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Förvaltningsnamn  

Ekonomiavdelningen 

Torbjörn Pettersson 

 

 

Regionstyrelsen 

Budgetar för förvaltningens 
verksamhetsområden 2015 -revidering 

Bakgrund  
Landstingsfullmäktige har i budget för 2015 angivit mål för verksamheten och 

vilka förändringar som ska genomföras. Fullmäktige har också lämnat direktiv för 

regionstyrelsens arbete med verksamhetsområdenas budgetar. 

 

I budget redovisas en förändring av sjukvårdsdirektörernas uppdrag från att 

leda hälso- och sjukvården i ett geografiskt område till att leda medicinska 

områden; medicinsk vård, kirurgisk vård och psykiatrisk vård.  

 

Landstingsstyrelsen beslutade 2014-12-16 om verksamhetsbudgetar. I det 

beslutet redovisades i avvaktan på fortsatt arbete med ändrad organisation 

verksamhetsbudget för respektive geografiskt sjukvårdsområde. Vidare 

formulerades att dessa kommer när organisationsförändringen genomförs att 

omformas i verksamhetsbudgetar för medicinsk vård, kirurgisk vård 

respektive psykiatrisk vård. 

 

I det följande redovisas  

o hur verksamhetsområden kan förväntas disponera medel ur de 

utgiftsramar som fullmäktige anvisat 

o sammanfattning av finansiell förutsättning för respektive 

verksamhetsområde 

o verksamhetsbudget för respektive verksamhetsområde i form av BSC  
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Utgiftsramar  

Primärvård 

Primärvård utanför vårdval (kvinno- och barnhälsovård) 
Budget för kvinno- och barnhälsovård samt ungdomsmottagningar uppgår 2015 

till 159,8 miljoner kronor.  Budgeten har förstärkts med 1,0 miljon kronor för 

barnhälsovårdspsykolog.  

 
Tabell: Ersättningar barn- och kvinnohälsovård samt ungdomsmottagningar (tkr) 

Verksamhet Medicinsk vård Kirurgisk vård Summa 

Kvinnohälsovård, 20-44 år 0 59 200 59 200  

Ungdomsmottagningar, 13-21 år 7 800 0 7 800 

Barnhälsovård, 0-6 år 92 800  0 92 800 

Summa 100 600 59 200 159 800 

Beloppet för barnhälsovården inkluderar 800 tkr för ersättningar för hälsosamtal med 

förstagångsföräldrar.  
 

Under 2015 ska ersättningssystemet utvecklas så att ungdomars frihet att välja 

ungdomsmottagning beaktas. 

 

För uppstart och drift av familjecentraler finns ofördelade medel 5,7 miljoner 

kronor. 

 

Primärvård - psykisk hälsa barn och unga samt barnahus 
För att främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa disponeras 

11,6 miljoner kronor. 

   
Tabell: Ersättning psykisk hälsa barn och unga samt barnahus (tkr) 

Verksamhet Medicinsk vård Kirurgisk vård Summa 

Psykisk hälsa barn 
och unga 

 
10 900 

 
0 

 
10 900 

Barnahus 700 0 700 

Summa 10 900 0  11 600 

 

Primärvård – AT-utbildning  
Sjukvårdsområdena har ansvarat för AT-tjänstgöring och studierektorsfunktion 

även för primärvård. En utredning pågår kring studierektorsfunktionen. I avvaktan 

på denna utredning budgeteras dessa medel på övergripande nivå.  
 

Tabell: Ersättning AT-läkare och studierektorer (tkr) 

Område Belopp 

AT-läkare 20 330 

Studierektorer 170 

Summa 20 500 
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Specialiserad somatisk vård  
Budget 2015 för specialiserad somatisk vård uppgår till 4 763,6 miljoner kronor, 

varav 4 116,6 miljoner avser vård i egen regi.  

 
Tabell: Budget specialiserad somatisk vård (tkr) 

Område Budget 

Riks- och regionsjukvård 597 400 

Egen regi 
varav kvalitetsersättningar 3 % 
- tillgänglighet                                    41 200 
- systematiskt förbättringsarbete   41 200 
- övriga kvalitetsvariabler                 41 200 
                                                            123 600 

4 116 600 

Vårdval ögon 66 000 

Länssjukvård övergripande: 
Statsbidrag, asyl- och utomlänsintäkter, köpt 
specialistsjukvård, central läkemedelskommitté mm 

-16 400 

Summa somatisk vård 4 763 600 

 
Efter verksamhetsindelning vid ny organisation för den specialiserade sjukvården fördelas 

budget för specialiserad somatisk vård enligt tabellen nedan. 

 

Tabell: Fördelning av egen regi mellan verksamhetsområden (tkr) 

 Medicinsk 
vård 

Kirurgisk 
vård 

Psykiatri och 
rehabilitering 

Summa 

Specialiserad somatisk vård 1 878 700 2 111 100 126 800 4 116 600 

 

Specialiserad psykiatrisk vård  
För specialiserad psykiatrisk vård har Landstingsfullmäktige beslutat om en 

budget på 756,8 miljoner kronor, varav 677,9 miljoner för vård i egen regi.  
 

Tabell: Budget specialiserad psykiatrisk vård (tkr) 

Område Budget 

Riks- och regionsjukvård 87 000 

Egen regi 
varav kvalitetsersättning 
- tillgänglighet                                    6 800 
- systematiskt förbättringsarbete   6 800 
- övriga kvalitetsvariabler                 6 800 

 

677 900 

Länssjukvård övergripande: 
Statsbidrag, asyl- och utomlänsintäkter, köpt 
specialistsjukvård mm 

-8 100 

Summa psykiatrisk vård 756 800 

 

Verksamhetsområde psykiatri och rehabilitering ersätts med 677,9 miljoner 

kronor för verksamhet i egen regi inom specialiserad psykiatrisk vård.  
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Övrig hälso- och sjukvård  

Ambulanssjukvård  
Ersättning för ambulanssjukvård och sjuktransporter ersätts med fasta belopp 

enligt följande tabell.  

 
Tabell: Fast ersättning ambulans- och sjuktransporter (tkr) 

Verksamhet Medicinsk 
vård 

Kirurgisk 
vård 

Psykiatri och 
rehabilitering 

Summa 

Ambulanssjukvård 150 400 0 0 150 400 

Sjuktransporter 6 900 0 0 6 900 

Summa 157 300 0 0 157 300 

 

Handikapp och hjälpmedel  
För habiliteringsverksamhet, hjälpmedelsverksamhet, syn- och 

hörselvårdsverksamhet mm ges följande fasta ersättningar 

 

Tabell: Fast ersättning handikapp och hjälpmedel (tkr) 

Verksamhet Medicinsk 
vård 

Kirurgisk 
vård 

Psykiatri och 
rehabilitering 

Summa 

Handikapp och hjälpmedel 1 000 37 100 26 000 64 100 

 

Verksamhetsområdet verksamhetsstöd och service ersätts med 4 700 tkr för  

Hjälpmedelscentralen.  

 

Social verksamhet (LSS råd och stöd) 
För verksamhetsområde social verksamhet ges följande fast ersättning 

 
Tabell: Fast ersättning social verksamhet (tkr) 

Verksamhet Medicinsk 
vård 

Kirurgisk 
vård 

Psykiatri och 
rehabilitering 

Summa 

Social verksamhet 0 0 3 900 3 900 

 

Övrigt inom övrig hälso- och sjukvård 
För verksamhetsområde övrig hälso- och sjukvård, smittskydd, ges följande fast 

ersättning inklusive nya medel för smittsydd och vårdhygien med 3,0 miljoner 

kronor. 

