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Landstingsstyrelsen

Verksamhetsberättelser 2011 - förslag till
resultatbalansering för förvaltningar
Inledning
I Landstingets årsredovisning redovisas resultatet av all den verksamhet som
finansieras av Landstinget oavsett om den utförs i egen regi eller av annan
producent.
För den verksamhet som utförs av Landstingets förvaltningar återrapporteras
genom bilagda verksamhetsberättelser de uppdrag och mål som angivits i
förvaltningsbudgetar.
I sammanställningen nedan redovisas förslag till resultatbalansering och utgående
balanserat resultat per förvaltning för 2011.

Resultatbalansering
Det resultat (över- eller underskott) som redovisas för respektive förvaltning
balanseras till nästkommande år om inte bokslutsanalys eller dialog med
landstingsdirektör (förvaltningsdialog) ger underlag för justering.
Förvaltning

Jönköpings
sjukvårdsområde
Höglandets
sjukvårdsområde
Värnamo
sjukvårdsområde
Vårdcentralerna Bra

Bokfört Justering Justerat Ingående Utgående
resultat
resultat balanserat balanserat
resultat
resultat
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-96,4
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-29,4

0

-29,4
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24,9
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0,8

0

0,8

8,4
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3,8
4,4
6,9
4,6
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0
-4,6
0
0
0

3,8
-0,2
6,9
4,6
2,1

39,9
6,3
-5,2
27,6
12,1

43,7
6,1
1,7
32,2
14,2

-107,6

-4,6

-112,2

-73,6

-185,8

Resultatjustering
Regional utveckling
Resultatet för förvaltningen Regional utveckling föreslås bli justerat för följande
poster:


Inom förvaltningen redovisas överskott på 2,9 miljoner kronor för
bidragsgivning. Bidragsgivning administreras av förvaltningen men får
anses ligga utanför förvaltningens resultatansvar.



För avskrivningar av inventarier för Kulturhuset Spira redovisas ett
överskott mot budget med 2,5 miljoner kronor.



Engångskostnader i samband med invigning och flytt till Kulturhuset Spira
överskrider budget med 0,8 miljoner kronor

Förvaltningen Regional utvecklings ekonomiska resultat 2011 föreslås därmed bli
justerat med 4,6 miljoner kronor.

Åtgärdsplan
För Jönköpings sjukvårdsområde och Höglandets sjukvårdsområde föreligger
betydande obalanser i förvaltningarnas ekonomier. Båda förvaltningarna har som
framgår av deras verksamhetsberättelser redovisat åtgärdsplaner för att anpassa
kostnaderna till budgetförutsättning. En kontinuerlig dialog förs med
förvaltningsledningar om planerade och genomförda åtgärder.
På samma sätt som åtgärdsplan tas fram för att komma till rätta med ekonomisk
obalans förs en dialog med alla förvaltningar kring vilka åtgärder som krävs för
att uppnå övriga mål som angivits för respektive förvaltning.
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Jönköpings sjukvårdsområde
Landstingsdirektören

Verksamhetsberättelse 2011 - Jönköpings
sjukvårdsområde

1. Sammanfattning
Under 2011 har verksamheten utvecklats och tillgängligheten förbättrats, men den
ekonomiska obalansen finns kvar.
Sjukvårdsområdet har under året utvecklat verksamheten inom flera områden.
Exempel är dialysverksamhet, ny hjälpmedelscentral, mottagning för sömnapné,
utökad onkologisk dagverksamhet och bättre tillgänglighet till strålning. Andra
områden är cancerrehabilitering, konceptet Geriatrik direkt - möjlighet till
direktinläggning på geriatriska kliniken, sexologmottagning och operationer med
implanterbar defibrillator, ICD. I Tenhult medverkade sjukvårdsområdet till att en
ny familjecentral öppnades. Sjukvårdsområdet har även tagit över
personalansvaret för den avancerade hemsjukvården och teknik- och driftsservice
har fått utökat uppdrag på Kulturhuset Spira.
Sjukvårdområdet har investerat i ett nytt övervaknings- och narkossystem och ett
kliniskt informationssystem för operations- och intensivvården, Meta Vision, samt
utrustning för behandling av ögon.
Under 2011 har produktionen ökat och tillgängligheten förbättrats. Ny verksamhet
har startat och befintlig verksamhet har utvecklats utan att öka det totala antalet
anställda. Trots återhållsamhet har det ekonomiska resultatet inte utvecklats åt rätt
håll.
Tillgänglighet
Tillgängligheten har successivt förbättrats under året. Det totala antalet väntande
minskade med cirka 650 patienter. I slutet av 2011 erbjöds 75 procent av de
vårdsökande ett nybesök i specialistvården inom 60 dagar. Till operation och
behandling fick 74 procent tid inom 60 dagar, liksom nybesök är det en
förbättring jämfört med 2010. På akutmottagningen fick 82 procent hjälp inom
fyra timmar. Inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) erbjöds patienterna tid
inom 30 dagar huvuddelen av året. Även psykiatriska kliniken har erbjudit god
tillgänglighet inom 60 dagar.
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Patientsäkerhet
Patientsäkerhet och patientinvolvering har varit i fokus under 2011. Den nya
Patientsäkerhetslagen, 1 januari 2011, och Ledningssystemet 2011:9 har varit
drivkrafter för att formulera målsättningar. En gång i månaden har
sjukvårdsområdet gjort mätningar inom områdena basala hygienrutiner och
vårdrelaterade infektioner, VRI. Mätresultaten har legat till grund för
handlingsplaner.
Under hösten har sjukvårdsområdet haft patientsäkerhetsdialoger med
utgångspunkt från mätresultat, arbetssätt, öppna jämförelser, PM och rutiner.
Följsamheten till basala hygienrutiner och patienters väntan på akutmottagningen
har förbättrats och varit en framgång under året.
Ekonomi
Sjukvårdsområdets ekonomiska resultat är minus 96,4 miljoner kronor.
Minusposterna handlar främst om:
 30 miljoner kronor: Den högre specialistsjukvården, akut och valfri vård,
som sjukhuset köper av andra sjukhus. År 2010 var motsvarande
underskott 2 miljoner kronor. Denna post förklarar varför resultatet för
2011 är sämre än för 2010.
 15 miljoner kronor: En del av budgeten betalas bara ut om
sjukvårdsområdet uppfyller Landstingets mål, så kallad kvalitetsersättning.
Förvaltningens målsättning är att nå målen och få hela
kvalitetsersättningen.
 15 miljoner kronor: Röntgen- och laboratoriekostnader som är en
konsekvens av ändrad prissättning i samband med vårdvalet och bildandet
av den nya förvaltningen Medicinsk diagnostik 2009/2010. Det totala
underskottet för röntgen- och laboratoriekostnader är drygt 30 miljoner
kronor, men 15 miljoner kronor redovisas i de 36 miljonerna nedan.
 36 miljoner kronor: Personalkostnader och övriga kostnader. Läkemedel
inklusive rabatter bidrar här med ett plus på 3 miljoner kronor.
Antalet anställda under 2011 är oförändrat i förhållande till 2010. Detta är ett
trendbrott. Länets befolkning fortsätter att öka i den norra länsdelen. De senaste
fem året har befolkningen i länet ökat med över 5 300 personer.
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2. Medborgar- och kundperspektivet
Värdering av mål:
ej uppfyllt
Värdering av aktivitet: ej påbörjad
Målsättning redovisas inte för perioden

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mått/Aktivitet

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

Mått/mål: Kundtillfredsställelse
(Mål: Bland de fem bästa i nationella patientenkäten)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Stöd och uppföljning utifrån de sju dimensionerna från
patientenkäten; bemötande, delaktighet, information,
förtroende, upplevd nytta, tillgänglighet, rekommendation.
Kommentar: I mätningen 2010 har endast primärvården och
psykiatrisk öppenvård hamnat bland de fem bästa i Nationella
Patientenkäten. Vid NPE-mätning inom psykiatrisk slutenvård har
en markant minskning av svarsfrekvensen skett. NPE-konferensen,
nov 2011 bidrog till goda exempel och inspiration till både
förbättringsarbeten och förslag på hur svarsfrekvensen kan öka.
Inom psykiatrisk öppenvård hamnar endast indikator
”bemötande” på PUK >80. Inom psykiatrisk slutenvård får
samtliga indikatorer ett PUK-värde under 80. Resultat från
mätningar inom BUP och ambulansverksamhet förväntas våren
2012.
Mått/mål: Jämlik vård - ålder, kön, etnicitet, geografi
(Mål: Ta fram relevanta mätetal)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Handlingsplaner för stödaktiviteter utarbetas under året.
Kommentar: Utveckling av och stöd ur Cosmic krävs för att skapa
modeller för framtiden, vilket ytterligare belyser frågan.
Mått/mål: Besök inom specialiserad vård inom 30 respektive
60 dagar
(Mål 1: 70 % inom 30 dagar
(Mål 2: 80 % inom 60 dagar)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Basenhet som ej uppnår måluppfyllelse utarbetar
handlingsplan för långvarig strategi för tillgänglighet.
Redovisar före 2011-01-31.
 Utveckling av incitament, metodstöd som stödjer köfri vård.
Kommentar: Det totala antalet väntande till besök har under året
minskat med omkring 400 patienter. Väntande >60 dagar
återfinns främst inom kirurgi, ortopedi och öron. Extra
mottagning har genomförts inom flera områden. Produktionsplanering har under året igångsatts där respektive opererande

51 %
80 %

40 %
59 %

42 %
75 %
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klinik inventerat kommande mottagnings behov. Detta behov
ligger därefter till grund för fortsatt kapacitetsplanering och
schemaläggning. Inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
erbjöds patienterna tid inom 30 dagar huvuddelen av året. Även
psykiatriska kliniken har erbjudit god tillgänglighet inom 60
dagar.
Mått/mål: Undersökning inom specialiserad vård inom
30 respektive 60 dagar
(Må11: 70 % inom 30 dagar
(Mål 2: 80 % inom 60 dagar)

26 %
64 %

34 %
40 %

53 %
82 %

63 %

42 %

74 %

71 %

74 %

78 %
(82 %*)

Aktivitet enligt handlingsplan:
 Basenhet som ej uppnår måluppfyllelse utarbetar
handlingsplan för långvarig strategi för tillgänglighet.
Redovisar före 2011-01-31.
 Utveckling av incitament, metodstöd som stödjer köfri vård.
Kommentar: Väntande återfinns främst inom kirurgklinikens
skopiverksamhet. Extramottagningar har genomförts men
planeras även i inledningen av 2012.
Mått/mål: Behandling (operation/åtgärd) inom 60 dagar
(Mål: 80 % inom 60 dagar)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Basenhet som ej uppnår måluppfyllelse utarbetar
handlingsplan för långvarig strategi för tillgänglighet.
Redovisar före 2011-01-31.
 Operationsrådet fördelar tillgänglig kapacitet.
Kommentar: Tillgängligheten har successivt förbättrats under
året. Det totala antalet väntande minskade med cirka 650
patienter. Ögonkliniken hade i princip inga väntande >60 och
enbart ett fåtal väntande >30 dagar. Väntande återfinns främst
inom ortopedi, kirurgi och öron. Trend finns inom ÖNH om en
betydligt förbättrad tillgänglighet. Extra insatser har genomförts
inom ortopedi och kirurgi. Produktionsplanering har under året
igångsatts där respektive opererande klinik inventerat kommande
operationsbehov. Detta behov ligger därefter till grund för
fortsatt kapacitetsplanering och schemaläggning. Samplanering
mellan opererande klinik och OP/IVA intensifieras, Casemix.
Produktionsplanering ligger därefter till grund för 2012-års
kapacitetsplanering och schemaläggning.
Mått/mål: Akutmottagning - fått hjälp och lämnat
mottagningen inom 4 timmar
(Mål: 90 % inom 4 timmar)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Fortsatt aktivitet i arbetsgrupp akutgruppen.
Kommentar: Tillgängligheten har successivt förbättrats.
Förbättringar återspeglas främst inom medicin och
kirurgkliniken. Implementering av Triagering (RETTS) är
slutförd. Under året rekryterades två läkare till akutkliniken.
Akutgeriatriskt snabbspår, Geriatrik Direkt, igångsattes. Fortsatt
utvecklingsarbete inom akutprocessen fortgår.
*82 % avser samtliga besök på akutmottagningen.
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3. Process- och produktionsperspektiv
Värdering av mål:
ej uppfyllt
Värdering av aktivitet: ej påbörjad
Målsättning redovisas inte för perioden

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mått/Aktivitet
Mått/mål: Ohälsotal (Mål: 24,9 dagar)

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3
28,8

28,4

27,5

11,4

12,2

12,5

100 %

100 %

100 %

Aktivitet enligt handlingsplan:
 Respektive verksamhet beskriver i ledningssystem Guiden
hur rutiner och mål utarbetas för sjukskrivningsprocessen.
Kommentar: Ohälsotalet sjunker sakta och följer rikets.
Försäkringskassan inför ett nytt mått, sjukpenningtalet och
nybeviljad sjuk- och aktivitetsersättning, istället för det
sammanvägda ohälsotalet. Måttet svarar snabbare på
förändringar och speglar bättre vad som händer i processen. För
att få del av pengar i sjukskrivningsmiljarden finns krav att ta
fram mål/rutiner för kvalitetsarbetet med sjukskrivningsprocessen
enligt vårdgivarens ledningssystem utifrån föreskriften SOSFS
2005:12 samt omfatta tillämpning av det medicinska beslutstödet i
minst 70 % av de verksamheter där hantering av patienters
sjukskrivning förekommer. Vi har 29 sjukskrivande enheter
inklusive primärvården och av dessa har 23 redovisat helt eller
delvis ett ledningssystem för sjukskrivningsprocessen.
Mått/mål: Höftfrakturer per 1 000 invånare 70 år och äldre
(Mål: Minska 10 %)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Uppföljning genom Nord-DRG databas.
Kommentar: Studiecirklar för äldre ”Ta det på en höft” pågår.
Inspirationsdag för primärvården har anordnats inom ramen för
vårdpreventionsprocessen. Modeller för återkoppling av det
fallpreventiva arbetet prövas.
Mått/mål: Tid för utskrift av epikriser
(Mål: 90 % inom 7 dagar)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Information till samtliga sekreterare om ny rutin vid utskrift.
 Vid utskrift av epikris ska besökstyp anges.
 Uppföljning sker månatligen och återkoppling till varje klinik
vid avvikelse.
Kommentar: I dagsläget kan endast kontroll göras mot de kliniker
som använder dikteringssystemet Majken. I Cosmic kan vi ännu
inte göra denna mätning men detta ska gå under 2012.
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Mått/mål: Tid för utskrift av samtlig medicinsk
dokumentation
*(Mål: 90 % inom 72 timmar)

90 %

90 %

Aktivitet enligt handlingsplan:
 De kliniker som har svårigheter att uppnå målet kommer att
inbjudas för genomgång av metodiken för 0-vision.
 Konceptet för 0-vision bör följas. Uppföljning sker
månatligen. Återkoppling till varje klinik vid avvikelse.
Kommentar: Totalt för sjukvårdsområdet har målet uppnåtts.
Ögonkliniken har i perioder haft viss eftersläpning. I samband
med Cosmic-införandet ökade utskriftstiderna på ortopedkliniken.
Extra resurser har stöttat på ortopedkliniken.
Mått/mål: Indikatorer i Öppna jämförelser
*(Mål: Förbättra läget för 20 % av indikatorerna avseende
medicinska resultat)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Klinikerna med relevanta indikatorer i Öppna jämförelser
beskriver (ev. redan pågående) och målsätter varsitt
förbättringsarbete för 2011.
Kommentar: Via de medicinska programgrupperna pågår ett
flertal aktiviteter. På landstingsnivå pågår inom gynekologi en
aktivitet med triangelrevision av dödfödda barn samt inom
ortopedi ett flertal projekt varav fast track för höftpatienter är
genomfört. Inom kirurgi och onkologi pågår aktiviteter via
regionalt cancercentrum. Inom kirurgi pågår ett flertal
förbättringsarbeten varav carotiskirurgi är bäst i Sverige. Nytt
projekt startat där vissa patienter 80+ läggs in på geriatriska C
utan att passera akutkliniken.
Mått/mål: Andel patienter med stroke som vårdats på strokeenhet 2011
(Mål: 100 %)

100 %

100 %

85 %

88 %

93 %

Aktivitet enligt handlingsplan:
 För att vidmakthålla den höga andelen patienter med stroke
som vårdas på stroke-enheten skall ett fortsatt gott samarbete
mellan geriatriken, medicinkliniken och akutmottagningen
säkerställas.
Kommentar: Antalet trombolys-patienter vid hjärninfarkt ligger
över 10 % men delmålet är 15 %. En rikskampanj i höst förväntas
öka andelen så att man på sikt kan nå målet 20. Strokeprocessen
kommer att ändras, vilket gör att det kommer bli kortare
handläggningstid för aktiv behandling.
Mått/mål: Sammanvägt mått av tre olika mätvärden vid
hjärtinfarktsvård
(Mål: 85 %)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Säkerställa en god rapportering till Riks-HIA (jämförelser av
täckningsgraden ska också belysas). Rapporteras via HIA

86 %
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med 100 % täckning.
Säkerställa att framtagna riktlinjer följs. Via intern diskussion
och möten.
Förbättra kunskapsåterföring från register. Regelbundna
överföring diskussion varje månat.

Kommentar: Regelmässig diskussion inom kardiologsektionen.
Mått/mål: Patientsäkerhet - antal skador per 1 000 vårddagar
(Mål: Minskning med 10 %)

12 %

8%

Aktivitet enligt handlingsplan:
 Patientsäkerhetsdialoger årligen med relevanta
sammanställningar och återföring. Fortsätta utvecklingen av
Säker vård – alla gånger med relevanta målsättningar i
redovisningsmatrisen.
 Kulturhöjande insatser med ambition att framför allt
benägenhet att rapportera och högsta ledningens stöd ska ge
betydligt bättre resultat i nästa kulturmätning.
- införande av SBAR i hela organisationen.
- öka antal registreringar i Synergi med fler
övergripande analyser och återkopplingar.
- aktiviteter för att öka känslan av att patienterna på
sjukhuset är ett gemensamt ansvar för alla enheter.
 Resultat av VRI-mätning ska minska till 5 %. För att nå detta
ska: - sjukhusgemensam checklista för utskrivning (inkl.
överföring till annan enhet) tas fram.
- ökat ansträngning att nå 100 % följsamhet till
handhygien riktlinjer.
- fortsatt arbete för att identifiera riskfaktorer för VRI.
 Läkemedelsskador ska minska genom framtagning av en
läkemedelplan för alla enheter där program för säker och
kostnadseffektiv läkemedelsanvändning framgår.
 Fortsatt inventering av psykologiska vårdskador.
Kommentar: Den årliga patientsäkerhetsdialogen ska i år utgå
från patientsäkerhetsberättelsen där fler än de 14 pusselbitarna
diskuteras. Verksamhets-/vårdutvecklare kommer att driva
införandet av SBAR på varje enskild klinik. Statistik av
Synergiärenden och dess åtgärder, tas upp i större utsträckning i
ledningsgruppen för diskussion om ärenden, åtgärder och
utvärdering. Uppföljning av VRI-mätningar genomförs på varje
klinik en gång per månad. Aktiv uppföljning av resultat sker i
samarbete med smittskydd och representanter från
stabsledningen. STRAMA- arbetet är påbörjat.
Mått/mål: Vårdhygien, basala hygienrutiner och rätt klädd
(Mål: 100 %)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Uppföljning sker två gånger per månad varav en med
hygienobservatör och en med självskattning.
Kommentar: Under 2011 har mätningar skett två gånger per
månad varav ena tillfället var självskattning för att tydliggöra vad
det är vi mäter.

85/98 %

84/96 % 89/98 %
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Mått/mål: Vårdprevention
(Mål 1: Riskbedömning i tre områden till 80 %)
*(Mål 2: 95 % av patienter med risk ska ha åtgärder vidtagna)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Resultaten följs kontinuerligt och vid avvikelse kontaktas
respektive enhet.
 Vidareutveckling av rutiner och arbetssätt.
 Processledare anställd 25 % för att fortsätta arbeta med att
validera utdata samt hitta vägar för samkörning i Cosmic.
 Verifiera motivationsfaktorer till användarna av Senior Alert.
Kommentar: Två inspirationsdagar har genomförts för chefer och
registeransvarig personal. En utbildningsdag, mars 2012, riktad
till team inom den slutna vården har planerats och inbjudan är
utskickad. Kartläggningen inom ramen för projektet ”Aptit för
livet” är rapporterad inom sjukvårdsområdet och
förbättringsarbeten initierade. Nya stimulansmedel för fortsatt
arbete har beviljats inom projektet. Trycksårsmätningen (PPM)
okt 2011 påvisade behov av förbättringsåtgärder. Den
länsövergripande arbetsgruppen fortsätter att arbeta med att ta
fram gemensamma rutiner och arbetssätt.
*Förvaltningsspecifika mål ( övriga mål enligt landstingsnivå)
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83 %
94 %

65%
91%

75 %
92 %
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3.1 Verksamhetsstatistik
Tabell 3: Verksamhetsstatistik
Sammandrag av
statistikbilagor

Utfall
Helår
2009

Utfall
Helår
2010

Utfall
Helår
2011

Budgetavvikelse
Helår
2011

Förändring
helår
2011-2010

Specialiserad
somatisk vård
Sluten vård
Antal vårdplatser (per
31/12)

416

416

416

0

0

119 544

125 171

120 462

-4 538

-4 709

Antal vårdtillfällen

27 541

27 612

27 122

-378

-490

Summa DRG-poäng

24 670

26 282

26 268

-732

62

Genomsnittlig DRG
vikt/vårdtillfälle

0,90

0,95

0,94

0

-0,01

85,74

90,01

85,94

-4,06

Medelvårdtid, dagar

4,43

4,53

4,44

-0,09

Antal operationer i
sluten vård

5 996

5 792

5 698

-302

-94

159 099

161 458

162 392

3 392

934

7 938

7 274

6 562

-1 438

-712

147 396

144 486

154 338

4 338

9 852

15 445

14 254

17 831

2 531

3 577

96

96

96

0

0

30 651

30 693

31 360

860

667

2 477

2 689

2 825

25

136

1 182

3 597

2 886

-814

-711

Vårdtid

Beläggningsgrad,
procent*

Öppen vård
Mottagningsverksamhet
Antal läkarbesök**
Varav antal operationer
i öppen vård
Antal besök annan
personalkategori
Summa DRG poäng i
öppen vård (läkarbesök
och annan
yrkeskategori)
Specialiserad
psykiatrisk vård
Sluten vård
Antal vårdplatser (per
31/12)
Vårdtid
Antal vårdtillfällen
Summa DRG-poäng
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Sammandrag av
statistikbilagor

Genomsnittlig DRG
vikt/vårdtillfälle

Utfall
Helår
2009

Utfall
Helår
2010

Utfall
Helår
2011
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Budgetavvikelse
Helår
2011

Förändring
helår
2011-2010

0,49

1,38

1,05

-0,33

12,37

11,41

11,10

-0,31

Antal läkarbesök

10 214

9 800

11 031

531

1 231

Antal besök annan
personalkategori

54 848

55 103

52 125

-3 175

-2 978

2 623

2 411

2 922

322

511

Antal läkarbesök

12 307

12 830

523

Antal besök annan
personalkategori

88 671

94 431

5 760

Medelvårdtid, dagar
Öppenvård
Mottagningsverksamhet

Summa DRG poäng i
öppen vård (läkarbesök
och annan
yrkeskategori)
Primärvård

*Beräknat på disponibla
vårdplatser
** Inklusive barnmedicinska
mottagningar

Anm. Antalet operationer i öppen vård minskar till följd av att Lucentisingrepp, vilka tidigare
gjordes på OPC och som numera genomförs på ögonkliniken. I övrigt förklaras minskningen av
käkkirurgen. Produktionsstatistiken är på flera områden osäker till följd av Cosmic samt många
olika datakällor.
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3.2 Personalredovisning
Under 2011 har antalet tillsvidareanställda samt visstidsanställda minskat medan
antalet timavlönade ökat något. Ökningen av timavlönade är en effekt av
nedläggningen av bemanningsenheten. Sjukfrånvaron är på samma nivå som
2010 medan den övriga frånvaron har minskar. Sammantaget leder detta till att
antalet faktiska årsarbetare i stort sett ligger på samma nivå som 2010 (-0,2).
I minskningen ska man beakta att det har skett en del finansierade satsningar
gällande exempelvis självdialys, avancerad hemsjukvård med flera. Det har även
under hösten 2011 varit en kraftig ökning av antal sjuksköterskor som läser
vidareutbildningar med studielön motsvarande uppskattningsvis 8 årsarbetare.
Dessa ökningar inryms i antalet faktiska årsarbetare.
Anställningsbegränsningar infördes i juni 2011 där målet var att minska antalet
faktiska årsarbetare. Förhoppningsvis har denna åtgärd varit en av orsakerna till
att ökningen av faktiska årsarbetare har stannat upp. En del omställningsarbeten
pågår på klinikerna där resultat bör kunna ses under 2012.
Tabell 4: Personalredovisning 2009-2011
Utfall
Helår
2009
1 . Årsarbetare (visstid-tillsvidare samt
timanställda)

Utfall
Helår
2010

Utfall
Helår
2011

Förändring
2011-2010

3 336,7

3 390,0

3 376,8

-13,2

-512,1

-500,8

-487,6

13,1

3 . Summa faktiska årsarbetare (p.1-p.2)

2 824,6

2 889,3

2 889,2

-0,1

4 . Genomsnittlig sysselsättningsgrad,
tillsvidareanställda

93,7 %

93,9 %

94,2 %

0,3 %

4,2 %

4,2 %

5,0 %

0,8 %

2 . Sjukfrånvaro och övrig frånvaro visstid- och
tillsvidareanställda årsarbetare

5 . Personalomsättning
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3.3 Miljöredovisning

Värdering av mål:
ej uppfyllt
delvis uppfyllt
Värdering av aktivitet: ej påbörjad pågående
Målsättning redovisas inte för perioden

uppfyllt
genomförd

Tabell 5: Miljöarbete
Mått/Aktivitet

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

Mått/mål: Avfall
(Mål 1: Öka materialåtervinningen till minst 25 %)

25 %

*(Mål 2: Öka mängd utsorterad polytenplast inkl. emballageplast,
jämfört med 2010)

25 %
ca 22 %

Aktiviteter enligt Handlingsplan verksamhetsstöd Miljö
Kommentar: Hantering av avfallsfraktionerna följer upprättade
rutiner. Materialåtervinning inklusive fraktion för biologisk
behandling uppgår till 46 % . Aktiviteter för att öka
materialåtervinning av polyetenplast pågår, jämfört med 2010 en
ökning med 2089 kg. Ökad materialåtervinning medför minskade
kostnader dock beroende av efterfrågan.
Mått/mål: Kemikalier

(Mål 1: Antal produkter som innehåller utfasningsämnen ska minskas
med 25 % jämfört med år 2010)
*(Mål 2:Utreda möjlighet att fasa ut riskminskningsämnen i produkter)
Pågår

Aktiviteter enligt Handlingsplan verksamhetsstöd Miljö
Kommentar: Redovisas årligen i mars månad.
Kemikalieinventering pågår. Utfasningsgruppen utreder vilka
riskminskningsämnen som Landstinget ska fokusera på avseende
utfasning.
Mått/mål: Livsmedel
(Mål 1: Av den totala livsmedelskostnaden ska andelen ekologiska
livsmedel vara 25 %)
*(Mål 2:Utreda andel produktgrupper med ekologiska livsmedel)

Aktiviteter enligt Handlingsplan verksamhetsstöd Miljö
Kommentar: Nytt för 2011 är att kostersättning inte räknas med i
den totala inköpskostnaden för livsmedel. Detta enligt beslut från
ledningens genomgång i november 2010 punkt miljömål,
livsmedel. Kostenhetens arbete att öka andelen ekologiska
livsmedel utvecklas. Det nya livsmedelsavtalet har medfört
tillgång till fler ekologiska produktgrupper med en lägre kostnad.
Procentuell andel ekologiska livsmedel har ökat från ackumulerat
15 % 2010 till ackumulerat 20 % 2011. Andelen ekologiska
produktgrupper har ökat från 28 stycken 2010 till 50 stycken
2011.

