.
80 000
245 medlemmar
5 lokalföreningar

Funktionshinder

DHB Västra

70 000

90 000

Funktionshinder

DHR Jönköpings
länsdistrikt

90 000

100 000

55 000

60 000

55 000

107 medlemmar
länsövergripande

85 000

90 000

85 000

294 medlemmar
länsövergripande

1 200 000

1 250 000

1 200 000

Funktionshinder

Elöverkänsligas
förening
Jönköpings län
Epilepsiföreningen i
Jönköpings län
Funktionsrätt
Jönköpings län

Funktionshinder

FSDB Jönköpings
län

30 000

30 000

Funktionshinder

Hjärtebarnsföreningen
Jönköping

70 000

75 000

Funktionshinder
Funktionshinder

Ingen
ansökan/
vilande

Funktionshinder

Hjärnkoll
Jönköpings län

Funktionshinder

HOBS

Ny
förening

Funktionshinder

Hörselskadades
distrikt i
Jönköpings län

130 000

Funktionshinder

IFS
Regionförening
Jönköpings län

65 000

150 000

140 000

75 000

237

Paraplyorganisation för 36
länsföreningar.
Förening för personer med
döv- och blindhet.
30 000
25 medlemmar
länsövergripande
75 000

194 medlemmar
länsövergripande

Mötesplats, ut- och
fortbildning samt samordning
120 000
av ambassadörer som är
verksamma i länet.
Hälsa oberoende av storlek.
Ny förening.
10 medlemmar
8 000
länsövergripande.
Stödjande verksamhet via
Internet
125 000O

671 medlemmar
7 lokalföreningar

Intresseförening för
schizofreni och andra
60 000
psykossjukdomar.
68 medlemmar

TJÄNSTESKRIVELSE

6(11)

RJL 2019/1052

länsövergripande

Funktionshinder
Funktionshinder
Funktionshinder

ILCO Jönköpings
länsförening
Jönköpings läns
Dövas och
Teckenspråkigas
Förbund
Jönköpings läns
diabetesförening

50 000

53 000

170 000

440 000

70 000

100 000

Funktionshinder

Länsförbundet
FUB i Jönköpings
län

580 000

700 000

Funktionshinder

Länsföreningen
HjärtLung
Jönköping

70 000

75 000

Funktionshinder

Mag /Tarmföreningen
Jönköpings län

Funktionshinder
Funktionshinder
Funktionshinder
Funktionshinder
Funktionshinder

Neuro Jönköpings
län
Njurförbundet
Småland
Osteoporosföreningen i
Jönköpings län
Parkinson
Jönköpings län
Patientföreningen Lymf
Region Jönköping

Tarm-, uro- och
stomiförening.
50 000
115 medlemmar
länsövergripande
222 medlemmar
2 lokalföreningar
180 000
(länsövergripande)
893 medlemmar
4 lokalföreningar
1449 medlemmar
9 lokalföreningar
570 000 Bidrag avser även
verksamheterna Stickan och
Tallgården
70 000

70 000

Föreningen varit vilande flera
år. Nystart
50 000
128 medlemmar
länsövergripande
463 medlemmar
125 000
3 lokalföreningar
240 medlemmar i Jönköpings
85 000
län

vilande

100 000

120 000

125 000

85 000

93 000

30 000

50 000

45 000

90 000

95 000

90 000

25 000

95 000

45 000

Funktionshinder

Personskadeförbundet RTP
Jönköpings län

60 000

60 000

60 000

Funktionshinder

PIO Småland

25 000

25 000

25 000

Funktionshinder

ProLiv i
Jönköpings län

60 000

65 000

60 000

238

945 medlemmar
7 lokalföreningar

91 medlemmar
länsövergripande
346 medlemmar
9 lokalföreningar
Relativt nybildad förening
65 medlemmar
länsövergripande
Trafik- olycksfallsskador samt
polio.
89 medlemmar
länsövergripande
Primär Immunbristorganisation
84 medlemmar
Prostatacancer-föreningen
411 medlemmar
länsövergripande
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Funktionshinder

Psoriasisförbundet
Jönköpings
länsavdelning

Funktionshinder

RBU i Jönköpings
län

Funktionshinder

Reumatikerdistriktet
Jönköpings län
RfCf i Jönköpings
län

Funktionshinder

RSMH Jönköpings
län

Funktionshinder

Smålands
stamningsförening

Funktionshinder

SRF Jönköpings
län

Funktionshinder

Funktionshinder
Funktionshinder
Funktionshinder
Funktionshinder
Funktionshinder
Summa