  
Tabell: Fast ersättning övrig hälso- och sjukvård (tkr) 

Verksamhet Medicinsk 
vård 

Kirurgisk 
vård 

Psykiatri och 
rehabilitering 

Summa 

Övrig hälso- och sjukvård, 
smittskydd och vårdhygien 

 
22 200 

 
0 

 
0 

 
22 200 
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Finansiell förutsättning för verksamhetsområde -
sammanfattning 
Den finansiella förutsättningen för verksamhetsområdena medicinsk vård, 

kirurgisk vård och psykiatri och rehabilitering verksamhet kan mot bakgrund av 

vad som redovisats tidigare sammanfattas enligt följande tabell. 

 

Budgeten kommer att tillföras av verksamhetsområdena på det sätt som beskrivs i 

PM Ersättningsmodell för specialiserad vård.  

 

All ersättning kommer att bokföras centralt för respektive verksamhetsområde 

men redovisas på ett sådant sätt att det går att utläsa vilka intäkter varje klinik 

genererat. 

 
Tabell: Budget per verksamhetsområde (tkr) 

Verksamhet Medicinsk 
vård 

Kirurgisk 
vård 

Psykiatri och 
rehabilitering 

Summa 

Primärvård     

AT-läkare och studierektor 0 0 0 0 * 

Barn- och kvinnohälsovård 
samt ungdomsmottagningar 

 
100 600 

 
59 200 

 
0 

 
159 800 

Psykisk hälsa barn och unga 
och barnahus 

 
11 600 

 
0 

 
0 

 
11 600 

Summa primärvård 112 200 59 200 0 171 400 

     

Specialiserad somatisk vård 1 878 700 2 111 100 126 800 4 116 600 

Specialiserad psykiatrisk vård 0 0 677 900 677 900 

     

Övrig hälso- och sjukvård     

Ambulans och sjuktransporter 157 300 0 0 157 300 

Handikapp och hjälpmedel 1 000 37 100 26 000 64 100 

Social verksamhet 0 0 3 900 3 900 

Övrigt (smittskydd, vårdhygien) 22 200 0 0 22 200 

Summa övrig hälso- o sjukvård 180 500 37 100 29 900 247 500 

     

Summa  2 171 400 2 207 400 834 600 5 213 400  

*I avvaktan på utredning budgeteras 20,5 miljoner kronor övergripande. 
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Budget och verksamhetsplan 
Budget för respektive verksamhetsområde redovisas i bilaga i form av balance 

scorecard (BSC) och investeringsbudget. 

 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslås besluta 

 

att godkänna föreliggande förslag till budget för verksamhetsområde medicinsk 

vård, kirurgisk vård samt psykiatri och rehabilitering.  

 

att uppdra till regiondirektören att genomföra verksamheten i enlighet med  

      redovisade budgetar  

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr Stefan Schoultz 

regiondirektör ekonomidirektör 
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Budget 2015 – Kirurgisk vård   

 
  

Vision 

”För ett bra liv i en attraktiv region”  

Verksamhetsidé:   
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 

1.1 Nöjda patienter/kunder 

 

 

2.1 Effektiva processer 

2.2 Hållbar miljöutveckling 

2.3 Kostnadseffektiv upphandling 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1 Ständig förnyelse 4.1 Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård  

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.11 Patientfokuserad och jämlik vård 

1.12 Vården är tillgänglig och ges i rimlig tid 

 

 

 

2.11 Bra folkhälsoarbete 

2.12 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig 

vård 

2.13 Säker hälso- och sjukvård 

2.21 Klimatsmart region 

2.22 Klokt resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

2.31 Rätt beteende 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Lärande och förnyelse 

 

4.11 Hög produktivitet 

4.12 Kostnadseffektiv läkemedels-

förskrivning 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 
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Mått och mål 2015 för hälso- och sjukvård 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Patientfokuserad 

och jämlik vård 

 

Kundtillfredsställelse Indikatorer i nationell 

patientenkät inom 

specialiserad vård och 

primärvård i 

jämförelse med 

föregående 

undersökning. 

 

Ökat högre 

genomsnittligt 

resultat. 

1.12 Vården är till-

gänglig och ges i rimlig 

tid 

Faktisk väntetid till 

första besök i 

specialiserad vård – 

andel kvinnor och 

män som fick komma 

inom 60 dagar  

Nationella 

väntetidsdatabasen. 

 

80 % inom 60 dagar 

 Faktisk väntetid till 

operation/åtgärd inom 

specialiserad vård – 

andel kvinnor och 

män som fick en 

operation eller åtgärd 

inom 60 dagar 

 

Nationella 

väntetidsdatabasen 

80 % inom 60 dagar 

 Tid på 

akutmottagning: 

Andel kvinnor och 

män som fått hjälp 

och lämnat 

mottagningen inom 4 

timmar 

 90 % inom 4 timmar 

Process- och produktionsperspektiv 

2.11 Bra 

folkhälsoarbete 

Andel kvinnor och 

män bland 

förstagångsföräldrar 

som genomgått 

hälsosamtal 

 Hälsosamtal är 

utförda för 50 % av 

målgruppen 

2.12 Kunskapsbaserad 

och ändamålsenlig vård 

   

2.13 Säker hälso- och 

sjukvård 

Vårdhygien: Rätt 

klädd och basala 

hygienrutiner 

Intern 

stickprovskontroll 

100 % 
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 Vårdprevention Senior Alert Riskbedömning inom 

fyra områden till 80 

% av alla kvinnor och 

män 65 år och äldre 

vårdade i slutenvård 

 Rökning inför 

operation 

Andel rökare som 

innan operation har 

fått remiss till 

rökavvänjare 

100 % 

2.21 Klimatsmart region 

2.22 Klokt 

resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

  Systemmätetal 

tillkommer ur 

regionens 

Hållbarhetsprogram 

2013–2016. 

2.31 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelning 

 

 

90 % av alla inköp  

 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Lärande och 

förnyelse 
 

Genomförda 

förbättringsarbeten 

Andel genomförda 

förbättringsarbeten 

som påvisar koppling 

och resultat till 

övergripande 

målområden 

75 % 

Ekonomiskt perspektiv 

4.11 Hög produktivitet Ekonomi i balans Ekonomisystemet Inte överstiga intäkt 

eller budget 

 Nettokostnad per 

verksamhetsområde 

Ekonomisystemet Nettokostnaden per 

verksamhetsområde 

ska inte överstiga 

budget 

 Kostnad per  

DRG-poäng 

 Ska inte öka mer än 

index 

4.12 Kostnadseffektiv 

läkemedelsförskrivning  

   

Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha 

medarbetarsamtal 

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaron för 

anställda ska inte 

överstiga 3,5 % varav 



 

 LJ 2014/88 

                                                     2015-01-09 

4 

 

3,7 % för kvinnor och 

2,3 % för män. 

 Personalhälsa Heroma Frisknärvaron. 

Andelen med högst 5 

dagars sjukfrånvaro 

ska överstiga 66 % 

för kvinnor och män 

 

 

 Kompetens-

utvecklingsplan 

Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha en 

dokumenterad 

kompetens-

utvecklingsplan 

 

 

 Chef-ledarskap Fråga till respektive 

förvaltning 

Alla nyanställda 

chefer ska under året 

ha deltagit i 

aktiviteter som ger 

stöd i chefsrollen och 

skapar förutsättningar 

för kontinuerligt 

förbättrings- och 

utvecklingsarbete i 

verksamheten. 

Aktiviteter som i 

första hand avses är 

introduktion, 

utbildningar och 

utvecklingsprogram. 