18 %

20 %

24 %
Pågår
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Mått/mål: Läkemedel
(Mål 1: Minska förskrivningen av zopiklon, zolpidem, Naproxen och
Diklofenak med 5 % jämfört med år 2010)
*(Mål 2: Minska förskrivningen av fluorokinoloner till ≤0,7
DDD/TINVD)
*(Mål 3: Följa förskrivningen av antibiotika (enligt nyckeltal SKL)
- Tetracykliner (DDD/1000 inv)
- total receptförskrivning - antal/1 000 inv)

4%
-8 %

2%
-9 %

2%
-10 %

0,8 %

0,7 %

0,7 %

Följs

Följs

Följs

minskar

minskar

100 %

100 %

80 %

82 %

Aktiviteter enligt Handlingsplan verksamhetsstöd Miljö
Kommentar: Förskrivning av zopiklon har ökat med 4,7 %
relaterat till 2010. För Landstinget totalt är ökningen 6,2 %. En
orsak är att zopiklon är det nationellt rekommenderade
läkemedlet att förskrivas till personer äldre än 75 år.
Förskrivning av zolpidem har däremot minskat med -10,8 %,
mycket positiv trend. Förskrivning av Diklofenak och Naproxen
har minskat där förskrivningen av Naproxen minskat med
15,6 %, mycket positiv trend. Miljöbedömning av ”Rådgivande
listan” är inte genomförd. Avvaktar resultat från påbörjade
utredningar kring miljöpåverkan läkemedel inom den Nya
Nationella läkemedelsstrategin publicerad augusti 2011.
Mått/mål: Transporter
(Mål 1: Minska utsläpp av CO2 från personresor i tjänsten med bil
jämfört med år 2010)
(Mål 2: Andelen upphandlade fordon som drivs med förnybara drivmedel
ska vara 100 %)
(Mål 3: Antal poolbilar som drivs med förnybara drivmedel ska öka)

Aktiviteter enligt Handlingsplan verksamhetsstöd Miljö
Kommentar: 2011 är första året då Vårdcentralerna Bra livs
transporter redovisas separat vilket påverkar resultatet.
Jönköpings sjukvårdsområde har minskat sina utsläpp av CO2
med ca 100 ton 2011, justerat för Bra Livs bidrag. I
miljöuppföljning för Landstinget och sjukvårdsområdet finns fler
data redovisade.

*Förvaltningsspecifika mål (övriga mål enligt landstingsnivå)

minskat
100ton

82 %
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4. Lärande- och förnyelseperspektiv
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 6: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mått/Aktivitet
Mått/mål: Godkända DRG-koder i öppen och sluten vård
(Mål: Alla vårdtillfällen och läkarbesök ska vara diagnos- och
åtgärdskodade enligt ICD10 och KVÅ)

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3
97 %/
99 %

99 %/
98 %

99 % ÖV
99 % SV

Aktivitet enligt handlingsplan:
 Identifiera aktiviteter för hur sjukvårdsområdet ska
presentera måluppfyllelsen för de enheter där data tas från
IT-systemet Cosmic.
 För övriga enheter finns rutiner och uppföljning som fungerar
och presenteras på intranätet.
Kommentar: Uppföljning av DRG-kodning i öppen vård ej möjlig
för de kliniker som använder Cosmic. Tertial 2, 2011 öppenvård
= 99 % (de kliniker som inte använde Cosmic), slutenvård
= 98 %. Diagnos- och åtgärdskodning är en prioriterad uppgift
på samtliga kliniker.
Mått/mål: Medarbetarsamtal
(Mål: Minst 90 % ska ha medarbetarsamtal)

81 %

78 %

82 %

66 %

63 %

67 %

Aktivitet enligt handlingsplan:
 Metodutbildning i medarbetarsamtal genomförs kontinuerligt.
 PA-funktionen säkerställer att kunskap för registrering finns
hos enhetscheferna.
 Utökad uppföljning per verksamhet.
Kommentar: Genomgång/utbildning av registrering har skett i
samband med löneöversynen. Varje PA-konsult går igenom andel
medarbetarsamtal på respektive klinik.
Mått/mål: Kompetensutvecklingsplan
(Mål: 60 % ska ha kompetensutvecklingsplan)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Riktad information och utbildning till chefer.
 Månatliga uppföljningar på verksamhetsnivå.
Kommentar: Information/utbildning har skett i klinikernas
ledningsgrupper. Uppföljning sker via Diver-rapport per klinik.
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Mått/mål: Personalhälsa
(Mål: Sjukfrånvaron ska minska med 5 % jämfört med 2010-års
utfall)
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3,7 %

3,7 %

3,8 %

64,4 %

64,4 %

64,6 %

Aktivitet enligt handlingsplan:
 Sjukvårdsområdet arrangerar speciella friskvårdsaktiviteter
(till exempel Mera puls).
Kommentar: Under hösten har det skett en ökning av
sjukfrånvaron, vilket gör att på helåret är sjukfrånvaron för 2011
något högre än 2010. Vidare analys av sjukfrånvaron kommer att
ske på förvaltningsnivå. Dialog förs med arbetsmiljöenheten för
att hitta åtgärder som kan leda till fortsatt minskning av
sjukfrånvaron, exempelvis specifika åtgärder för de som har
upprepad korttidsfrånvaro.
Mått/mål: Personalhälsa
(Mål: Frisknärvaron ska öka med 2 % jämfört med 2010-års
utfall)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Mall för medarbetarsamtal utvecklas och kompletteras med
frågor kring hälsa och livsstil.
Kommentar: Frisknärvaron har under senaste tertialet ökat
något, trots att sjukfrånvaron ökar under denna period.
Mått/mål: Få med ledningen i ”Säker vård alla gånger”
(Mål: Samtliga enheter, andelen verksamhetsledningar med
dokumenterad aktivitetsplan för Säker vård)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Patientsäkerhetsdialog. Uppföljning av respektive verksamhet
genomförs genom strukturerade intervjuer med verksamhetsoch vårdenhetschefer. Efter sammanställning planeras
lämpliga motiverande åtgärder.
Kommentar: Dialogen ligger till grund för
patientsäkerhetsberättelsen och förbättringsarbeten.
Mått/mål: Ledarutveckling
(Mål: Alla nytillträdda chefer ska introduceras i förbättringsarbetet)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Introduktionsprogram finns framtaget och kommer att
genomföras kontinuerligt.
 Aktiviteter i förbättringsarbete måste utarbetas, t.ex. i
samarbete med Qulturum.
Kommentar: Ett flertal förbättringsarbeten har startas upp inom
vår förvaltning, exempelvis schema- och bemanningsplanering
samt produktionsplanering. Introduktionsprogram för nya chefer
är nu implementerade och omfattar samtliga nyanställda chefer.
Vi nyttjar Qulturums ledarskapsutbildningar för att höja
kompetensen hos våra nya och befintliga chefer.

98 %

98 %

16(27)

2012-02-07

Mått/mål: Synergi
*(Mål: Nyttan av anmälan i Synergi)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Metoder för att integrera Patientens direktkanal i Synergi
utvecklas under året.
 Rutiner och metoder utvecklas för ett gemensamt lärande
inom sjukvårdsområdet.
Kommentar: Alla ärenden från Patientens direktkanal registreras
och följs upp via Synergi. Statistik redovisas på intranätet och
diskuteras på ledningsgruppsmöte. Under 2012 planeras att
ärenden med allvarliga händelser tas upp på ledningsgruppsmöten och med regelbundenhet. Genomgång av Synergi med
första linjens chefer. Chefsläkare och vårdsamordningschef har
via Synergi möjlighet att se allvarliga händelser samtidigt som de
registreras och ska vid behov kontakta avsedd klinik.
Mått/mål: Systematisk utveckling av arbetsmiljö, Dialogen
*(Mål: Samtliga verksamheter genomför åtgärder utifrån
framtagen handlingsplan)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Samtliga verksamheter kommunicerar resultat med
medarbetare.
 Utarbetar handlingsplan.
 Redovisar handlingsplan i respektive samverkansgrupp.
Kommentar: Under året har en rad olika förbättringsarbeten
pågått med utgångspunkt från Dialogen. Uppföljning av
handlingsplanerna är gjorda i respektive samverkansgrupp. Så
kallade minidialoger används i uppföljningsarbetet och ligger
sedan till grund för fortsatt utveckling Handlingsplan på
förvaltningsnivå är framtagen och följs upp i vårt
arbetsmiljöutskott.
*Förvaltningsspecifika mål (övriga mål enligt landstingsnivå)

LK11-0636
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5. Ekonomiskt perspektiv
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 7: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mått/Aktivitet
Mått/mål: Nettokostnad per verksamhetsområde
(Mål: Nettokostnaden per verksamhetsområde ska inte överstiga
budget)

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3
-37,0
mnkr

-72
mnkr

-96,4
mnkr

0,5 %

-2 %

-1,7 %

50 %

50 %

38 %

-765

-1 052

-1 546

Aktivitet enligt handlingsplan:
 Uppföljning av antal årsarbetare per basenhet sker månadsvis.
 Fortsatt läkemedelsuppföljning via ett strukturerat arbete
mellan läkemedelsgruppen och enheter med höga
läkemedelskostnader.
 Genomgång av schema/bemanning.
Kommentar: Underskottet finns i huvudsak inom den
specialiserade somatiska vården – se kommentar punkt 5.1
Mått/mål: Kostnad per DRG-poäng
(Mål: Ökningen ska inte överstiga vägt index)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Uppföljning av antal årsarbetare per basenhet sker månadsvis.
 Fortsatt läkemedelsuppföljning via ett strukturerat arbete
mellan läkemedelsgruppen och enheter med höga
läkemedelskostnader.
Kommentar: Produktivitetsförbättringen finns inom öppenvården.
Mått/mål: Antal kliniker med ekonomi i balans
*(Mål: Alla kliniker i balans)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Vidareutveckling av resursanalysen 2011.
 Effektiviseringskrav om 1 %.
 Anpassning till ny budgetram 2011.
Kommentar: Antalet kliniker med underskott har ökat under året
vilket till stor del är en följd av att resultatet totalt sett har
försämrats.
Mått/mål: Antal producerade DRG-poäng i sluten vård
(Mål: Uppnå budgeterad nivå)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Uppföljning av DRG-databas och månadsuppföljning på
verksamhetsnivå.
Kommentar: Produktionen har förskjutits mot öppen vård samt en
viss påverkan av Cosmicinförandet.

DRG-poäng DRG-poäng DRG-poäng
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Mått/mål: Antal producerade DRG-poäng i öppen vård
(Mål: Uppnå budgeterad nivå)
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+987
+2 804
+ 2 086
DRG-poäng DRG-poäng DRG-poäng

Aktivitet enligt handlingsplan:
 Uppföljning av DRG-databas och månadsuppföljning på
verksamhetsnivå.
Kommentar: Produktionen har ökat jämfört med såväl föregående
år som budget.
Mått/mål: DRG-poäng per 1 000 arbetade timmar
(Mål: Förbättrat jämfört med föregående år)

+0,04

+0,3

+0,16

100 %

100 %

100 %

Aktivitet enligt handlingsplan:
 Uppföljning per basenhet.
Kommentar: DRG-poäng per 1 000 arbetade timmar finns med i
klinikernas månadsrapporter. Planering, uppföljning och dialog
kring kapacitet utnyttjande ska utvecklas ytterligare.
Mått/mål: Uppföljning av dyra läkemedel
(Mål: Samtliga patienter på respektive klinik som behandlats med
de definierade läkemedlen ska följas upp)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Skapa enhetligt och säkert system för uppföljning av dyra
läkemedel tillsammans med läkemedelskommitté och
läkemedelsgruppen.
 Indata ska inkludera rätt angiven indikation och diagnos samt
redovisad uppföljning.
 Genomförande av läkemedelsplan samtliga verksamheter.
Kommentar: Alla har rapporterat och blivit godkända. Dock finns
det vissa synpunkter som ska vara åtgärdade innan nästa
rapportering 2012 för att få full ersättning. Synpunkterna riktas
mot onkologkliniken, medicinkliniken, barn- och ungdomskliniken, ortoped- och reumatologkliniken, operations- och
intensivvårdskliniken samt ögonkliniken.
Mått/mål: Läkemedelsdialog
*(Mål: En årlig läkemedelsdialog per klinik)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Skapa enhetligt och säkert system för uppföljning av
ekonomi och patientsäkerhet gällande läkemedel.
Kommentar: Läkemedelsgruppen har träffat flertalet av de
kliniker gruppen planerat att träffa under 2011. Kvar att träffa är
medicinkliniken samt psykiatriska kliniken.
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Mått/mål: Avtalstrohet
(Mål: 85 % av alla inköp)

91 %

89 %

85 %

Aktivitet enligt handlingsplan:
 Information till basenheterna om vikten av att använda sig av
upphandlade varor/tjänster.
 Särskild punkt på en av årets resultatuppföljningar med
respektive klinikledning (om möjligt med hjälp av underlag
via Diver).
Kommentar: En successiv försämring har skett under året och
utfallet kommer att analyseras och ytterligare fokus på frågan
krävs under 2012.
*Förvaltningsspecifika mål (övriga mål enligt landstingsnivå)

5.1 Resultatutveckling
Tabell 8: Ekonomisk översikt – exkl. förvaltningsinterna kostnader och intäkter
Intäkt/Kostnad
Patientintäkter (kgrp 30)

Utfall
Helår
2010

Utfall
Helår
2011

Förändring
Helår
2011-2010

38,7

39,1

0,4

Övriga intäkter (kgrp alla övr 3X)

288,1

294,7

6,6

Summa intäkter

326,8

333,8

7,0

-1 621,2

-1 652,4

-31,2

-3,9

-6,4

-2,5

Läkemedel inkl rabatter (konto
5611, 5613, 5694)

-301,9

-317,8

-15,9

Köpt vård (konto 5111)

-160,4

-192,5

-32,1

Övriga kostnader (övriga
kostnadskonto)

-873,4

-869,0

4,4

Summa kostnader

-2 960,8

-3 038,1

-77,3

Nettokostnad

-2 634,0

-2 704,3

-70,3

2 556,6

2 607,9

51,3

-77,4

-96,4

-19,0

Personalkostnader (kgrp 4X)
Hyrläkare (konto 5559)

Budget
Resultat

Det ekonomiska resultatet för 2011 uppgår till -96,4 mnkr, vilket är 19 mnkr
sämre än 2010. Förklaringen ligger i kraftigt ökade kostnader för den köpta
vården. Utan denna post hade resultatet förbättrats mellan 2010 och 2011. Även
kvalitetsersättningen medverkar till att försämra resultatet med cirka 5 mnkr
mellan åren.
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Resultatutveckling 2011 (mnkr) per tertial
Tertial 1

Tertial 2

Tertial 3

-37

-35

-24

-96

Rikssjukvård/köpt vård (inkl psyk)

-2,6

-16,1

-12,3

-31,0

Lab/rtg* (bodelning/prissättning)

-5,0

-5,0

-5,0

-15,0

Kvalitetsersättning

-5,1

-6,1

-4,1

-15,3

-21,4

-4,6

-11,5

-37,5

-2,9

-3,2

8,9

2,7

Resultat, mnkr

Summa

orsaker:

Personalkostnader och övriga
kostnader
Läkemedel inkl rabatter

*avvikelsen avser den del som enligt utredning kan hänföras till bodelning/prissättningsändringar
i samband med vårdval och att medicinsk diagnostik bildades. Avvikelsen totalt för lab och
röntgen uppgår till 33,7 mnkr.

Resultatet för tredje tertialet är bättre än de tidigare men förklaras till stor del av
tilläggsbudget för läkemedel.
Den stora obalansen inom köpt vård beror främst på kostnaderna för det som
kallas ”dyra patienter” – det är patienter som har en kostnad över 300 tkr.
Underskottet 2011 för denna grupp uppgår till 21 mnkr att jämföra med 2010 då
underskottet var 0,2 mnkr. Även kostnaderna för akut och valfri vård ökar stort
mellan åren. Kostnadsnivån varierar kraftig såväl mellan månader som mellan år
och är därför svår att förutspå och näst intill omöjlig att parerar med motsvarande
kostnadsminskning internt.
Sedan tidigare finns en kraftig obalans inom röntgen- och laboratoriekostnader
som totalt uppgår till 34 mnkr, cirka 15 mnkr bedöms vara en konsekvens av ny
prissättning i samband med vårdvalet samt bildande av ny förvaltning för
Medicinsk diagnostik som inte budgetreglerats. Budgetavvikelsen i övrigt är dels
en effekt av ökad produktion men även svårigheter att matcha budgeten vid till
exempel finansierade utökningar.
Resterande underskott på 37,5 mnkr finns inom personal men även övriga
kontogrupper (här ingår även den del av underskottet inom röntgen/lab som inte
hänförs till vårdval med mera). Inom många områden pågår aktiviteter för att
uppnå en ekonomi i balans där bland annat utvecklingen av antalet årsarbetare
tillsammans med andra åtgärder är en viktig faktor. Ökningen av antalet
årsarbetare har för första gången på många år stannat av och en fortsatt
restriktivitet kommer att gälla vid tillsättning av tjänster.
Antal årsarbetare har ökat under flera år och särskilt under 2010. Ökningen av
årsarbetare och personalkostnader har avtagit 2011 men ligger fortfarande för högt
i förhållande till budget. Av årets utökningsramar på cirka 20 mnkr har ny
verksamhet startat och bemannats utan att öka antalet årsarbetare totalt. Inom
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administrationen har en relativt stor minskning skett. Ett arbete med
schemaplanering har startats. Syftet är att matcha personalbehov och schema på
ett optimalt sätt och därmed möjliggöra en lägre bemanning.
Kostnaden för hyrläkare har ökat med 2,5 mnkr i förhållande till 2010. Hyrläkarna
finns främst inom psykiatrin.
Kostnaderna (inklusive rabatter för slutenvårdsläkemedel) har ökat med cirka 5 %
jämfört med föregående år. I jämförelse med erhållen budget redovisas ett
överskott motsvarande 2,7 mnkr. Överskottet beror på att utfallet för rabatterna
redovisar ett överskott på motsvarande 11,6 mnkr. Inför år 2011 räknades
läkemedelsbudgeten upp med 1 % samtidigt som Jönköpings sjukvårdsområde
fick budgetansvar över nya läkemedel på motsvarande 3,8 mnkr. I september
månad förstärktes läkemedelsbudgeten med cirka 9,8 mnkr. Störst kostnadsökning
redovisas hos medicinkliniken på motsvarande 7,5 mnkr, följt av barn- och
ungdomsmedicinska kliniken på cirka 3,4 mnkr samt psykiatriska kliniken med
cirka 3,3 mnkr.
Störst kostnadsökning (landstingsbelopp) öppenvårdsläkemedel mellan årem 2011 och 2010
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Psyk sjvo

Psyk sjvo

N06BA04
N05AX12
Metylfenidat Aripiprazol

Medicin sjvo Medicin sjvo Medicin sjvo
L04AD02
Takrolimus

L01XE03
Erlotinib

L04AX04
Lenalidomid

Psyk sjvo
N05AH04
Quetiapin

Medicin sjvo Medicin sjvo Medicin sjvo Medicin sjvo
L01XE08
Nilotinib

N03AX14
Y83BC00
Levetiracetam Infusionsset
till

B01AB10
Tinzaparin

Öppenvårdsläkemedel har ökat sina kostnader med cirka 6,3 mnkr samtidigt som
budgeten överskrids med 1,8 mnkr. Metylfenidat innehåller bland annat
läkemedlet Concerta. Apriprazol (Abilify), Takrolimus (Prograf), Erlotinib
(Tarceva), Lenalidomid (Revlimid), Quetiapin (Seroquel), Nilotinib (Tasigna),
Levetiracetam (Keppra), Tinzaparin (Innohep).
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Kostnaderna för rekvisitionsläkemedel har genererat ett överskott på 4,4 mnkr
jämfört mot budget. Utfall för rabatterna skapade ett överskott på motsvarande
11,6 mnkr. Kostnaden exklusive rabatter har ökat mellan år 2011 och 2010 med
cirka 13 mnkr, samtidigt som rabatterna ökade med cirka 3,5 mnkr. Trastuzumab
(Trastuzumab), Infliximab (Remicade), Rituximab (Rituximab), Natilizumab
(Tysabri), Pemetrexed (Pemetrexed), Imiglukeras (Cancidas).

