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Regionstyrelsen beslutar
1. Redovisat förslag till budget för regionstyrelsens
centralt budgeterade anslag
2. Redovisat förslag till budget och verksamhetsplan 2017
för verksamhetsområdena regionledningskontor med
verksamhetsnära funktion, verksamhetsstöd och service
samt IT-centrum
3. Redovisat förslag till periodicitet och omfattning för
återrapportering av mätetal/mål inom styrelsens
ansvarsområde 2017
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i budget 2017 uppdragit till
regionstyrelsen och nämnder att senast i december 2016
fastställa budget och verksamhetsplan för de delar av
verksamheten som utförs i egen regi. I budget ska
konkretiseras verksamhetsuppdrag och grunder för finansiering.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-05 inkl
verksamhetsplan 2017
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
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investeringsbehov står i motsats till det borgerliga
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besparingar i verksamheten under 2017 och flerårsplan.
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Regionstyrelsen

Budget och verksamhetsplan 2017
Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner
1. Redovisat förslag till budget för regionsstyrelsens centralt budgeterade
anslag
2. Redovisat förslag till budget och verksamhetsplan 2017 för
verksamhetsområdena regionledningskontor med verksamhetsnära
funktion, verksamhetsstöd och service samt IT-centrum
3. Redovisat förslag till periodicitet och omfattning för återrapportering av
mätetal/mål inom styrelsens ansvarsområde 2017

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

Information i ärendet
Regionfullmäktiges direktiv
Regionfullmäktige har i budget för 2017 angivit mål för verksamheten och vilka
förändringar som ska genomföras. Fullmäktige har också lämnat direktiv för
regionstyrelsens och nämndernas arbete med verksamhetsområdenas budgetar.
Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens
angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet.
Regionstyrelsen och nämnderna har att fatta beslut inom ramen för budgetoch verksamhetsplan med följande specificering på utgiftsramar.
Tabell: Beslutad budget av regionfullmäktige (tkr)
Budget 2017
Nämnden för arbetsmarknad och attraktivitet (ANA)
05 Utbildning
06 Kultur
08 Allmän regional utveckling

-49 897
-144 783
-49 724
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91 Politisk verksamhet
Summa ANA
Nämnden för folkhälsa och sjukvård (FS)
00 Primärvård
01 Specialiserad somatisk vård
02 Specialiserad psykiatrisk vård
03 Tandvård
04 Övrig hälso- och sjukvård
91 Politisk verksamhet
94 Medicinsk service
Summa FS
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)
04 Övrig hälso- och sjukvård
07 Trafik och infrastruktur
08 Allmän regional utveckling
91 Politisk verksamhet
Summa TIM
Parlamentariska nämnden (politiks verksamhet)
Patientnämnden (politiks verksamhet)
Regionstyrelsen (RS)
04 Övrig hälso- och sjukvård
08 Allmän regional utveckling
91 Politisk verksamhet
96 Allmän service
98 Fastighetsförvaltning
99 Finansiering m m
Summa RS
Verksamhetens nettokostnad
Skatter och utjämning
Finansnetto
Årets resultat
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-1 263
-245 667
-1 811 621
-5 251 230
-794 336
-249 779
-455 637
-841
-17 613
-8 581 058
-66 291
-758 240
-100
-1 278
-825 909
-154
-1 130
-132 361
-2 301
-56 823
-357 505
38 676
75 531
-434 783
-10 088 700
10 236 000
22 700
170 000

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

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

Mån

Delår

År

Mål

Ekonomi
Årsarbetare
Finansiellt resultat verksamhetsområde (RO)

X
X

X
X

X
X

Följa budget
Ekonomi i balans

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

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

Ekonomisk ersättning till Regionstyrelsen
Regionfullmäktige beslutade i budget 2017 om budget till regionstyrelsen på
434 783 000 kronor. Budgeten har justerats för flytt av verksamhet till ST-enhet
och Metodikum inom Futurum respektive Qulturum enligt tabellen nedan.
Tabell: Justering av budget mellan nämnden för folkhälsa och sjukvård och
regionstyrelsen (tkr)
Utgiftsområde/verksamhetsområde, uppdrag (nämnd)
Anslag
Övrig hälso- sjukvård, verksamhetsstöd och service, STenhet (Regionstyrelsen)
1 464
Specialiserad somatisk vård, medicinsk vård och kirurgisk
vård, ST-enhet (Nämnd för folkhälsa och sjukvård – FS)
-1017
Specialiserad psykiatrisk vård, psykiatri och
rehabilitering, ST-enhet (FS)
-447
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Övrig hälso- sjukvård, verksamhetsstöd och service,
metodikum (Regionstyrelsen)
Specialiserad somatisk vård, medicinsk vård, kirurgisk
vård och psykiatri och rehabilitering, metodikum (FS)
Specialiserad psykiatrisk vård, psykiatri och
rehabilitering, metodikum (FS)

2 342
-1 948
-394

Efter justering är aktuell budget för styrelsen 438 589 000 kronor. Budgeten
fördelas mellan centrala anslag och verksamhetsområden enligt nedan.
Huvudsakligen ges ett budgeterat anslag till respektive verksamhetsområde.
Några verksamhetsområden omfattas helt eller delvis av andra ersättningsformer.
Tabell: Sammanfattning av budget för regionstyrelsen per verksamhetsområde och
utgiftsområde (tkr)

Område
Centrala anslag
Regionledning o
verksamhetsnära
funktion
ITC
Verksamhetsstöd
och service
Summa

Övrig Allmän
hälso- o regional
sjukvård
utv
49 257
2 301

Politik
56 823

Allmän
service
195 379
162 126
0

86 910
0

0
0

0
0

0

0

0

136 167

2 301

56 823

Fastighet Finans Summa
5 329 -75 531 233 558
0
0

0 -44 005

0 249 036
0
0
0

-44 005

357 505 -38 676 -75 531 438 589

Centralt budgeterade anslag
Centralt budgeterade anslag avser utöver vad som anges inom parantes i tabellen
nedan bland annat anslag för IT infrastruktur med 94 miljoner kronor (allmän
service), kompetensutvecklingsanslag med 33 miljoner kronor (allmän service)
och regionstyrelsen oförutsett med 25 miljoner kronor (allmän service).
Tabell: Centrala anslag (tkr)
Utgiftsområde
Övrig hälso- och sjukvård
(patientskadeförsäkring)
Allmän regional utveckling
(interregional och internationell samverkan)
Politisk verksamhet
Allmän service
Fastighetsförvaltning
Finansiering
Summa

Anslag
49 257
2 301
56 823
195 379
5 329
-75 531
233 558
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Verksamhetsområden inom Regionstyrelsen
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion

Verksamhetsområdet erhåller budget inom utgiftsområdena övrig hälso- och
sjukvård och allmän service. Dessutom erhåller verksamhetsområdet ersättning
inom utgiftsområdet övrig hälso- och sjukvård från Nämnden för folkhälsa och
sjukvård för verksamhet inom smittskydd och folkhälsoarbete med 29 288 000
kronor. Beloppet ingår inte i tabellen nedan.
Tabell: Anslag till regionledningskontor med verksamhetsnära funktion (tkr)
Utgiftsområde
Anslag
Övrig hälso- och sjukvård
86 910
Allmän service
162 126
Summa
249 036
Verksamhetsstöd och service

Verksamhetsstöd och service finansieras av fast ersättning för specificerade
uppdrag samt genom ersättning från beställande verksamheter. Regionfastigheter
har ett avkastningskrav på 44 miljoner kronor för effekter av införande av
komponentavskrivningar och sänkt internränta.
Verksamhetsområdet erhåller budget inom utgiftsområdena primärvård, övrig
hälso- och sjukvård och fastighetsförvaltning.
Tabell: Anslag till verksamhetsstöd och service (tkr)
Utgiftsområde
Från nämnd/styrelse
Primärvård (1177)
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Övrig hälso- och sjukvård
(bårhus och hjälpmedelscentral)
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Fastighetsförvaltning
Regionstyrelsen
Tabell: Finansiering av Verksamhetsstöd och service (tkr)
Område
Finansiering
Invånarservice, 1177 Vårdguiden
Regionersättning
Invånarservice, kontaktcenter

IT-pålägg

Läkemedelsförsörjning, Sjukhusapotek

Abonnemang/rörlig
debitering

Anslag
23 204
9 585
-44 005

Ersättning, tkr
23 200
11 700
244 200

Läkemedelsförsörjning, Sjukhusapotek

Regionersättning

1 000

Läkemedelsförsörjning, Klinisk farmaci

Abonnemang

7 800

Inköp

AO-pålägg

Inköp, upphandling till konkurrensutsatt
verksamhet

Avtal

Materialförsörjning

Rörlig debitering

Miljö

AO-pålägg

11 700
800
185 600
7 900
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Område
HR, HR-konsult