 Begränsa beroendet 

av bemanningsföretag 

Ekonomisystemet Halvering av 

kostnader i 

förhållande till år 

2011 

 

 

 

 

Ekonomisk ersättning i budget 2015  

Kirurgisk vårds ekonomiska ersättning är verksamhetens medel att nå mål och 

inriktningar som Landstingsfullmäktige beslutat om i ”Budget med 

verksamhetsplan 2015 och flerårsplan 2016-2017”   
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Handlingsplan 2015 Kirurgisk vård 
 

 

Aktiviteter för att nå mål 
 

 

Aktiviteter utgår från fem områden för bättre hälsa, bättre vård och lägre kostnader: 

 Personcentrerad vård  

 Prevention och planering av nästa steg 

 Minska under-, över- och felanvändning 

 Standardiserade arbetssätt, specialisering 

 Snabbare spridning, jämlik vård 

 

Övergripande/gemensamma aktiviteter 
Aktiviteter 

Personcentrerad vård  
Personcentrerad vård 

 Strukturerat införa patientberättelser i verksamheterna. 

 Kompetensutveckling inom området SIP, samordnad individuell plan. 

 Vidareutveckla samarbetet med kommuner och primärvård kring vårdplanering i 

hemmet. 

 

E-hälsa/Webbtidbok 

 Samtliga mottagningar ska kunna erbjuda sina patienter möjlighet att se sina bokade 

tider och för tillämpliga områden; avboka, omboka och nyboka tider via Mina 

vårdkontakter. 

 Spridning av 1177.se.  

 

Nya patientlagen 

 Skapa förståelse för och se möjligheter med nya patientlagen inkl journalen via nätet.  

 

Cancerprocesser 

 Nationell satsning för kortare ledtider i cancervården.   

 

Patientupplevd kvalitet 

 Verksamheten identifierar och genomför förbättringsarbeten för att öka 

patientnöjdheten med utgångspunkt från prioriterade områden i Indikators 

utvecklingskompass, Nationella patientenkäten. Vid verksamheter där PUK 

understiger 80 (inom någon dimension) ska handlingsplan och förbättringsarbete 

genomföras. 

 

Information till befolkningen  
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 Information ska ges via kanaler såsom www.lj.se, dagspress, och riktade medicinska 

föreläsningar i egen regi eller tillsammans med patientföreningar.  

 För att skapa förståelse för sjukvårdens möjligheter och prioriteringar samt 

förändringar/nyheter ska allmänheten också vara informerad om vårdens 

förutsättningar samt om hur vården bedrivs. En årlig kommunikationsplan ska 

utarbetas.  

 

Prevention och planering av nästa steg 

Patientsäkerhet 

 Patientsäkerhetsdialoger genomförs med verksamheterna med relevanta 

sammanställningar och återföring.  

 Etablera arbetssätt för att minska VRI-er som bygger på SKL’s program med 

framgångsfaktorer för att förebygga VRI, inklusive huvudprincipen att VRI ska 

betraktas som oacceptabla. 

 Etablera arbeten på klinikerna där kunskap om VRI hämtas från Infektionsverktyget. 

 Uppmärksamma och erbjuda stöd till rökavvänjning i samband med operation. 

 Öka antal registreringar i Synergi med fler övergripande analyser och återkopplingar. 

 

Vårdprevention  

 Vidareutveckling av rutiner och arbetssätt för rätt utfört vårdpreventivt arbete.  

 Riskbedömningen finns dokumenterad i patientjournalen där det även framgår att 

riskpatienter är informerade. Händelseregistreringar sker i Senior Alert. 

 

Minska under-, över- och felanvändning 

Värdeskapande diagnostik 

 Fortsatt samarbete mellan klinikerna och Medicinsk diagnostik för att säkerställa rätt 

använd diagnostik.  

 

Vårdplatsanalys 

 Ny utvärdering av antalet tillgängliga vårdplatser, utnyttjandet av dessa och förslag till 

förändringar utifrån landstingsgemensamma analyser och beslut om dimensionering.  

 

Effektiv administration 

 Säkerställa bra och kostnadseffektiva administrativa processer tillsammans med 

Verksamhetsstöd och service.  

 Förenkla administrationen för chefer – vem gör vad. 

 

Samtida vård (one-stop-shop) 

 Öka andelen besök och behandlingar där flera aktivitetet som underlättar för patienten 

kan ske vid samma vårdtillfälle. 

 Identifiera och arbeta med relevanta processer. 

 

Från sluten till öppenvård till egenvård 

 Initiera och stödja analys av vilka patientpatientgrupper där det går att göra mer arbete 

polikliniskt alternativt i dagsjukvård.  

 

Standardiserade arbetssätt, specialisering 
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Produktions- och kapacitetsplanering 

 Samtliga verksamheter integrerar metoder och tillämpar produktionsplanering för 

mottagningsverksamhet med stöd av Lägesportalen. Opererande verksamheter 

samplanerar månadsvis. 

 

Tillgänglighet 

 Samtliga verksamheter uppnår regionens tillgänglighetsmål för besök och 

operation/åtgärd årets samtliga månader. I tillgänglighetsmålen inkluderas mål för 

”faktisk väntetid”. Genomför kontinuerlig uppföljning och vidtar åtgärder för att 

uppnå tillgänglighetsmål varje månad.  

 Sammanställning/analys och åtgärdsplan över återbud (”waste”) i systemet.  

 

Vård på rätt vårdnivå 

 Tillsammans med primärvård arbeta med FAKTA-dokument för att ge vård på rätt 

vårdnivå.  

 

Utveckling vårdadministrativa funktioner 

 Upprätta mål och mätningar för det samlade vårdadministrativa arbetet. 

 Utveckla fördjupad vårdadministrativ samverkan inom och mellan verksamheter. 

 Vidareutveckla den vårdadministrativa kvaliteten. 

 Sammanhållen strategisk kompetensutveckling. 

 

Kvalitetsregister  

 Följa resultat och täckningsgrad. 

 

Snabbare spridning, jämlik vård 

Genomförda förbättringsarbeten 

 I anslutning till verksamhetsdialoger följa upp genomförda förbättringsarbeten. 

 I samband med chefsmöten 1 gång/månad redovisa ett förbättringsarbete. 

 Fortsätta med Inspirum lunchföreläsningar – för kunskapsspridning och inspiration.  

 

Ekonomi 

Inom den specialiserade somatiska vården finns en relativt stor ekonomisk obalans där 

effekter av de fem områdena för bättre hälsa och bättre vård ska ge förutsättningar för en lägre 

kostnad. För att uppnå en kostnadsreducering kommer det att krävas såväl ett minskat utbud 

av framförallt slutenvård men också en högre produktivitet.   

 En konkret handlingsplan inklusive konsekvensanalys per medicinsk 

verksamhetsområde bör tas fram i början av 2015. 

 

Primärvård 
Aktiviteter 

Prevention och planering av nästa steg 

Hälsosamtal 

 Kvinnor och män bland förstagångsföräldrar erbjuds hälsosamtal.  

 

Standardiserade arbetssätt, specialisering 
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 För att uppnå en ökad effektivitet inom kvinnohälsovården och barnhälsovården finns 

önskemål om färre utbudsställen. Samordning måste ske med familjecentraler. 

 

 

Kirurgiska verksamheter 
Aktiviteter 

Prevention och planering av nästa steg  
Fokuspatienter 

 Minska undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar med 10 % under 

2015 genom fokusutskrivningar och andra nya arbetsformer i samband med 

utskrivningsprocessen. 

 

Rökstopp inför operation 

 Läkare och övrig personal ska informera patienten om att rökuppehåll starkt 

rekommenderas i samband med alla operativa ingrepp. Alla patienter tillfrågas om 

tobaksbruk. Patienter som röker och ska genomgå operation blir kontaktad av 

tobaksavvänjare för kvalificerad rådgivning.  