Utökningsramar 2011
I det följande redovisas årets utökningar och resultat.
Hyperhidrosbehandling 0,2 mnkr
De nya medlen som hudkliniken fick genom omförhandling av regionavtalet har
används för att täcka en del av kostnaden för Botulinumtoxin-behandlingen av
svår lokaliserad hyperhidros. Verksamheten startade på hudkliniken i Jönköping i
liten skala redan under 2010 och i dagsläget är upptagningsområdet hela länet
avseende vuxna patienter. Barn skickas fortfarande till Uppsala. Det totala antalet
vuxna patienter som får behandlingen har ökat från 15 år 2010 till 39 år 2011.
Patienterna får standardiserat omhändertagande enligt enhetliga indikationer.
Reseavståndet för patienterna har minskat och kompetensen på hudkliniken har
ökat.
ICD-verksamhet (implanterbar defibrilator) 6,8 mnkr
Från och med 2011 görs nyinläggningar och dosbyten av ICD på Ryhov. Tidigare
gjordes detta i Linköping. Under 2011 har det genomförts 32 ICD-operationer,
24 stycken nyinläggningar och 8 stycken dosbyten. Mottagningen har haft cirka
100 ICD-kontroller.
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Dialysverksamhet 6,0 mnkr
Dialyspaviljongen har ökat möjligheten för våra patienter att själva sköta sin
dialysbehandling och själva välja dag och tidpunkt på dygnet för sin behandling.
Det har också gjort det möjligt för våra patienter att öka antalet
dialysbehandlingar per vecka från tidigare traditionellt 3 gånger per vecka till nu
5-6 gånger per vecka. Patienterna har blivit mer involverade i sin behandling och
tar ansvar för sin sjukdom och behandling. Två patienter sköter nu sin bloddialys
hemma. I genomsnitt görs 48 dialyser per vecka i dialyspaviljongen.
Onkologisk dagverksamhet 1,7 mnkr
I juni 2010 utökades antal dagvårdsplatser från 6 till 10 platser och under 2010
ökade behandlingarna med 30 %. År 2011 polikliniserades successivt
behandlingarna och från april 2011 mäts antal polikliniska nystarter. Från april till
årets slut är dessa 162 stycken. Tidigare blev dessa patienter inlagda.
Onkologi – förbättrad tillgänglighet strålning 1,7 mnkr
Resursförstärkningen är ett steg för den framtida investeringen med en tredje
accelerator. För att klara tillgängligheten fram till dess har tvåskift införts med
ökade öppettider.
Cancerrehabilitering 1,4 mnkr
Upphandling pågår med privata vårdgivare. Två patienter har remitterats i slutet
av 2011. När upphandlingen är klar kommer spridning av information ske till hela
länet. 300 tkr används för att finansiera rehabiliteringssamordnare.
Utökad koloskopiverksamhet 0,7 mnkr
Genom förändringar av vårdprogrammen har behovet av undersökningar med
koloskopi ökat. Det finns också bedömningar om en ökad incidens av colorectal
cancer. Under 2011 har nybesöken ökat med 70 stycken och återbesöken har ökat
med 50 stycken, det motsvarar en ökning med 40 % jämfört med 2010.
Vulvamottagning (sexologmottagning) 1,0 mnkr
I maj 2011 startade den länsövergripande mottagning för kvinnor med sexologiska
besvär orsakade av bland annat cancer. Teamet är tvärprofessionellt och består av
två barnmorskor med sexologisk utbildning, en gynekolog, en hudläkare och en
kurator. Vulvamottagningen har remisstvång och tar emot patienter från hela
länet. Mottagningens medarbetare är också rekryterade från hela länet.
Vulvamottagningen startade på allvar 2011-09-01 och man har år 2011 fått in 50
remisser och 36 patienter har besökt mottagningen. Dessa 36 patienter har
genererat 20 läkarbesök, 95 barnmorskebesök och 20 kuratorsbesök. Under år
2012 kommer ytterligare en kurator med KBT-kompetens att knytas till teamet.
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sömnapnémottagning 0,5 mnkr
I oktober 2011 omorganiserades sömnapévården och utökades med ytterligare
0,5 sjukskötersketjänst. Idag är såväl diagnostik som CPAP- behandling samlade
under samma tak på öron-, näs- och halskliniken. För patienternas del har
tillgängligheten förbättrats. Tidigare kunde patienterna vänta mellan 6 och 12
månader mellan remiss från primärvård till behandling inom specialistsjukvården.
Denna väntetid är nu under 4 månader. Enheten bedriver också vetenskapliga
projekt och samarbete med barnkliniken pågår när det gäller diagnostik och
behandling för barn med nattliga andningsstörningar.
Familjecentral i Tenhult 0,7 mnkr
Den första september 2011 etablerades en familjecentral i Tenhult.
Resursförstärkningen på 0,7 mnkr har täckt engångskostnader för
förbrukningsinventarier samt tillkommande lokal- och samordningskostnader.
Övrigt
Utöver ovanstående utökningar har det under 2011 skett satsningar inom bland
annat urologi och ortopedi för att förbättra tillgängligheten. Dessa satsningar är
delvis av engångskaraktär och återrapportering har skett i särskild ordning.
I december utökades budgeten med 4,1 mnkr för kompetensförsörjning ST-läkare. Planering pågår för att på bästa sätt säkra den framtida
läkarförsörjningen.
I december förstärktes även budgeten för allmän psykiatri med 1,2 mnkr för att
öka läkartätheten.
Budgeten har även utökats för barn med neuropsykiatriska tillstånd (1,5 mnkr).
Denna utökning är av teknisk karaktär då motsvarande finansiering tidigare
skedde via statsbidrag.
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5.2 Kvalitetsersättning
Tabell 9: Kvalitetsersättning
Kvalitetsersättning somatik, intäktskrav (belopp i mnkr):

Helår 2011

Resultat
(budgetutfall)

Vårdgaranti: första besöket inom specialiserad vård,
operation/åtgärd och undersökning

19,7

-11,9

Väntetid på akutmottagning

2,5

-2,0

Rätt klädd och basala hygienrutiner

2,5

0

Förebyggande bedömningar i samband med operation

2,5

-0,6

Tid för utskrift av epikris

2,5

0

Resultat från kvalitetsregister hjärtsjukvård

2,5

0

Riskbedömning av fall, nutrition och trycksår

2,5

0

Godkända DRG-koder i öppen och sluten vård

2,5

0

Rätt angiven indikation och diagnos samt redovisad uppföljning
av dyra läkemedel

2,5

0

Summa kvalitetsersättning

39,4

-14,5

Helår 2011

Resultat
(budgetutfall)

Vårdgaranti: första besöket inom specialiserad vård,
operation/åtgärd och undersökning

4,2

-0,5

Väntetid på akutmottagning

1,4

-0,2

Rätt klädd och basala hygienrutiner

1,4

0

Rätt angiven indikation och diagnos samt redovisad uppföljning
av dyra läkemedel

1,4

0

Summa kvalitetsersättning

8,3

-0,8

Kvalitetsersättning psykiatri, intäktskrav (belopp i mnkr):
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5.3 Åtgärdsplan
Arbetet med åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans fortsätter och det handlar
både om att öka effektiviteten och att anpassa produktionsvolymen. Kravet är att
vara i ekonomisk balans halvårsskiftet 2012. Hela ledningsgruppen är engagerad i
arbetet.
Tabell 10: Åtgärdsplan
Åtgärd / aktivitet
(belopp i mnkr)
Beräknat underskott 2012 vid framskridning av nuvarande
kostnadsläge

Ekonomiska Ekonomiska
effekter
effekter
Status
helår
2012
-110

-110

Köpt vård – ett område som i nuläget är svårt att påverka

30

30

Kompensation prisförändringar inom radiologi och
laboratoriemedicin

10

10

5

5

Bättre utfall kvalitetsersättning, successiv förbättring

15

7

Anställningsbegränsning, månadsvisa uppföljningar av
underskottskliniker, fokusområden. Successiv
kostnadsminskning 2012 med cirka 400 tkr varje månad vilket efter 12 månader ger 4,8 mnkr/månad.

50

25

Kvarvarande underskott mnkr

0

-33

Begränsad prisuppräkning radiologi och laboratoriemedicin
2012

Inför 2012 tar alla verksamheter ett gemensamt ansvar för den ekonomiska
obalansen. Det innebär att den beräknade obalansen efter vissa justeringar har
fördelats lika utifrån klinikernas storlek. Det leder till att alla kliniker i
inledningen på året har ett beräknat underskott för 2012. De kliniker som tidigare
har haft stora underskott får det lindrigare och de kliniker som har haft överskott
får nu initialt ett underskott. Utgångspunkten för detta är dels den jämförelse som
under hösten gjorts med andra länssjukhus avseende produktivitet. En del av
Länssjukhusets kliniker har under många år haft stora underskott, samtidigt som
flera av dem har en hög produktivitet jämfört med motsvarande verksamheter på
andra länssjukhus, till exempel kirurgkliniken. Psykiatri, barnhälsovård och
kvinnohälsovård omfattas enbart av det generella effektiviseringskravet på 0,5
procent.
Anställningsbegränsning
Anställningsbegränsning infördes från och med 2011-06-20 vilket innebär att
klinikerna inte självständigt får fatta beslut om anställningar. Prövning sker var
fjortonde dag och prövningen fortsätter 2012. Prövningen avgränsas till de
anställningar som är absolut nödvändiga ur ett patientsäkerhets- och
arbetsmiljöperspektiv. Vid prövningen ingår faktorer som hur utvecklingen av
faktiska årsarbetare har varit, vilken prognos klinken har framåt med mera.
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Verksamhetens åtgärder/handlingsplaner för god hushållning
Från och med 2012 blir åtgärdsplanerna en naturlig del i förvaltningens
ledningssystem – Guiden. Komplettering sker med en del som fokuserar på
avvikelser och åtgärder. På så sätt kommer ledningssystemet att omfatta
planering, uppföljning, avvikelser och åtgärder/handlingsplan. Uppföljning av
avvikelser och åtgärder sker kontinuerligt. Dels vid verksamhetsdialoger vår och
höst, dels vid ledningsgruppsmöten varje månad. Vid behov kommer ytterligare
uppföljning att genomföras.
Fokusområden
Ett antal fokusområden har identifierats av ledningsgruppen:
 Fokusera och prioritera kärnverksamhet
 Patientsäkerhet och patientinvolvering
 Ordnat införande, prioritering
 Utveckla gränsöverskridande processer
 Produktionsplanering
 Schema- och bemanningsplanering
 Översyn av resursplanering och benchmarking
 Kultur och kommunikation
I flera av dessa fokusområden pågår redan idag ett aktivt arbete. Genomförandet
koordineras i ledningsgruppen.
Stöd från landstingsledningen
Ett antal frågeställningar som har stor betydelse för förvaltningens ekonomi har
lyfts till landstingsledningen. Exempel på frågeställningar är finansiering av nya
dyra läkemedel där nu en ny modell är framtagen. Kvarstående frågor är kostnader
för medicinsk diagnostik och effekter vid bodelning, kostnadsansvar för köpt vård
samt behov av översyn av finansieringssystemet.
JÖNKÖPINGS SJUKVÅRDSOMRÅDE

Ann-Marie Schaffrath
sjukvårdsdirektör

Kristina Bertov
ekonomichef
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Landstinget i Jönköpings län
Landstingsdirektören

Verksamhetsberättelse 2011 Höglandets
sjukvårdsområde
1. Sammanfattning
Vi arbetar intensivt med att vår verksamhet ska uppnå God vård samtidigt som vi
anpassar oss till våra ekonomiska förutsättningar. Viktiga områden under året har
varit tillgänglig vård, att hitta bra arbetssätt som stödjer patientinvolvering på
olika sätt, att arbeta med riskanalyser och händelseanalyser för att få ett lärande
som i sin tur medför färre avvikelser samt att arbeta med läkemedelsgenomgångar
för att skapa gemensamma bilder av verksamhetens förskrivningar som i sin tur
blir underlag för olika förbättringsarbeten.
Höglandets Sjukvårdsområde arbetar kontinuerligt med att förbättra
tillgängligheten. Vi ska finnas för våra invånare när de behöver och i rätt tid.
Detta lyckas vi med på många sätt men vi har en del saker kvar att arbeta med och
vidareutveckla bland annat att minska variationen av kapacitet över årets månader.
För att lyckas krävs våra insatser hela tiden, att vi är kreativa och att vi tänker i
nya banor. Invånarnas behov står i fokus. Man ska självklart få den vård man
behöver när man behöver den. Extra insatser med mera arbete från våra
medarbetare eller andra resurser för att lösa tillgängligheten innebär ökade
kostnader även om vårt mål är att inte behöva utnyttja extraresurser utan klara
tillgängligheten bra ändå. Vi arbetar på våra enheter för att ha kontroll över hur
många av våra invånare som behöver vård (dvs. inflödet) för att kunna planera för
vilka resurser vi behöver för att få till mottagning och/eller undersökning och/
eller operation/åtgärd.
Ett annat sätt att sammanfatta årets arbetet är att vi försöker flytta fokus från
reaktivt agerande till proaktivt agerande; att se riskerna innan något sker istället
för efteråt.
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Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. För att säkerställa att vi möter våra
kunders behov och följer utvecklingen i omvärlden har vi bland annat genomfört
en endagsutbildning i Motiverande Samtal som samtliga läkare erbjudits deltaga i.
Vi har även genomfört en ALV-utbildning för chefer i samverkan med Qulturum.

2. Medborgar- och kundperspektivet
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mått/Aktivitet
1.11 Patientfokuserad
Mått/mål: Kundtillfredsställelse
Kontaktperson: Catrin Fernholm
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Vi ska fortsätta arbetet med att utveckla teamarbetet med
patientens fokus.
 Ny form för uppföljning av kundtillfredsställelse inom
områdena respekt, information och delaktighet ska
utarbetas för att få underlag till kontinuerligt
utvecklingsarbete.
 Kontinuerlig uppföljning av ärenden till patientens
direktkanal. Händelseanalyser ska genomföras av
ärenden där förbättringsarbete bör initieras.
 Samverkan med patientnämnden
 Öka patienternas medverkan i vården bland annat inom
de definierade områdena:
o Vägledning till personalen för stöd till patienten
och närstående när en vårdskada inträffat.
o Öka patientens kunskaper om några generella
risker inom vården och hur patienten själv kan
bidra för att stärka skyddsnäten.
o Vägledning för hur patienter kan medverka i en
riskanalys.
o Verktyg för kommunikation mellan
vårdpersonal och patient; SBAR i en utvecklad
form, mellan patient och personal.
o Metod för att leda och genomföra
förbättringsarbete där både patienter och
personal medverkar på lika villkor.
Förvaltningens målsättning är att under året arbeta fram en
gemensam strategi för områdena ovan.
Landstingets målsättning: Bland de fem bästa i nationell
patientenkät.

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3
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Kommentar:
Tertial 1:
Antalet klagomål ligger på samma nivå som tidigare år dock har
klagomål rörande bemötande blivit färre.
Vi har även börjat följa antalet ärenden till patientnämnden för
att på så sätt få en mer heltäckande bild.
Tertial 2: Antalet klagomål ligger på samma nivå som tidigare.
Glädjande har klagomålen på bemötande minskat.
Flera verksamheter arbetar med kundintervjuer för att i dialog
fånga upp förbättringsmöjligheter.
Tertial 3:
Antalet klagomål är i stort oförändrat, något fler har synpunkter
på bemötandet och färre på vård och behandling.
Mått/mål: Informerad befolkning
Kontaktperson: Kicki Ekbladh
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Information ska ges via kanaler såsom www.lj.se,
dagspress, och riktade medicinska föreläsningar i egen
regi eller tillsammans med patientföreningar.
Mediakontakterna ska vara aktiva och kontinuerliga.
 Förutsättningar inom hälso- och sjukvård ska framgå för
våra länsbor i 1177.se. Webbplatsen ger en samlad
tillgång av information och tjänster oavsett avsändare
eller nivå.
Målsättningen är att medborgarna ska känna till öppettider,
telefonnummer samt tjänster i 1177.se. För att skapa förståelse för
sjukvårdens möjligheter och prioriteringar ska allmänheten också
vara informerad om vårdens förutsättningar samt om hur vården
bedrivs.
Kommentar:
Tertial 2:
Aktivitetsplanen har följts med ett flertal planerade
pressinformationer, uppdateringar av webben samt föreläsningar
för allmänheten i sjukhusets aula.
Tertial 3:
Aktivitetsplanen har följts. Ett stort antal boende på Höglandet
besökte de olika föreläsningarna under ”Psykiatrins vecka”.
1.12 Vården är tillgänglig och ges i rimlig tid
Generellt gäller att flera enheter under året har infört cosmic. Trots väldigt gott
förberedelsearbete har detta på olika sätt påverkat resultatet för vår tillgänglighet. Inom flera
specialiteter har vi också haft brist på rätt kompetens samt att vi under året renoverat två
operationssalar vilket medfört brist på kapacitet. Under året har enheterna arbetat hårt för att
både upprätthålla men också skapa en ännu bättre tillgänglighet för våra patienter och en bra
arbetsmiljö för våra medarbetare.
Mått/mål: Telefontillgänglighet
Kontaktperson: Catrin Fernholm
Förvaltningens målsättning: 100% av samtalen besvaras.
Aktivitet enligt handlingsplan:
Utveckling av nya arbetsmetoder för god tillgänglighet i telefonen

75%
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med bland annat tekniskt stöd.
Kommentar:
Tertial 2:
I dagsläget har vi inte tillgång till korrekta data varför en
uppföljning inte går att genomföra.
Tertial 3:
Även under slutet av året har vi haft problem med åtkomst till
korrekt data.
Mått/mål: Besök inom specialiserad vård inom 30 dagar
Kontaktperson: Catrin Fernholm
Vi ska upprätthålla en tillgänglighet enligt vårdgarantin. Vid
problem ska adekvat kompetensstöd och rekryteringsstöd ges.
Fortsatt utvecklingsarbete inom definierade områden såsom till
exempel kallelserutiner, mina vårdkontakter, rätt vårdnivå (från
slutenvård till öppenvård samt mottagningar där annan
personalkategori än läkare har egna mottagningar),
schemaplanering, rondsystem, patientprocesser/flöden och
kapacitetsplanering. I sista hand kan externa vårdgivare/hyrläkare
anlitas efter godkännande av sjukvårdsdirektör.
Ersättningsgrundande kvalitetsvariabel: 80% ska få ett första
besök inom 60 dagar (per april, augusti, och december)
Landstingets målsättning: 90% inom 30 dagar (per april, augusti
och december)
Kommentar:
Tertial 1:
Några verksamheter har haft problem med vakanser, åtgärder för
att arbeta bort den eftersläpning som det genererat har planerats
och vissa har också påbörjats. Ytterligare tre verksamheter har
också gått in i Cosmic vilket medfört stora utbildningsinsatser,
med lägre produktivitet som följd.
Tertial 2:
Se ovan tertial 1. Vad gäller ett första besök inom 60 dagar har vi
nått målet 2 av tertialets 4 månader.
Tertial 3: Se ovan tertial 1. Vi har inte lyckats nå målet 70% för
nybesök inom 30 dagar. Här finns en storvariation mellan mott.
Vi har i snitt lyckats nå målet 80% för nybesök inom 60 dagar.
Medelvärdet är 84 procent min värde 72 procent och max värde
93 procent. I variationen över året ses den inbyggda variationen
som resultat av neddragen verksamhet under jul/nyår och
sommar, något som måste arbetas mer med under kommande år –
att minska variationen över året.
Mått/mål: Undersökning inom specialiserad vård inom 30
dagar
Kontaktperson: Catrin Fernholm
Vi ska upprätthålla en tillgänglighet enligt vårdgarantin. Vid
problem ska adekvat kompetensstöd och rekryteringsstöd ges.
Fortsatt utvecklingsarbete inom definierade områden såsom till
exempel kallelserutiner, mina vårdkontakter, rätt vårdnivå (från
slutenvård till öppenvård samt mottagningar där annan

86%

77%

87%

59%

62%

53%
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personalkategori än läkare har egna mottagningar),
schemaplanering, rondsystem, patientprocesser/flöden och
kapacitetsplanering. I sista hand kan externa vårdgivare/hyrläkare
anlitas efter godkännande av sjukvårdsdirektör.
Landstingets målsättning: 90% inom 30 dagar (per april, augusti
och december)
90%

61%

72%

81%

77%

73%

96%

91%

91%

Kommentarer:
Tertial 2:
9 patienter har ej erbjudits en undersökning inom specialiserad
vård inom 30 dagar. Augusti är enda månaden under året som vi
ej uppnår målet.
Tertial 3.
Vi har lyckats nå målet 70 procent för undersökningar inom 30
dagar i stort sett varje månad under året. Medelvärdet för året är
86 procent. Variationen har varit mellan 1 och 15 patienter som
ej erbjudits en undersökning inom 30 dagar.
Mått/mål: Operation/åtgärd inom 90 dagar
Kontaktperson: Catrin Fernholm
Vi ska upprätthålla en tillgänglighet enligt vårdgarantin. Vid
problem ska adekvat kompetensstöd och rekryteringsstöd ges.
Fortsatt utvecklingsarbete inom definierade områden såsom till
exempel kallelserutiner, mina vårdkontakter, rätt vårdnivå (från
slutenvård till öppenvård samt mottagningar där annan
personalkategori än läkare har egna mottagningar),
schemaplanering, rondsystem, patientprocesser/flöden och
kapacitetsplanering. I sista hand kan externa vårdgivare/hyrläkare
anlitas efter godkännande av sjukvårdsdirektör.
Ersättningsgrundande kvalitetsvariabel: 80% ska få en op/åtg
inom 60 dagar (per april, augusti och december)
Landstingets målsättning: 100 % inom 90 dagar (per april, augusti
och december)
Kommentar:
Tertial 1:
En strategigrupp för operationsprocessen har bildats. Gruppen
har bland annat i uppdrag att analysera behov av operationstid
och utifrån det planera för en optimal verksamhet.
Tertial 2:
Under sommaren har vi neddragen verksamhet samt att vi tom
vecka 37 har två operationssalar mindre vilket medför ytterligare
neddragen verksamhet.
Tertial 3:
Se tertial 2. Vi har inte lyckats nå målet med 80% för op/åtg inom
60 dagar. Medelvärdet är78 procent, min värde 73 procent och
maxvärde 85 procent Här kan man också se följsamhet
tillneddragen verksamhet under jul/nyår och sommar. Under
perioden har vi också haft problem med ventilationen i de
nyrenoverade salarna vilket medfört att vi tvingats stänga salarna
under ett antal extra dagar.
Mått/mål: Akutmottagning, fått hjälp och lämnat
mottagningen inom 4 timmar
Kontaktperson: Maria Christensson (somatik), Bo-Kenneth
Knutsson (psykiatri)
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Aktivitet enligt handlingsplan:
Förbättringsarbete ska fortsätta med bland annat rutiner för
samrådspatienter - patienter där det inte klart framgår vilken
kompetens som är bäst lämpad att vårda patienten, anställd
akutläkare med placering på akutkliniken (kir och ort) samt ändrat
arbetssätt på akuten (med).
Den psykiatriska akutmottagningen fortsätter sitt arbete med att
upprätthålla en god tillgänglighet bland annat genom att analysera
och initiera förbättringsarbeten kring ”mångbesökare”.
Landstingets målsättning: 90% inom 4 timmar (per april, augusti
och december)
Kommentar:
Tertial 1:
Somatik: Det påbörjade förändrade arbetssättet, som beskrivs
ovan, pågår. Den av förvaltningschefen tillskapade
Akutstrategigruppen fortsätter sitt arbete enligt uppdrag. Under
februari månad nåddes målet med 90 procent, de andra
månaderna har måluppfyllelsen varit 88 procent.
Psykiatri: Väntetid till psykiatriska akutmottagningen mäts i vårt
system PVS. Under tertial 1 2011 har vi haft 291 akutbesök varav
8 st fått vänta mera än 4 tim, 2,75%.
Tertial 2:
Somatik: Se tertial 1. Vi har under perioden inte visat ett resultat
lägre än 88 procent.
Psykiatri: Vi har haft 300 akutbesök varav 6st fått vänta mera än
4 tim, 2 procent. Måluppfyllelsen varit 98 procent
Tertial 3:
Somatik. Se tertial 1 och 2. Vi ligger väldigt nära målet på 90
procent men når det inte riktigt förutom under ett par månader.
Snittet är 88 procent. Min värde 87 procent och maxvärde 90
procent. Flera förbättringsarbeten pågår i samverkan mellan
akutklinik och berörda kliniker bland annat följande:
Infört teamarbete där sjuksköterska/läkare/ undersköterska
arbetar tillsammans samtidigt med patienten. Vi har flyttat
läkarexpeditionerna närmre och in i receptionerna för att få
närhet mellan ssk och läkare. För att ha bemanning då vi har
mest patienter har kir/ort AT-läkare ändrat sina arbetstider så att
en börjar 7.30 den andra börjar vid 11 och går till 19.00. De
arbetar också gränslöst. Vi har en ”akutläkare” på kir/ort mån –
to 7.30-16.30. På medicinsektorn har man förutom de AT läkare
som bemannar akutmottagningen, primärjouren inga andra
uppgifter än arbetet på akutmottagningen.
RETTS har införts som ett triagesystem för att få en snabb och
rätt prioritering av patienterna. I detta ingår att man redan från
första bedömning vet vilka prover mm som ska göras.
Psykiatri. Se tertial 1 och 2. Under 2011 har vi haft 905
akutbesök. Måluppfyllelsen har varit 97 procent.
Tertial 3 har vi haft 315 akutbesök, varav 6 st har fått vänta mer
än 4 timmar. Måluppfyllelsen har varit 96 procent.
När det gäller mångbesök har 29 personer sökt akuten 4
gånger eller mer . Av dessa har 13 stycken gjort 4 akutbesök.
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Mått/mål: Mina vårdkontakter
Kontaktperson: Catrin Fernholm/Anneli Uusitalo
E-tjänsten ”Mina vårdkontakter” ger patienten möjlighet att
komma i kontakt med vården när det passar patienten själv.
Målsättningen är att medborgarna ska se ”Mina vårdkontakter”
som en naturlig ingång till hälso- och sjukvården.
Arbeta för att även införa hälsofrämjande tjänster inom
livsstilsområdet.
Kommentarer:
Tertial 2:
En egenutvecklad ärendetyp i Mina vårdkontakter. Syftet är att
upptäcka personer som har måttlig till stor risk att inom 10 år
insjukna i typ2-diabetes.
Tertial 3:
Arbetet har fortsatt.