Stroke
länsföreningen
Jönköping
Sydöstra Mun &
Halscancerfören.
Tandvårdsskadeförbundet i
Jönköpings län
Unga med
synnedsättning
syd
Unga Reumatiker
i Jönköping och
Östergötlands län
43st

406 medlemmar
5 lokalföreningar
170 000
Inkluderar drift av solarier i
länet
Länsförbundet
rörelsehindrade barn och
65 000 ungdomar
79 medlemmar (205
familjemedlemmar)

165 000

200 000

50 000

140 000

160 000

160 000

20 000

20 000

140 000

140 000

24 000

24 000

220 000

230 000

70 000

155 000

70 000

304 medlemmar
4 lokalföreningar

25 000

25 000

25 000

42 medlemmar i Jönköpings
län

60 000

60 000

60 000

140 medlemmar
länsövergripande

50 000

70 000

50 000

14 medlemmar i Jönköpings
län

45 000

60 000

50 000

126 medlemmar i
Jönköpings län

4 658 000

5 934 000

4 981 000

160 000

1530 medlemmar
7 (6) lokalföreningar

Länsförening för cystisk fibros
88 medlemmar
Riksförening för Social och
mental Hälsa
140 000
155 medlemmar
5 lokalföreningar
20 000

24 000

49 medlemmar i Jönköpings
län

Synskadades förening
220 000 371 medlemmar
6 lokalföreningar

Idrottsrörelsen
Bidrag kan utgå till inom länet verksamma distrikts- och specialförbund anslutna
till Sveriges Riksidrottsförbund. Bidrag till idrottsrörelsens studieförbund och
utbildningsorganisation (SISU idrottsutbildarna) utbetalas ur denna ram.

239
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Bidraget ska i enlighet med träffad överenskommelse mellan Smålandslänen
(2012) användas för den regionala verksamheten i Jönköpings län.
Prioriterade områden, utöver de i överenskommelsen angivna är
 arbete för idrottsföreningarnas medverkan i FaR (fysisk aktivitet på recept)
 arbete för ökad delaktighet av personer med annan etnicitet
 tillgänglighet och användbarhet för människor med psykiska och/eller
fysiska funktionshinder
Område

Beslut
2019

Organisation

Smålands
idrottsförbund
Smålands
idrottsförbund
Idrottsrörelse
SISU
idrottsutbildarna
Idrottsrörelse

Summa

2st

Sökt
2020

Beslut
Anteckning
2020

5 025 000

5 135 000 Årlig uppräkning. 2020 2 %

3 480 000

3 550 000 Årlig uppräkning: 2020 2 %

8 505 000

8 685 000

Nykterhetsfrämjande arbete
Bidrag kan utgå till organisationer som har en verksamhet som omfattar större
delen av Jönköpings län. Organisationer som vänder sig till ungdomar och där
ungdomar själva är delaktiga prioriteras inom nykterhetsfrämjande verksamhet
Område

Organisation

IOGT-NTO
Nykterhets
Jönköpings
främjande
Distrikt

Beslut
2019

250 000

Sökt
2020

318 000

IOGT-NTOs
Nykterhets
Juniorförbund
främjande
Jönköping

250 000

300 000

Jönköpings läns
Nykterhets
brukarrådsfrämjande
förening (JLB)

100 000

300 000

Jönköpings Läns
Nykterhets
Nykterhetsfrämjande
förbund

550 000

640 000

240

Beslut
Anteckning
2020
Målgrupp är vuxna som
möter barn eller arbetar med
barn och ungdomar på olika
250 000 sätt, samt barnens föräldrar
med olika insatser. Anordnar
årligen länsövergripande
aktiviteter.
Anordnar årligen Vit Jul,
Folknykterhetens vecka och
250 000
seminarier. Likställs med
liknande ungdomsförbund
Fortbildningsinsatser och
100 000 mötesplats för utbildade
brukarrevisorer
Medel för länskonsulent som
samordnar aktiviteter som
550 000
seminarier samt marknadsför
dessa.
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Nykterhets NTF Jönköpings
främjande län

PingstNykterhets
församlingen i
främjande
Jönköping

Nykterhets Smålands
främjande frisksportsdistrikt

Ungdomens
Nykterhets Nykterhetsfrämjande förbund
Jönköping

Summa

8st.