 

Standardiserade arbetssätt, specialisering 

Akutprocessen 

 Gemensam processutveckling - akutprocessen är hela sjukhusets angelägenhet. 

 Samarbete med primärvården - utvärdera projektet Vårdcoacher på akuten. Fortsatt 

diskussion om jourcentralens placering. 

 Frigöra vårdplatser - fortsatt utveckling av tidig hemgång från vårdavdelningar. 

 Säkerställa tillgänglig läkarkompetens vid akutmottagningen – tid till första 

läkarkontakt inom 60 minuter. 

 

Förflyttning av operationsingrepp från slutenvård till öppenvård 

 Urolog- och kvinnokliniken identifierar och flyttar lämpliga kirurgiska ingrepp till 

öppenvård enligt pågående projekt. 

 Övriga verksamheter identifierar och flyttar möjliga ingrepp till dagkirurgi eller 

mottagningsoperationer. 

 

Produktions- och kapacitetsplanering 

 Samtliga opererande verksamheter tillämpar produktionsplanering för 

åtgärd/behandling och förbereder införande av landstingsgemensamt 

operationsplaneringsverktyg. 

 Samtliga opererande verksamheter samplanerar med avstämning i bland annat 

operationsplaneringsgruppen samt operationsrådet.  

 Anpassning av verksamhet utifrån beslutad arbetsfördelning i länet bland annat inom 

robotkirurgin. 

 

 

Hållbar miljöutveckling 
Aktiviteter 

Klimatsmart region  
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 Samtliga fordon som anskaffas till bilpoolen ska vara miljöfordon enligt gällande 

miljöbilsdefinition. 

 Följa regionens resepolicy. 

 Öka antalet resfria möten. 

 Följa verkningsgraden på installerad destruktionsanläggning för lustgas. 

 

Klokt resurstänkande 

 Läkemedelskassation från slutenvård ska minska med 15 %. 

 Ökad materialåtervinning genom information samt utveckla och förtydliga 

möjligheterna till utsortering av olika material, engångsprodukter med flera.  

 Säkra korrekt hantering inklusive utsortering av sekretessavfall.  

 

Sund livsmiljö  

 Informera enheter som har kemiska produkter med särskilt farliga ämnen. 

 Samverka med kostenheten och inköpsenheten för att öka andelen ekologiska 

livsmedel inkluderat årstidsvariation, pris, kvalitet och ursprung. 

 

Medarbetare  
Aktiviteter 

”Ledarskap i världsklass” 

 Ett tydligare, mer standardiserat och framgångsrikt ledarskap som ger verksamheten 

bättre resultat och utveckling. Dialogmöten med alla chefer genomförs 2015 kring 

ledarprofilens fem delar.  

 

Kompetensförsörjning 

 Ta fram en kompetensförsörjningsplan 

 Arbeta med utlandsrekryteringar för att förstärka inom bristområden samt minska 

beroendet av hyrläkare. 

 Skapa tydlig studielönsprocess för att utbilda sjuksköterskor till 

specialistsjuksköterskor.  

 Erbjuda medarbetare utbildning inom bristområden. 

 Verka för att kunna rekrytera sjuksköterskor, speciellt till nattjänster. 

 

Kompetetensutveckling (APL, VFU, AT) 

 Att utifrån vårt uppdrag inom VFU, APL samt AT ta fram en målbild för hur 

förvaltnings uppdrag ska se ut och fungera. 

 Upprätta mål och riktlinjer för utbildare. 

 

Upplåten enhet 

 Skapa en god samverkan med Futurum i förberedelse för att kunna ta emot studenter. 

 Identifiera lokaler, handledning, lärarkompetens samt samverkan med klinikerna som 

ska ta emot ett större antal studenter. De ekonomiska förutsättningarna måste 

klargöras. 

 

Medarbetarsamtal 

 Kontinuerlig uppföljning av målsättning. 
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Kompetensutvecklingsplan 

 Kontinuerlig uppföljning av målsättning. 

 

Hälsofrämjande arbetsplats, HFA 

 Genom aktivt hälsofrämjande arbete ska förvaltningen sänka sin sjukfrånvaro samt 

höja frisknärvaron.  

 Fortsatt arbete med systematiska arbetsmiljöplaner.  

 Uppmuntra och stödja det förebyggande arbetet.  

 

 

Kirurgisk vård 
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Budget 2015 – Medicinsk vård   

 
  

Vision 

”För ett bra liv i en attraktiv region”  

Verksamhetsidé:   
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 

1.1 Nöjda patienter/kunder 

 

 

2.1 Effektiva processer 

2.2 Hållbar miljöutveckling 

2.3 Kostnadseffektiv upphandling 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1 Ständig förnyelse 4.1 Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård  

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.11 Patientfokuserad och jämlik vård 

1.12 Vården är tillgänglig och ges i rimlig tid 

 

 

 

2.11 Bra folkhälsoarbete  

2.12 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig 

vård 

2.13 Säker hälso- och sjukvård 

2.21 Klimatsmart region 

2.22 Klokt resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

2.31 Rätt beteende 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Lärande och förnyelse 

 

4.11 Hög produktivitet 

4.12 Kostnadseffektiv läkemedels-

förskrivning 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 
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Mått och mål 2015 för hälso- och sjukvård 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Patientfokuserad 

och jämlik vård 

 

Kundtillfredsställelse Indikatorer i nationell 

patientenkät inom 

specialiserad vård och 

primärvård i 

jämförelse med 

föregående 

undersökning. 

 

Ökat högre 

genomsnittligt 

resultat. 

1.12 Vården är till-

gänglig och ges i rimlig 

tid 

Faktisk väntetid till 

första besök i 

specialiserad vård – 

andel kvinnor och 

män som fick komma 

inom 60 dagar  

Nationella 

väntetidsdatabasen. 

 

80 % inom 60 dagar 

 Faktisk väntetid till 

åtgärd inom 

specialiserad vård – 

andel kvinnor och 

män som fick en 

åtgärd inom 60 dagar 

 

Nationella 

väntetidsdatabasen 

80 % inom 60 dagar 

 Tid på 

akutmottagning: 

Andel kvinnor och 

män som fått hjälp 

och lämnat 

mottagningen inom 4 

timmar 

 90 % inom 4 timmar 

Process- och produktionsperspektiv 

2.11 Bra 

folkhälsoarbete 

Fetma ISO-BMI Andel fyraåringar 

med ISO-BMI > 30 

ska minska med 20 % 

under perioden 2013–

2015 varav för flickor 

med 25 % och för 

pojkar med 15 %.  

2.12 Kunskapsbaserad 

och ändamålsenlig vård 

   

2.13 Säker hälso- och 

sjukvård 

Vårdhygien: Rätt 

klädd och basala 

hygienrutiner 

Intern 

stickprovskontroll 

100 % 
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 Vårdprevention Senior Alert Riskbedömning inom 

fyra områden till 80 

% av alla kvinnor och 

män 65 år och äldre 

vårdade i slutenvård 

2.21 Klimatsmart region 

2.22 Klokt 

resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

  Systemmätetal 

tillkommer ur 

regionens 

Hållbarhetsprogram 

2013–2016. 