Finansiering
Avtal

Ersättning, tkr
3 300

HR, Löneadministration

AO-pålägg

12 800

Område ekonomi, Fakturahantering, ehandel

AO-pålägg

5 500

Område ekonomi, ekonomiservice

Avtal

Hjälpmedelscentralen

Abonnemang/rörlig
debitering

Hjälpmedelscentralen

Regionersättning

4 900

Energikontoret

Regionersättning

300

Säkerhet

Avtal/abonnemang/rörlig
debitering

6 900

Vårdnära service

Avtal/abonnemang/rörlig
debitering

363 600

Bårhus

Regionersättning

Länstransporter

Avtal/abonnemang/rörlig
debitering

35 700

Medicinsk teknik

Avtal/abonnemang/rörlig
debitering

35 400

15 400
104 300

4 800

Regionfastigheter
Hyra/rörlig debitering

Avtal/rörlig debitering

658 200

Justering komponentmodellen

Avkastningskrav

-43 700

Forskning och utveckling

Regionersättning

1 700

Totalt

1 703 000

IT-centrum

Verksamhetsområdet finansieras av dels en fast ersättning för gemensam
infrastruktur och dels rörlig ersättning för utveckling och underhåll av system.
Rörlig ersättning för utveckling och underhåll av system ges av beställande
verksamhetsområde alternativt genom finansiering ur centralt anslag för
utveckling av gemensamma system.
Tabell: Finansiering av IT-centrum (tkr)
Område
Finansiering

Ersättning, tkr

Användartjänster

Abonnemang

9 289

Arbetsplatstjänster

Rörlig debitering

84 127

Telefonitjänster

Rörlig debitering

15 716

Infrastruktur- och stödsystem

Avtal

5 827
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Systemtjänster Vård IT

Avtal

Gemensamma system/tjänster

IT-pålägg/fast ersättning

Nationella systemtjänster

Avtal

Konsulttjänster

Rörlig debitering

Övriga tjänster

Avtal/abonnemang

Ersättning

Fast ersättning

Totalt

RJL2016/374

103 575
84 218
7 812
70 600
6 141
15 000
402 305

Regionens kostnader för gemensam IT-infrastruktur och telefoni finansieras
genom ett IT-pålägg.
Förändring av utgiftsramar, oförutsedda utgifter med mera
Regionstyrelse och nämnder har befogenhet att inom ram under året göra
förändringar i ramar mellan utgiftsområden i de fall det är en del i att uppnå
fullmäktiges beslutade Budget med verksamhetsplan 2017. Utöver det har
regionstyrelse och nämnder befogenhet att inom ram under året göra förändringar
till följd av oförutsedda händelser eller annan händelse som till sin karaktär inte
behöver eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut i regionfullmäktige.
Regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter med mera uppgår till 25 miljoner
kronor. Ur ramen ska under 2017 även finansieras intäktsbortfall i samband med
införande av elektroniska frikort.
Beslut dokumenteras i tilläggsbudget. Aktuell budget med förändringar i
tilläggsbudget publiceras på intranätet.

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

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

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

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

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

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

Bilagor:
Budget och verksamhetsplan för verksamhetsområdena IT-centrum,
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion och Verksamhetsstöd och
service.
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1 Inledning
Region Jönköpings län bildades 2015 med nya uppdrag, en ny politisk organisation och en ny
verksamhetsorganisation med en förvaltning. Ledningskontoret består av politiknära och
strategiska resurser. Det finns också verksamhetsnära delar, som inte är en del av
ledningskontoret.
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.
De verksamhetsnära delarna inom Folkhälsa och sjukvård, Personal, Kommunikation,
Qulturum och Futurum arbetar främst med utveckling och stöd till verksamheten.
Arbetet utgår från budget med verksamhetsplan och flerårsplan samt regional
utvecklingsstrategi (RUS) och andra styrande dokument.
Några områden lyfts särskilt fram inför 2017 utöver det pågående löpande arbetet med
budget med verksamhetsplan och flerårsplan.
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2 Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Vi har nöjda kunder

Process och produktion

Kostnadseffektiv upphandling
Hållbar utveckling 2017-2020
Vi skapar goda resultat genom effektiva processer i samverkan

Lärande och förnyelse

Ständig förnyelse

Medarbetare

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare

Ekonomi

God hushållning
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3 Ekonomisk ersättning i budget
Regionledningskontor med Verksamhetsnära funktion ska inom given ersättningsram på
274 518 tkr nå mål och inriktningar som Regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med
verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 2018-2019”.
Område

Belopp tkr

Regionledning/stab

92 972

Verksamhetsnära funktion, allmän service

73 274

Forskning och utveckling
-Futurum

58 681

-Qulturum

24 109

Folkhälsoarbete
Smittskydd
Summa

8 645
20 643
278 324

Investeringsbudget 2017
Specificerade investeringar

Ospecificerade investeringar
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Perspektiv:

4 Medborgare och kund
Strategiska mål:

4.1 Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

4.1.1 Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Aktiviteter

Beskrivning

Etik och bemötande

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. Därför är det viktigt att
ständigt utveckla medvetenheten om den egna
rollens betydelse och öka förståelsen för både
möjligheter och begränsningar i det egna
beteendet/förhållningssättet.
Ett centralt etikråd finns med uppdraget att
initiera, stödja och stimulera etikarbetet, bland
annat genom att:
• höja medvetenhet och kompetens om etiska
frågeställningar hos anställda och förtroendevalda
• främja samtal och reflektion om den etiska
värdegrunden i planering, beslut och daglig
verksamhet medvetandegöra etiska problem
knutna till resursanvändning och prioritering

Leda och stödja regionens satsning Tillsammans för
bästa möjliga hälsa och jämlik vård, som startade
under 2016.

Primärvården ska vara förstahandsvalet och den
naturliga koordinatorn när invånaren har behov av
hälso- och sjukvård under hela livet. Primärvården
ska vara den genuina basen i hela hälso- och
sjukvårdssystemet. Tätt samarbete mellan kliniker,
vårdcentraler och hemsjukvården, vårdplanering
och förebyggande insatser för en relativt liten
grupp mest sjuka invånare ska bidra till bättre vård,
färre vårdtillfällen, mindre behov av vårdplatser
och bättre möjligheter att klara bemanningen på
sjukhusen

Stödja första linjens chefer i uppdrag att hålla de
etiska frågorna levande. Utbildningen för nya
etikombud i ny form
Existentiell hälsa och andlig vård

Insatser riktade mot specifika målgrupper i
samhället kommer att kompletteras med praktiska
verktyg och med WHO:s åtta existentiella
dimensioner som grund.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
insatser pågår i samverkan med kommuner och
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Aktiviteter

Beskrivning
andra myndigheter.
Införande och spridning av Socialstyrelsens
nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder

Bättre liv för sjuka äldre

Fortsatt implementering av beslutsstöd för
bedömning av insatser för rätt vårdnivå sker i
samverkan mellan kommunal hemsjukvård,
primärvård, ambulans och akutmottagning och
ingår som en del i Vårdsamordningsprojektet.

Tillgänglig vård

Det länsövergripande projektet för kapacitets- och
produktionsstyrning fortsätter dessutom under
2017.

Rehabilitering – återgång i arbete

Planeringen är att ett försäkringsmedicinskt
råd/kommitté ska bildas med specialistkompetens
inom försäkringsmedicin och arbetsrehabilitering.

Smittskydd vårdhygien

Flera olika satsningar pågår inom hygienområdet.
Uppmuntra användandet av infektionsverktyget
Fortsätta Strama arbetet med utbildningsbesök på
varje vårdcentral. Förskrivar- och kvalitetsstatistik
tas fram.
Klinikspecifika antibiotikaronder

Strategiska mål:

4.2 Vi har nöjda kunder
Framgångsfaktorer:

4.2.1 Vi är lyhörda och tydliga
Aktiviteter

Beskrivning

Förhållningssätt mot kunder och samarbetspartners

Lyhördhet och tydlighet i kontakter med kunder
och samarbetspartners såväl internt som externt.
Bra bemötande, hög kompetens, god service och
hög tillgänglighet.

Förbättrad och sammanhållen Patientinformation

Så gott som samtliga patientenkäter visar att
patienter och deras anhöriga inte känner sig
tillräckligt informerade eller delaktiga.
Övergripande grepp om frågan och kartlägga
”kommunikationsresan” i vårdprocessen. Översyn
av arbetssätt, kallelser, patientinformation i både
skriftlig och muntlig form.

Tillsammans – innebär en förskjutning av
perspektivet hos både invånare och medarbetare
vilket kräver stora kommunikationsinsatser såväl
internt som externt.

En del i arbetet är att påverka patientströmmarna.
Invånarna ska veta vart de ska vända sig och
medarbetarna ska samverka för bättre flöden
mellan olika vårdgivare. Under 2017 sätts extra
fokus på barn.

Asyl och intregration

Stödja verksamheterna i asyl och
integrationsarbetet.
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Framgångsfaktorer:

4.2.2 Vi har bra bemötande, god service och hög tillgänglighet
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt utveckling av invånartjänster och e-hälsa

Stöd och behandling, Patientens egen
provhantering och Videomöte med patient är några
av de tjänster som sätts i fokus under 2017.

Fortsatt utveckling av IT- vårdtjänster och eHälsa

Ökad samverkan i kundgrupp Cosmic nationellt för
gemensam masterplan, kravställan och
utvecklingsinsatser, samt inom eSPIR –
samverkansprojekt i sydöstra sjukvårdsregionen.
Tex för att uppgradera till Cosmic R8.1,
operationsplanering, stöd för standardiserade
vårdförlopp cancer. Stöd för invånartjänster.