3. Process- och produktionsperspektiv
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mått/Aktivitet
2.11 Bra folkhälsoarbete
Mått/mål: Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisation
Kontaktperson: Christina Karlsson
Aktivitet enligt handlingsplan:
Som ett hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisation ska vi:
 kontinuerligt arbeta förebyggande genom att bland annat
lyfta vikten av att ha en hälsofrämjande livsstil
 tillämpa preventiva program angående: tobak, alkohol,
övervikt, fysisk aktivitet, stressrelaterade problem och
övrigt
 erbjuda stödsystem för systematisk uppföljning för:
tobak, alkohol, övervikt, fysisk aktivitet, stressrelaterade
problem och övrigt
 tillämpa metoder för att stimulera och tillvarata
patientens kraft och initiativ i arbetet för sin egen hälsa.
Till exempel genom att stärka patientens ställning i
vården samt öka förutsättningen för egenvård
 ge stöd till individer och grupper som lever med ökad
sårbarhet såsom till exempel annan kulturell/etnisk
bakgrund, social isolering, depression och att som
cancerpatient leva ett så normalt, smärtfritt och bra liv
som möjligt.

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3
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bedriva mätning av hälsorelaterad livskvalitet. Till
exempel genom att SF36 eller EQ5D används som
mätning av patientens självskattade hälsa och
hälsorelaterad livskvalitet som stöd för
verksamhetsutveckling
bedriva aktiv kunskapsförmedling. Till exempel genom
öppna föreläsningar till allmänheten
utveckla samverkansformer för folkhälsoarbete på lokal/regional nivå.

Kommentar:
Helår:
Vi haft en föreläsning mot allmänheten kring hälsa och
sjukdomsförebyggande insatser, vilket var mycket populärt och
gav stor kunskap. Vidare pågår studiecirkeln att leva med cancer
för att cancerpatienter ska kunna leva ett så normalt, smärtfritt
och bra liv som möjligt.
Mått/mål: Ohälsotalet
Kontaktperson: Christina Karlsson/Eva-Marie Sundqvist
Aktivitet enligt handlingsplan:
Processledaren för aktiv sjukskrivning och rehabiliteringsgarantin
fortsätter sitt arbete och ger stöd för utvecklingen av det arbete
som rehabiliteringssamordnarna utför.
Arbetet fortsätter enligt framtaget styrkort med fokus på ledning
och styrning, utvecklat teamarbete, medicinska underlag och
jämställdhet. De kliniker som har rehabiliteringssamordnare har
en koordinator från försäkringskassan enligt
samverkansöverenskommelse. Utveckling av samverkan pågår.
Kommentar:
Tertial 2:
Successivt införande av elektroniskt överförbara läkarintyg
pågår. Psykiatrin har startat.
Tertial 3: Alla enheter igång.
Processledaren tillsammans med verksamhetschefen från
psykiatrin ingår i beredningsgruppen för Finsam - samverkan
mellan landsting, kommuner och försäkringskassa/
arbetsförmedling på Höglandet.
Under 2011 utför REN försäkringsmedicinska utredningar åt
Försäkringskassan och landstingets egna enheter
Totalt: Försäkringskassan 171 st, egna enheter 65 st
Förvaltningens målsättning: 28,6 dagar
Preliminära ingångsvärden från september 2010: ohälsotal 33.
Varar kvinnor 39,8 och män 26,7.
Mars 2011: ohälsotal 31,7 varav kvinnor 38,3 och män 25,5
Landstingets målsättning: Femte lägsta ohälsotalet i landet. Nov
2011 6:e plats. (efter mars 2011 går det ej få siffror för
Höglandet).
Från och med april 2011 blir ohälsotal sjukpenningtal – ett nytt
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mått som följer sjukpenningens utveckling. November 2011
Höglandet: kvinnor 10,0, män 8,0. Just nu ses en ökning av
sjukpenningtalet i hela riket bl.a. på grund av omförsäkrade
(utförsäkrade kommer åter i försäkringen)

Mått/mål: Höftfrakturer per 1000 invånare 70 år och äldre
Kontaktpersoner: Catrin Fernholm
Aktivitet enligt handlingsplan:
Fortsatt fokus på bland annat vårdpreventionsarbetet för en
fortsatt minskning.
Analys och förbättringsarbete startas.
Landstingets målvärde: Minska antalet höftfrakturer per 1000 inv
>70 år med 10% vilket ger ett målvärde på 7,9
Kommentar:
Tertial 2:
Fallgrupp med deltagare från kommun, primärvård sjukhus
sammankallas för dialog, analys och uppstart av
förbättringsarbete i samverkan med folkhälsoavdelningen.
Tertial 3:
Många olika aktörer arbetar med aktiviteter för att minska antalet
höftfrakturer. Som exempel kan nämnas det förebyggande arbetet
i samband med vårdpreventionsarbetet. Vid Esthers strategidag
planerades för fortsatt arbete i samverkan.
Mått/mål: Hälsofrämjande förhållningssätt
Kontaktperson: Christina Karlsson
Aktivitet enligt handlingsplan:
Påbörja framtagandet av utbildningsmaterial för spridning av
hälsofrämjande förhållningssätt för all personal.
Genomföra en utbildning i motiverande samtal för läkare under 4
tillfällen.
Kommentar:
Helår:
En endagsutbildning i Motiverande samtal, som erbjudit samtliga
läkare har, genomförts under året. Utvärderingen efter
utbildningen visar på mycket nöjda deltagare. Vi har också
integrerat arbetet kring miljö och hälsofrämjande arbete genom
att ha gemensam utbildning kring ett sådant integrerat material
för våra miljöombud och våra hälsoinspiratörer.
Vi arbetar vidare med hälsofrämjande perspektiv och
förhållningssätt bla genom att ytterligare försöka förstärka
aktiviteterna vi genomför bland annat som en del i att vi ingår i
HFSnätverk och i olika grupper där.
Mått/mål: Kultur i vården
Kontaktperson: Catrin Fernholm
Aktiviteter:
Då forskning visar på hur viktig kultur i vården är för patienters
välbefinnande ska arbetet fortsätta med att sprida information och
implementera verktyg inom detta område.
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2.12 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Mått/mål: Modellområde för barns psykiska hälsa
Kontaktperson: Catrin Fernholm
Aktivitet enligt handlingsplan:
Landstinget i Jönköpings län ingår tillsammans med kommunerna
i Jönköping och Eksjö i ett av SKL initierat projekt med
målsättning att främja den psykiska hälsan hos barn och
ungdomar genom förebyggande arbete. Syftet är att barns och
ungdomars psykiska hälsa ska mötas med en helhet och att
praktiskt fungerande modeller för arbets- och samverkansmetoder
tas fram. Projektet omfattar barn 0-18 år och löper 2009-2011.
Kartläggning och handlingsplan är framtagen och arbetet
fortsätter inom fyra strategiska förbättringsområden: samverkan,
hälsofrämjande/förebyggande, stöd, vård och behandling samt
föräldrasamverkan/föräldrastöd. Aktiviteter enligt
handlingsplanen pågår bland annat utreds frågan om ”Ansvar för
första linjens barn- och ungdomspsykiatri”.
Tertial 3
SKL’s projekt avslutas 111231 och går in i en ny fas där vi ansökt
om deltagande. Arbetet med att utreda och ta fram ett förslag
kring hur ”Ansvar för första linjens barn- och ungdomspsykiatri”
kan se ut på Höglandet fortgår.
Mått/mål: Tid för utskrift av epikris
Kontaktperson: Catrin Fernholm
Målsättningen är att samtliga dikterade epikriser ska vara
utskrivna inom 7 dagar.
Mätmetod: Dikteringssystemet Majken
Landstingets målvärde: 90% inom 7 dagar

iu

Kommentar:
Tertial 1:
Kan inte följa måluppfyllelsen på förvaltningsnivå längre då de
flesta verksamheterna har gått in i Cosmic.
Tertial 2:
Se tertial 1
Tertial 3:
Se tertial 1. Kontinuerligt förbättringsarbete pågår för att
upprätthålla en god tillgänglighet till alla typer av anteckningar.
Mått/mål: Andel patienter med stroke som vårdats på
strokeenhet
Kontaktperson: Inger Ahlström/Jonna Ziegler
Målsättningen är att vi ska följa de nationella riktlinjerna för
strokesjukvård.
Mätmetod: Nationella strokeregistret, Riks-Stroke
Landstingets målsättning: 100%

83%

84%

84%
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Kommentar:
Tertial 1:
Arbetar med kvalitetshöjning inom COSMIC för en säkrare
statistik.
Måluppfyllelsen har varit i snitt 83 % under perioden januariapril när det gäller patienter på strokeenhet
Vi arbetar för en strokeprocess, patienten direkt, detta arbete har
påbörjats tillsammans av medicinkliniken, geriatriska rehab,
akuten , ambulansen och röntgen.
För att uppnå nationella riktlinjer inom strokesjukvård så är
processen påbörjad för att kvalitetssäkra utifrån FAKTA
dokument och påbörjat arbete med en gemensam strokeenhet och
ovanstående.
Tertial 2:
Fortsatt arbete med den nya strokeenheten. En arbetsgrupp som
startat och arbetar utifrån Rädda hjärnan projektet modell
Västra Götaland.
Vilket kommer att innebära mindre ledtider och snabbare
omhändertagande, där ambulans, akut, rtg, medicin och geriatrik
arbetar före ett optimalt och snabbt handläggande.
Tertial 3
Fortsatt arbete och omvärldsbevakning för att kunna optimera.
Vi har arbetat med strokeprocessen och den nya avdelningen
under året, sett över processerna vilket gör att ökningen av
patienter som kommer direkt är förbättrad och kommer att höjas
efter maj 2012.
En översyn och mer stringens till nationella riktlinjer pågår i flera
delar i samverkan med akutsjukvård, primärvård och i samverkan
med arbetsgrupp inom prioriterat område i Seniordialogen där
deltagare från hela länet finns med. Även samverkan med
rehabmedicin, patientföreningar och apotekare är påpörjad!
Detta är även ett område där MPG Geriatrik haft ett arbeta samt
FAKTA gruppen där både geriatrik och medicinklinikerna
tillsammans i länets stroke grupp arbetar vidare för att förbättra
resultaten ytterligare. Beredskap för att möta fler patienter utifrån
den nationella kampanjen optimerades!
Mått/mål: Sammanvägt mått av tre olika mätvärden vid
hjärtinfarktvård
Kontaktperson: Jonna Ziegler
Målsättningen är att vi ska följa de nationella riktlinjerna för
hjärtsjukvård.
Mätmetod: Riks-HIA
Landstingets målvärde: 85%
Tertial 3:
Djupdykning i processen kommer att ske för se varför målet inte
nås.
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Mått/mål: Kliniska resultat och Kvalitetsregister
Kontaktperson: Catrin Fernholm
Aktivitet enligt handlingsplan:
Arbeta för att vara med i alla relevanta kvalitetsregister samt
andra relevanta uppföljningar för att på så sätt öka
kvalitetssäkringen i vården och kunna bredda utvecklingen av
vården lokalt.
Vi ska arbeta med de medicinska indikatorerna i öppna
jämförelser där vi har dåligt resultat på sjukhusnivå samt
kvalitetssäkring av vilka uppgifter som rapporteras in.
Kommentar:
Tertial 1:
Inventering av deltagande i nationella kvalitetsregister samt
regionala/lokala kvalitetsregister har påbörjats.
Tertial 2:
Inventering utförd.
Tertial 3:Vi är med i adekvata kvalitetsregister. Resp verksamhet
har i uppdrag att beskriva åtgärder vid ev. avvikelser
Mått/mål: Läkemedelsanvändning
Kontaktperson: Sören Hansen
Aktivitet enligt handlingsplan:
Utveckla arbetet med läkemedelsfrågor genom att systematisera
arbetet och involvera ledningsgruppen.
Läkemedelsdialoger ska genomföras med basenheterna för att öka
kompetens och förståelse.
Läkemedelservice ska fortsätta utvecklas enligt planen
Arbeta för att TLV’s (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket)
beslut/omprövningar får genomslag i verksamheten
Läkemedelsgruppen fortsätter också sitt förvaltningsövergripande
arbete som beskrivs i ett separat styrkort.
Kommentar:
Tertial 1:
Läkemedelsgruppen har deltagit i två ledningsgruppsmöten och
där redovisat utvecklingen och aktuella problem. Planerar att
delta minst ett möte per termin eller mer vid behov.
Läkemedelsdialoger har hållits med 7 av 11 klinkledningar,
övriga är inplanerade under vårterminen 2011. En
utvärdering/enkät görs när samtliga dialoger är genomförda.
Målsättningen är en dialog per klinik per termin.
Tertial 2:
Läkemedelsgruppen har deltagit i två ledningsgruppsmöten och
där redovisat utvecklingen och aktuella problem. Ett planerat
möte på Billingehus uppsköts av ledningen, ett dialogmöte
inplanerats med förvaltningschefen 12 sept 2011. Planerar
fortsatt att delta minst ett möte per termin eller mer vid behov.
Läkemedelsdialoger har hållits med 11 av 11 klinkledningar. Nu
omgång hösten 2011 planeras. En utvärdering/enkät är
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genomförd, resultatet blev positivt.
Läkemedelsservice utvecklas enligt planen i avtalet (15 av 15
enheter i avtalet klara på Höglandssjukhuset)
TLV och Landstinget i Jönköpings län utvecklar tillsammans en
modell för implementering av deras beslut i verksamheten.
Verktyget kan testas inom kort i praktiken. Viss aktivitet pågår
centralt.
Läkemedelsgruppen fortsätter sitt arbeta med att beskriva
utveckling och resultat i gruppens eget styrkort
Tertial 3:
Möten har hållits med förvaltningschefen och ledningsgruppen
12/9, 11/10 och 22/11för att stämma av frågorna.
Alla kliniker har under året haft läkemedelsdialog 2 ggr utom
akuten, ÖNH och kirurgen (alla inplanerade nu).

Förutom ovanstående har gruppen forstsatt sitt arbete med:
Andel patienter med aktuell utskriven läkemedelslista ska öka
med 100%
Antal rapporterade läkemedelsbiverkningar i ”synergi” ska öka
med minst 100%.
Minskning av ”miljövidriga” läkemedel (inkl felodipin) ska
minska med 5% (DDD) jämfört med 2010.
AT-utbildningar arrangerade av kliniska apotekare ska ha 100%
deltagande av AT-läkare.
Kommentar:
Tertial 1:
Arbetet med utskriven läkemedelslista pågår men det tar tid innan
man når ut till alla kliniker i frågan. Vi går även via patienter och
anhöriga t ex genom kampanjen ”Håll koll på dina läkemedel”.
En ny upplaga av det lilla kortet görs just nu, 25000 har redan
distribuerats i länet .
Arbetet med registrering av biverkningar i Synergi ligger nere. Ett
alternativt rapporteringssätt i Cosmic undersökas.
Rapporteringen från Höglandet (och länet) är alldeles för låg och
har minskat 28% från förre året .
Miljö- läkemedelsmålen har totalt minskat med 4,3 % (DDD),
inklusive eget mått för felodipin. Genom att varje
utbildningstillfälle ges 2 ggr har fler AT-läkare möjlighet att
delta. Enkätsvar ger positiv feedback.
Tertial 2:
Arbetet med utskriven läkemedelslista pågår och resultatet går åt
rätt håll. Vi vet att Vårdcentraler på Höglandet förbättrat s från
33% till 49% men några mätningar har inte ännu gjorts på
klinikerna men journalgranskningar har gjorts under ”säker
vård” det visar att det finns mycket mer att uppnå.. Vi går även

-2%
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via patienter och anhöriga t ex genom kampanjen ”Håll koll på
dina läkemedel”. En ny kampanj med materialet planeras (i
landstinget).
Arbetet med registrering av biverkningar i Synergi ligger nere. Ett
möte i frågan planeras igen, företaget som levererar ”Synergi”
har köpts upp vilket försenat frågan. Ett alternativt
rapporteringssätt i Cosmic undersökas fortfarande.
Miljö-läkemedelsmålen har totalt minskat med cirka 4 % (DDD
totalt), Felodipin har minskat med 9%. Den helt nyligen av
regeringen beslutade nationella läkemedelsstrategin sätter
frågetecken vid kunskapsläget angående de specifika läkemedels
miljöfarlighet, detta gör möjligen att vi får överväga deras
fortsatta värde. Däremot fokuseras det på kassation och
produktion.
At-läkarlunch info:
Genom att varje utbildningstillfälle ges 2 ggr har fler (70%) ATläkare möjlighet att delta.
Tertial 3:
Utskriven läkemedelslista mäts i primärvården. Dåliga resultat
även där. Föreslås mätt i sjukhusvård också (Ledningskraft).
Synergimodulen för läkemedelsbiverkningar kommer troligtvis
inte på plats pga att Läkemedelverket beslutat om central
registrering.
At-utbildningar beskrivs av AT-läkare som positiv, men
uppslutningen inte optimal (trots att man anmäler sig).
Studierektorn föreslås ta i det.
Mått/mål: Kvalitativ uppföljning av vård till multisjuka äldre
Kontaktperson: Catrin Fernholm
Aktivitet enligt handlingsplan:
Med utgångspunkt i en metod för kvalitativ uppföljning av vården
till multisjuka äldre pågår ett utvecklingsarbete initierat av SKL
där metoden ska prövas och utvecklas för kartläggning och lokalt
förbättringsarbete. 10 landsting och ett femtiotal kommuner ingår
i projektet däribland Höglandets sjukvårdsområde tillsammans
med primärvård och kommuner i Eksjö, Sävsjö och Tranås.
Målsättningen är att öka kunskapen om hur samverkan och
vårdprocesser runt den multisjuka patienten kan effektiviseras.
Kommentar:
Tertial 1:
I en nationell databas har material från intervjuer med patienter
och närstående, läkemedelsgenomgångar, register- och
journalgranskningar från 264 patienter samlats. En första
information om resultatet på nationell nivå gavs vid en nationell
konferens den 15 mars. Bearbetning och analys av det lokala
materialet pågår i samarbete med FoUrum och Qulturum. En
lokal rapport förväntas vara klar till sommaren.
Tertial 2:
Rapport ej klar.
Tertial 3:
Påbörjat arbete på Esthers strategidag och åtgärdsplan för sköra
Esthrar finns med i Esthers handlingsplan 2012. För det fortsatta
arbetet behöver vi hitta en lösning på hur vi identifierar den
sköra Esther i Cosmic. Arbete pågår länsövergripande.
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Mått/mål: Familjecentraler
Kontaktperson: Christina Karlsson
Aktivitet enligt handlingsplan:
Den femte familjecentralen på Höglandet har i början av året
öppnat i Tranås med invigning i mars.
I Aneby hyr kvinnohälsovården och barnhälsovården lokaler på
vårdcentralen medan diskussioner med Aneby kommun pågår för
etablering av en familjecentral. Därmed kommer målsättningen
med en familjecentral per kommun att uppnås. Denna
familjecentral kan om Aneby kommun fattar tillbörliga beslut vara
i drift tidigast januari 2013.
Mått/mål: ESTHER nätverk
Kontaktperson: Catrin Fernholm och Nicoline Wackerberg
Vårdsamverkan kring Esther på Höglandet omfattar patienter
oberoende av ålder och diagnos. Separat handlingsplan för Esthers
nätverk finns. Viktiga områden som prioriteras är rehabilitering,
vårdplanering, delaktighet, kontinuitet, utvecklings- och
förbättringsarbete, samverkan inom länet, demens,
coachutbildning samt annan kompetensutveckling. Omfattningen
är delvis beroende av tillgång på stimulansbidrag. Den största
utmaningen är att få samtliga aktörer delaktiga i samverkan kring
Esther i samband med förändrade förutsättningar bland annat
vårdvalet inom landstinget samt ytterligare aktörer inom
hemtjänsten.
Det kommunala betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter
följs och kommuniceras inom nätverket månadsvis.
Kommentarer:
Tertial 1:
Kommunernas kostnader för betalningsansvaret till och med
april var 172.000 kronor för 44 dagar. Av dessa utgjorde en
enskild patient inom den psykiatriska vården 16 dagar och
patienter från Ydre kommun sju dagar.
Oro finns vad gäller ekonomin från och med 2012 då nuvarande
stimulansbidrag upphör.
Tertial 2:
Kommunernas kostnader för betalningsansvaret till och med
augusti var 239.000 kronor för 61 dagar.
Coach utbildning steg 1 genomförs, klart okt. Denna gång många
deltagare av Nässjö kommun, Coachinternat med steg 2 klart.
Workshops kring demens pågår. Syfte: all personal på Höglandet
ska ha grundläggande kunskaper inom demens via bl a distans utb
Demena ABC. VPL team pågår.
Resultat kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre är klart och
visar på brister i samordning, läkemedel och uppföljning av
åtgärder/ behandling.
Tertial3:
Handlingsplan för 2012 framtagen på Esthers strategidag och
godkänd av Andergruppen. Fokus på sköra Esthrar,
seniorcentralen Tranås, Demens och coacher. Privata
vårdtagare finns representerad i ledningsgruppen se
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www.lj.se/esther
Kommunernas kostnader för betalningsansvaret 2011 var284tkr
för 72 dgr vilket är betydligt mindre än de sista 5 åren.
2.13 Säker hälso- och sjukvård
Mått/mål: Patientsäkerhet – antal skador per 1000 vårddagar
Kontaktperson: Karsten Offenbartl och Inger Hansen
Aktivitet enligt handlingsplan:
Flera basenheter planerar för genomförande av GTT-analyser
utifrån olika problemställningar.
GTT-analyser av 20 slumpvis utvalda journaler ska genomföras
varje månad.
Landstingets målsättning är att minska skadeantalet med 10
procent.
Patientskador per 1000 vårddagar
2009 (6 mån)
22.0
2011
17.5
2012 tom tertial 2
17.3

Mått/mål: Vårdhygien, basala hygienrutiner och rätt klädd
Kontaktperson: Inger Hansen
Aktivitet enligt handlingsplan:
Riktlinjer för hygien och kläder ska följas.
Att genomföra hygienmätningen varje månad är obligatorisk.
Landstingets målsättning: 100%
Resultat:
Basala hygienrutiner
Rätt klädd

89%
98%

89%
100%

86%
99%

94%

96%

94%

92%

89 %

89 %

Mått/mål: Vårdprevention
Kontaktperson: Jan Sverker
Aktivitet enligt handlingsplan:
Vårdprevention syftar till att skapa ett systematiskt och
strukturerat förebyggande arbetssätt som garanterar en säker och
lika vård till alla patienter i länet. Målet är att ingen skada som går
att undvika ska uppstå under vårdtiden. Utvecklingsarbete för att
stärka angreppssätten vad gäller fall, undernäring, och trycksår
ska utföras.
Av de patienter som bedöms vara inom risk ska åtgärder enligt
vårdprogram sättas in.
Förvaltningens målsättning: 95% åtgärdade av de med risk.
Mätmetod: Senior Alert
Förvaltningens målsättning : Riskbedömning i de tre områdena
med minst 80 %
Landstingets målsättning: Riskbedömning i de tre områdena med
minst 80 %
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92%
Kommentar:
Tertial 1:
92% riskbedöms. 94% av de med risk får åtgärder. Djupdykning i
processen kommer att ske för se varför målet inte nås när det
gäller åtgärder.
Tertial 2:
89% riskbedöms. 96% av dem med risk får åtgärder. Både
Förvaltningens och Landstingets mål uppnås.
Tertial 3:
89% riskbedöms. 94% av de med risk får åtgärder. Ny
djupdykning i processen kommer att ske för se varför målet inte
nås när det gäller åtgärder.
2.21 Miljöarbetet ska vara en naturlig integrerad del av verksamheten
Mått/mål: Uppnå miljömålen inom prioriterade områden
enligt gällande miljöprogram 2009-2012
Kontaktperson: Kristina Skeppås
Aktivitet enligt handlingsplan:
Med utgångspunkt från landstingets miljöprogram 2009-2012 har
en separat handlingsplan arbetats fram för definierade områden.
För resultat se punkt 3.3 nedan.