2.31 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelning 

 

 

90 % av alla inköp  

 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Lärande och 

förnyelse 
 

Genomförda 

förbättringsarbeten 

Andel genomförda 

förbättringsarbeten 

som påvisar koppling 

och resultat till 

övergripande 

målområden 

75 % 

Ekonomiskt perspektiv 

4.11 Hög produktivitet Ekonomi i balans Ekonomisystemet Inte överstiga intäkt 

eller budget 

 Nettokostnad per 

verksamhetsområde 

Ekonomisystemet Nettokostnaden per 

verksamhetsområde 

ska inte överstiga 

budget 

 Kostnad per  

DRG-poäng 

 Ska inte öka mer än 

index 

4.12 Kostnadseffektiv 

läkemedelsförskrivning  

   

Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha 

medarbetarsamtal 

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaron för 

anställda ska inte 

överstiga 3,5 % varav 

3,7 % för kvinnor och 

2,3 % för män. 
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 Personalhälsa Heroma Frisknärvaron. 

Andelen med högst 5 

dagars sjukfrånvaro 

ska överstiga 66 % 

för kvinnor och män 

 

 

 Kompetens-

utvecklingsplan 

Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha en 

dokumenterad 

kompetens-

utvecklingsplan 

 

 

 Chef-ledarskap Fråga till respektive 

förvaltning 

Alla nyanställda 

chefer ska under året 

ha deltagit i 

aktiviteter som ger 

stöd i chefsrollen och 

skapar förutsättningar 

för kontinuerligt 

förbättrings- och 

utvecklingsarbete i 

verksamheten. 

Aktiviteter som i 

första hand avses är 

introduktion, 

utbildningar och 

utvecklingsprogram. 

 Begränsa beroendet 

av bemanningsföretag 

Ekonomisystemet Halvering av 

kostnader i 

förhållande till år 

2011 

 

 

 

 

Ekonomisk ersättning i budget 2015  

Medicinsk vårds ekonomiska ersättning är verksamhetens medel att nå mål och 

inriktningar som Landstingsfullmäktige beslutat om i ”Budget med 

verksamhetsplan 2015 och flerårsplan 2016-2017”   
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Handlingsplan 2015 Medicinsk vård 
 

 

Aktiviteter för att nå mål 
 

 

Aktiviteter utgår från fem områden för bättre hälsa, bättre vård och lägre kostnader: 

 Personcentrerad vård  

 Prevention och planering av nästa steg 

 Minska under-, över- och felanvändning 

 Standardiserade arbetssätt, specialisering 

 Snabbare spridning, jämlik vård 

 

Övergripande/gemensamma aktiviteter 
Aktiviteter 

Personcentrerad vård  
Personcentrerad vård 

 Pilotprojekt tillsammans med GPCC gällande personcentrerad vård på länets 

medicinkliniker. 

 Sprida goda exempel, workshops med erfarenheter från självdialysen. 

 Strukturerat införa patientberättelser i verksamheterna. 

 Kompetensutveckling inom området SIP, samordnad individuell plan. 

 Vidareutveckla samarbetet med kommuner och primärvård kring vårdplanering i 

hemmet. 

 

E-hälsa/Webbtidbok 

 Samtliga mottagningar ska kunna erbjuda sina patienter möjlighet att se sina bokade 

tider och för tillämpliga områden; avboka, omboka och nyboka tider via Mina 

vårdkontakter. 

 Spridning av 1177.se.  

 

Nya patientlagen 

 Skapa förståelse för och se möjligheter med nya patientlagen inkl journalen via nätet.  

 

Cancerprocesser 

 Nationell satsning för kortare ledtider i cancervården.   

 

Patientupplevd kvalitet 

 Verksamheten identifierar och genomför förbättringsarbeten för att öka 

patientnöjdheten med utgångspunkt från prioriterade områden i Indikators 

utvecklingskompass, Nationella patientenkäten. Vid verksamheter där PUK 
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understiger 80 (inom någon dimension) ska handlingsplan och förbättringsarbete 

genomföras. 

 

Information till befolkningen  

 Information ska ges via kanaler såsom www.lj.se, dagspress, och riktade medicinska 

föreläsningar i egen regi eller tillsammans med patientföreningar.  

 För att skapa förståelse för sjukvårdens möjligheter och prioriteringar samt 

förändringar/nyheter ska allmänheten också vara informerad om vårdens 

förutsättningar samt om hur vården bedrivs. En årlig kommunikationsplan ska 

utarbetas.  

 

Prevention och planering av nästa steg 

Patientsäkerhet 

 Patientsäkerhetsdialoger genomförs med verksamheterna med relevanta 

sammanställningar och återföring.  

 Etablera arbetssätt för att minska VRI-er som bygger på SKL’s program med 

framgångsfaktorer för att förebygga VRI, inklusive huvudprincipen att VRI ska 

betraktas som oacceptabla. 

 Etablera arbeten på klinikerna där kunskap om VRI hämtas från Infektionsverktyget. 

 Läkemedelsskador ska minska genom systematiskt arbete på klinikerna för säker och 

kostnadseffektiv läkemedelsanvändning med uppföljning i läkemedelsdialoger. 

 Öka antal registreringar i Synergi med fler övergripande analyser och återkopplingar. 

 

Vårdprevention  

 Vidareutveckling av rutiner och arbetssätt för rätt utfört vårdpreventivt arbete.  

 Riskbedömningen finns dokumenterad i patientjournalen där det även framgår att 

riskpatienter är informerade. Händelseregistreringar sker i Senior Alert. 

 

Minska under-, över- och felanvändning 

Värdeskapande diagnostik 

 Fortsatt samarbete mellan klinikerna och Medicinsk diagnostik för att säkerställa rätt 

använd diagnostik.  

 

Vårdplatsanalys 

 Ny utvärdering av antalet tillgängliga vårdplatser, utnyttjandet av dessa och förslag till 

förändringar utifrån landstingsgemensamma analyser och beslut om dimensionering.  

 

Effektiv administration 

 Säkerställa bra och kostnadseffektiva administrativa processer tillsammans med 

Verksamhetsstöd och service.  

 Förenkla administrationen för chefer – vem gör vad. 

 

Läkemedel  

 Delta i implementering av Socialstyrelsen nya författning om läkemedelsgenomgångar 

och nationella mål för olämplig läkemedelsbehandling till äldre. 

 

Samtida vård (one-stop-shop) 

 Öka andelen besök och behandlingar där flera aktivitetet som underlättar för patienten 
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kan ske vid samma vårdtillfälle. 

 Identifiera och arbeta med relevanta processer. 

 

Från sluten till öppenvård till egenvård 

 Initiera och stödja analys av vilka patientpatientgrupper där det går att göra mer arbete 

polikliniskt alternativt i dagsjukvård.  

 

Standardiserade arbetssätt, specialisering 
Produktions- och kapacitetsplanering 

 Samtliga verksamheter integrerar metoder och tillämpar produktionsplanering för 

mottagningsverksamhet med stöd av Lägesportalen.  

 

Tillgänglighet 

 Samtliga verksamheter uppnår regionens tillgänglighetsmål för besök och åtgärd årets 

samtliga månader. I tillgänglighetsmålen inkluderas mål för ”faktisk väntetid”. 

Genomför kontinuerlig uppföljning och vidtar åtgärder för att uppnå tillgänglighetsmål 

varje månad.  

 Sammanställning/analys och åtgärdsplan över återbud (”waste”) i systemet.  

 

Vård på rätt vårdnivå 

 Tillsammans med primärvård arbeta med FAKTA-dokument för att ge vård på rätt 

vårdnivå.  

 

Utveckling vårdadministrativa funktioner 

 Upprätta mål och mätningar för det samlade vårdadministrativa arbetet. 

 Utveckla fördjupad vårdadministrativ samverkan inom och mellan verksamheter. 

 Vidareutveckla den vårdadministrativa kvaliteten. 

 Sammanhållen strategisk kompetensutveckling. 

 

Kvalitetsregister  

 Följa resultat och täckningsgrad. 