770 000

Sammanhållande kraft för
medlemsorganisationer och
700 000
nätverk. Opinionsbildande.
Trafiksäkerhetsfrågor

200 000

LP-kontakt,
uppsökande/stödjande
verksamhet, besök på
180 000
häkten, anstalter och
gruppboende. Social
verksamhet på orter i länet.

300 000

Aktivitet för barn och vuxna.
Natur, miljö och verkar för
275 000
nykterhet och drogfrihet.
Ledarutbildningar

250 000

500 000

Drogfria miljöer, demokrati.
Arrangerar drogfria
tillställningar, utbildning och
fortbildning av ledare. Start
250 000
av podcast med inriktning
alkoholpolitik. Bidrag likställs
med liknande
ungdomsverksamhet

2 555 000

3 328 000

700 000

180 000

275 000

2 555 000

Projektbidrag
För att beviljas bidrag ska projektet innehålla något av nytänkande eller vara ett
samarbete med olika aktörer, kommuner, föreningsliv eller studiedistrikt. Projekt
förlagda till viss kommun måste alltid ske i nära samarbete med kommunala
aktörer.
Område

Organisation

Projektbidrag,

SPF Seniorerna
Jönköpingsdistriktet

RJL
2019/2002

Beslut
2019

Sökt
2020

23 700

241

Beslut
Anteckning
2020
Kartläggning av vård i livets
slutskede i SÄBO (särskilt boende)
23 700
Ansökan är gemensam för PRO,
SKPF, RPG och SPF.
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Projektbidrag,

RJL
2018/2232

Projektbidrag,

RJL
2019/2003

Husqvarna
Fotbollsförening

SPF Seniorerna
Jönköpingsdistriktet

Projektbidrag,
NTF
RJL
2019/2022

Projektbidrag,

RJL
2019/2023

Internationella
vänner

Projektbidrag,
RJL
Läkare i världen
2019/2016

95 000

95 000

412 600

Beslut 2019 att bevilja 3-årigt
projekt. Denna ansökan avser år 2.
”FFA - fotboll för alla –
vidareutveckling”. Vill bredda och
utveckla verksamheten genom
95 000
samarbete med närliggande aktör
(aktivitetshus Smedbyn) för att
inkl. kultur och annan
fritidsverksamhet.

Utbilda Hälsoombud
Utbildning/fortbildning till
hälsocoacher. Omfattar samtliga
250 000
pensionärsföreningar i länet.
Detta projekt har beviljats under 2
år. Avslutas 2020.

Rätten till jämlik mobilitet
Fortsättning på projektet ”Ta
tillbaka ratten” (2019) som
syftade till att öka säkerhet och
trygghet för äldre bilister. Nu
250 000 250 000 breddas genom samverkan med
Hälsohögskolan. Bl.a. genom
mätning av stresspåslag i samband
med bilkörning. Projektet är 2årigt (2020-21) och kommer
därefter att avslutas.

170 000

243 867

242

En internationell hälsoplattform
Fortsättning på projekt som
startades upp 2019. Mötesplatser
100 000 och kontaktnät för människor med
olika kulturell bakgrund, familjer
och enskilda personer. Återstår 5
kommuner i länet. Avslutas 2020.
Träffpunkt Jönköping
Etablera en träffpunkt i Jönköping
för mobila EU-medborgare,
tredjelandsmedborgare.
Avslag
Information och
utbildningsinsatser genom
volontärer. Söker medel för
samordnare.
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Avslag:
Projektet är lokalt och medel bör i
första hand sökas från kommun.

Projektbidrag,

RJL
2018/2867

Smålands
blåbanddistrikt
och ungdom

Summa

7st.

E-sport och hälsa (3 år). Projektet
avser att utveckla metod för att
jobba förebyggande hos
dataspelande ungdom med hjälp
av folkbildning.
Utvärdering 2019:
ÅterFöreningen meddelar under våren
betalning
att projektet av olika skäl inte
startats upp. Beslut fattas under
hösten, i samråd med handläggare
och projektansvarig, att
föreningen återbetalar 140 000
och avslutar projektet.

180 000

-

1 375 167

718 700

Totalt:
Område

Organisation

Summa

Beslut
2019

Sökt
2020

Beslut
Anteckning
2020

76 st. 20 942 990 24 647 167 21 474 700

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-03

Beslut skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Jesper Ekberg
Folkhälsochef
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