89 %

89 %
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3.1 Verksamhetsstatistik
Tabell 3: Verksamhetsstatistik
Sammandrag av
statistikbilagor

Utfall
Helår
2009

Utfall
Helår
2010

Utfall
Helår
2011

Budgetavvikelse
Helår
2011

Förändring
helår
2011-2010

Specialiserad
somatisk vård
Sluten vård
Antal vårdplatser (per
31/12)

246

250

248

0

-2

Vårdtid

71 028

71 069

70 785

85

-284

Antal vårdtillfällen

15 234

15 228

15 536

386

308

Summa DRG-poäng

15 208

15 205

15 163

-197

-42

Genomsnittlig DRG
vikt/vårdtillfälle

1,00

1,00

0,98

-

-0,02

Beläggningsgrad,
procent*

87 %

87 %

84 %

-

-3 %

Medelvårdtid, dagar

4,7

4,7

4,6

-

-0,1

Antal operationer i
sluten vård

4 462

4 532

Ingen
uppgift

Pga

Cosmic

Antal läkarbesök**

77 590

76 661

77 750

-950

1 089

Varav antal operationer
i öppen vård

4 058

3 773

3 657

-293

-116

Antal besök annan
personalkategori

53 978

55 222

51 412

-4 288

-3810

7 564,85

7 608,56

8 035,63

366

427,07

30

30

30

30

0

Vårdtid

9694

9525

10040

1200

515

Antal vårdtillfällen

544

494

553

63

59

Summa DRG-poäng

308

1069

952

-148

-117

Genomsnittlig DRG
vikt/vårdtillfälle

0,57

1,8

1,7

Öppen vård (exkl
BUMM, lymf,dietist)
Mottagningsverksamhet

Summa DRG poäng i
öppen vård (läkarbesök
och annan
yrkeskategori)
Specialiserad
psykiatrisk vård
Sluten vård
Antal vårdplatser (per
31/12)

-0,1
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Helår
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Medelvårdtid, dagar

Utfall
Helår
2010
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Utfall
Helår
2011

Budgetavvikelse
Helår
2011

Förändring
helår
2011-2010

17,82

19,0

18,16

-0,8

Antal läkarbesök

6066

6188

6207

107

19

Antal besök annan
personalkategori

23996

22164

23227

2227

1063

Summa DRG poäng i
öppen vård (läkarbesök
och annan
yrkeskategori)

1274

1148

1303

203

155

Antal läkarbesök

7 736

7 840

8 636

796

Antal besök annan
personalkategori

48 958

47 701

52 781

5 080

Öppenvård
Mottagningsverksamhet

Primärvård

*Beräknat på
disponibla vårdplatser

Specialiserad somatisk slutenvård
Tertial 1: Antalet fastställda vårdplatser har minskat med två under perioden. Det
är Kvinnokliniken som minskat ner på antalet platser för att istället kunna öka upp
mottagningsverksamheten. Antal vårdtillfällen har ökat rejält mot 2010,
framförallt på Kvinnokliniken som ökat med 16%, men även Medicinkliniken och
Kirurgkliniken har stor ökning. Beläggningsgraden har gått ner med 1% i snitt på
förvaltningen men framförallt Medicinkliniken och Geriatriska
Rehabiliteringskliniken har mycket höga beläggningssiffror.
Tertial 2: Antal vårdtillfällen har ökat mot 2010 medan vårdtiden har gått ner.
Medelvårdtiden har alltså minskat, huvudsakligen på Geriatriska
Rehabiliteringskliniken där man driver ett projekt för att minska vårdtiden.
Beläggningsgraden har gått ner med 0,5% i snitt på förvaltningen men framförallt
Medicinkliniken har fortfarande mycket höga beläggningssiffror.
Tertial 3: Antal vårdtillfällen har ökat mot 2010. Vårdtiden har gått ner, framför
allt på Geriatriska Rehabiliteringskliniken där medelvårdtiden också kortats ner
rejält, från 19,4 till 17,8. Exkluderat Geriatriska Rehabiliteringskliniken har
vårdtiden ökat med 833 vårddygn. Beläggningsgraden har minskat med 2,2
procentenheter, vilket också framför allt hör samman med Geriatrikens kortade
vårdtider.
Specialiserad somatisk öppenvård
Tertial 1:Antalet läkarbesök har minskat kraftigt mot föregående år inom
specialiserad somatisk vård. Det är framförallt Ögonkliniken som minskat,
beroende på färre läkare i tjänst samt att mycket tid lagts på Cosmicutbildningar
under våren. Antal besök annan personalkategori har minskat på grund av att
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bassängbesök på Geriatriska Rehabiliteringskliniken numera räknas som
Primärvård. Dessa står för mer än hela minskningen så för övrigt har besök i den
kategorin ökat.
Antalet besök på barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna har varit
väsentligt färre i år, såväl läkarbesök som sjuksköterskebesök. Det beror dels på
färre läkare i tjänst och dels på att mottagningens uppdrag har förändrats mot
föregående år då man tidigare hade samtliga barn upp till 18 år men nu endast
barn upp till 1 år.
Tertial 2:Efter andra tertialet har antalet läkarbesök ökat jämfört med föregående
år. Ögonkliniken har fortfarande betydligt lägre antal läkarbesök men de flesta
övriga kliniker har markant ökat antalet läkarbesök mot 2010. Besök hos annan
personalkategori har minskat rejält beroende att bassängbesöken numera räknas
som Primärvård. Förutom bassängbesöken har besöken hos övrig personalkategori
ökat mot 2010. Besöken på barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna
fortsätter minska av samma orsaker som i tertial 1.
Tertial 3:Antal läkarbesök var 1089 fler 2011 jämfört med 2010. Smärtenheten
har haft dubbla mottagningar vilket har ökat antalet läkarbesök. Geriatriska
Rehabiliteringskliniken har sedan slutet på 2010 även ett Palliativt team vilket
ökar antalet läkarbesök där. Inom Medicinkliniken har det varit ett ökat tryck på
flera av mottagningarna. Ögonkliniken och Kvinnokliniken har minskat antal
läkarbesök beroende på läkarbrist. Besök hos annan personalkategori har fortsatt
minska rejält beroende att bassängbesöken numera räknas som Primärvård.
Förutom bassängbesöken har besöken hos övrig personalkategori ökat mot 2010.
Besöken på barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna fortsätter minska av
samma orsaker som i tertial 1.

Medicinsk service
Tertial 1:Antalet operationer har minskat med 202 stycken (7%) mot föregående
år. Minskningen är generell på i princip samtliga kliniker. Det är bara Ögon som
ökat antalet operationer mot 2010. Ambulanstransporterna har ökat kraftigt mot
föregående år.
Tertial 2: Antalet operationer har minskat med 154 stycken mot 2010. Hela
minskningen ligger på Dagkirurgin. Ambulanstransporterna fortsätter öka rejält
och en intern utredning för att analysera orsakerna till detta pågår.
Tertial 3: På grund av problem i Cosmic har ingen tillförlitlig statistik över antalet
operationer i slutenvård kunnat tas fram.
Psykiatrisk slutenvård
Tertial 1:Antalet vårdtillfällen har ökat något mot föregående år medan
medelvårdtiden har minskat. Beläggningsgraden har varit i snitt 88% under
tertialet men ökat de senaste månaderna.
Tertial 2: Antalet vårdtillfällen och vårdtid för den psykiatriska slutenvården
fortsätter att öka. Beläggningsgraden har ökat med 6% till 91%. Vårdtyngden har
dock varit något lägre än föregående år.
Tertial 3: Antalet vårdtillfällen och vårdtiden har ökat under hela 2011 och
beläggningsgraden för helåret låg på 92%. Vårdtyngden har dock minskat något
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och så även medelvårdtiden. Den kortade medelvårdtiden har inte medfört ökat
antal återinläggningar.
Psykiatrisk öppenvård
Tertial 1:Antalet läkarbesök har minskat kraftigt beroende på färre antal läkare.
Antal besök hos annan personalkategori har däremot ökat under perioden.
Tertial 2: Antalet läkarbesök är fortfarande lägre än 2010 men under andra
tertialet har man hämtat hem något i antal besök. Orsaken till att färre besök än
beräknat görs, är brist på läkare. Inom annan personalkategori har bemanningen
förbättrats vilket också medför att man kan göra fler besök än tidigare.
Tertial 3: Under tredje tertialet ökade antalet läkarbesök kraftigt vilket gör att
antalet läkarbesök på helåret blev högre än 2010. Det är fortfarande stort brist på
läare inom psykiatrin men besöken har genomförts av hyrläkare. Inom annan
personalkategori har gjorts betydligt fler besök än 2010.

Primärvård
Tertial 1:Antal läkarbesök inom primärvård har ökat under året. Barn- och
kvinnohälsovården har tagit över verksamheten i Aneby sedan 1 januari 2011.
Sedan 1 januari 2011 redovisas bassängbesök remitterade av primärvården av
respektive sjukvårdsområde och ingår i ”Antal besök annan personalkategori”
vilket är förklaringen till att dessa ökat kraftigt.
Tertial 2:Antal läkarbesök och besök övrig personalkategori fortsätter öka
beroende på samma faktorer som tertial 1.
Tertial 3: Antal läkarbesök och besök övrig personalkategori fortsätter öka
beroende på samma faktorer som tertial 1.

22(42)

2012-02-07

LK11-0636

3.2 Personalredovisning
Tabell 4: Personalredovisning 2009-2011
Utfall
Helår
2009

Utfall
Helår
2010

Utfall
Helår
2011

Förändring
2011-2010

1 . Årsarbetare (visstid-tillsvidare samt
timanställda)

1633,3

1621,4

1638,6

17,2

2 . Sjukfrånvaro och övrig frånvaro visstid- och
tillsvidareanställda årsarbetare

232,2

221,7

220,7

1

3 . Summa faktiska årsarbetare (p.1-p.2)

1401,1

1399,7

1417,9

18,2

4 . Genomsnittlig sysselsättningsgrad,
tillsvidareanställda

92,68

92,5

92,86

0,36

6,4%

6%

-0,4%

5 . Personalomsättning

3.3 Miljöredovisning
Värdering av mål:
ej uppfyllt
delvis uppfyllt
Värdering av aktivitet: ej påbörjad pågående
Målsättning redovisas inte för perioden

uppfyllt
genomförd

Tabell 5: Miljöarbete
Mått/Aktivitet
Energi
Mått/mål:
Minska energianvändningen 2012 för el med minst 10% i de
lokaler som landstinget äger jämfört med 2007.
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Varje klinik har egna energiaktiviteter dokumenterade.
 Föreläsning om energi för all personal.
 Släcka ned utrustning, släcka i tomma rum, minska antalet
skrivare, byta ut utrustning
Kommentar:
Tertial 1:
Många av klinikerna har egna energiaktiviteter dokumenterade.
Dock har inte kontroll skett av vilka som har detta. Kommer att
göras i samband med miljödialog. Ett brev har skickats till
verksamhetschefer angående att ta fram mål och aktiviteter för att
nå förvaltningens mål.
Tertial 2:
Miljöaspekten energi kommer att diskuteras under kommande
miljödialog som sker i september och oktober. Energiföreläsning
planeras i november.

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3
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Tertial 3:
Den planerade energiföreläsningen ställdes in då planerad
föreläsare från Landstingsfastigheter avslutat sin anställning.
Energifrågor har tagits upp på miljödialoger och under 2012
kommer varje klinik fortsätta att ha egna miljöaktiviteter för att
minska energiförbrukningen.
Livsmedel
Mått/mål:
Ekologiska livsmedel ska stå för 25% av inköpskostnaden av
livsmedel senast 2011-12-31
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Finns beskrivet i serviceenhetens handlingsplan
 Ett vegetariskt alternativ ska finnas på lunchmenyn varje dag.
 Säsongsanpassat salladsbord
Kommentar:
Tertial 1:
Målet är inte uppfyllt men kontinuerligt arbete pågår med att öka
den ekologiska andelen.
Tertial 2: 22% för jan-juli, merkostnaden för ekologiska livsmedel
är 385 000 för dessa.
Tertial 3: 18,53 %.
Ackumulerat för 2011 är resultatet 19,66%. Målet är inte
uppfyllt.
Kemikalier
Mått/mål:
Inga produkter som finns med på landstingets utfasningslista ska
finnas i verksamheten.
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Informera verksamheter som är berörda
Mått/mål:
Minskning av riskminskningsämnen med 20% jämfört med 2009.
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Ta fram för varje enhet en lista på de riskminskningsämnen
som används på enheten.
 Säkerställa rätt hantering av riskminskningsämnen i
verksamheten.
Kommentar:
Tertial 1:
En övergripande lista på samtliga riskminskningsämnen för
förvaltningen är utskickad till verksamheterna. Denna kommer att
brytas ner på enhetsnivå. För några produkter har vi börjat att
säkerställa så att rätt hantering sker.
Tertial 2:
Fokusering under tertial 2 på andra miljöområden. Arbetet med
kemikalierna kommer att fokuseras under tertial 3.
Tertial 3:
Efter kemikalieregistrering som blir klar 1/3 2012 kommer
enhetsspecifika listor att tas fram och riskbedömningar göras
enligt mål och handlingsplan 2012. Mätning kan endast ske efter
1/3 2012.

22,5%

22%

18,53
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Avfall
Mått/mål:
Andelen avfall till materialåtervinning ska vara minst 25% senast
27,7%
24,2
25,3
2011-12-31
(jan-april) (maj-aug) (sept-dec)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Identifiera förbättringsområden inom avfallshanteringen på
enheterna
Mått/mål:
Max 10% matavfallssvinn från restaurangen.
 Finns i serviceenhetens handlingsplan.

10,6%

iu

70,9
ton

54,7
ton

68,5
ton

8362
mil

6234
mil

8556
mil

10,9

Kommentar:
Tertial 1:
Ingen tillgänglig statistik än för tertial 1 för materialåtervunnen
mängd.
Matavfallssvinnet är för Nässjö 7,75% (målet uppfyllt) och för
Eksjö 13,5% (målet ej uppfyllt)
Tertial 2:
Resultatet för tertial 1 och 2 är 26,1% tillsammans.
Inget resultat tillgängligt för matavfallsvinnet.
Tertial 3:
Resultatet för tertial 3 är 25,3% återvunnet material av totala
mängden avfall.
Ackumulerat för 2011 blir resultatet 25,7% vilket innebär att
målet är uppfyllt.
Matavfallsvinnet är delvis uppfyllt. 8,75 % för Nässjö och 13% för
Eksjö. Totalt blir resultatet 10,9%.
Transporter
Mått/mål:
CO2-utsläppen från bilpoolen ska inte öka under 2011 jämfört
med 2009
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Samåkning
 Video- och telefonkonferens
 Inköp av miljöbilar

Mått/mål:
Tjänsteresor med privat bil ska inte öka under 2011 jämfört med
2010.
Aktiviteter enligt handlingsplan:
 Informera om resepolicy och bilpoolen
 Varje klinik ska sätta mål för tjänsteresor med privat bil.
Kommentar:
Tertial 1:
Ökning med 1458 mil jämfört med samma tertial som föregående
år (totalt 21 150 mil år 2010). 233 907kr har utbetalats för
tjänsteresor med privatbil under det första tertialet.
Tertial 2:
Minskning med 238 mil jämfört med samma tertial som
föregående år. 411 677 kr har utbetalats för tjänsteresor med
privatbil för tertial 1 och tertial 2.
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Tertial 3:
Totalt för 2011 har tjänsteresor med privatbil ökat med 2002 mil
jämfört med 2010. 655 663 kr har utbetalats totalt för tjänsteresor
med privatbil.
Läkemedel
Mått/mål:
Minska förskrivningen (DDD) av zopiklon och zolpidem med 5%
jämfört med 2010
Minska förskrivningen (DDD) av naproxen och diklofenak med
5% jämfört med 2010
Aktiviteter enligt handlingsplan:
 Information till förskrivare
Kommentar:
Tertial 1:
Läkemedelskommittén håller tillsammans med länsansvarig
miljösamordnare för läkemedel på att ta fram en gemensam mål
och handlingsplan för läkemedel och miljö. Den beräknas vara
klar till sommaren.
Tertial 2:
Aktivitet vid läkemedelsdialoger samt i FAKTA-grupper om
miljömålen. Handlingsplanen diskuteras 29 augusti men får
sannolikt justeras pga de nya riktlinjer som finns i nationella
strategin för läkemedelsanvändning (sept 2011).
Tertial 3:
Vi har ett dilemma med sömnmedlen på grund av att man vill
undvika långtidsverkande bensodiacepiner och måste man absolut
skriva ut sömnmedel får det bli zopiklon/zolpidem.
Frågan ska arbetas vidare med.
Naproxen ökar, detta läkemedel ska inte användas i onödan till
äldre. Totalt av naproxen och diklofenac blir det 0%. Dialog med
ger rehab planeras.
Området läkemedel och miljö har senaste året blivit svårare att
hantera. Speciellt när det gäller enskilda läkemedels lämplighet.
Vi har haft smärtmedlen diklofenac och naproxen samt zolpidem
och zopiklon i målen.
Läkemedelsverket har dragit in dexofen och Socialstyrelsen har
pekat ut tramadol som olämpligt till äldre och det innebär att det
ofta saknas alternativ och fram för allt blir kommunikationen av
vad som bör användas otydlig.

-2%

-1%

2%

-14%

-6%

0%
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4. Lärande- och förnyelseperspektiv
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 6: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mått/Aktivitet

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

3.11 Attraktiv arbetsplats/medarbetarskap
Mått/mål: Medarbetarsamtal
Kontaktperson: Bo Edlund
Aktivitet enligt handlingsplan:
Förvaltningen har under en längre period haft svårt att nå målet på
90 procent. Ingångsvärdet för förvaltningen kommer 2011 att vara
betydligt bättre än de senaste verksamhetsåren och med fortsatt
fokusering ska i fortsättningen minst 90 procent av medarbetarna
ha haft medarbetarsamtal.
Förvaltningens målvärde: Under 2011 ska andelen
medarbetarsamtal ligga på 90% och per enskild månad +/- 3%.
Landstingets målvärde: Minst 90 % ska ha medarbetarsamtal.

76%

73%

84%

4,4 %

4,0%

3,9%

Kommentar:
Tertial 1:
Andelen genomförda medarbetarsamtal har sjunkit under första
tertialet till ett snitt på 76%. Förvaltningsledningen är observant
på situationen och har satt in åtgärder.
Tertial 2:
Förvaltningsledningen är observant på situationen och har satt in
åtgärder för att nå målresultat under hösten
Tertial 3:
Vi nådde 84% och för de flesta enheter ligger över detta resultat
och över hälften med över 90%. För de enheter som sladdar finns
förklaring i bl a chefsbyten.

Mått/mål: Personalhälsa - sjukfrånvaro
Kontaktperson: Bo Edlund
Aktivitet enligt handlingsplan:
Sjukfrånvaron fortsätter att minska både på landstings och
förvaltningsnivå. Vårt målvärde ligger efter tertial 2 på 4,1
procent vilket innebär att vår sjukfrånvaro ska minska med 10
procent.
Förvaltningens målvärde: Sjukfrånvaron ska minska med 10 %
jämfört med 2010 (förutsatt att vi ligger över 4 % för 2010).
Landstingets målvärde: Sjukfrånvaron ska vara högst 3,7 %.
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Kommentar:
Tertial 1:
Vi når förvaltningens målvärde men ej landstingets målvärde.
Tertial 2:
Vi når nästan landstingets målvärde, vilket är mycket bra för
Höglandets sjukvårdsområde
Tertial 3:
Vi når nästan landstingets målvärde och det måste ses som ett
gott resultat eftersom förvaltningen har det ogynnsammaste
utgångsläget
Mått/mål: Personalhälsa - frisknärvaro
Kontaktperson: Bo Edlund
Frisknärvaro var under 2010 ett nytt mätområde för landstinget
och förvaltningen. Höglandets sjukvårdsområde har ett lågt värde
bland förvaltningarna, vilket innebär att frisknärvaron ska öka
med minst 2 procent.
Alla basenheter ska utifrån sina resultat i Dialogen skriva en
handlingsplan som skickas in till förvaltningsledningen under
första kvartalet 2011.
Förvaltningens målvärde: Frisknärvaron ska öka 2 %
Landstingets målvärde: Andelen medarbetare med högst 5 dagars
sjukfrånvaro ska 2010 överstiga 68 %.
Kommentar:
Tertial 1:
Förvaltningen har förbättrat frisknärvaron under första tertial
men når ej landstingets målvärde.
Tertial 2:
Mycket små förändringar i frisknärvaron under hela 2011.Alla
basenheter har skickat in en handlingsplan utifrån sitt
Dialogenresultat
Tertial 3:
Vi når inte landstingets målvärde men över året ligger värdet
stabilt.
Mått/mål: Få med ledningen i säker vård alla gånger
Kontaktperson: Christina Karlsson
Aktivitet enligt handlingsplan:
Säker vård är en stående punkt på förvaltningens ledningsgrupp.
Det innebär genomgång av Lex Maria fall, händelseanalyser,
riskanalyser samt hygienmätningar, PPM och VRI mm.
Kommentar:
Tertial 1:
Säker vård ska genomsyra vårt arbete och vårt ledningsarbete. Vi
har precis som vi angett i budget/handlingsplan detta med vid
varje ledningsgrupp inom vår förvaltning. Inom många andra
frågor kommer också säker vård upp, vid våra ledningsmöten. I
säker vård ska vi också beakta läkemedelsfrågorna och vår
läkemedelsgrupp är med regelbundet vid våra ledningsmöten. Vi
har också utsett en läkemedelsansvarig läkare per klinik/basenhet.

63,8 %

63,9%

64,0%
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Tertial 2:
Vi har nu i september haft säker vård som tema under
diskussioner på våra strategidagar för att försöka hitta det
vardagsnära i säker vård och verkligen dela med oss av det. I
stort sett alla punkter på vår dagordning i ledningsgruppen på
Höglandet berör egentligen säker vård.
Tertial 3:
Se tertial 1 och 2 . Vidare fortsätter vi detta arbete ex vis med att
ha regelbundna dragningar och dialoger kring händelseanalyser
och Lex Maria ärenden på Höglandets sjukvårdsområdes
ledningsgrupp. Vi har under hösten 2011 planerat för
patientsäkerhetsdialoger som ska genomföras under 2012. Genom
det som är beskrivet under tertial 2 har varje basenhetsledning
funderat vidare på hur man inom sin basenhet verkligen ska
komma vidare i säker vård arbetet. Vi delar också med oss av
våra erfarenheter av andra svåra ärenden på vår ledningsgrupp
utöver Lex Maria för att öka lärande och delaktighet.
Mått/mål: Hälsofrämjande arbetsplats
Kontaktperson: Sofia Levander och Annika Eriksson
Aktivitet enligt handlingsplan:
Fortsätta och utveckla ett nätverket för hälsoinspiratörer, samt
integrera verksamheternas hälsoprojekt med arbetet för
hälsofrämjande arbetsplats/hälsofrämjande sjukhus .
Kommentar:
Tertial 1 :
Nätverket med hälsoinspiratörer (ca 35 st) fortsätter och en träff
har anordnats 2011. Det pågår ett antal aktiviteter initierande av
hälsoinspiratörerna på klinikerna.
Miljöombud och hälsoinspiratörer ska tillsammans ingå i ett
projekt ”Främja hälsa och miljö – en nyckel till hållbar
utveckling.”. Projektet start är maj 2011och det ska pågå under
ett års tid. Det är ca 20 st hälsoinspiratörer och 35 st miljöombud
som är anmälda till den första träffen.
Tertial 2:
Nätverket med hälsoinspiratörer fortsätter att utvecklas och växa
(ca 40 st). Ytterligare en träff för hälsoinspiratörsnätverket är
inplanerad i höst.
Projektet ”Främja hälsa och miljö – en nyckel till hållbar
utveckling” är igång, inbjudan till träff nr 2 har skickats ut och
fler träffar är inplanerade. Även hemsidan är igång.
Tertial 3:
Hälsoinspiratörsnätverket, projektet ”Främja hälsa och miljö –
en nyckel till hållbar utveckling” liksom verksamheternas
hälsoprojekt löper på bra. Kirurgkliniken håller på att avsluta
hälsoprojektet och Geriatriska Rehabiliteringskliniken har
avslutat sitt med positiva resultat.
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3.12 Lärande och förnyelse
Mått/mål: Ledarutveckling
Kontaktperson: Bo Edlund
Aktivitet enligt handlingsplan:
Inom landstinget som helhet har både chefsförsörjning och
ledarutveckling under 2010 varit i fokus. Landstinget har startat
ett gemensamt program som formar såväl försörjningen av chefer
som utveckling av ledare. Detta gäller såväl tilltänkta, nya, erfarna
som under avveckling.
Förtydligande av chefsstruktur såsom till exempel befattningar,
ansvar och styrning kommer att genomföras.
Landstingets filosofi kring styrning och ledning ska arbetas vidare
med inom områdena ekonomi, styrning, systemförståelse,
förbättringsarbete mm, så att chefer/ledare får en gemensam
plattform att utgå från.
Lokala verktyg för ledarskapet ska ses över, en sådan är en
fungerande delegationsordning. Vidare behövs nytänkande kring
samverkan, utveckling och avveckling av arbetsuppgifter då även
2011 innebär stora förändringar på förvaltningsnivå.
Under 2010 har genomförts ett ALV program för teamledare med
gott resultat. Motsvarande upplägg kommer också att genomföras
under 2011.
Förvaltningens målvärde: Alla chefer skall förutom en
chefsintroduktion erbjudas eller ha en utvecklingsplan för de
”verktyg” man behöver i sin chefsutövning.
Landstingets målvärde: Alla chefer ska introduceras i
förbättringsarbetet

Kommentar:
Tertial 1:
En ny ALV för teamledare/sektionschefer mm pågår under våren .
Alla deltagare ingår därefter i ett nätverk med god kompetens för
förändringsarbete och potential för blivande chefer.
Tertial 2:
Vår pilot ALV för teamledare/sektionschefer övergår nu
permanent till Qulturums ledarutveckling. Alla chefer kallas eller
bjuds in till Landstingets och förvaltningens ledarskaps-/chef
utveckling.
Tertial 3:
Detta är en omfattande och viktig aktivitet som vi arbetar med på
flera olika plan förutom de insatser som görs via Qulturum.
ALV programmet fortsätter i Qulturums regi och vi får ytterligare
teamledare/chefsämnen i vårt nätverk.
Aktiviteterna att skapa verktyg för cheferna fortskrider och
implementeras under hand.
När det gäller delegationsordning har vi bromsat upp och
inväntar det gemensamma landstingsarbetet.
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Mått/mål: Samordnad semesterrekrytering
Kontaktperson: Bo Edlund
Aktivitet enligt handlingsplan:
En utvärderingsgrupp av semestern 2010 har under hösten tittat på
bemannings-, beläggningsfrågor och behovet av samordning.
Resultatet av detta arbetet kommer att följas upp under 2011 och
utvärderas efter semesterperioden 2011.
Kommentar:
Tertial 1:
Gruppen har under våren fått ett utökat uppdrag att utgöra
arbetsgruppen för samordning och bemanning under
sommarperioden.
Tertial 2:
Gruppen har under sommarperioden varit stommen tillsammans
med repr ur förv ledningen i avstämmningen av beläggning och
bemanning. Därefter har gruppen fått nytt förtroende att
utvärdera sommaren 2011 och starta planeringen för 2012
Tertial 3:
Gruppen har genomfört en utvärdering och parallellt genomfört
omfattande rekryteringsinsatser. Omsättningen bland
sjuksköterskor är stor varför målen med rekryteringsarbetet ännu
inte nåtts.