Utveckling av betalningslösningar
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Perspektiv:

5 Process och produktion
Strategiska mål:

5.1 Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

5.1.1 Rätt beteende - avtal
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Avtalstrohet inköp

Månad

90%

Aktiviteter

Beskrivning

Avtalstrohet

Alla avdelningar ska sträva efter att uppnå målet
om avtalstrohet genom att informera medarbetare
och chefer om vikten av att följa regionens avtal vid
upphandling/inköp

Strategiska mål:

5.2 Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

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

Periodicitet

Minskade kostnader för resor med bil i tjänsten

Tertial

Tjänsteresor, antal km egen bil

Tertial

Tjänsteresor, antal km poolbil (korttid)

Tertial

Aktiviteter

Målvärde

Beskrivning

Analys av körsträcka med bil och förslag till
handlingsplan
Verka för fler virtuella mötesplatser
Vi ska arbeta med hållbart resande.

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

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

5.2.3 Vi är socialt hållbara
Mål:
5.2.3.1 Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom
organisationen.
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

Vi ska stötta länets näringsliv i insatser riktade mot
hållbarhet och Corporate Social Responsibility (CSR)
– företags samhällsansvar, bland annat genom
affärsutvecklingscheckar[1].

Mål:
5.2.3.2 Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Mål:
5.2.3.3 Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Aktiviteter

Beskrivning

Webb och informationsmaterial

Ska granskas årligen och vid behov revideras så att
innehållet speglar samhällets mångfald samt är
tillgängligt för alla.

Återkommande kompetensutveckling

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

Arbetar med CEMR-deklarationen

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

Alla politiska beslut prövas mot barnkonventionen.
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Mål:
5.2.3.4 Integration
Framgångsfaktorer:

5.2.4 Vi bidrar till en sund livsmiljö
Strategiska mål:

5.3 Vi skapar goda resultat genom effektiva processer i
samverkan
Framgångsfaktorer:

5.3.1 Vi arbetar med tydliga mål och uppdrag
Aktiviteter

Beskrivning

Risk och säkerhetsarbetet fortsätter utvecklas

Fortsätta att utveckla området allmän säkerhet.
Fortsätta med patientsäkerhetsronder.
Arbeta med spridning av ”Gröna Korset”.

Allt arbete bedrivs så att samverkansmöjligheter tas
tillvara.

Inom regionledningskontor bildas team vid behov.
Projektform används för tillfälliga och
tidsavgränsade arbeten.
- Fortsätta utveckla samverkansformer med
Kommunal utveckling

Dokumentation och skrivregler

-Fortsatt arbete med projekt uppdatering
dokumentationshandbocker, ärendehandbok mm
- Informationsklassning
- Framtagande av informationshanteringsplaner
och dokumentstyrningsplan
Fortsatt översyn av skrivregler och arbete inom
Klarspråksområdet.

Uppgradering av Rosensalen vad avser
webbsändningar
Funktionsnedsättningsanpassning av receptionen i
Regionens Hus
Koordinera och samordna ledarutveckling och
coaching.
Kunskapsstyrning och registerutveckling – i
samverkan i regionen/länet samt stöd till lokala
enheters tillvaratagande av registerdata
Utveckling/samordnad organisation av Metodikum
– simuleringscenter och träningsplats för
färdighetsutveckling
Systemförvaltning inom lärande
Revidering av regional utvecklingsstrategi

Under 2017 påbörjas revideringen av den regionala
utvecklingsstrategin och utveckling av det regionala
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Aktiviteter

Beskrivning
utvecklingsarbetet genom arbete med
strukturbilder för länet.

Framgångsfaktorer:

5.3.2 Vi utvecklar och förbättrar våra arbetssätt och processer
utifrån kundens behov
Aktiviteter

Beskrivning

Arbeta med jämförelser, benchmarking och analyser

Inom ekonomiområdet utveckla modeller och
arbetssätt för jämförelser, benchmarking och
analyser

Utveckla styrmodeller tillsammans med regionens
service- och stödverksamheter

Tillsammans utveckla modeller för styrning,
prissättning och dialog mellan köpare, säljare och
regionledning. Utveckla aktiviteter, tidplan och
arbetsordning i processen.

Utveckla resursfördelningsmodeller

Utveckla transparanta modeller för fördelning av
resurser mellan verksamhetsområden med hänsyn
till behov, demografi, pris- och löneutveckling och
befintliga resurser och resultat

Anpassa våra processer till nämndsorganisation

Anpassa processer för budget och uppföljning till
vad som beslutas och rapporteras på respektive
nämnd, styrelse och fullmäktige via tidplaner,
anvisningar, rapporter etc

Utveckla investeringsprocessen

Utveckla process för prioritering, samordning och
uppföljning av investeringar

Utveckla månadsrapporter till nämnder och styrelse

Utveckla månadsrapporter till nämnder och
styrelse avseende innehåll, utformning, tidplan
mm. Utveckling sker primärt i Stratsys.

Utveckla KPP

som verktyg för fokusering kring vårdens
kvalitetsbristkostnader inom fler specialiteter

Utveckla beställarrollen gentemot Verksamhetsstöd
och Service område ekonomi

Framgångsfaktorer:

5.3.3 Utveckla näringsliv & arbetsmarknad
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt utveckling av näringslivsstrukturen

Fortsatt utveckling av näringslivsstrukturen genom
samverkan med ALMI, EEN, Science Park,
Nyföretagarcentrum, näringslivschefsgruppen och
Företagsjouren. Nu inkluderas även satsningen på
fler utländska investeringar vilket även inkluderar
ett förstärkt samarbete med Business Sweden.

Projektinsatser med fokus på kompetensförsörjning,
nyindustrialisering och digitalisering
Fortsatt utveckling av strategiskt
omvärldsanalysarbete
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Framgångsfaktorer:

5.3.4 Livsmiljö
Aktiviteter

Beskrivning

Arbetet med regionala strukturbilder blir en viktig
del av attraktionsarbetet under 2017
Insatser/ projekt av internationell karaktär

Många insatser/ projekt av internationell karaktär
bedrivs inom regional utveckling som kopplat till
länets attraktivitet såsom att få ut fler utländska
studenter på praktik, stärka mångfald i
företagsstukturen för förbättrad tillväxt,
utvecklandet av internationell samverkan via
Brysselkontoret mm. Dessa kommer att fortlöpa
under 2017

Samarbete mellan regionens kultur och
utbildningsverksamhet

Fortsatt utvecklat samarbete mellan regionens
kultur och utbildningsverksamhet och regional
utveckling för att utveckla synergier och stödja
varandra.

Framgångsfaktorer:

5.3.5 Samhällsplanering och infrastruktur
Aktiviteter

Beskrivning

Arbete med höghastighetståg

Arbetet med höghastighetståg och förhandlingar
med staten utgör en viktig del av
infrastrukturarbetet under 2017

Integrera planer i infrastrukturbildsarbetet

En ny infrastrukturproposition, ett nytt
trafikförsörjningsprogram, ny buss och tågstrategi
är några av de planer som kommer att påverka
infrastrukturarbetet under 2017 och som ska
integreras i strukturbildsarbetet

Bredbandssamordning

Bredbandssamordningen i länet kommer förstärkas
i samverkan med våra grannlän och arbetet med
att utveckla handlingsplaner för den Regionala
Digitala Agendan kommer att ske 2017.

Framgångsfaktorer:

5.3.6 Kunskap och innovation
Aktiviteter

Beskrivning

Samarbetsavtalet med Jönköping University

Samarbetsavtalet mellan regionen och Jönköping
University skall se till att regionens och högskolans
utvecklingsplaner går i takt och förstärker varandra.
Samverkan är prioriterat där samverkan kring KKmiljön är ytterst viktig 2017.

Arbete med en förstärkt kompetensplattform

Arbete med en förstärkt kompetensplattform där
såväl yrkeshögskolesamverkan, politisk påverkan
samt samverkan med grannlänen är viktiga delar
under 2017.

Verka för fler högskoleplatser till länet

Att verka på nationell nivå för fler högskoleplatser
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Aktiviteter

Beskrivning
till länet är en prioriterad fråga 2017.
Utbildningsfrågor och tillvaratagande av
kompetenser hamnar i fokus i och med den
omfattande invandringen.

Samarbete med våra grannlän Kronoberg, Kalmar
och Blekinge

Samarbetet med våra grannlän Kronoberg, Kalmar
och Blekinge är fortsatt prioriterat för att påverka
EUs budget efter 2020 och samverkan kring
prioriterade områden: infrastruktur, bredband och
kompetensförsörjning sker inom Brysselsamarbetet
2017. I detta samarbete ingår såväl Jönköping
University, Linnéuniversitetet och Blekinge tekniska
högskola.