 Under 2015, övergripande extra fokus på kroniska sjukdomar, levnadsvanor och 

palliativregistret. 

 

Snabbare spridning, jämlik vård 

Genomförda förbättringsarbeten 

 I anslutning till verksamhetsdialoger följa upp genomförda förbättringsarbeten. 

 I samband med chefsmöten 1 gång/månad redovisa ett förbättringsarbete. 

 Fortsätta med Inspirum lunchföreläsningar – för kunskapsspridning och inspiration.  

 

Ekonomi 

Inom den specialiserade somatiska vården finns en relativt stor ekonomisk obalans där 

effekter av de fem områdena för bättre hälsa och bättre vård ska ge förutsättningar för en lägre 

kostnad. För att uppnå en kostnadsreducering kommer det att krävas såväl ett minskat utbud 

av framförallt slutenvård men också en högre produktivitet.   

 En konkret handlingsplan inklusive konsekvensanalys per medicinsk 

verksamhetsområde bör tas fram i början av 2015. 
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Primärvård 
Aktiviteter 

Prevention och planering av nästa steg 

Nytt barnhälsovårdsprogram 

 Säkerställa följsamhet till nytt nationellt barnhälsovårdsprogram. 

 

Fetma 

 Vid samtliga BVC ska metoder tillämpas för alla barn med ISO-BMI över 25.  

 

Standardiserade arbetssätt, specialisering 

 För att uppnå en ökad effektivitet inom kvinnohälsovården och barnhälsovården finns 

önskemål om färre utbudsställen. Samordning måste ske med familjecentraler. 

 

 

Medicinska verksamheter 
Aktiviteter 

Prevention och planering av nästa steg 
Fokuspatienter 

 Minska undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar med 10 % under 

2015 genom fokusutskrivningar och andra nya arbetsformer i samband med 

utskrivningsprocessen. 

 Fortsatt utveckling av Mobilt Geriatriskt Team i nära samarbete med kommuner och 

primärvård. 

 

Standardiserade arbetssätt, specialisering 
Akutprocessen 

 Gemensam processutveckling - akutprocessen är hela sjukhusets angelägenhet. 

 Samarbete med primärvården - utvärdera projektet Vårdcoacher på akuten. Fortsatt 

diskussion om jourcentralens placering. 

 Frigöra vårdplatser - fortsatt utveckling av tidig hemgång från vårdavdelningar. 

 Säkerställa tillgänglig läkarkompetens vid akutmottagningen – tid till första 

läkarkontakt inom 60 minuter. 

 

Snabbare spridning, jämlik vård 

 En större jämlikhet för patienter med icke ST-höjningsinfarkter i länet (ska detta med 

här i dokumentet?) 

 

Övrig hälso- och sjukvård  
Aktiviteter 

Smittskyddsverksamheten  

Hos nyanlända och flyktingar upptäcks ett stort antal tuberkulossmittade, vilket kräver en 

förstärkning på tuberkulosmottagningen med 3 miljoner kronor.  

 

Hållbar miljöutveckling 
Aktiviteter 

Klimatsmart region  
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 Samtliga fordon som anskaffas till bilpoolen ska vara miljöfordon enligt gällande 

miljöbilsdefinition. 

 Följa regionens resepolicy. 

 Öka antalet resfria möten. 

 Följa verkningsgraden på installerad destruktionsanläggning för lustgas. 

 

Klokt resurstänkande 

 Läkemedelskassation från slutenvård ska minska med 15 %. 

 Ökad materialåtervinning genom information samt utveckla och förtydliga 

möjligheterna till utsortering av olika material, engångsprodukter med flera.  

 Säkra korrekt hantering inklusive utsortering av sekretessavfall.  

 

Sund livsmiljö  

 Informera enheter som har kemiska produkter med särskilt farliga ämnen. 

 Samverka med kostenheten och inköpsenheten för att öka andelen ekologiska 

livsmedel inkluderat årstidsvariation, pris, kvalitet och ursprung. 

 

Medarbetare  
Aktiviteter 

”Ledarskap i världsklass” 

 Ett tydligare, mer standardiserat och framgångsrikt ledarskap som ger verksamheten 

bättre resultat och utveckling. Dialogmöten med alla chefer genomförs 2015 kring 

ledarprofilens fem delar.  

 

Kompetensförsörjning 

 Ta fram en kompetensförsörjningsplan 

 Arbeta med utlandsrekryteringar för att förstärka inom bristområden samt minska 

beroendet av hyrläkare. 

 Skapa tydlig studielönsprocess för att utbilda sjuksköterskor till 

specialistsjuksköterskor.  

 Erbjuda medarbetare utbildning inom bristområden. 

 Verka för att kunna rekrytera sjuksköterskor, speciellt till nattjänster. 

 

Kompetetensutveckling (APL, VFU, AT) 

 Att utifrån vårt uppdrag inom VFU, APL samt AT ta fram en målbild för hur 

förvaltnings uppdrag ska se ut och fungera. 

 Upprätta mål och riktlinjer för utbildare. 

 

Upplåten enhet 

 Skapa en god samverkan med Futurum i förberedelse för att kunna ta emot studenter. 

 Identifiera lokaler, handledning, lärarkompetens samt samverkan med klinikerna som 

ska ta emot ett större antal studenter. De ekonomiska förutsättningarna måste 

klargöras. 

 

Medarbetarsamtal 

 Kontinuerlig uppföljning av målsättning. 
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Kompetensutvecklingsplan 

 Kontinuerlig uppföljning av målsättning. 

 

Hälsofrämjande arbetsplats, HFA 

 Genom aktivt hälsofrämjande arbete ska förvaltningen sänka sin sjukfrånvaro samt 

höja frisknärvaron.  

 Fortsatt arbete med systematiska arbetsmiljöplaner.  

 Uppmuntra och stödja det förebyggande arbetet.  

 

 

Medicinsk vård  
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Budget 2015 – Psykiatri och rehabilitering   

 
  

Vision 

”För ett bra liv i en attraktiv region”  

Verksamhetsidé:  
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 

1.1 Nöjda patienter/kunder 

 

 

2.1 Effektiva processer 

2.2 Hållbar miljöutveckling 

2.3 Kostnadseffektiv upphandling 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1 Ständig förnyelse 4.1 Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård  

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.11 Patientfokuserad och jämlik vård 

1.12 Vården är tillgänglig och ges i rimlig tid 

 

 

 

2.11 Bra folkhälsoarbete 

2.12 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig 

vård 

2.13 Säker hälso- och sjukvård 

2.21 Klimatsmart region 

2.22 Klokt resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

2.31 Rätt beteende 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Lärande och förnyelse 

 

4.11 Hög produktivitet 

4.12 Kostnadseffektiv läkemedels-

förskrivning 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 



 

 LJ 2014/88 

                                                     2015-01-09 

2 

 

 

Mått och mål 2015 för hälso- och sjukvård 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Patientfokuserad 

och jämlik vård 

 

Kundtillfredsställelse Indikatorer i nationell 

patientenkät inom 

specialiserad vård och 

primärvård i 

jämförelse med 

föregående 

undersökning. 

 

Ökat högre 

genomsnittligt 

resultat. 

1.12 Vården är till-

gänglig och ges i rimlig 

tid 

Faktisk väntetid till 

första besök i 

specialiserad vård – 

andel kvinnor och 

män som fick komma 

inom 60 dagar  

Nationella 

väntetidsdatabasen. 

 

80 % inom 60 dagar 

 Faktisk väntetid till 

första besök inom 

barn och 

ungdomspsykiatri -

andel flickor och 

pojkar som fick 

komma inom 30 

dagar 

Nationella 

väntetidsdatabasen. 