Mått/mål: Kompetensförsörjning
Kontaktperson: Bo Edlund
Aktivitet enligt handlingsplan:
Ett flertal nyckelgrupper kommer att gå i pension och
verksamhetsförändringar medför nya kundkrav och riktlinjer
vilket medför en stor utmaning när det gäller
kompetensförsörjningen.
Detta innebär att det ställs stora krav på stödfunktionerna att
bygga upp nätverk för kommande specialist- och
mängdrekryteringar.
För att möta konkurrensen om arbetskraft i så små kommuner som
Höglandet består av, måste de bästa kontaktytorna för att
upprätthålla kompetens på ett tillfredställande sätt finnas.
Under senare delen av 2010 har en en grupp för strategisk
rekrytering och kompetensutveckling startat. Denna grupps arbete
blir en viktig bas för förvaltningens framtida
kompetensförsörjning. Arbetet kommer initialt att inrikta sig på
försörjningen av läkare.
Kommentar:
Tertial 1:
Gruppen har satt igång ett antal aktiviteter inom ramen för
strategisk kompetensförsörjning och employer branding.
Tertial 2:
Gruppen fortsätter sitt arbete inom ramen för beskrivningen ovan.
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Tertial 3:
Gruppen har temporärt fått ”pausa” pga av akuta
rekryteringsinsatser och egen personalomsättning i gruppen.
Mått/mål: Införande av ELSA
Kontaktperson: Bo Edlund
Aktivitet enligt handlingsplan:
ELSA är en form av tränings-/utvecklingsprogram för
sjuksköterskor. Programmet genomförs inom ramen för befintliga
tjänster och vikariat i verksamhetsstationer på 6 eller 12 månader.
Målsättningen för 2011 är att utveckla programmet ytterligare
med minst 100%.
Kommentar:
Tertial 1:
Planering pågår för att uppfylla målsättningen
Tertial 2:
Programmet fortsätter enligt plan och funderingar finns att starta
motsvarande för andra kategorier.
Tertial 3:
Planeringen utifrån tertial 2 fortsätter.
Mått/mål: Elever och studenter – våra framtida medarbetare
Kontaktperson: Christina Karlsson
Vi har under perioden arbetat fram och dokumenterat (i samråd
med Futurum) en viljeinriktning för förvaltningen kring
handledning av elever och studenter.
Vi har under året genomfört träffar med handledare där vi
förankrat vår viljeinriktning, informerat om parhandledning, haft
en dialog kring vad och hur handledare får för vinster av att vara
delaktiga i studenternas arbetsuppgifter samt diskuterat kring hur
vi påverkar lärmiljön på varje VFU-plats för att leda elever och
studenter till de professionella kollegor som vi behöver inom en
snar framtid.
Mått/mål: Förändring av centralkök –
kompetensförsörjningsprojekt
Kontaktperson: Bo Edlund/Anders Öström
Aktivitet enligt handlingsplan:
Kostavdelningen står inför en stor utmaning med nytt kök och
tillagningssystem. Ett projekt har startat under 2010 med syfte att
ge underlag för nyrekrytering, kompetensutveckling samt
omställning/avveckling. Klart 2012.
Kommentar:
Tertial 1:
Ett antal aktivitet pågår för att forma ett program inför starten av
det ny köket.
Tertial 2:
Konsekvensanalys av ett nytt produktionskök i Eksjö har
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genomförts och samtliga anställda i Eksjö och Nässjö har
erbjudits att lämna intresseanmälan till det nya köket.
Tertial 3:
Organisationen för nytt produktionskök har bemannats under
sista kvartalet och beslut om förändringar i Nässjö har
genomförts. Nu återstår intrimning av ny organisation och
arbetssätt under första halvåret 2012.
Mått/mål: Godkända DRG koder i öppen och sluten vård
Kontaktperson: Kristina Laurelii
Aktivitet enligt handlingsplan:
Det pågår ett ständigt förbättringsarbete inom området. En
övergripande resurs finns som driver och utvecklar frågan. De
nätverk som finns för de som kodar på såväl förvaltnings- som
landstingsnivå är viktiga forum i förbättringsarbetet.
Landstingets målvärde: Alla vårdtillfällen och läkarbesök ska ha
korrekta DRG koder.
Öppen vård:
Sluten vård:
Kommentar:
Tertial 1:
Antalet godkända DRG-koder är 98% för både öppen och sluten
vård under första tertialet.
Tertial 2:
Antalet godkända DRG-koder är 100% för öppenvården och 99%
för slutenvården under andra tertialet.
Tertial 2:
Antalet godkända DRG-koder är 97% för öppenvården och
99,4% för slutenvården under andra tertialet.

98%
98%

100%
99%

97%
99,4%
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5. Ekonomiskt perspektiv
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 7: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mått/Aktivitet

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

4.11 Hög produktivitet
Mått/mål: Nettokostnad per verksamhetsområde
Kontaktperson: Kristina Laurelii
Utgångspunkten är att förvaltningen har att hantera orsakerna till
underskottet inom den egna budgetramen, vilket innebär att det
kan bli nödvändigt med omdisponeringar mellan verksamheter
och därmed verksamhetsförändringar.
Angreppssättet för att nå budgetbalans är att förvaltningsledning
och verksamhetsledning gemensamt i olika arbetsformer ska ta
fram specifika åtgärder och förändringar. Beroende på karaktären
på dessa åtgärder och förändringar kan frågor behöva lyftas från
förvaltningen till central nivå.
Många områden kommer att arbetas igenom i syfte att komma i
ekonomisk balans. Arbeten med de projekt som startades under
2010 kommer att fortlöpa även under 2011.
De verksamheter som måste anlita hyrläkare, alternativt annan
bemanningslösning, för att säkra tillgängligheten ska hålla
kostnaden inom ramen för det utrymme som uppstår på grund av
läkarvakansen. Därmed ska dessa lösningar inte påverka
nettokostnaden.
Landstingets målvärde: Nettokostnaden per verksamhetsområde
ska inte överstiga budgeten.
Kommentar:
Det ekonomiska utfallet kommenteras under 5.1 nedan.
Mått/mål: Kostnad per DRG poäng
Kontaktperson: Kristina Laurelii
Måttet följs tertialvis och finns att tillgå på kliniknivå.
Landstingets målvärde: Ökningen ska inte överstiga vägt index.
Kommentar:
Tertial 1:
Kostnaden per DRG 1,0 är 2008 kr högre, index medger en
ökning med 511 kr/poäng.

1497

2058

365
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Tertial 2:
Kostnaden per DRG 1,0 är 2588 kr högre, index medger en
ökning med 530 kr/poäng. Vi har alltså haft en kraftigt ökad
kostnad per DRG-poäng jämfört med 2010. Ökningen ligger
framförallt inom slutenvården.
Tertial 3: Kostnaden per DRG 1,0 är 365 kr högre än vad index
medger.
Mått/mål: Uppföljning av avtalstrohet
Kontaktperson: Kristina Laurelii
Inköp ska göras enligt gällande avtal
Landstingets målvärde: 85% av alla inköp ska göras enligt
gällande avtal

84%

88%

83,5%

Kommentar:
Tertial 1:
Snittvärdet för avtalstroheten har under tertialet varit 84%.
Höglandet har gör idag inköp av ett antal produkter där avtal
saknas och där avtal skulle behöva tecknas.
Tertial 2:
Snittvärdet för avtalstroheten har under andra tertialet varit 88%.
Tertial 3:
Snittvärdet för avtalstroheten har under tredje tertialet varit
83,5%. Värdena dras ner av att förvaltningen behövt använda
andra leverantörer än dem vi har avtal med på grund av att
leverantören med avtal ej har kunnat leverera.
Mått/mål: Antal producerade DRG poäng sluten vård somatik
Kontaktperson: Kristina Laurelii
Budget 2011: 15 360
Resultat Tertial 1: 5068 av 5273
Resultat Tertial 2: 4737 av 4787
Resultat Tertial 3: 5471 av 5299
Landstingets målvärde: Uppnå budgeterad nivå
Kommentar:
Tertial 1:
Antal producerade DRG-poäng inom slutenvården- somatik är
klart lägre än budget. Det är Ortopedkliniken och
Rehabiliteringskliniken som inte når budget.
Tertial 2:
Antal producerade DRG-poäng inom sluten somatisk vård var
under andra tertialet något lägre än budget.
Tertial 3:
Antal producerade DRG-poäng inom sluten somatisk vård ökade
kraftigt under slutet på året och översteg budget under tredje
tertialet. Det var framför allt kirurgkliniken och medicinkliniken
som ökade.

5068
4737
5471
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Mått/mål: Antal producerade DRG poäng sluten vård psykiatri
Kontaktperson: Kristina Laurelii
Budget 2011: 1 100
Resultat Tertial 1: 311 av 328
Resultat Tertial 2: 327 av 467
Resultat Tertial 3: 299 av 305
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311
467
299

Landstingets målvärde: Uppnå budgeterad nivå
Kommentar:
Tertial 1:
Antalet producerade DRGpoäng inom sluten psykiatrisk vård
understiger budget.
Tertial 2:
Antalet producerade DRG-poäng inom den slutna psykiatriska
vården understeg budget kraftigt under andra tertialet.
Tertial 3:
Antalet producerade DRG-poäng inom sluten psykiatrisk vård
hamnade strax under budget det tredje tertialet, 299 jämfört med
305 i budget.
Mått/mål: Antal producerade DRG poäng öppen vård somatik
Kontaktperson: Kristina Laurelii
Budget 2011: 7 670
Resultat Tertial 1: 2783 av 2647
Resultat Tertial 2: 2513 av 2366
Resultat Tertial 3: 2789 av 2658

2783
2513
2789

Landstingets målvärde: Uppnå budgeterad nivå
Kommentar:
Tertial 1:
Antal producerade DRG poäng i den somatiska öppenvården har
ökat jämfört med 2010 för samtliga kliniker förutom för
Ögonmottagningen. Utfallet överstiger budget.
Tertial 2:
Antal producerade DRG poäng inom den somatiska öppenvården
fortsätter att öka jämfört med 2010 och utfallet överstiger budget.
Tertial 3:
Antal producerade DRG poäng inom den somatiska öppenvården
översteg budget även det tredje tertialet.
Mått/mål: Antal producerade DRG poäng öppen vård psykiatri
Kontaktperson: Kristina Laurelii
Budget 2011: 1 100
Resultat Tertial 1: 448 av 389
Resultat Tertial 2: 406 av 330
Resultat Tertial 3: 447 av 381
Landstingets målvärde: Uppnå budgeterad nivå

448
406
447
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Kommentar:
Tertial 1:
Antal producerade DRG poäng i den psykiatriska öppenvården
har ökat jämfört med 2010 och överstiger budget.
Tertial 2:
Antal producerade DRG poäng i den psykiatriska öppenvården
har ökat jämfört med 2010 och överstiger budget.
Tertial 3:
Antal producerade DRG poäng i den psykiatriska öppenvården
har även det tredje tertialet överstigit budget.
Mått/mål: DRG poäng per 1000 arbetade timmar
Kontaktperson: Kristina Laurelii
Budget 2011: 11
Resultat Tertial 1: 10,75
Resultat Tertial 2: 11,25
Resultat Tertial 3: 11,17
Antalet DRG poäng väntas ligga på ungefär samma nivå och
förvaltningen har inte för avsikt att öka antalet arbetade timmar
under 2011 genom utökad bemanning i verksamheten.
Landstingets målvärde: Förbättrat jämfört med föregående år
Kommentar:
Tertial 1:
Antal DRG poäng per 1000 arbetade timmar har gått ner något
jämfört med 2010 och hamnar även strax under budget. Det är
helt relaterat till lägre antal producerade DRG-poäng i
slutenvården. Inom öppenvården har produktiviteten förbättrats
mot 2010. Antal arbetade timmar är totalt något högre 2011
jämfört med 2010.
Tertial 2:
Under andra tertialet har produktiviteten ökat igen och hamnar
över budget.
Tertial 3:Produktiviteten ökade under tredje tertialet och
hamnade på 11,17 jämfört med 10,93 samma period 2010. Även
på helåret har DRG/1000 arbetade timmar ökat jämfört med
2010.
Mått/mål: Bemanning inom ekonomisk ram kopplat till
totalekonomin
Kontaktperson: Bo Edlund och Kristina Laurelii
Antal faktiska årsarbetare mot bemanningsplanen/verksamhetens
totala ekonomi.
Måttet som följs upp inom basenheterna är:
Antalet beviljade årsarbetare i bemanningsplanen jämfört med
antal faktiska årsarbetare beräknat utifrån kostnadsutfallet. Mäts
varje månad.
En del i styrningen är att mäta mot bemanningsplanen men det ska
också finnas en koppling till basenhetens totalram samt
förvaltningens totalram.
Förvaltningens målvärde: Antal faktiska årsarbetare ska inte
överstiga bemanningsplanen.

10,75
11,25
11,17
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Kommentar:
Tertial1:
Flertalet basenheter ligger inom bemanningsplanen, dock inte
alla. Överanställning kopplat till att säkerställa tillgänglighet
eller strategisk bemanningsplanering ska avgöras av
sjukvårdsdirektören. Viktigt att notera att det inte alltid är rätt
kompetens, till exempel ST-läkare anställs på
specialistläkartjänster på grund av rekryteringsläget.
Tertial 2:
Flertalet basenheter ligger inom bemanningsplanen, dock inte
alla. Överanställning kopplat till att säkerställa tillgänglighet
eller strategisk bemanningsplanering ska avgöras av
sjukvårdsdirektören. Viktigt att notera att det inte alltid är rätt
kompetens, till exempel ST-läkare anställs på
specialistläkartjänster på grund av rekryteringsläget.
Tertial 3:
Ett antal basenheter ligger fortfarande utanför
bemanningsplanen. Totalt har förvaltningen i december 12,7
tjänster anställda utöver bemanningsplanen.
4.12 Kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning
Mått/mål: Uppföljning av dyra läkemedel
Kontaktperson: Kristina Laurelii/Ingegerd Christensson
Varje enhet som behandlar med de angivna läkemedlen redovisar
tertialsvis i excelform.
Enheten kontaktas regelbundet av läkemedelsgruppen för stöd och
hjälp.
Läkemedelsdialoger med klinikledningen säkrar att arbetet utförs.
Nya läkemedel kommer till när kvalitetsersättningssystemet
utvidgas till psykiatrin.
Mätmetod: Manuell redovisning av nya dyra läkemedel:
”Samtliga patienter på respektive klinik som behandlats med de
definierade läkemedlen ska följas upp” – anges i procent.
Se även under 2.12 Läkemedelsanvändning.
Landstingets målvärde:
Samtliga patienter på respektive klinik som behandlats med
definierade läkemedlen ska följas upp.
Kommentar:
Tertial 1:
Samtliga berörda enheter på Höglandssjukhuset redovisar
patienterna, vissa förbättringar ska finnas nästa tertial. Separat
information och dialog har utförts med Psykiatrin för att säkra att
redovisning av metylfenidat kan ske.
Tertial 2:
Alla enheter har levererat inkl psykiatri.
Tertial 3:
Alla enheter har levererat inkl psykiatri.
Nya läkemedel har tillkommit, t ex dabigatran (Pradaxa), alla
patienter ska registreras via AK-mottagningen och redovisas i
kvalitetsersättningssytemet.

100%

100%

100%
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5.1 Resultatutveckling
Tabell 8: Ekonomisk översikt – exkl. förvaltningsinterna kostnader och intäkter
Utfall
Helår
2009

Utfall
Helår
2010

Utfall
Helår
2011

Förändring
Helår
2011-2010

Patientintäkter (kgrp 30)

21,2

21,3

21,1

-0,2

Övriga intäkter (kgrp alla övr 3X)

100,7

137,4

132,6

-4,8

Summa intäkter

121,9

158,7

153,7

-5,0

Personalkostnader (kgrp 40 o 41)

528,2

538,3

557,3

19,0

4,6

4,5

9,5

5,0

Läkemedel inkl rabatter (konto
5611, 5613, 5694)

101,4

108,1

115,6

7,5

Köpt vård (konto 5111)

43,3

44,7

39,5

-5,2

Övriga kostnader (övriga
kostnadskonto)

584,9

640,0

644,9

4,9

Summa kostnader

1 262,4

1 335,6

1 366,8

31,2

Nettokostnad

1 140,5

1 176,9

1 213,1

36,2

1 152,9

1 183,7

Intäkt/Kostnad

Hyrläkare (konto 5559)

Budget
Resultat

-24,0

-29,4

-5,4

Förvaltningens resultat för 2011 landade på -29,4 mnkr. Höglandets
Sjukvårdsområde fortsätter jobba aktivt för att komma i ekonomisk balans och ett
stort antal åtgärder har vidtagits men ökade krav på tillgänglighet samt ett antal
stora förändringar i verksamheten så som ombyggnationer, nya IT system etc, är
på vissa håll i organisationen mycket kostsamma vilket får negativa effekter på
resultatet.





Patientintäkter; något lägre än 2010 och något högre än budget 2011.
Övriga intäkter; har minskat med 4,8 mnkr mot föregående år,
huvudsakligen beroende på att debiteringarna mot Bra Liv och Medicinsk
Diagnostik är betydligt lägre än 2010. Förvaltningen har i år tappat 2,6
mnkr mot budget i kvalitetsersättning men även erhållit bonus på 0,8 mnkr
för tillgänglighet.
Personalkostnader; åtgärder inom bemanningsområdet för att komma i
balans med budget fortgår. Antalet tillsvidareanställda har minskat under
2011 men visstidsanställda och timanställda har ökat. Sjukfrånvaron har
gått ner. Totalt resulterar detta i 18,2 fler årsarbetare i snitt 2011 jämfört
med 2010. Ökningen beror på flera olika faktorer; dels har ökade krav på
tillgänglighet krävt höjd bemanning, dels har ombyggnationerna på
akutmottagningen krävt extra bemanning nattetid och dels har införandet
av Cosmic och PDMS inneburit att kliniker behövt ta in extra personal.
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Sommarsituationen har varit bra på Höglandet men det är delvis tack vare
att 6 extra vårdplatser hölls öppna vilket också inneburit extra kostnader
för personal.
Hyrläkare; Bemanningssituationen är svår vid flera kliniker och har i en
del fall fått lösas genom hyrläkare vilket påverkar resultatet negativt
eftersom kostnaden blir högre än det budgetutrymme som den vakanta
läkartjänsten genererar.
Läkemedel; kostnaderna har ökat med 7,5 mnkr mot 2010 och överskrider
budget med 1,4 mnkr.
Rikssjukvård; ca 5,2 mnkr lägre utfall 2011 än 2010 men jämfört med
budget är utfallet 5,6 mnkr högre. Det är huvudsakligen den akuta vården
som överskrider budget.
Övriga kostnader; Radiologikostnaderna har, trots färre antal
undersökningar, ökat rejält mot föregående år och överskrider budget med
4,2 mnkr.

5.2 Kvalitetsersättning
Tabell 9: Kvalitetsersättning
Kvalitetsersättning, intäktskrav:

Helår 2011

Erhållen ersättning
Erhållen bonus

Belopp mnkr
18,6 mnkr
0,8 mnkr

-2,6 mnkr
+0,8 mnkr

19,4 mnkr

-1,9 mnkr

TOTALT:
Kommentar:
Tertial 1:
Tillgängligheten har under årets två första månader varit relativt
dålig både gällande nybesök och operation/åtgärd. Siffrorna
förbättrades rejält i mars vilket till och med ledde till att
sjukvårdsområdet erhöll bonus för operation/åtgärd för månaden.
Förutom tillgängligheten är det måttet ”Väntetid på akuten” som
förlorar kvalitetsersättning. Tertialsiffran hamnade där precis
under gränsvärdet för full ersättning. Samtliga övriga
kvalitetsvariabler berättigade till full ersättning.
Prognosen är att vi kommer nå 18,0 mnkr på helår. Det baseras
på att vi förväntas tappa viss tillgänglighet, framförallt gällande
operation, under sommaren och hösten.
Tertial 2:
Somatik:
Tillgängligheten har varit mycket god samtliga månader utom juli
både gällande nybesök och operation/åtgärd. Under tertial 2
tappar förvaltningen kvalitetsersättning för tillgänglighet i juli
samt för måtten ”Väntetid på akuten” och ”Förebyggande
bedömning i samband med operation. Förvaltningen erhöll bonus

Resultat 2011
(budget –
utfall)
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för besök i maj och juni samt för operation i juni. Totalt 375 tkr.
Psykiatri:
Tillgängligheten har varit mycket god inom psykiatrin, även om
den gick ned något i juli. Höglandet kvalitetsparametrarna inom
psykiatrin mycket väl men ligger precis under gränsen för full
ersättning för basala hygienrutiner och rätt klädd vilket gör att
man tappar totalt 72 tkr i ersättning.
Tertial 3:
Somatik:
Tillgängligheten har varit mycket god samtliga månader utom
augusti då vi tappar kvalitetsersättning både för nybesök och
operation åtgärd. Förvaltningen tappar även kvalitetsersättning
för måtten ”Väntetid på akuten”, ”Förebyggande bedömning i
samband med operation – på avdelning” och ”Resultat från
kvalitetsregister hjärtsjukvård”. Förvaltningen erhöll bonus för
operation/behandling i oktober och november, totalt 250 tkr.
Psykiatri:
Tillgängligheten inom psykiatrin fortsätter vara mycket god. Full
ersättning nåddes för samtliga parametrar under tertial 3.

5.3 Åtgärdsplan
Tabell 10: Åtgärdsplan
Åtgärd / aktivitet
(belopp i mnkr)
Underskott 2011

Ekonomiska Ekonomiska
effekter
effekter
Status
2012
2013
-29,4

-29,4

Översyn av bemanning

2

4

Medicinkliniken, bemanning inom ram

2

5

Administration, sjukvårdsområdesgemensamma kostnader

1

1

Övriga besparingsprojekt i verksamheterna

5,5

10

Förbättrade resultat i Kvalitetsersättning

1,9

1,9

Köpt vård i nivå med budget

5,6

5,6

-11,4

-1,9

Kvarvarande underskott mnkr

För att komma i ekonomisk balans har Höglandets Sjukvårdsområde inför 2012
lagt ut ytterligare sparkrav på samtliga basenheter förutom det generella sparkrav
som kommer från Landstinget. Som ett led i detta har samtliga basenheter
identifierat ytterligare besparingsåtgärder förutom vad som redan tidigare varit
påbörjat. Dessa nya åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas inom kort. Vissa
åtgärder är långsiktiga varför den ekonomiska effekten inte syns direkt, medan
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andra åtgärder får omedelbar effekt vid årets början 2012. Dessutom fortskrider
fortfarande några av de projekt som förvaltningen påbörjat tidigare:


Översyn av bemanning
Restriktiv bemanning, översyn vid personalavgång, minskad övertid, mm.