Arbete med den regionala innovationsstrategin

Arbetet med den regionala innovationsstrategin
kommer att leda till ett genomförandearbete under
2017 med ett stort antal aktörer i länet.
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Perspektiv:

6 Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

6.1 Ständig förnyelse
Framgångsfaktorer:

6.1.1 Lärande och förnyelse
Aktiviteter

Beskrivning

Erfarenheter från regionens två första år tas tillvara
och ligger till grund för stöd till fortsatt utveckling av
regionledningskontorets arbetsformer.
Utveckla och stimulera allas engagemang i ständigt
lärande

Medarbetares kunskap om mål och planer är
viktiga förutsättningar för god hushållning.
Arbete med vardagslärande integrerat i
processarbete och i olika mötesfora.
Stimulera allas engagemang i och ansvar för
förbättringsarbete.
Utveckla arbetet med resultattavlor,
systemmätningar och påverkansdiagram på tavlor
och/eller intranät.

Utveckling av Evolution systemet

-Fortsatt regionövergripande arbete med införande
av dokumenthantering i Evolution.
- Införande av Evolution ärendehantering på
Regionledningskontoret och Verksamhetsnära
funktioner

Ny informationssäkerhetsorganisation inklusive
fortlöpande arbete inom området
Förstudie digital informationsförsörjning för
politiska organ
E-arkiv och översyn av framtida centraliserad
arkivorganisation.
Skapa en ledningsstruktur för samverkan mellan
RJL, Jönköping University och Linköpings Universitet
Fortsätta planera för den decentraliserade
läkarutbildningen vad gäller lokaler, ”KUA”,
lärartjänster, IT, information, boende för studenter
(tillsammans med Jönköpings kommun), RALF och
universitetssjukvård
Förnya former för verksamhetsförlagd utbildning
tillsammans med Hälsohögskolan och Linköpings
Universitet
Tydliggöra och samordna stödfunktionen för
verksamhetsförlagd utbildning, införa ett IT-stöd för
administrationen, KLIPP och utveckla
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Aktiviteter

Beskrivning

kvalitetsuppföljningen
Utreda och utveckla biblioteksfunktionen som
kunskapsstöd i vardagen
och forsknings/utbildningsuppdraget tillsammans
med sjukvårdsregionen och LiU/HHJ/Linné
Stärka profilområdena för klinisk forskning genom
att tydliggöra kopplingen till verksamhetsområden
och andra forskningsstrukturer i vår region
Strategiska satsningar på forskning inom området
kvalitet, säkerhet och värdeskapande samt förstärka
kliniska vardagsnära forskning inom primärvården
Tydliggörande av biomedicinska plattformens roll
Stärka infrastrukturen för klinisk forskning i Sydöstra
regionen och inom RJL genom att utveckla Forum
Sydost
Vidareutveckla stödet och uppföljningen för AT- och
ST-läkares professionsutbildning
Vidareutveckla stödstrukturen för kliniska
prövningar i RJL – öka stödet till och intresset för att
genomföra kliniska prövningar med ett transparent
och etiskt förhållningssätt
Utveckla systemförvaltning för Diver, Rubert och
Raindance

Tydliggöra och utveckla
systemförvaltningsuppdragen för Diver, Rubert
samt Raindance via systemförvaltningsplaner som
inkluderar prioritering av utveckling, resurser,
organisation och tidplaner.

Framgångsfaktorer:

6.1.2 Vi arbetar med ständiga förbättringar
Aktiviteter

Beskrivning

Former för ledning och styrning av
verksamhetsområden utvecklas

Ledningssystem utvecklas vidare.
- Särskilt fokus på åtgärder vid behov, som bygger
på kraftsamling samt ledning och styrning av
stödverksamheter. Lärande och innovativt
tänkande integreras i arbetet.

Utveckla regionens intranät

Regionens nya intranät innefattar tre delprojekt,
Samlad nyhetshantering , Vårdgivare i Jönköpings
län och Utveckling i Jönköpings län. Det är stort
omfattande arbete som inkluderar hela
organisationen och som kommer att pågå under
hela 2017.

Stöd och samordning för ständiga förbättringar och
logistik inom olika områden som Hälsa för livet, ehälsa, patientcentrering, patientsäkerhet och
standardiserade vårdförlopp
Utveckla nya metoder för förbättringsarbete
avseende mätning, uppföljning och spridning
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla spridning av lärande genom nationella och
internationella mötesplatser
Kvalitetssäkra kompetens genom att utveckla nya
metoder för lärande genom simulering och virtuella
lärplattformar samt verktyg för samlärande och
partnerskap
Kunskapsstyrning

Fortsatt införande av vårdriktlinjer och ta fram
struktur för kunskapsstyrning.

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap

Ett nära samarbete finns med andra landsting och
regioner i vårt närområde för att utveckla den krisoch katastrofmedicinska förmågan.

Civilt försvar

Regeringen har överlämnat den försvarspolitiska
inriktningspropositionen 2016-2020 till riksdagen.
Utgår från den förändrade säkerhetspolitiska
situationen i Europa. Planering för återuppta det
civila försvaret, förslag som rör Sveriges
psykologiska försvar, cyberförsvaret m.m.
Planeringen komma igång i samverkan med
Försvarsmakten och övriga myndigheter.

Framgångsfaktorer:

6.1.3 Vi har en aktiv omvärldsspaning
Aktiviteter

Beskrivning

Omvärldsbevakning och utbyte både i länet,
nationellt och internationellt sker kontinuerligt.

Befolkningens hälsa är utgångspunkt.
- Analys och statistik fortsätter utvecklas under
året.

Stimulera innovationsarbete, omvärldsorientering
och lära av andra

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

7 Medarbetare
Strategiska mål:

7.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

7.1.1 Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Medarbetarsamtal

Månad

90%

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

Månad

Inte öka

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90%

Aktiviteter

Beskrivning

Bibehålla den låga sjukfrånvaron

Ambitionen för 2017 är att behålla den låga nivån
på sjukfrånvaron och om möjligt minska den
ytterligare. Aktivt arbete med
rehabiliteringsprocessen fortsätter.
Under året fortsätter arbetet med Hälsofrämjande
arbetsplatser.

Fortsatt kompetensutveckling

Systematisk värdering av kompetensbehov kopplat
till verksamheten.
Kompetensbaserad rekrytering

Arbetar för bra anställningsvillkor

- löneöversyn
- lönekartläggning
- öka andelen heltidsanställningar
- omställning utifrån förändrade arbetssätt,
ekonomi och organisation

Arbeta med samverkan/samarbete mellan
avdelningarna inom Regionledningskontoret

Framgångsfaktorer:

7.1.2 Vi utvecklar en stimulerande arbetsmiljö
Aktiviteter

Beskrivning

Arbete med att förbättra arbetsmiljö och hälsa

- hälsofrämjande arbetsplatser och minskad
sjukfrånvaro
- arbetslivsinriktad rehabilitering
- bearbetning resultat utifrån medarbetar- och
säkerhetskulturundersökning
- aktiva åtgärder mot diskriminering
Arbetet med att förbättra arbetsmiljö och hälsa

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan

20(22)

Aktiviteter

Beskrivning
fortsätter med en öppen dialog, arbetsplatsträffar
och medarbetarsamtal. Underlag: Medarbetarskap
och säkerhetsundersökning.

Funktionsansvar ekonomi

Arbeta med att utveckla ekonomifunktioner för alla
delar i organisationen för att stärka och tydliggöra
ekonomens roll och behov av utveckling

Framgångsfaktorer:

7.1.3 Vi arbetar med ständig kompetensutveckling
Mätetal

Periodicitet

Minskade kostnaderna för bemanningsföretag

Tertial

Aktiviteter

Målvärde

Beskrivning

Kompetensförsörjning - minska användningen av
bemanningsföretag
Kompetensförsörjning - rekryteringsåtgärder

- rekryteringsåtgärder riktade mot olika
yrkesgrupper

Kompetensförsörjning - förberedelse för
läkarutbildning
Kompetensförsörjning - stödja arbetet med rätt
använd kompetens RAK
Kompetensförsörjning - utbildningsanställning och
introduktion för sjuksköterskor

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

8 Ekonomi
Strategiska mål:

8.1 God hushållning
Framgångsfaktorer:

8.1.1 Vi har ett effektivt resursutnyttjande
Aktiviteter

Beskrivning

Minimera kostnader för kvalitetsbrister

Minimera alla former av strul för att minska
kostnader för slöseri så att våra resurser kan tas till
vara på rätt sätt. Använda Synergi för att mäta och
utveckla mätetal. Underlag: Medarbetarskap och
säkerhetsundersökning

Effektiviseringar

Effektiviseringar i verksamheten ska genomföras i
enlighet med kraftsamling

Framgångsfaktorer:

8.1.2 Vi håller budget
Mätetal

Periodicitet

Ekonomi i balans.