 

90 % inom 30 dagar 

 Faktisk väntetid till 

utredning inom barn 

och ungdomspsykiatri 

– andel flickor och 

pojkar som påbörjat 

en utredning eller en 

åtgärd inom 30 dagar 

från beslutsdatum 

Nationella 

väntetidsdatabasen. 

 

80 % inom 30 dagar 

 Tid på 

akutmottagning: 

Andel kvinnor och 

män som fått hjälp 

och lämnat 

mottagningen inom 4 

timmar 

 90 % inom 4 timmar 

Process- och produktionsperspektiv 

2.11 Bra 

folkhälsoarbete 
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2.12 Kunskapsbaserad 

och ändamålsenlig vård 

   

2.13 Säker hälso- och 

sjukvård 

Vårdhygien: Rätt 

klädd och basala 

hygienrutiner 

Intern 

stickprovskontroll 

100 % 

 Vårdprevention Senior Alert Riskbedömning inom 

fyra områden till 80 

% av alla kvinnor och 

män 65 år och äldre 

vårdade i slutenvård 

2.21 Klimatsmart region 

2.22 Klokt 

resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

  Systemmätetal 

tillkommer ur 

regionens 

Hållbarhetsprogram 

2013–2016. 

2.31 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelning 

 

 

90 % av alla inköp  

 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Lärande och 

förnyelse 
 

Genomförda 

förbättringsarbeten 

Andel genomförda 

förbättringsarbeten 

som påvisar koppling 

och resultat till 

övergripande 

målområden 

75 % 

Ekonomiskt perspektiv 

4.11 Hög produktivitet Ekonomi i balans Ekonomisystemet Inte överstiga intäkt 

eller budget 

 Nettokostnad per 

verksamhetsområde 

Ekonomisystemet Nettokostnaden per 

verksamhetsområde 

ska inte överstiga 

budget 

 Kostnad per  

DRG-poäng 

 Ska inte öka mer än 

index 

4.12 Kostnadseffektiv 

läkemedelsförskrivning  

   

Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha 

medarbetarsamtal 
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 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaron för 

anställda ska inte 

överstiga 3,5 % varav 

3,7 % för kvinnor och 

2,3 % för män. 

 Personalhälsa Heroma Frisknärvaron. 

Andelen med högst 5 

dagars sjukfrånvaro 

ska överstiga 66 % 

för kvinnor och män 

 

 

 Kompetens-

utvecklingsplan 

Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha en 

dokumenterad 

kompetens-

utvecklingsplan 

 

 

 Chef-ledarskap Fråga till respektive 

förvaltning 

Alla nyanställda 

chefer ska under året 

ha deltagit i 

aktiviteter som ger 

stöd i chefsrollen och 

skapar förutsättningar 

för kontinuerligt 

förbättrings- och 

utvecklingsarbete i 

verksamheten. 

Aktiviteter som i 

första hand avses är 

introduktion, 

utbildningar och 

utvecklingsprogram. 

 Begränsa beroendet 

av bemanningsföretag 

Ekonomisystemet Halvering av 

kostnader i 

förhållande till år 

2011 

 

 

 

Ekonomisk ersättning i budget 2015  

Psykiatri och rehabiliterings ekonomiska ersättning är verksamhetens medel att 

nå mål och inriktningar som Landstingsfullmäktige beslutat om i ”Budget med 

verksamhetsplan 2015 och flerårsplan 2016-2017”   
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Handlingsplan 2015 Psykiatri och rehabilitering  
 

 

Aktiviteter för att nå mål 
 

 

Aktiviteter utgår från fem områden för bättre hälsa, bättre vård och lägre kostnader: 

 Personcentrerad vård  

 Prevention och planering av nästa steg 

 Minska under-, över- och felanvändning 

 Standardiserade arbetssätt, specialisering 

 Snabbare spridning, jämlik vård 

Personcentrerad vård  
Personcentrerad vård 

 Strukturerat införa patientberättelser i verksamheterna. 

 Kompetensutveckling inom området SIP, samordnad individuell plan. 

 Vidareutveckla samverkan med kommuner och primärvård kring vårdplanering för 

och med patienten för att minska undvikbar slutenvård. 

 

E-hälsa/Webbtidbok 

 Samtliga mottagningar ska kunna erbjuda sina patienter möjlighet att se sina bokade 

tider och för tillämpliga områden; avboka, omboka och nyboka tider via Mina 

vårdkontakter. 

 Spridning av 1177.se.   

 

Nya patientlagen 

 Skapa förståelse för och se möjligheter med nya patientlagen inkl journalen via nätet.  

 

Patientupplevd kvalitet 

 Verksamheten identifierar och genomför förbättringsarbeten för att öka 

patientnöjdheten med utgångspunkt från prioriterade områden i Indikators 

utvecklingskompass, Nationella patientenkäten. Vid verksamheter där PUK 

understiger 80 (inom någon dimension) ska handlingsplan och förbättringsarbete 

genomföras. 

 

Information till befolkningen  

 Information ska ges via kanaler såsom www.lj.se, dagspress, och riktade medicinska 

föreläsningar i egen regi eller tillsammans med patientföreningar.  

 För att skapa förståelse för sjukvårdens möjligheter och prioriteringar samt 

förändringar/nyheter ska allmänheten också vara informerad om vårdens 

förutsättningar samt om hur vården bedrivs. En årlig kommunikationsplan ska 
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utarbetas.  

 

Prevention och planering av nästa steg 

Patientsäkerhet 

 Patientsäkerhetsdialoger genomförs med verksamheterna med relevanta 

sammanställningar och återföring.  

 Läkemedelsskador ska minska genom systematiskt arbete på klinikerna för säker och 

kostnadseffektiv läkemedelsanvändning med uppföljning i läkemedelsdialoger. 

 Öka antal registreringar i Synergi med fler övergripande analyser och återkopplingar. 

 Suicidprevention, arbetet fortsätter inom ramen för pågående PRIO-projekt 

 Samsjuklighet (somatisk ohälsa vid psykisk ohälsa) uppmärksammas inom somatiska 

specialiteter.  

 

Vårdprevention  

 Vidareutveckling av rutiner och arbetssätt för rätt utfört vårdpreventivt arbete.  

 Riskbedömningen finns dokumenterad i patientjournalen där det även framgår att 

riskpatienter är informerade. Händelseregistreringar sker i Senior Alert. Att specificera 

Senior alert känns ju inte helt adekvat för psykiatrin men inte heller bra att ta bort 

eftersom vi har en del äldre patienter och då är det relevant – hur göra? 

 Tidig intervention vid förstagångsinsjuknande 

 Utveckla arbetet med ”tidiga tecken” för att minska sjukdomsepisoders djup och antal. 

Är det kanske här suicidpreventionspunkten ska ligga? Jag placerade den under 

Patientsäkerhet. 

 

 

Minska under-, över- och felanvändning 

Vårdplatsanalys 

 Ny utvärdering av antalet tillgängliga vårdplatser, utnyttjandet av dessa och förslag till 

förändringar utifrån landstingsgemensamma analyser och beslut om dimensionering.  

 Inrätta (undersök möjligheten att) mellanvårdsformer och mobila team som ersättning 

för slutenvård. 

 

Effektiv administration 

 Säkerställa bra och kostnadseffektiva administrativa processer tillsammans med 

Verksamhetsstöd och service.  

 Förenkla administrationen för chefer – vem gör vad. 

 Förenkla patientadministration 

 

Läkemedel  

 Delta i implementering av Socialstyrelsen nya författning om läkemedelsgenomgångar 

och nationella mål för olämplig läkemedelsbehandling till äldre. 