Medicinkliniken, bemanning inom ram
Inom medicinkliniken startades hösten 2010 med stöd av Qulturum ett
arbete med många olika förbättringstankar för att ge bättre vård och
komma i ekonomisk balans. Dessa förbättringsprojekt är i full gång och
stöds av ledningen och arbetas med inom alla enheter och yrkesgrupper.
Arbetena har fokus på förbättringar av vården för våra patienter. Kliniken
jobbar också med att få idéer och tankar från våra patienter i detta arbete.
Gör vi rätt sak i rätt tid på rätt sätt, så bör detta även ge ekonomiskt
resultat.



Kirurgkliniken, läkarbemanning – sänkta kostnader
Projektet går ut på att undersöka om en ökad fast läkarbemanning kan ge
en mer kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet. Projektet har pågått
under två år med kontinuerlig avrapportering till Sjukvårdsledning och
Landstingsledning. En ordentlig utvärdering av projektet kommer nu
genomföras för att fatta beslut om fortsättningen. Under 2010 ökades
läkarbemanningen och kostnaderna minskade med 0,7 mnkr. Under 2011
har stora förändringar gjorts i budgeten på grund av omorganisation med
Urologi vilket gör uppföljningen svår att jämföra. Vi kan dock se att
Läkarkostnaderna har stigit igen under 2011 på grund av ökade kostnader
för hyrläkare, komp mm. Produktionen har dock fungerat trots många
frånvarande tack vare av en högre grundbemanning.



Administration, sjukvårdsområdesgemensamma kostnader
Ett projekt pågår för att minska ner bemanningen inom
sjukvårdsadministrationen för att anpassa verksamheten till det minskade
uppdraget i samband med Vårdval. Ett antal tjänster har minskats ner men
verksamheten är ännu inte helt i balans.



Övriga besparingsprojekt i verksamheten
Varje basenhet har lämnat in planerade åtgärder för att klara det nya
sparkrav som lagts på verksamheten. Exempel på åtgärder är översyn av
personalkostnader, översyn av övertid, nedläggning av kök Nässjö,
minskade transportkostnader, minskade kostnader leasingbilar mm.
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1. Sammanfattning
Året 2011 har kännetecknats av fortsatt idogt arbete utifrån vår mission, att vara
ett av de säkraste och effektivaste lokala hälso- och sjukvårdssystemen i världen.
Tillgänglighetsarbetet har varit i ständigt fokus med bra värden. T.ex. fick
91 procent av våra patienter operation/behandling inom 60 dagar i november och
december. Sjukvårdsområdet har enstaka månader varit över 90 procent inom
4 timmar på akuten. 88 procent får nybesök inom 60 dagar. Detta trots att antalet
remisser ökat med över 13 procent mellan 2010 och 2011. Cosmics införande i
hela den somatiska specialistvården har ställt extra krav för att klara
tillgängligheten.
Patientsäkerhetsarbetet har genomsyrat och genomlysts i samtliga verksamheter.
Vi hade hög svarsfrekvens på patientsäkerhetskulturmätningen, 78 procent, och
goda resultat, men kan också bli bättre i ett antal områden. Vid mätning av
vårdhygien blev Värnamo bäst i landet för andra året i rad. Av 1 000
ögonoperationer genomförda under 2011 fanns ingen registrerad komplikation.
Alla verksamheter registrerar, följer sina resultat i kvalitetsregister och förbättrar.
Värnamo sjukhus fick under hösten som ett av sex sjukhus i Sverige
omnämnandet ”God strokevård” i Riks-strokes rapport för 2010.
Därtill rankade Health Consumer Powerhouse Värnamo sjukhus i februari 2011
som näst bästa sjukhus i landet efter Linköpings universitetssjukhus. Rankingen
grundade sig på Väntetider i vården och Öppna jämförelser.
I augusti genomfördes en revision av sommarplaneringen beställd av
landstingsrevisionen. Den visade att vi har en bra struktur på planeringen, men att
vår uppföljning kan bli ännu bättre. Arbetsmiljöverkets genomgång av
60 akutsjukhus visade att bara 6 klarade sig utan anmärkning vad gäller hantering
av överbeläggningar. Värnamo sjukhus var ett av dem.
Serviceenheterna arbetar, i samverkan med kärnverksamheten, kontinuerligt med
att förbättra stödprocesserna. Under året har t.ex. en jämförelse över landet visat
att patienter vid Värnamo sjukhus är nöjdast med maten. Kostavdelningen har
även fått Landstingets miljöpris 2011.
En väl fungerande rekrytering är avgörande för vilka resultat som kan nås. Under
året har sjukvårdsområdet lyckats rekrytera ett antal läkare bl a till psykiatrin. ATläkarrankingen gav kirurgen 1:a plats och psykiatrin 2:a plats i landet. Totalt blev
Värnamo sjukvårdsområde rankad på plats nr 8.
Sjukhuset deltog med två föreläsningar på International Forum i Amsterdam i
april.
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I samband med vårdval och bildandet av Medicinsk diagnostik ändrades
förutsättningarna för sjukvårdsområdets ekonomi. Neddragning av personal har
skett framförallt inom service och administration. Ett kontinuerligt arbete för att
sätta fokus på vad som skapar värde för våra patienter och ta bort det som inte gör
det pågår. Bl.a. har 369 medarbetare genomgått leanintroduktion och påbörjat
förbättringsarbeten.Omsättningen är knappt en miljard kronor och resultatet
-1,5 miljoner kronor, vilket är klart bättre än prognostiserats.
Våra medarbetare och våra chefer har gjort ett fantastiskt arbete att anpassa
verksamheten efter den nya kostymen samtidigt som kvalitet och produktion ökat.

2. Medborgar- och kundperspektivet
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mått/Aktivitet
Kundtillfredsställelse
Mått/mål:
Systematiskt inhämta patienternas synpunkter genom bl.a.
Patientens Direktkanal och Nationell patientenkät, där vårt mål är
att förbättra resultaten jämfört med 2010.
Samtliga verksamheter ska ta fram en handlingsplan för
förbättringar i vården utifrån patienters och närståendes
synpunkter.
En idé kan vara att varje medarbetare med patientkontakt, med
utgångspunkt av en patient- eller närståendesynpunkt, ska
genomföra en förbättring.
Kommentar:
220 ärenden har behandlats av Patientens Direktkanal under
2011. 61 % av dessa rapporterades av kvinnor. 98 ärenden rörde
bemötande- och kommunikationsfrågor. Inom området
organisation, regler och resurser kom det in 66 ärenden och 56
ärenden handlade om vård- och behandling. Jämfört med
föregående år har antalet händelser ökat med 15,9 %.
BUP, BUM, Psykiatriska kliniken och ambulansverksamheten har
under året deltagit i Nationell patientenkät. Endast BUM och
Psykiatriska kliniken har fått resultatet av undersökningarna (de
andra beräknas komma under våren, Dessa visar att patienterna i
Värnamo tycker ungefär det samma som i riket.

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3
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Involvera patienter i förbättringsarbetet.
Alla verksamheter uppvisar olika exempel på hur de involverar
patienter och närstående i förbättringsarbetet. Det handlar om
t.ex. brukarråd på psyk, förbättringsarbete utifrån resultaten i
Nationell Patientenkät och Patientens direktkanal. Intervjuer och
samtal med patienter efter vårdtiden för att fånga
förbättringsförslag mm mm.
Mina vårdkontakter
Mått/mål:
Minst 20 % av invånarna i GGVV ska ha eget konto 31/12 2011.
Gnosjö 9 %, Gislaved 10 %, Vaggeryd 9 %, Värnamo 12 %.

10 %

Minst 50 % av personalen ska ha konto senast 30/6 2011.
29 % av personalen har ett invånarkonto

29 %

Aktiviteter enligt handlingsplan:
- Utveckla tjänsterna i IT-systemet ”Mina vårdkontakter”.
Kvinnohälsovården har börjat använda två nya ärendetyper,
"Boka tid för föräldraträff" och "Boka tid för information om
träning vid graviditet". Kvinnokliniken har börjat använda "Svar
på provtagning och röntgen". Psykiatriska kliniken har lagt upp
HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), ett
självskattningsformulär depression/ångest i Mina vårdkontakter.
Njurmedicinmottagningen: ”Beställ svar på provtagning" och
”Beställ svar på röntgenundersökning”.
- Utse ambassadörer i varje verksamhet som uppmuntrar patienter
att skaffa sig konto och använda det i sina kontakter med vården.
Inom sjukvårdsområdet har vi 22 ambassadörer för Mina
vårdkontakter.
- Uppmuntra patienter och närstående som väntar i centralhallen
att skaffa konto via den dator som redan finns där.
All personal vid informationsdisken i sjukhuset entré har fått
utbildning i Mina vårdkontakter och hur man hjälper invånare att
skaffa konto. En TV med bildspel om Mina vårdkontakter har satts
upp i entréhallen.
Marknadsföringsaktivitet har genomförts på fyra olika platser i
centrala Värnamo centrum och ett tillfälle i centrala Gislaved. Vi
har också varit med på ett möte med SPF (Sveriges
pensionärsförening).
7 400 foldrar om Mina vårdkontakter har skickats ut till förskolor
och skolor inom kommunerna i Värnamo sjukvårdsområde.
Telefontillgänglighet till sjukhusets mottagningar
Mått/mål:
Alla patienter ska få sina telefonsamtal besvarade.
Kommentar:
Inom tre minuter fick 92,4 % av patienterna sina samtal
besvarade. Det totala antalet registrerade samtal till
mottagningarna var 117 973 st under året.
Under året har andelen besvarade samtal legat tämligen stabilt

93,6 %

92,8 %

93,4 %
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mellan som lägst i juni med 91,1 % besvarade samtal och som
högst i februari med 94,9 %. Ett stort antal av icke besvarade
samtal varar bara några sekunder.
Tillgänglighet
Mått/mål:
Besök inom specialiserad vård inom 30 dagar, december
Besök inom specialiserad vård inom 60 dagar, december
Undersökning inom specialiserad vård inom 30 dagar, december

66 %
95 %
88 %

58 %
75 %
72 %

51 %
88 %
68 %

Behandling och åtgärd inom 60 dagar, december
Behandling och åtgärd inom 90 dagar, december

88 %
96 %

66 %
90 %

91 %
95 %

Varje enhet som inte når målen den 31 januari 2011 ska analysera
orsakerna och göra en handlingsplan som lämnas till
sjukvårdsledningen senast den 28 februari 2011.
Kommentar:
Totalt antal väntande på nybesök är i december 1 145 patienter.
Sex av nitton mottagningar klarar att ge alla sina patienter ett
besök inom 30 dagar. Inom allmän kirurgi har antalet patienter
som väntar på besök fördubblats under tiden november-december
2011. Antalet remisser har under året ökat med drygt 13 %. För
kirurgi och ögon är motsvarande ökning nästan 19 %. Inom
kirurgin har antalet remisser ökat med 57 % sedan 2006.
121 patienter väntar den 31/12 på en gastroskopi eller en
koloskopi. 46 % av dessa har väntat > 30 dagar.
Kirurgmottagningen har förstärkt bemanningen för att klara fler
skopier inom 30 dagar.
Det totala antalet väntande till operation/behandling den 31/12 är
421 patienter. 91 % av patienterna fick tid till
operation/behandling inom 60 dagar och 95 % fick tid inom
90 dagar.
Vänte- och behandlingstid på akutmottagningen
Mått/mål:
Totala handläggningstiden på akutmottagningen ska understiga
4 timmar för 90 % av patienterna.
Genomföra analys av de patientfall som inte klaras av inom
4-timmars gränsen. Utifrån analysen genomförs
förbättringsåtgärder.
Kommentar:
Under året har Medicinkliniken stadigt nått målet att 90 % av
patienterna ska ha en handläggningstid på < 4 timmar.
Ortopeden har också vid flera tillfällen klarat detta men klarade i
december 88 % . Kirurgkliniken ligger på 80-88 % per månad och
klarade 83 % i december. För kirurgiska patienter är
radiologiska undersökningar vanliga, bl.a CT buk. Ofta ska då
patienten dricka kontrast innan undersökningen och den ska
hinna verka. Detta tillsammans med att en CT-undersökning tar
lång tid att tolka och få svar på, gör att väntetiden för dessa
patienter blir längre.

84 %

92 %

89 %
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Kallelser och information inför vårdbesök
Mått/mål:
Tydlig och lättförstålig patientinformation.
Aktivitet enligt handlingsplan:
Patientinformationen finns till största del på webben, lätt
tillgängligt för patienter att nå hemifrån. Patientinformationen
följer den mall som finns i intranätets publiceringsdel.
Standardisering av kallelser och informationsmaterial.
Kommentar:
Det finns i dagsläget 18 standardkallelser som används i hela
landstinget av de kliniker som infört Cosmic. Hundratals kallelser
har rationaliserats bort.
Kommunikationsplan
Mått/mål:
Kommunikationsplan ska vara tydlig och känd för chefer.
Kontinuerlig nyhetsrapportering från verksamheterna.
Aktivitet enligt handlingsplan:
Sjukvårdsområdets kommunikationsplan har processats i
ledningsgruppen.

3. Process- och produktionsperspektiv
Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mått/Aktivitet
Ohälsotal, ersättning vid sjukskrivning
Mått/mål:
Landstingets mål är att ha det femte lägsta ohälsotalet i landet.

Alla patienter som bedöms behöva sjukskrivning som en del i
behandling/rehabilitering ska få ett läkarintyg eller ett läkarutlåtande om hälsotillstånd (LUH) av tillräckligt god kvalitet för
att FK ska kunna fatta beslut om rätt till ersättning utan
komplettering. Vid mätning under februari – mars 2011 kom vårt
landsting på delad andra plats (400 intyg från länet granskades) i
landet.
Aktivitet enligt handlingsplan:
Tillsätta tjänst som rehabsamordnare inom ortopedi
Kommentar:
I december ligger landstinget på delad sjätte plats avseende
ohälsotalet efter Stockholm, Halland, Uppsala, Kronoberg och
Skåne, samt delar plats med Östergötland. Vid jämförelse mellan
sjukvårdområdena i länet har Värnamo lägst, 25,1. Värnamo
sjukvårdsområde ligger 0,1 över Hallands län som ligger på

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

6:e
plats
60,4%

6:e
plats

6:e
plats
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andra plats bland länen. När det gäller könsjämförelser ligger
männen i nivå med Halland och kvinnorna 0,6 över kvinnorna i
Halland.
Digitala läkarintyg infördes 20 oktober för alla enheter som
använder Cosmic och under början av oktober för psykiatrin i
MedCert (fram tills de går in i Cosmic). Från länet har skickats
totalt 7379 elektroniska intyg varav 531 via MedCert (61 st från
psykiatrin Värnamo). Det går tyvärr inte att utläsa enhetsvis från
Cosmic i nuläget, men det planeras för en sådan rapport.
Höftfrakturer
Mått/mål:
Höftfrakturer per 1 000 invånare 70 år och äldre ska minska med
10 %. Målvärde <10,8 höftfrakturer per 1 000 invånare.
Aktivitet enligt handlingsplan:
Alla patienter bedömda som riskpatienter i Senior Alert ska ha en
åtgärdsplan.
En pilotstudie granskar via checklista 25 patienter med höftfraktur
för lärande kring orsaker till fall.
Kommentar:
Pilotstudien är nu slutförd och vi finner inga tydliga mönster
kring vem eller varför dessa 25 patienter drabbades av en
höftfraktur. Ingen av patienterna har tidigare sökt vård och då
skattats som riskpatient när det gäller fall i Senior Alert. Inga
specifika riskmiljöer pekas ut och inte heller läkemedelsbilden ger
tydliga svar.
Folkhälsa/Hälsofrämjande livsstil/Alkoholbruk/Tobaksbruk
Aktivitet enligt handlingsplan:
Genomföra ett systematiskt arbetssätt för sjukdomsförebyggande
och hälsofrämjande insatser i patientmötet .
Alla patienter ska tillfrågas om livsstil, tobaks- och alkoholbruk
och uppgifterna ska dokumenteras i journal. Följsamhet mäts via
stickprov 2 ggr/år. Målvärde 2011 50 %.
Fortsätta arbetet med att få patienter tobaksfria i samband med
operation.
Kommentar:
Stickprovsanalys via journalgranskning är ännu ej möjligt att
göra i systemen, arbete pågår för att möjliggöra detta.
Ortopedkliniken deltar i ett projekt som syftar till att bidra till
tobaksfrihet inför operation. För närvarande görs arbetet av
sjukhusets tobaksavvänjare, men på sikt kommer detta arbete att
ske i primärvården eller via en applikation till dator alternativt
telefon. Planering för att komma igång med strategiskt och
strukturerat hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i
samband med deltagande i nätverket Hälsofrämjande sjukhus är
påbörjat.

12,4

12,7

11,7
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Effektiv vårdkedja kommun – sjukhus – primärvård
Mått/mål:
Fortsätta utvecklingsarbetet i vårdnätverket Herman och Brita.
Aktivitet enligt handlingsplan:
Genomföra förbättringscoachutbildning inom primärvård och
kommuner.
Lokalt arrangera dialogträffar och lärandeseminarier med samtliga
kommuner och primärvårdsenheter kring förbättringsarbeten.
Etablera vårdlots för samtliga kommuner och primärvården enligt
prövad ”vårdlotsmodell i Värnamo”
Kommentar:
En utbildningsomgång med 8 coacher är genomförd och de
examinerades i maj. Dialogträffar kring bl.a.
utskrivningsprocessen, kommunikation mellan vårdgivare,
rehabilitering i samverkan, vårdprevention och demens har skett
under året. Samtliga kommuner har deltagit liksom
primärvårdsenheterna. Förbättringsarbeten har initierats.
Lotsarbetet för Värnamo kommun fortsätter som tidigare, medan
det har lagts på is i övriga kommuner. 1 oktober hölls en Herman
och Brita dag med temat ”Trygghet” i samverkan med
Folkhälsoavdelningen, Räddningstjänsten i Värnamo kommun,
Värnamo kommun och vårdcentralerna i Värnamo. En ny
handlingsplan för arbetet med äldre har tagits fram tillsammans
med primärvården och kommunerna i GGVV.
Formell samverkansstruktur
Aktivitet enligt handlingsplan:
Sjukhusledningen kommer att fullfölja påbörjade diskussioner om
samverkan för att tillsammans med kommunerna och
primärvården skapa en struktur som stödjer praktisk samverkan i
det dagliga vårdarbetet. Minst 4 samverkansträffar i den nya
strukturen under 2011.
Specialistsjukvården tar samordnarrollen för Fakta, utbildning
mm på det lokala planet.
Kommentar:
Styrgrupp för samverkan i GGVV har under året sammanträtt
regelbundet. En arbetsgrupp, med uppdrag från styrgruppen, för
fortsatt Herman och Britaarbete bildades under hösten.
Samverkan mellan BHV, KHV, öppen förskola och
socialtjänst enligt familjecentralsmodellen
Mått/mål:
Etablering av minst en familjecentral per kommun. Prioritering
Värnamo och Gislaved 2011.
Kommentar:
Familjecentralsliknande arbetssätt finns i alla fyra kommunerna.
För att få gemensamma lokaler för Gislaved har en ritning tagits
fram tillsammans med kommunen på plan 2 i vårdcentralen och
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beslut tas i landstingsstyrelsen i januari. I samband med
nybyggnation i Smålandsstenar kommer familjecentral att
diskuteras med kommunen. Även i Värnamo finns alternativ
framtagna och politiska beslut väntas i februari. Gnosjö och
Vaggeryd står på tur. Arbete ha inletts.
Samverkan psykiatri-primärvård-kommun
Bilda samverkansgrupper och göra gemensam utbildning.
Psykiatrin har ett uppdrag på länsplanet att arbeta fram relevanta
mätetal för (hela) verksamheten. Detta är en del av genomförandet
av ledningsplan "Ett föredöme inom svensk psykiatri".
Kommentar:
Samverkansgrupperna är bildade och etablerade (SAPO och
SAMBO) 2011.
Under 2011 fungerade SAPO som styrgrupp för metod- och
utvecklingsprojektet, där en av de genomförda aktiviteterna var
en gemensam utbildning (för socialtjänst och psykiatri) om
samordnad individuell plan. Andra aktuella frågor är
genomförandet av psykiatriinventeringen hösten 2011,
diskussioner om t.ex. ett ev kommande utvecklingscentrum.
SAMBO-gruppen är lite mindre aktiv, men träffas regelbundet.
Samverkan inom psykiatri/missbruksområdet är bland annat
avhängigt av hur case managementfrågan kommer att utvecklas.
Under 2012 ska länsavtalet mellan landsting och kommunerna
uppdateras.
Arbetet med Ledningsplanens 14 punkter pågår och kommer att
fortsätta ytterligare ett drygt år. Den del som handlar om mätetal
har inte kommit vidare, men en särskild arbetsgrupp planeras att
startas under våren 2012.
Sjukskrivningsprocessen
Aktivitet enligt handlingsplan:
Utveckla former för extern samverkan med andra myndigheter i
samband med sjukskrivning och rehabilitering. Andra
myndigheter är Försäkringskassa, Arbetsförmedling samt
kommunens individ- och familjeomsorg/handikappomsorg.
Genomföra två-, tre- eller fyrpartsmöte vid behov av samordning
över myndighetsgräns. Gäller framförallt psykiatri, ortopedi och
medicinklinken.
Kommentar:
ARENA i Gislaved och Vaggeryds kommuner har via sina
styrgrupper utvärderat samverkan. De är mycket nöjda och ser ett
stort behov av fortsatt samverkan i denna form.
Via Finnvedens samordningsförbund, där landstinget är en av
ägarna, arbetas för närvarande med en utbildningssatsning kring
samverkan mellan de fyra myndigheterna och där ARENA-
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grupperna kommer bli basen. Pengar till utbildningen ska
ansökas om i KUR via Försäkringskassan och därefter kommer
utbildning ske under hösten 2012. Respektive myndighet står för
sina personalkostnader. Psykiatrin måste finnas med i satsningen
(KURs regler) och de finns med i planeringen.
Utvecklingsarbetet kring avstämningsmötet kommer fortsätta
under 2012 med finansiering även för vår medverkan via Finsam
93. Idéerna som arbetades fram under hösten ska nu provas i
olika verksamheter i länet och om de faller väl ut även spridas
utanför vårt län.
Vårdprevention
Mått/mål:
Alla enheter ska registrera minst 85 % av patienterna över 70 år i
Senior Alert.
Förebyggande åtgärder ska sättas in på alla de patienter som har
risk för trycksår, undernäring och fall

99 %

93 %

95 %

98 %

90 %

100 %

Alla patienter som opereras ska riskbedömas före operation enligt
ovan.

90,9%

91 %

92 %

Alla patienter som opereras ska riskbedömas under operation
enligt ovan.

88,3%

87 %

86 %

96 %

100%

96,1%

WHO:s checklista för säker operationsvård ska användas på
kirurgen, KK och ortopeden och resultatet införas i
statistikprogrammet MOA.