Månad
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1 Inledning
Verksamhetsstöd och services verksamhetsidé är att;
"Vara en trygg och nära samarbetspartner som ger kundnöjdhet genom samverkan,
tillgänglighet och kompetens."
Regionens verksamhetsområde för stöd och service har till uppdrag att stödja
verksamheterna utifrån
deras behov och bidra till utveckling och kostnadseffektiv verksamhet inom sina 13 områden

De delar som under 2017 kommer att vara i fokus är följande:















utveckling av vårdnära service konceptet utifrån RAK
att effektivisera måltidsservice så långt som möjligt med nuvarande struktur av kök
för att komma till rätta med befintligt underskott
att förbereda för införande av nationell kö avseende 1177
att öka det förebyggande underhållet av medicinteknisk utrustning i Värnamo
att verkställa neddragning av antalet lönehandläggare under förutsättning att övriga
verksamhetsområden klarar sitt chefsstöd
att vända trenden avseende långtidssjukskrivning
att tillsammans med centrala ekonomi och IT utveckla investeringsprocessen
att så långt som möjligt från Läkemedelsförsörjning skapa förutsättningar att kunna
bistå vid införandet av R8:1 Cosmic
att genomföra det stora antalet fastighetsinvesteringar som ligger framför oss
att ta fram en trafikplan för Ryhov
att intensifiera arbetet med elektronisk handel
att arbeta med besluten kopplade till hållbarhetsprogrammet
att implementera den nationella upphandlingsstrategin
att ta fram lokalförsörjningsplan för Värnamo sjukhus

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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2 Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Vår kund upplever en hög leveranskvalité
Vår kund upplever att vi frigör resurser till kärnverksamheten
Vår kund upplever att vi arbetar med ständiga förbättringar i samverkan
Vår kund upplever att vi samordnar dialog, planering och uppföljning mellan
kund/uppdragsgivare och Verksamhetsstöd och service och ITC

Process och produktion

Kostnadseffektiv upphandling
Hållbar utveckling 2017-2020
Väl dokumenterade processer
Hög leveranskvalité
Processorienterad effektiv verksamhet
Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler
Samordna processutveckling mellan Verksamhetsstöd och service och ITC
Aktivt arbete med elektronisk handel
Vårdbyggnadsforskning
Långsiktigt hållbara verksamheter

Lärande och förnyelse

Rätt kompetensutveckling
Hög delaktighet
Ständig förnyelse

Medarbetare

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Personalhälsa

Ekonomi

God uppföljning
Ekonomi i balans
Utrymme för utveckling

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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3 Ekonomisk ersättning i budget
Verksamhetsstöd och service ska inom ekonomiska ersättningar/ramar (intäkter och
eventuell budget från regionen) nå mål och inriktningar som Regionfullmäktige beslutat om i
”Budget 2017 och flerårsplan 2018-2019".
Verksamhetsstöd och service finansieras av fast ersättning för specificerade uppdrag samt
genom ersättning från beställande verksamheter.
I samband med omorganisationen i början av 2015 överfördes en stor del av
serviceverksamheter som tillhört sjukvårdsområdena till Verksamhetsstöd och service.
Prissättningen har varierat mellan de olika sjukhusen inom respektive område. Inom
medicinsk teknik infördes en enhetlig prismodell från och med 2016. För länstransporter har
enhetlig modell införts från och med oktober 2015. Inom område vårdnära service införs en
enhetlig prismodell för måltidsservice och närservice. Det finns fortfarande områden som
behöver ses över vad gäller verksamhetsinnehåll och ekonomi. Under 2017 kommer
vaktmästeriservice, posthantering och tryckeri att ses över.
I enlighet med styrmodellen kommer eventuella överskott att kunna återföras till
verksamhet/kunder.
Enligt styrmodell för Regionfastigheter ingår avkastningskrav med 43,7 miljoner kronor för
effekter av införande av komponentavskrivningar och sänkt internränta.
Område

Finansiering

Kostnad, mnkr 2017

Index 2016/17

Invånarservice, 1177
Vårdguiden

Regionersättning

23,2

2,80%

Invånarservice,
kontaktcenter

IT-pålägg

11,7

2,80%

Läkemedelsförsörjning,
Sjukhusapotek

Abonnemang/rörlig
debitering

244,2

2,50%

Läkemedelsförsörjning,
Sjukhusapotek

Regionersättning

1,0

Läkemedelsförsörjning,
Klinisk farmaci

Abonnemang

7,8

2,50%

Inköp

AO-pålägg

11,7

2,50%

Inköp, upphandling till
konkurrensutsatt
verksamhet

Avtal

0,8

2,50%

Materialförsörjning

Rörlig debitering

185,6

2,50%

Miljö

AO-pålägg

7,9

2,50%

HR, HR-konsult

Avtal

3,3

2,70%

HR, Löneadministration

AO-pålägg

12,8

2,70%

Område ekonomi,
Fakturahantering, ehandel

AO-pålägg

5,5

2,70%

Område ekonomi,

Avtal

15,4

0,40%

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Område

Finansiering

Kostnad, mnkr 2017

Index 2016/17

104,3

2,40%

ekonomiservice
Hjälpmedelscentralen

Abonnemang/rörlig
debitering

Hjälpmedelscentralen

Regionersättning

4,9

0,00%

Energikontoret

Regionersättning

0,3

2,70%

Säkerhet

Avtal/abonnemang/rörlig
debitering

6,9

2,50%

Vårdnära service

Avtal/abonnemang/rörlig
debitering

363,6

1,90%

Bårhus

Regionersättning

4,8

2,50%

Länstransporter

Avtal/abonnemang/rörlig
debitering

35,7

2,50%

Medicinsk teknik

Avtal/abonnemang/rörlig
debitering

35,4

2,50%

-

Regionfastigheter
Hyra/rörlig debitering

Avtal/rörlig debitering

658,2

Justering
komponentmodellen

Avkastningskrav

-43,7

Forskning och utveckling

Regionersättning

Totalt

1,7
1703,0

Investeringsbudget 2017
Id

Benämning

Beviljat belopp

Ö0397 Påbyggnad och inredning av nyköpta sjuktransportfordon
Ospecificerade investeringar

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

4 Medborgare och kund
Strategiska mål:

4.1 Vår kund upplever en hög leveranskvalité
Framgångsfaktorer:

4.1.1 Kundvärde i fokus genom bra bemötande, god service och hög
tillgänglighet
V
O

Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Nöjd kundindex

Tertial

100%

Aktiviteter
V Uppföljning av nöjd kundindex inom tre områden
O

Beskrivning
Uppföljning av nöjd kundindex ska genomföras via
enkät inom tre områden och via husmöten eller
liknande för resterande områden.
Enkäterna ska genomföras inom områdena Inköp,
Medicinsk Teknik och Regionfastigheter

V Förbättra hemsida och nyhetsflöde
O
V Utveckling av gemensam kundservice
O

Utvecklingen avser att omfatta en kundservice för
hela Verksamhetsstöd och service

Framgångsfaktorer:

4.1.2 Vi är lyhörda och tydliga
Aktiviteter

Beskrivning

V Ta tillvara på synpunkter från dialogen inom
O skapade arenor

Strategiska mål:

4.2 Vår kund upplever att vi frigör resurser till
kärnverksamheten
Framgångsfaktorer:

4.2.1 Vi har tydliga processer
Aktiviteter
V Säkra att våra processer är stödjande för kund
O

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Framgångsfaktorer:

4.2.2 Vi har hög kompetens
Aktiviteter

Beskrivning

V Skapa förutsättningar för utveckling och lärande
O

Strategiska mål:

4.3 Vår kund upplever att vi arbetar med ständiga
förbättringar i samverkan
Framgångsfaktorer:

4.3.1 Arenor för kunddialog
Aktiviteter
V Utvecklad kundkommunikation
O

Beskrivning
Samspelet ska leda till dialog som leder till
utveckling för kundens bästa

Strategiska mål:

4.4 Vår kund upplever att vi samordnar dialog, planering
och uppföljning mellan kund/uppdragsgivare och
Verksamhetsstöd och service och ITC
Framgångsfaktorer:

4.4.1 Vi utökar samordning för kund/uppdragsgivare mellan
Verksamhetsstöd och service och ITC
Aktiviteter
V Utvecklad och samordnad uppdragsprocess
O

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

5 Process och produktion
Strategiska mål:

5.1 Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

5.1.1 Rätt beteende - avtal
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Avtalstrohet inköp

Månad

90%

Aktiviteter
V Uppföljning av avtalstrohet och identifiera icke
O avtalade köp/leverantörer

Beskrivning
Analys ska genomföras och åtgärder identifieras

Strategiska mål:

5.2 Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

5.2.1 Vi är klimatsmarta
Mål:
5.2.1.1 Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i våra verksamhet
ökar under programperioden
Mätetal

Periodicitet

Utförd andel km med förnyelsebart bränsle inom respektive trafikslag

Tertial

Andel levererad energi från förnyelsebara energikällor

År

Målvärde

Mål:
5.2.1.2 Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet
Mätetal

Periodicitet

Levererad energi elförbrukning 80kWh/m2

Tertial

Levererad energi värmeförbrukning 87 kWh/m2

Tertial

Aktiviteter

Målvärde

Beskrivning

Energironder ska genomföras regelbundet enligt
fastställd plan i samtliga verksamheter i
organisationen.
Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning

Nya byggnader, med utförd förstudie och
kostnadsberäkning från 2017, ska vara nära-nollenergihus för levererad energi.

Mål:
5.2.1.3 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Periodicitet

Koldioxidutsläpp från arbetspendling, ton CO2 per år/anställd

Tertial

Tjänsteresor, antal km egen bil

Tertial

Tjänsteresor, antal km poolbil (korttid)

Tertial

Andel miljöbilar inom regionen, andel bilar som motsvarar krav enligt
nationell miljöbilsdefinition (MB2013).