 Följa någon av de föreslagna indikatorerna för läkemedel i ”Markörbaserad 

journalgranskning inom psykiatrisk vård” t ex: 

- Mer än två neuroleptika 

- Mer än två antidepressiva 

- Mer än fem olika psykofarmaka 

 

Från sluten till öppenvård till egenvård 
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 Initiera och stödja analys av vilka patientpatientgrupper där det går att göra mer arbete 

polikliniskt alternativt i dagsjukvård.  

 Inrätta (undersök möjligheten att) mellanvårdsformer och mobila team som ersättning 

för slutenvård.   

 

Standardiserade arbetssätt, specialisering 
Produktions- och kapacitetsplanering 

 Samtliga verksamheter integrerar metoder och tillämpar produktionsplanering för 

mottagningsverksamhet med stöd av Lägesportalen.  

 Starta under 2015 ytterligare en alternativt två länsövergripande processer inom 

psykiatrin  

 Process nybesök/diagnostik börjar också arbeta med akutprocessen  

 

Tillgänglighet 

 Samtliga verksamheter uppnår regionens tillgänglighetsmål för besök och åtgärd årets 

samtliga månader. I tillgänglighetsmålen inkluderas mål för ”faktisk väntetid”. 

Genomför kontinuerlig uppföljning och vidtar åtgärder för att uppnå tillgänglighetsmål 

varje månad.  

 Sammanställning/analys och åtgärdsplan över återbud (”waste”) i systemet. 

 Inför sms-påminnelse 

 

Vård på rätt vårdnivå 

 Tillsammans med primärvård arbeta med FAKTA-dokument för att ge vård på rätt 

vårdnivå.  

 

Utveckling vårdadministrativa funktioner 

 Upprätta mål och mätningar för det samlade vårdadministrativa arbetet. 

 Utveckla fördjupad vårdadministrativ samverkan inom och mellan verksamheter. 

 Vidareutveckla den vårdadministrativa kvaliteten. 

 Sammanhållen strategisk kompetensutveckling. 

 

Kvalitetsregister  

 Följa resultat och täckningsgrad. 

 Delta i arbetet med den nationella så kallade ”psykiatrikompassen” 

 

Snabbare spridning, jämlik vård 

Genomförda förbättringsarbeten 

 I anslutning till verksamhetsdialoger följa upp genomförda förbättringsarbeten. 

 I samband med chefsmöten 1 gång/månad redovisa ett förbättringsarbete. 

 Fortsätta med Inspirum lunchföreläsningar – för kunskapsspridning och inspiration.  

 Somatisk sjukdom vid psykisk ohälsa, fortsätta och utveckla påbörjade satsningar på 

kompetensutveckling och hälsofrämjande insatser. 

 

Ekonomi 
 Inom psykiatrin pågår utveckling av en ny ersättningsmodell. Inom barn- och 

ungdomspsykiatrin har det varit svårigheter att hitta bra kriterier för ersättning och en 

fortsatt anslagsfinansiering av slutenvården samt anorexivården är därför önskvärd 
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även 2015.  

 Inom den specialiserade somatiska vården finns en relativt stor ekonomisk obalans där 

effekter av de fem områdena för bättre hälsa och bättre vård ska ge förutsättningar för 

en lägre kostnad. Rehabiliteringsverksamheten behöver vara delaktig i arbetet med 

handlingsplan och konsekvensanalys som tas fram inom de övriga 

medicinskaverksamhetsområdena. 

 

Hållbar miljöutveckling 
Klimatsmart region  

 Samtliga fordon som anskaffas till bilpoolen ska vara miljöfordon enligt gällande 

miljöbilsdefinition. 

 Följa regionens resepolicy. 

 Öka antalet resfria möten. 

 

Klokt resurstänkande 

 Läkemedelskassation från slutenvård ska minska med 15 %. 

 Ökad materialåtervinning genom information samt utveckla och förtydliga 

möjligheterna till utsortering av olika material, engångsprodukter med flera.  

 Säkra korrekt hantering inklusive utsortering av sekretessavfall.  

 

Sund livsmiljö  

 Informera enheter som har kemiska produkter med särskilt farliga ämnen. 

 Samverka med kostenheten och inköpsenheten för att öka andelen ekologiska 

livsmedel inkluderat årstidsvariation, pris, kvalitet och ursprung. 

 

 

Medarbetare  
”Ledarskap i världsklass” 

 Ett tydligare, mer standardiserat och framgångsrikt ledarskap som ger verksamheten 

bättre resultat och utveckling. Dialogmöten med alla chefer genomförs 2015 kring 

ledarprofilens fem delar.  

 

Kompetensförsörjning 

 Ta fram en kompetensförsörjningsplan 

 Arbeta med utlandsrekryteringar för att förstärka inom bristområden samt minska 

beroendet av hyrläkare. 

 Skapa tydlig studielönsprocess för att utbilda sjuksköterskor till 

specialistsjuksköterskor.  

 Erbjuda medarbetare utbildning inom bristområden. 

 Verka för att kunna rekrytera sjuksköterskor 

 Ta fram en strategi för framtida kompetensbehov inom psykiatrin.  

 

Kompetetensutveckling (APL, VFU, AT) 

 Att utifrån vårt uppdrag inom VFU, APL samt AT ta fram en målbild för hur 

förvaltnings uppdrag ska se ut och fungera. 

 Upprätta mål och riktlinjer för utbildare. 
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Upplåten enhet 

 Skapa en god samverkan med Futurum i förberedelse för att kunna ta emot studenter. 

 Identifiera lokaler, handledning, lärarkompetens samt samverkan med klinikerna som 

ska ta emot ett större antal studenter. De ekonomiska förutsättningarna måste 

klargöras. 
 

Medarbetarsamtal 

 Kontinuerlig uppföljning av målsättning. 

 

Kompetensutvecklingsplan 

 Kontinuerlig uppföljning av målsättning. 

 
Hälsofrämjande arbetsplats, HFA 

 Genom aktivt hälsofrämjande arbete ska förvaltningen sänka sin sjukfrånvaro samt 

höja frisknärvaron.  

 Fortsatt arbete med systematiska arbetsmiljöplaner.  

 Uppmuntra och stödja det förebyggande arbetet.  

 

 

PSYKIATRI OCH REHABILITERING 

 

 

 



ID Klinik Benämning investeringsobjekt Investeringsbelopp

Investeringar enligt spec

Medicinsk vård

Medicinkliniken Jönköping Ultraljudsapparat 600

Onkologkliniken Jönköping Simulator (CT) 6 600

Kirurgisk vård

Operations- och intensivvårdsklin Jönköping Ultraljudsapparat GE S6 1 500

Operations- och intensivvårdsklin Jönköping Intensivvårdsrespiratorer 6 000

Operations- och intensivvårdsklin Jönköping Övervakning av vitalfunktioner för MR-bruk 500

Akutkliniken Jönköping Ultraljudsapparat 900

Urologkliniken Operationsrobot da Vinci Si Single Console 18 500

Kvinnokliniken Värnamo Ultraljudsapparat 850

Psykiatri och rehabilitering

Psykiatriska kliniken Värnamo Överfallslarm 3 500

Gemensamt Ryhov

Verksamhetsstöd Larmsystem för patienter 10 000

Gemensamt Höglandssjukhuset

Serviceenheten Avfallsanläggning kompl F0055 1 010

Summa specade investeringar 49 960

Ospecade investeringar

Medicinsk vård 6 000

Kirurgisk vård 16 600

Psykiatri och rehabilitering 1 000

Summa ospecade investeringar 23 600

Investeringsbudget 2015 (tkr) Specialiserad vård