Tertial

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor ton CO2 per år /anställd

Tertial

Målvärde

Aktiviteter

Beskrivning

Fordon som köps in till regionen ska uppfylla den
nationella miljöbilsdefinitionen.

Utöver detta ska supermiljöbilar köpas in utifrån
handlingsplanen framtagen i reseanalysen.

Laddstolpar till elbilar för besökande och personal
ska i samarbete med el-nätägaren byggas ut vid
regionens fastigheter.

År 2018 bör huvuddelen av regionens
motorvärmare vara bortplockade efter en
behovsanalys och dess ledningar frigjorda till
förmån för elbilar.

En analys av de varutransporter som sker till och
inom våra verksamheter ska genomföras under
2017.

Efter denna analys ska förslag på åtgärder som
minskar klimatpåverkan.

Vi ska öka trafiksäkerheten i våra interna och
upphandlade transporter genom att följa upp och
utveckla trafiksäkerhetsarbetet.
Vi ska arbeta med hållbart resande.

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

Framgångsfaktorer:

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

Periodicitet

Antal upphandlingar där uppföljning av kvalificerade miljökrav
respektive sociala/etiska krav har gjorts

Tertial

Antal genomförda innovationsvänliga upphandlingar

Tertial

Andel matsvinn för patientmåltider.

Tertial

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning

Regionens användning av engångsmaterial (utöver
vårdens) ska utredas i syfte att minska
användningen och främja förnyelsebara material.
Riskbedömning av de upphandlingar som ska
genomföras under 2017–2020 för miljöpåverkan.

För de upphandlingar som bedöms medföra en
väsentlig risk för avvikelser mot våra miljömässiga
aspekter ska vi ställa krav och dessa krav ska följas
upp under avtalsperioden

Vi ska utveckla metoder och arbetssätt för
uppföljning av de miljömässiga krav som ställs på
upphandlade leverantörer.
Vi är aktiva och medverkar i utvecklingen av det
nationella samarbetet

”Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling”
där all uppföljning av sociala och etiska krav sker.
Detta bland annat genom att vara medlem i
expertgruppen.

Vi ska utreda möjligheten att använda de livsmedel
som produceras i regionens naturbruksgymnasier i
egen verksamhet.

Framgångsfaktorer:

5.2.3 Vi är socialt hållbara
Mål:
5.2.3.1 Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom
organisationen.
Aktiviteter

Beskrivning

Hållbarhetsutbildning med fokus på helhetsgreppet
hållbar utveckling och vad det innebär

För chefer, politiker och nyckelpersoner i vår
organisation. Helhetsbegreppet hållbar utveckling
och vad det innebär ska införas i utbildning för
chefer, politiker och nyckelpersoner i vår
organisation.

Hållbarhetsutbildning med fokus på vad
medarbetarna kan göra

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

Mål:
5.2.3.2 Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Mål:
5.2.3.3 Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Mål:
5.2.3.4 Integration
Aktiviteter

Beskrivning

Sociala aspekter beaktas i samtliga omfattande
byggprojekt

Till exempel genom anställning av personer med
relevant utbildning som står utanför

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning
arbetsmarknaden.

Grönstrukturplanen

Vid alla akutsjukhus ska en grönstrukturplan
upprättas för att öka den kvalitativa miljön för
patienter, besökare och anställda.
Grönstrukturplanen ska även främja den biologiska
mångfalden och klimatanpassa våra
sjukhusområden. (Ansvarig: Regionfast.)

Framgångsfaktorer:

5.2.4 Vi bidrar till en sund livsmiljö
Mål:
5.2.4.1 Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i
produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi.
Mätetal

Periodicitet

Andel A och B-klassade byggmaterial som används vid om- och
nybyggnation.

Tertial

Aktiviteter

Målvärde

Beskrivning

Utveckla kemikaliestrategi för Region Jönköpings län
Regionen ska utreda möjligheten till gemensam
kemikaliestrateg tillsammans med kommunerna
under 2017 (Hälsans miljömål 2016-2020)
Vi ska utveckla strategier, mål och påbörja arbetet
med att minimera mängden hormonstörande
ämnen i varor som upphandlas.
Under programperioden genomförs projektet giftfri
sjukvård för barn för att säkerställa en
kemikaliesäkrad miljö i enlighet med riktlinjerna för
”Operation giftfri förskola”[3].
Vi ska ha bra kännedom om de mjukgörare som
ingår i plastprodukter som används inom sjukvård
och som är avsedda att vara i kontakt med kroppen.

Mål:
5.2.4.2 Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende
djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som uppfyller
svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje hand väljer vi
ekologiska livsmedel.
Mätetal

Periodicitet

Andel svenskproducerat oberett kött, mjölk och ägg.

Tertial

Andel svenskodlad frukt och grönt (frukt/bär/grönsaker/potatis).

Tertial

Andel MSC-märkt (eller motsvarande) färsk eller fryst oberedd

Tertial

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde

fisk/skaldjur.
Andel ekologiska livsmedel, av totala inköp.

Tertial

Andel kaffe, te och kakao som är producerade med sociala och etiska
krav, med Fairtrade-märkning eller motsvarande.

Tertial

Mål:
5.2.4.3 Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma val i våra
restauranger och caféer.
Mätetal

Periodicitet

Andel beställningar av hälsofrämjande fika (till möte/konferens) från
regionens restauranger.

Tertial

Andel vegetariska portioner som serveras till lunch i regionens
restauranger.

Tertial

Målvärde

Mål:
5.2.4.4 Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
Mätetal

Periodicitet

Förskrivning av antibiotika i öppenvården, antal recept /1 000
invånare.

Tertial

Andel förskrivna läkemedel med fastställd miljöpåverkan.

Tertial

Målvärde

Strategiska mål:

5.3 Väl dokumenterade processer
Framgångsfaktorer:

5.3.1 Samtliga områden har dokumenterade processer
V
O

Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Andel områden med dokumenterade processer

Tertial

100%

Aktiviteter
V Arbeta aktivt med dokumentation av processer
O

Beskrivning
Samtliga processer ska vara beskrivna inom
respektive område

Framgångsfaktorer:

5.3.2 Samtliga områden arbetar med risk och sårbarhetsanalyser
V
O

Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Andel områden som har aktiva risk- och sårbarhetsanalyser

Tertial

100%

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning

V Genomföra och uppdatera risk- och
O sårbarhetsanalyser årligen

Strategiska mål:

5.4 Hög leveranskvalité
Framgångsfaktorer:

5.4.1 Snabba reaktioner
Aktiviteter

Beskrivning

V Vi arbetar för korta handläggningstider
O

Framgångsfaktorer:

5.4.2 Leveranssäkerhet
Aktiviteter

Beskrivning

V Arbeta för leveranssäkerhet
O

Framgångsfaktorer:

5.4.3 Minimera avvikelser
Aktiviteter

Beskrivning

V Varje område ska arbeta med tillgänglighet och
O säkerhet - minimera avvikelser

Strategiska mål:

5.5 Processorienterad effektiv verksamhet
Framgångsfaktorer:

5.5.1 Uppföljning av nyckelmått inom varje område
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Hjälpmedelsförsörjning -Leveranssäkerhet %

Månad

80%

Hjälpmedelsförsörjning - Tillgänglighet %

Månad

100%

Inköp - Effekt %

Månad

5%

Inköp - Uppföljningsmått gällande upphandlingsvolym mkr

Månad

Invånarservice 1177 - Medelväntetid för besvarade samtal i minuter

Månad

5 min

Invånarservice 1177 - Besvarade samtal totalt %

Månad

85%

Invånarservice kontaktcenter - Besvarade samtal inom antal sek

Månad

20 sek

Invånarservice Uppföljningsmått gällande patientens direktkanal antal samtal

Månad

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Läkemedelsförsörjning - Kostnad/ orderrad i kr

Månad

101 kr

Läkemedelsförsörjning - Uppföljningsmått gällande antal
läkemedelsgenomgångar

Månad

Länstransporter - Biluthyrning per arbetad timme

Månad

5,7 st

Materialförsörjning - Distributionskostnad %

Månad

14%

Materialförsörjning - Kostnad per orderrad i kr

Månad

45 kr

Materialförsörjning - Medelservicegrad %

Månad

96%

Medicinsk teknik - Kundfaktor %

Månad

60%

Medicinsk teknik - Andel utförda FU %

Månad

94%

Miljö - Beläggningsgrad %

Månad

72%

HR - antal lönespecifikationer per löneadministratör

Månad

700 st

Regionfastigheter - Vakansgrad, andel tomställda lokaler %

Månad

2%

Ekonomi - andel e-fakturor %

Månad

50%

Aktiviteter

Beskrivning

V Varje område ska arbeta fram förslag till
O effektiviseringar för oss eller kund

Framgångsfaktorer:

5.5.2 Tydliga mål och uppdrag
Strategiska mål:

5.6 Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler
Framgångsfaktorer:

5.6.1 Framtagna lokalförsörjningsplaner
Aktiviteter

Beskrivning

V Väl reviderade lokalförsörjningsplaner
O

Strategiska mål:

5.7 Samordna processutveckling mellan Verksamhetsstöd
och service och ITC
Framgångsfaktorer:

5.7.1 Vi utvecklar och samordnar investeringsprocessen tillsammans
med ITC och Ekonomi
Aktiviteter
Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Aktiviteter
V Utveckla arbetssätt avseende strategisk
O investeringsplanering i samverkan med ITC

Beskrivning
Ny process för investering tas fram

Strategiska mål:

5.8 Aktivt arbete med elektronisk handel
Framgångsfaktorer:

5.8.1 Intensifiera arbetet med att ansluta leverantörer och därmed
utöka utbudet av varor och tjänster i Raindance beställningsportal
V
O

Mätetal

Periodicitet

Uppföljningsmått gällande anslutna leverantörer i Raindance
beställningsportal

Tertial

Målvärde

Strategiska mål:

5.9 Vårdbyggnadsforskning
Framgångsfaktorer:

5.9.1 Utveckla vårdbyggnadsforskning
Aktiviteter

Beskrivning

V Fortsätta arbetet med Program för teknisk standard
O (PTS)

Strategiska mål:

5.10 Långsiktigt hållbara verksamheter
Framgångsfaktorer:

5.10.1 Väl utvecklat arbete avseende arbetsmiljö, miljö och
säkerhetsperspektiv

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

6 Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

6.1 Rätt kompetensutveckling
Framgångsfaktorer:

6.1.1 Aktiva kompetensutvecklingsplaner
Framgångsfaktorer:

6.1.2 Aktivt ledarskap
Strategiska mål:

6.2 Hög delaktighet
Framgångsfaktorer:

6.2.1 Engagemang och delaktighet
Strategiska mål:

6.3 Ständig förnyelse
Framgångsfaktorer:

6.3.1 Aktiv omvärldsspaning
Aktiviteter
V Delta i forsknings- och utvecklingsprojekt
O

Beskrivning
Avser forskning och utveckling inom
Regionfastigheters område

Framgångsfaktorer:

6.3.2 Benchmarking
Aktiviteter

Beskrivning

V Åtgärder utifrån genomförd benchmarking
O

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

7 Medarbetare
Strategiska mål:

7.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

7.1.1 Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Medarbetarsamtal

Månad

90%

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

Månad

Inte öka

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90%

Aktiviteter

Beskrivning

V Medarbetarsamtal med individuella
O kompetensutvecklingsplaner ska genomföras
Varje område ska ta fram handlingsplaner för att
sjukfrånvaron ska minska

Analys över varje enskild sjukfrånvaro ska
genomföras och identifiera de orsaker som kan
påverkas direkt genom riktade insatser.

V Skapa förutsättningar för kontinuerligt förbättringsO och utvecklingsarbete i verksamheten
V Aktiviteter för nyanställda chefer ska genomföras
O

Alla nyanställda chefer ska under året ha deltagit i
aktiviteter som ger stöd i chefsrollen och skapar
förutsättning för kontinuerligt förbättrings- och
utvecklingsarbete i verksamheten. Aktiviteter som
avses i första hand är introduktion, utbildningar
och utvecklingsprogram

Strategiska mål:

7.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Framgångsfaktorer:

7.2.1 God arbetsmiljö med öppen dialog
Aktiviteter

Beskrivning

V Aktivt arbetsmiljöarbete
O
V Efter behov genomföra miniO medarbetarundersökningar

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Strategiska mål:

7.3 Personalhälsa
Framgångsfaktorer:

7.3.1 Delaktiga , kompetenta och friska medarbetare
Aktiviteter

Beskrivning

V Arbete med hälsofrämjande arbetsplats
O

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

8 Ekonomi
Strategiska mål:

8.1 God uppföljning
Framgångsfaktorer:

8.1.1 Vi har en kostnadseffektiv verksamhet
Aktiviteter

Beskrivning

V Uppföljning av ekonomi sker varje månad
O
V SWOT-Analys av vår verksamhet genomförs årligen
O för alla områden
V Utredning av måltidsservice
O

Syftet med utredningen är att effektivisera
måltidsservice så långt som möjligt med nuvarande
struktur av kök för att komma till rätta med
befintligt underskott och att belysa vilka
förändringar som krävs för att få en ekonomi i
balans med ökad kvalitet för patienten och
flexiblare lösning för vården.

Strategiska mål:

8.2 Ekonomi i balans
Framgångsfaktorer:

8.2.1 Vi håller budget
Aktiviteter

Beskrivning

V Ekonomi i balans utifrån beslutade
O kostnadsminskningar/effektiviseringar

Framgångsfaktorer:

8.2.2 Väl utvecklad finansieringsmodell
Aktiviteter

Beskrivning

V Konsekvensbedömning av lagd finansieringsmodell
O

Strategiska mål:

8.3 Utrymme för utveckling
Framgångsfaktorer:

8.3.1 Strategisk utveckling av verksamheten ska täckas av intäkterna
Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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1 Inledning
Verksamhetsidé:
IT-centrum levererar värdeskapande, kvalitativa tjänster genom radikalt kundfokus,
moderna arbetssätt och professionella medarbetare.
Beskrivningen av verksamheten
För att regionens verksamhetsmål ska kunna uppfyllas behöver verksamheterna bland annat
rätt stöd i form av högkvalitativa IT-tjänster. Regionen använder IT för att planera,
genomföra och följa upp verksamheten, men också för att långsiktigt och konsekvent
utveckla och förbättra sättet att arbeta.
IT-centrum har det samlade ansvaret för all IT i regionen. IT-centrums uppdrag är att
tillgodose regionens verksamhetsområden med ändamålsenliga, kvalitativa IT-tjänster med
hög säkerhet och tillgänglighet. Det omfattar stöd för ledning och styrning av verksamheten,
ändamålsenliga IT-tjänster för kärnverksamheternas bedrivande och IT-tjänster riktade mot
medborgarna, samt interna stödsystem. IT inom regionen präglas, särskilt inom området
hälso- och sjukvård, av lagkrav samt genomgående höga krav på patientintegritet,
användbarhet, informationssäkerhet och tillgänglighet. För många IT-tjänster behöver
verksamheten ha tillgång till support dygnet runt. Delar av regionens verksamhet är
högspecialiserad och teknikdriven. I syfte att tydliggöra IT-centrums tjänster inklusive dess
kostnader används en tjänstekatalog där detta beskrivs för de interna kunderna.
I takt med att verksamheterna använder IT i allt större omfattning, har antalet IT-system
ökat i omfattning och komplexitet. Regionens IT-utveckling sker i huvudsak genom
samverkan med beställande och mottagande verksamheter, samt via respektive
systemförvaltningsorganisation. Inkomna utvecklingsinitiativ till IT-centrum kan ha sitt
ursprung inom såväl regionen som i nationella eller regionala samarbetsforum. Exempel på
sådana forum är Inera, Kundgrupp Cosmic och Sydöstra Sjukvårdsregionen. De viktigaste
uppdragen och projekten beslutas och prioriteras i regionens programstyrgrupper.

IT-centrum, Verksamhetsplan

5(17)

2 Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

IT som möjliggörare för verksamhet och medborgare
God förmåga att möta politiska beslut och förändrade lagar och regler

Process och produktion

Kostnadseffektiv upphandling
Hållbar utveckling 2017-2020
Samlat IT-ansvar

Lärande och förnyelse

Kontinuerlig utveckling mot Sveriges bästa IT-avdelning

Medarbetare

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare

Ekonomi

Ekonomi i balans
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3 Ekonomisk ersättning i budget
Den ekonomiska ersättningen är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som
regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 20182019”. Kostnader för IT-centrum ska vara i samma nivå som intäkter och regionersättningar
över tid. Styrmodellen ska visa hur IT-centrums olika uppdrag finansieras.
Styrmodell för 2017
Särskilda uppdrag som handlar om strategiskt arbete med indirekt påverkan på
verksamheten finansieras med en regionersättning. För 2017 har IT-centrum inga sådana
uppdrag från regionledningen.
När det gäller uppdrag som är ett direkt stöd till verksamheten ska kostnaden finansieras av
denna. Det kan ske på två sätt:
Gemensamma tjänster
Gemensamma, övergripande tjänster där enskilda verksamheter inte kan påverka
omfattningen av finansieras solidariskt. I budget för IT-centrum dimensioneras
verksamhetens omfattning/ ekonomisk ram och påläggets storlek för att finansiera
verksamhetens kostnad.
Gemensamma tjänster avser infrastruktur för telefoni och nätverk samt gemensamma,
övergripande system som t ex Intranät, Heroma, Raindance mm.
Avtal/abonnemang/rörlig debitering
För övriga tjänster som verksamheten kan påverka omfattning av görs en överenskommelse
genom avtal eller abonnemang med respektive verksamhet. Det kan även handla om rörlig
debitering utifrån verklig förbrukning.
Beloppen i tabellen nedan är i tusentals kronor.
Användartjänster

9 289

Arbetsplatstjänster

84 127

Telefonitjänster

15 716

Infrastruktur- och stödsystem
Systemtjänster Vård IT

5 827
103 575

Gemensamma system/tjänster

84 218

Konsulttjänster

70 600

Nationella systemtjänster

7 812

Övriga tjänster

6 141

Ersättning
Summa

15 000
402 305

Investeringsbudget 2017
Investeringar i IT-system 40 000 000 kronor
Investeringar i inventarier 20 000 000 kronor
IT-centrum, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

4 Medborgare och kund
Strategiska mål:

4.1 IT som möjliggörare för verksamhet och medborgare
Framgångsfaktorer:

4.1.1 Bidra till verksamhetens måluppfyllnad
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Kvalitet i systemförvaltning

År

3,8

Antal IT-dialoger

Tertial

20

Kvalitet i projekt

Tertial

3,8

Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram tjänstebeskrivningar

Tillse att tjänster har tjänstebeskrivningar som är
avstämda med kunden

Fortsatt utveckling av förfråganshanteringen

Utveckling av process och arbetssätt (inklusive
organisation) för förfrågningar.

Fortsatt arbete med framtagande av
regiongemensamma, IT-relaterade avtal

Framgångsfaktorer:

4.1.2 Möjliggöra styrning och uppföljning av verksamheten
Aktiviteter

Beskrivning

Bidra till god effekthemtagning i verksamheten vid
införande och förbättring av IT-stöd
Färdigställa en strategisk plan för att möta
verksamhetens analysbehov (BI-strategi).

Planen tas fram tillsammans med regionledning
och representanter från verksamheten

Framgångsfaktorer:

4.1.3 Utbyggd eHälsa
Aktiviteter

Beskrivning

Genomför projekt och förstudier utifrån
programstyrgrupp eHälsas prioriteringar.

Detta mål omfattar t.ex.:
• Hantering av frikort och betalningar
• Uppgradering Cosmic R8.1
• Mobilitet Cosmic Nova
• Hemmonitorering
• Ny version av T4
• Införande av Metavision 6
• Införande av Journalportalen
• Verka för automatisering av
informationsöverföring till prioriterade

IT-centrum, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning
kvalitetsregister
• Införande av invånartjänster såsom PEP
(patientens egen provtagning), Journalen,
Plattform för stöd och behandling och Hälsosamtal
för vuxna.
• Logganalys utifrån PUL/PDL.

Genomför projekt och förstudier utifrån Espirs
prioriteringar.

Detta mål omfattar t.ex.:
• Utbyte av Weadd ROS till Cosmic BoS
• Framtagande av lösningar för digitala vårdmöten
• Fortsatt införande av eRemiss och
bilagehantering

Driva IT-frågor i regionala och nationella
samverkansforum som gagnar regionens
verksamheter.

Framgångsfaktorer:

4.1.4 Ändamålsenliga och säkra IT-tjänster med hög tillgänglighet
Mätetal

Periodicitet

Antal oplanerade driftsavbrott med kundpåverkan på
beredskapssystem

Månad

Aktiviteter

Målvärde

Beskrivning

Fortsätta utbyggnad av trådlöst nätverk (WiFi) i
regionens lokaler.
Fortsatt arbete med Ascom tjänster och
infrastruktur.
Fortsatt arbete med införande av nytt intranät,
dokumenthantering och sökfunktion.
Förbereda för framtida datacenter
Fortsatt införande av administrativa videomöten
Arbeta för möjliggörande av mobila arbetssätt i
enlighet med SLIT:s strategi för mobilitet
Genomföra förstudier och förbättringar inom IAMområdet (åtkomst, behörigheter och kataloger)
Förbereda för införande Windows 10 och
uppgradering av Office
Genomföra förstudier och förbättringar av
regionens bildhantering
Fortsätta arbetet med minskade inloggningstider
Tillse att kontinuitets- och kapacitetsplaner finns för
samtliga beredskapssystem

IT-centrum, Verksamhetsplan
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Strategiska mål:

4.2 God förmåga att möta politiska beslut och förändrade
lagar och regler
Framgångsfaktorer:

4.2.1 God strategisk utblick
Aktiviteter

Beskrivning

Aktivt delta i strategiska samverkansforum
nationellt, regionalt och lokalt

Avser t.ex. Ineras programråd, Kundgrupp Cosmic
och dess råd, samt SLIT.

Ökad samverkan med Inera för att främja god
strategisk och taktisk utveckling nationellt

IT-centrum, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

5 Process och produktion
Strategiska mål:

5.1 Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

5.1.1 Rätt beteende - avtal
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Avtalstrohet inköp

Månad

90%

Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Tjänsteresor, antal km egen bil

Tertial

Tjänsteresor, antal km poolbil (korttid)

Tertial

Strategiska mål:

5.2 Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

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

Aktiviteter

Beskrivning

Vi ska arbeta med hållbart resande.

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

IT-centrum, Verksamhetsplan
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Framgångsfaktorer:

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

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

5.2.4 Vi bidrar till en sund livsmiljö
Strategiska mål:

5.3 Samlat IT-ansvar
Framgångsfaktorer:

5.3.1 All IT i regionen ska hanteras av IT-centrum
Aktiviteter

Beskrivning

Verka för god styrning av IT-utveckling, förvaltning
och drift i enlighet med verksamhetens krav
Slutföra övertagande av JLT:s och skolornas IT-drift

Framgångsfaktorer:

5.3.2 Rätt leveranser genom effektiva processer och klokt
resurstänkande
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Samlat kundindex

Halvår

3,8

Incidenter påbörjade inom avtalad tid

Månad

95 %

Incidenter avslutade i rimlig tid

Månad

30 st

IT-centrum, Verksamhetsplan
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Incidenter totalt antal öppna

Månad

300

Svarstider i kundcenter

Månad

90 %

Standardbeställningar leveransprecision

Månad

90 %

Minskad skrivartäthet

Halvår

34,5%

Koldioxidutsläpp

Tertial

3,3

Aktiviteter

Beskrivning

Effektivisera hanteringen av standardleveranser
Aktivt arbeta för att avveckla, konsolidera och
arkivera system
Utveckla automatisk övervakning av regionens ITsystem
Aktivt arbeta med att flytta arbetsuppgifter från 3:e
och 2:a linjen till 2:a och 1:a linjen (”shift to left”)
Etablera effektiv distribution av programvara eKlient
Ta fram "självhjälpsfunktioner" som gagnar
regionens verksamheter

IT-centrum, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

6 Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

6.1 Kontinuerlig utveckling mot Sveriges bästa ITavdelning
Framgångsfaktorer:

6.1.1 Ständig förnyelse
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Kontinuerlig verksamhetsutveckling

Halvår

7,7

Ökad projektmognad

Halvår

Ökad arkitekturmognad

Halvår

Hantering av synergiärenden

Månad

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

Fortsätta etableringen av portföljstyrning och
resurshantering

Omfattar såväl fortsatt arbete med etablering av
portföljstyrning som metodik för att balansera
projektportfölj, förvaltningsportfölj och
driftsportfölj.

Fullfölja arbetet med nya arbetssätt inom
förvaltning

Förbättringsarbete som drivs inom projekt På
spåret

Förvalta Vägvisaren enligt plan
Upprätthålla IT-centrums ISO-certifikat
Fortsätta implementeringen av en sammanhållen
arkitekturfunktion (EA) med tydlig koppling till
verksamheten

Framgångsfaktorer:

6.1.2 Professionell kunskapsorganisation med framtidssäkrad
kompetens
Aktiviteter

Beskrivning

Genomföra strategisk analys av framtida
kompetensbehov
Agera utifrån den strategiska kompetensanalysen
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Framgångsfaktorer:

6.1.3 God samverkan - i regionen och externt
Aktiviteter

Beskrivning

Verka för god lokal samverkan

Verka för god samverkan med IT-centrums
samarbetspartners i regionen.

Verka för god samverkan med länets kommuner
Samverka i Sydöstra sjukvårdsregionen kring
arkitektur och strategi
Genomföra aktiviteter i enighet med SLIT:s
strategiska målbild
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Perspektiv:

7 Medarbetare
Strategiska mål:

7.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

7.1.1 Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Medarbetarsamtal

Månad

90%

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

Månad

Inte öka

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90%

Övertid

Månad

2000 timmar

Uppföljande medarbetarsamtal

Halvår

90 %

Utvärdering av medarbetarsamtal

Halvår

3,5

Aktiviteter

Beskrivning

Noggrann hantering av enskilda fall

Intensifierad uppföljning av sjukfrånvaro längre än
fem dagar. Samtal med medarbetare om orsaker
till frånvaron.
AME kopplas in vid behov.

Löpande uppföljning LG

Framtagande av statistik och genomgång i
ledningsgruppen varje månad. Nedbrytning per kön
och enhet.

Fortsätta arbetet med regionens värdegrund
Förbättringsarbete utifrån medarbetar- och
säkerhetsenkät

Ta fram handlingsplan utifrån medarbetar- och
säkerhetsenkäten och genomföra aktiviteter i
densamma.

Genomföra uppföljande medarbetarenkät

Genomföra uppföljande medarbetarenkät för att
följa upp att genomfört och pågående
förbättringsarbete har avsedd effekt.

Fortsätta arbeta med delaktighet

Aktiviteter genomförs i projektet På spåret
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Perspektiv:

8 Ekonomi
Strategiska mål:

8.1 Ekonomi i balans
Framgångsfaktorer:

8.1.1 Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Benchmarking mot andra landsting

År

3

Aktiviteter

Beskrivning

Införa SAM, hantering av mjukvarulicenser

För att betala rätt antal licenser, varken fler eller
färre
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