Aktivitet enligt handlingsplan:
Fortsatt arbete med att utveckla processen med vårdprevention.
Bland annat planeras utbildning för den personal som berörs av
processen.
Ta tillvara på andra vårdgivares bedömning och ge relevant
information till nästa steg.
Punktprevalensmätning trycksår genomförs i mars och november
månad.
Kommentarer:
Resultatet från punktprevalensmätningen trycksår finns endast på
länsnivå och visar i mars att 12,5 procent av de inneliggande
patienterna hade trycksår. I november var motsvarande siffra
11,5 procent. Bland de patienter som räknades som riskpatienter
(14,6 procent) hade 40 procent en tryckskada.
Bra vård till patienter som drabbats av stroke
Mått/mål
Alla patienter som drabbas av stroke och inte behöver IVA-vård
eller neurokirurgi ska vårdas på strokeenhet.
Aktivitet enligt handlingsplan:
Arbeta för att vara ett av sex sjukhus som får ett särskilt
omnämnande för ”god strokevård” i kvalitetsregistret Riks-stroke
2011.
Uppföljning varje tertial av de tolv olika bedömningskriterierna i
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Riks-stroke .
Kommentar:
Värnamo sjukhus får som ett av sex sjukhus i Sverige
omnämnandet” God strokevård” i Riks-strokes rapport för 2010.
Några faktorer som i realtid kan följas upp och förbättras är
bland annat tid från symtom till sjukhus, fråga om rökning, andel
trombolys, Waran vid hjärninfarkt.
Bra hjärtinfarktvård
Mått/mål:
Vara en av landets fem bästa sjukhus. Mätning via öppna
jämförelser.
Nio kriterier ska uppfyllas enligt mål i Riks-HIA
Reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt
Aktivitet enligt handlingsplan:
Uppföljning varje tertial genom fokusering på rekommenderade
åtgärder enligt vårdprogram.
Kommentar:
Värnamo sjukhus har effektiviserat vårdkedjan från första EKG
fram till PCI-enheten på Ryhov tillsammans med vårdcentraler,
akutmottagning, HIA, ambulansen och PCI enheten på Ryhov.
Tyvärr händer det trots detta att patienten får vänta i Jönköping
på undersökning vilket gör att vi inte kan nå målet. Handlar i viss
mån om resurser, tid på dygnet samt andra organisatoriska
orsaker som vi inte rår på. Många gånger handlar det om några
enstaka minuter på fel sida. Eksjö och Värnamo ligger båda på
60. Vi är sjukhus med ungefär lika stort avstånd till PCI-enhet.
Jönköping ligger betydligt bättre till.
Förhindra vårdskador
Mått/mål:
Patientsäkerhet – antal vårdskador per 1 000 vårddagar.
Målsättning minskning med 10 %.
Aktivitet enligt handlingsplan:
Vidareutveckla utvecklingsarbetet ”Säker vård – alla gånger”
inom de 14 definierade förbättringsområdena.
Patientsäkerhetsrond 1 ggr/år per klinik.
Patientsäkerhetsbokslut har upprättats för sjukvårdsområdet.
GTT-resultaten för 2010/2011 har redovisats till ledningsgrupp
samt chefsforum.
Patientsäkerhet ingår som en stående punkt på introduktionen för
nyanställda.
Informera patienten om risker och hur patienten kan bidra till att
minska risker, t.ex. tobaksstopp inför operation.
Information till patienter finns tillgänglig i väntrum och på
webben.
Kommentar:
Vi redovisar endast patientskador inte vårdskador i GTT (Global
Trigger Tool). Detta p g a att det är svårbedömt om det är en
vårdskada eller ej. Antal patientskador per 1 000 vårddagar

85 %

89 %

7
kriterier
86 %
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2009 = 21,8/1 000 vårddagar, 2010 = 14,5/1 000 vårddagar.
Mätningarna har 3 månaders fördröjning och för 2011 finns
resultat för jan – augusti 2011 = 14,8/1 000 vårddagar. Andel
patienter med skada var 2010 11 % och för 8 månader 2011
10 %.
Kvalitetssystem för God vård
Mått/mål:
En systematisk uppföljning och återkoppling görs en gång per år
av alla verksamheters God vård i GPS.
Kommentar:
Genomgång av samtliga GPS har skett under tertial 2. GPS har
uppdaterats enligt de nya föreskrifterna SOSFS 2011:9.
Lex Maria
Mått/mål:
Lex Maria anmälan ska vara ankomstregistrerat hos
Socialstyrelsen inom 60 dagar från datum för händelsen.
Händelsanalys ska göras på samtliga ärenden.
Aktivitet enligt handlingsplan:
Mätning av handläggningstid från händelsen till registrering hos
Socialstyrelsen på senaste 10 anmälningarna, mätning klar senast
31 januari 2011.
Kommentar:
Under 2011 har 5 nya Lex Maria ärenden varit aktuella och 4 av
5 översteg 60 dagars handläggningstid.
Smittskydd
Mått/mål:
Alla anställda med direkt patientkontakt ska ha 100 % följsamhet
till klädpolicy.

98 %

99 %

100 %

Vid alla tillfällen då vårdpersonal har direkt patientkontakt ska de
basala hygienrutinerna följas.

87 %

91 %

90 %

Alla verksamheter ska varje månad rapportera följsamhet till
hygienrutiner och klädpolicy.

100 %

100 %

100 %

Inneliggande patient ska inte smittas av MRB. Följsamhet till
checklista mäts via stickprov 2 ggr/år.
Aktivitet enligt handlingsplan:
Punktprevalensmätning av förekomst av VRI ska genomföras två
ggr/år bland inneliggande patienter.

Fortsätta med introduktion och utbildning av personal utifrån
pusselbitarna.
Kommentar:
Nationell punktprevalensmätning av VRI genomfördes i april och
november. Resultatet visade att 7,4 % av de inneliggande
patienterna hade en VRI i april. I november var motsvarande

7,4 %
hade
VRI

7%
hade VRI
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siffra 7 % .
Vid punktprevalensmätningen av följsamhet till klädpolicy och
basala hygienrutiner i oktober månad var Värnamo sjukhus bäst i
Sverige för andra året i rad. I detta inkluderades även Medicinsk
diagnostiks verksamhet inom Värnamo sjukvårdsområde.
Effektiva processer
Mått/mål:
20 % av medarbetarna ska ha genomgått introduktion av Leans
filosofi och principer 31 december 2011.
Aktivitet enligt handlingsplan:
Erbjuda introduktion i Lean via leanspel, föreläsningar,
värdeflödesanalyser och förbättringsprojekt.
Kommentar:
36 grupper har spelat leanspel, 369 personer.
Det är stort intresse från verksamheterna att använda principerna
i Lean i sitt processorienterade arbete.
Bra läkemedelsanvändning
Mått/mål:
Pusselbit 3 i Säker Vård. Mål 100 % följsamhet till samtliga
6 kriterier.
Nystart av läkemedelsgrupp med uppdrag att fastställa specifika
mål och mätningar och lokal handlingsplan för 2011.
Aktivitet enligt handlingsplan:
Extra läkarresurs på 20 % tillsätts under 6 månader och
utvärderas därefter.
I samverkan med Herman och Brita delta i aktiviteter utifrån
landstingets handlingsplan kring äldre och läkemedel.
Kommentar:
Läkemedelsgruppen har genomfört två läkemedelsdialoger under
hösten 2011, medicinkliniken och kvinnokliniken. Dessa har varit
mycket uppskattade och lett till fördjupad analys av de
läkemedelsområden som ingår i dialogen.
Utifrån riktlinjer i Säker vård – alla gånger område 3 ”förebygga
läkemedelsfel i vårdens övergångar” görs journalgranskning av
10 journaler per vårdenhet två gånger per år. Långsamt
förbättrad följsamhet kan noteras och en ökad förståelse för
värdet av rätt och säker läkemedeldokumentation.
Apotekarna på sjukhuset erbjuder utbildning i Cosmics
läkemedelsmodul dels till AT-läkare och dels vid önskemål till
nyanställda/hyrläkare/ST-läkare.
Läkemedelsgenomgångar på inlagda strokepatienter på
Geriatriska rehab har startat hösten 2011.

20 %

24 %

29 %

14(27)

CIRKULÄR E0311
2012-02-07

LK11-0636

3.1 Verksamhetsstatistik
Tabell 3: Verksamhetsstatistik
Sammandrag av
statistikbilagor

Utfall
Helår
2009

Utfall
Helår
2010

Utfall
Helår
2011

Budget- Förändavvikelse
ring
Helår
helår
2011 2011-2010

Antal vårdplatser (per
31/12)

206

206

206

-

0

Vårdtid

55 386

56 005

57 163

+5 163

+1 158

Antal vårdtillfällen

11 108

11 130

11 355

+1 355

+225

Summa DRG-poäng

9 892

10 238

10 305

+1 105

+67

Genomsnittlig DRG
vikt/vårdtillfälle

0,89

0,93

0,90

-

-0,03

Beläggningsgrad,
procent*

86,6%

88,2%

87,6%

-

-0,6%

Medelvårdtid, dagar

5

5

5

-

0

Antal operationer i
sluten vård

2 672

2 851

2 789

+289

-62

Antal läkarbesök**

70 004

66 778

68 021

+21

+1 243

Varav antal operationer
i öppen vård

4 343

3 954

3 944

+44

-10

Antal besök annan
personalkategori

50 078

48 682

46 874

-2 726

-1 808

Summa DRG poäng i
öppen vård (läkarbesök
och annan
yrkeskategori)

6 663

6 418

6 933

+933

+515

Antal vårdplatser (per
31/12)

25

25

25

0

0

Vårdtid

7 294

6 805

6 718

-382

-87

Antal vårdtillfällen

471

489

488

+8

-1

Summa DRG-poäng

214

457

414

+114

-43

Genomsnittlig DRG
vikt/vårdtillfälle

0,47

0,97

0,88

-

-0,09

Medelvårdtid, dagar

15,5

13,9

13,8

-

-0,1

Specialiserad
somatisk vård
Sluten vård

Öppen vård
Mottagningsverksamhet

Specialiserad
psykiatrisk vård
Sluten vård

Öppenvård
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Mottagningsverksamhet
Antal läkarbesök

3 357

3 625

3 517

-283

-108

Antal besök annan
personalkategori

22 916

21 818

21 081

-919

-737

Summa DRG poäng i
öppen vård (läkarbesök
och annan
yrkeskategori)

1 023

895

1 052

+202

+157

Antal läkarbesök

6 145

6 256

5 867

-

-389

Antal besök annan
personalkategori

48 413

50 758

50 390

-

-368

Primärvård

*Beräknat på
disponibla vårdplatser
** Inklusive
barnmedicinska
mottagningar i

Antalet vårdtillfällen i somatisk vård har ökat med cirka 2 % medan
medelvårdtiden är oförändrad. Antalet läkarbesök i öppen vård har ökat med
knappt 2 %. DRG-poäng i öppenvård har ökat med cirka 8 %. DRG-poäng
avseende Samrehabs insatser är inte redovisade för 2011. Under 2012 kommer det
att vara möjligt att redovisa dessa poäng.
Minskningen av antalet besök annan personalkategori inom öppen somatisk vård
beror i huvudsak på ändrad registrering avseende klinfys-besök. Registreras inte
längre som besök.
Antal besök annan personalkategori inom psykiatrin har minskat med cirka 3 %.

3.2 Personalredovisning
Antal faktiska årsarbetare har ökat med 2,6 personer. Detta är ett resultat av den
framgångsrika rekryteringen av utländska läkare främst inom psykiatrin men
även inom andra områden. Avancerad språkutbildning och integration i arbete
och samhälle pågår. Under hösten 2011 startades en lokal pilotutbildning i God
och säker vård på svenska. I utbildningen har 15 läkare deltagit. Ny läkare är
rekryterad till den palliativa enheten för att också arbeta inom
Höglandssjukhusets palliativa verksamhet. Även sjuksköterskegruppen har ökat
något.
Aktiviteter har genomförts för att stimulera sjuksköterskor att vidareutbilda sig
inom framförallt anestesi, IVA, operation och psykiatri. Antalet sjuksköterskor
som går vidareutbildning är 23.
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Semesterperioderna för 2011 har fungerat mycket bra. Utvärderingsenkäter till
både chefer och vikarier har hög svarsfrekvens och visar tydligt en fungerande
semesterplanering. Semesterhanteringen inom sjukvårdsområdet har varit
föremål för extern revision och några större avvikelser har inte framkommit.
Inom området mångfald/jämställdhet granskar DO bl.a. landstinget och underlag
har lämnats in av sjukvårdsledningen i Värnamo. Jämställdhetsplan för Värnamo
sjukvårdsområde har gjorts och kommer att implementeras under 2012.
PA-systemet Heroma har fortfarande brister både vad gäller drift och funktion.
Utveckling av systemet pågår tillsammans med centrala personalavdelningen.
Landstinget ingår numera i nätverket Hälsofrämjande sjukhus och
vårdorganisationer. Tre inträdesprojekt riktat mot patienter, medarbetare och
befolkning pågår. Via pilotarbetet ”Hälsofrämjande arbetsplatser” ska kriterier
för en hälsofrämjande arbetsplats tas fram. Ortopedavdelningen representerar
vårt sjukvårdsområde.
Tabell 4: Personalredovisning 2009-2011
Utfall
2009

Utfall
2010

Utfall
2011

Förändring
2011-2010

1 . Årsarbetare (visstid-tillsvidare samt
timanställda)

1246

1 233,4

1 236,7

3,3

2 . Sjukfrånvaro och övrig frånvaro visstid- och
tillsvidareanställda årsarbetare

165,4

165,8

166,5

0,7

1080,6

1 067,7

1 070,2

2,6

92,5

92,2

92,2

0

4,7

4,8

4,7

-0,1

3 . Summa faktiska årsarbetare (p.1-p.2)
4 . Genomsnittlig sysselsättningsgrad,
tillsvidareanställda
5 . Personalomsättning

3.3 Miljöredovisning
Tabell 5: Miljöarbete
Mått/Aktivitet
Mått/mål:
Minst 26 % av den totala mängden avfall från Värnamo sjukhus
ska materialåtervinnas.

Aktivitet enligt handlingsplan:
1. Den interna avfallshanteringen på Värnamo sjukhus håller på
att förändras i samband med ombyggnad av avfallsanläggningen
(klar i början av 2011).
2. I samband med ombyggnationen och i samverkan med

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

19,7 %

23,4 %

23,3 %
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avfallsentreprenör (upphandling under 2011) se över fler
fraktioner till materialåtervinning bland annat ”ren” polyetenplast
(ex plastförkläden, mjukplast).
3. Upprätta uppföljningssystem för rapportering av nyckeltal för
avfallshantering enligt anvisning SKL, avser sjukhusen i
landstingen.
Kommentar:
Att målet inte kunnat nås beror till stor del på att ombyggnaden
av avfallshanteringen inte är helt klar och inte har kunnat tas i
bruk fullt ut. Anledningen är att utrustning varit försenad samt
felaktig.
Utsortering av ”mjukplast” kommer att införas successivt under
2012.
SKLs projekt med gemensamma nyckeltal har bromsats av
Landstingsdirektörerna. Det finns ett behov av att se över vad som
ska mätas och hur.
Mått/mål:
Landstingsfastigheter svarar för målen avseende
energianvändning.
Mått/mål:
Aktivitet enligt handlingsplan:
1. Utfasnings-/riskminskningsgruppen utreder vilka ämnen som
ska bli föremål för utfasning. (I denna grupp ingår
miljösamordnare, miljökemist, KLARA ansvarig samt
representanter från inköpsavdelningen). Klart 2011-10-31
2. Inventering av andelen ftalatfria undersökningshandskar av den
totala mängden undersökningshandskar som används inom
Värnamo sjukvårdsområde. Klart 2011-10-31.
Ta fram data för 2010, om möjligt, samt för 2011 som underlag
för ett måltal 2012.
Kommentar:
Utfasningsgruppens arbete pågår men är inte klart. Inventering
är gjord och vi har 100 % ftalatfria handskar. Ingen ny
upphandling ska göras inför 2012.
Mått/mål:
Inköpskostnaden för ekologiska livsmedel 2011 ska motsvara
25 % av den totala inköpskostnaden för livsmedel
Aktivitet enligt handlingsplan:
1. Anpassning/säsongsanpassning av matsedeln för patientkost
och Restaurang Matlusten.
2. Utöka antalet ekologiska livsmedel som används på Värnamo
sjukhus
Kommentar:
Nytt för 2011 är att kostersättning inte räknas med i den totala
inköpskostnaden för livsmedel. Detta enligt beslut från
Ledningens genomgång nov 2010 punkt Miljömål,
Livsmedel. Hade dock klarat 25 % målet även om
kostersättningen räknats med. Kostavdelningen har fått
Landstingets miljöpris 2011.
Mått/mål:

27,5 %

25,8 %

26,0 %
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Mål 1. Förskrivningen (DDD) av Zopiklon, Zolpidem, Naproxen
och Diklofenak ska minska med 5 % jämfört med föregående år.
Zopiklon, Zolpidem
Naproxen, Diklofenak
Mål 2. Minska förskrivning av fluorokinoloner till
≤ 0,7 DDD/1 000 INV (J01AA)
Målvärde: ≤ 0,7 DDD/1 000 INV.
Aktivitet enligt handlingsplan:
Följa förskrivning av antibiotika enligt SKLs nyckeltal:
a) förskrivning av tetracykliner
b) total receptförskrivning av antibiotika avseende samtliga
antibiotikagrupper (J01) exkl metenamin.

0%
-23 %

-2%
-11%

-5%
+3%

0,7

0,8

0,7

51 ton

91 ton

Samtliga dessa aktiviteter genomförs i samarbete med
miljösamordnare, läkemedelskommittén och lokal
läkemedelsgrupp.
Kommentar:
Förskrivningen av Naproxen och Diklofenak på Värnamo sjukhus
har ökat med 1910 DDD (från 55 210 till 57 120 DDD).
Förskrivningen av Naproxen, Diklofenak för landstinget totalt har
ökat med 4 %, Värnamo sjukhus har ökat förskrivningen något
mindre med 3%, fördelat på Naproxen (+12,8 %) och Diklofenak
(-1,5 %).
Att mäta förskrivningen av Naproxen och Diklofenak kan
ifrågasättas då dessa kan köpas receptfritt.
Mått/mål:
CO2- utsläppen från bilresor i tjänsten inom Värnamo
sjukvårdsområde, (exkl ambulanstransporter) ska vara mindre än
90 ton.
Aktivitet enligt handlingsplan:
1. Samtliga fordon som anskaffas under 2011 ska vara
miljöfordon.
2. Fortsatt propaganda för att välja samåkning, tele- eller
videokonferens som alternativ till tjänsteresor.
Kommentar:
Första året där inte Bra Liv ingår.
I siffran för CO2- utsläpp ingår5,3 ton från bilar som används av
andra förvaltningar än Värnamo sjukvårdsområde. Det är
hyrbilar bokade i Värnamo eller bilar som tillhör Värnamo
bilpool. Den stora avvikelsen förklaras delvis av att målet och
utfallet beräknats med hjälp av olika schabloner för
koldioxidutsläppen.
19 fordon inköpta, alla är miljöfordon.
Propaganda för samåkning och tele- eller videokonferenser sker
fortlöpande i olika sammanhang. Upphandlingen av
videokonferenstjänster på landstingsnivå är fördröjd p g a
överklagande.

144 ton
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4. Lärande- och förnyelseperspektiv
Tabell 6: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mått/Aktivitet

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

Få med ledningen i säker vård alla gånger
Mått/mål:
Alla enheter ska skatta sig grönt i matrisen område 12 i Säker vård
– alla gånger.
8 av 11

8 av 11

8 av 11

Aktivitet enligt handlingsplan:
Erbjuda utbildning i händelse- och riskanalys till chefer som inte
gått utbildning.
Uppföljning av SBAR-metodens implementering i alla
verksamheter.
Uppföljning av resultat från patientsäkerhetskulturmätning.
Kommentar:
Sjukhusövergripande risk- och händelseanalysgrupp har startat
sitt arbete med översyn av kompetensbehov samt dialog kring
vilket stöd verksamheterna behöver.
Patientsäkerhetsområden får stort utrymme vid samtliga
chefsmöten på sjukhuset.
Vägledning för personal
Mått/mål:
Säkerställa att all vårdpersonal har kunskap om hantering av en
patient som drabbats av vårdskada.
Kommentar:
Samtliga medarbetare har under tertial 2 fått information om
patientsäkerhetslagen och SKL´s broschyr ”frågor och svar om
den nya patientsäkerhetslagen”. Resultat från
patientsäkerhetskulturmätning på frågan om information och stöd
till patient vid negativ händelse 2010 = 58, 2011 = 63
Beakta könsperspektivet
Aktivitet enligt handlingsplan:
Mäta om det finns könsskillnader i erbjuden vård och om vi ser
skillnader mellan män och kvinnor som inte är skäliga ska
förbättringsarbete genomföras efter prioritering.
Kommentar:
Alla mätetal går inte att få fram könsuppdelat.
Erbjuda en god lärandemiljö för studenter
Mått/mål:
Minst 80 % ska vara nöjda eller mycket nöjda med sin VFU.
Kommentar:
Handledare och administrativ samordnare har under året arbetar

100 %

100 %

87,1 %
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aktivt för att få fler elever och studenter att svara på respektive
utvärderingsenkät. Av de 31 studenter, (vilket är betydligt fler än
det brukar vara), som svarat på Hälsohögskolans enkät under
hösten är 87,1 % nöjda eller mycket nöjda med sin VFU hos oss.
Enkäten till våra praoelever från åk 9 visar att 96,8 % av dem är
nöjda med sin praotid hos oss. 60 % av dem vill arbeta på sjukhus
i framtiden.
Aktiviteter enligt handlingsplan:
Alla studenter ska minst en gång under utbildningstiden erbjudas
att delta i enheternas förbättringsarbeten.
Kommentar:
Studenter måste förberedas innan VFU för att de ska hinna med
att genomföra ett förbättringsarbete inom den relativt korta tid
som de gör VFU hos oss. Landstingsövergripande grupp har
bildats och träffats vid några tillfällen för att ta reda på
utbildningsbehov hos handledare angående förbättringsarbete.
Förslag på åtgärder ska presenteras.
Handledarutbildning
Mått/mål:
All personal som handleder studenter och elever ska erbjudas
handledarutbildning.
Samverkan med olika skolor och lärosäten för att nå
målsättningen.
Kommentar:
En utbildningsdag för undersköterskor som handleder elever från
grund- och gymnasieskolan samt vux genomfördes i augusti.
Handledarutbildning genomfördes i Värnamo under VT 2011 av
Hälsohögskolan i Jönköping för handledare för
högskolestudenter.
Medarbetarsamtal
Mått/mål:
Uppföljning och kontroll av processen kring medarbetarsamtal
ska ske månadsvis.

88 %

89 %

75 %

79 %

92%

Kommentar:
Normalt ligger sjukvårdsområdet stabilt över 90 %.
Individuella kompetensutvecklingsplaner
Mått/mål:
Individuella kompetensutvecklingsplaner ska upprättas. Målvärdet
för 2011 är att 60 % av alla anställda ska ha en individuell
kompetensutvecklingsplan.
Ett pilotprojekt ska startas för att utveckla detta område utifrån
verksamhetens behov. Kompetensutvecklingsplan för enheten och
kompetensutvecklingsplaner nedbrutet till individnivå tas fram.
Kommentar:
En dialog har påbörjats med ett av våra verksamhetsområden.
Sjukfrånvaro/frisknärvaro

81%
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Mått/mål:
Följa landstingets mål att minska/behålla den låga sjukfrånvaron
samt att öka frisknärvaron.
Aktivitet enligt handlingsplan:
Arbeta med utbildningsinsatser inom området ”Hälsa” för chefer,
skyddsombud, hälsoinspiratörer samt medarbetare.
Utarbeta och starta en ny friskvårdskampanj. Genomföra
”Landstingsyran”.
Skapa en struktur för ett hälsofrämjande sjukvårdsområde och
utveckla kriterier för en hälsofrämjande arbetsplats. Genomföra
projektet ”en hälsofrämjande arbetsplats”. Pilotarbetsplats är
ortopedavdelningen.
Arbeta med förebyggande arbete genom riktade
friskvårdsinsatser.
Kommentar:
Landstinget har förändrat sättet att redovisa sjukfrånvaro som
innebär att ett genomsnittvärde 12 månader bakåt redovisas.
Vi följer landstinget sätt att mäta men för att få snabbare signaler
fortsätter vi även mätningar enligt tidigare modell enligt ovan.
Jämförelse görs med föregående år. Jämfört med 2010 har
sjukfrånvaron ökat från 2,9 % till 3,4 %, vilket fortfarande är ett
lågt värde.
Grundläggande och uppdaterande arbetsmiljöutbildningar har
genomförts i landstinget. Inspirationsdagar för hälsoinspiratörer
och chefer har genomförts.
I Landstingsyran deltog 300 medarbetare. Ny friskvårdskampanj,
”Hälsostegen” genomfördes under hösten.
Inträdesprojektet ”Hälsofrämjande arbetsplats” har inletts med
Ortopedavdelningen som pilotarbetsplats. Landstingets
arbetsmiljönätverk har utarbetat en hemsida kring projektet och
en utbildning för de deltagande arbetsplatserna har genomförts.
Projektet avslutas och utvärderas i mars 2012.
Riktade friskvårdinsatser har genomförts för 46 medarbetare.
Dialogen
Mått/mål:
Uppföljning av verksamheternas handlingsplaner utifrån
Dialogenresultatet.
Kommentar:
Efter beslut i ledningsgruppen (efter samverkan) ska enkät
skickas ut för att kartlägga hur verksamheterna har arbetat med
på förhand utvalda områden i Dialogen. Efter det kommer en
handlingsplan att utformas.
Medarbetarskap
Aktiviteter enligt handlingsplan:
Utbildning av linjechefer för att ha en gemensam värdegrund
kring medarbetarskap.
”Friska medarbetare med eget driv och ansvar”.

LK11-0636

3,4 %
68 %

3,2 %
66,8%

3,4%
68,1%
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Kommentar:
Utvecklingsdagar kring bl.a. utvecklat medarbetarskap har
genomförts under året.
Chefsförsörjning
Aktiviteter enligt handlingsplan:
Identifiera och utbilda medarbetare som har intresse av att bli
chef. Uppmuntra dem att delta i olika förbättringsarbeten och
projekt.
Samverka kring utveckling av modeller med Qulturum och
centrala personalavdelningen.
Kommentar:
Marknadsföring har skett för att få sökande till nytt
Masterprogram. Värnamo har tre deltagare.
Vi har medverkat vid framtagande av nu pågående ”verksamhetschefsprogram”. Deltagare från sjukvårdsområdet finns med i
utbildningen. Representant från sjukvårdsområdet har ingått i
planeringsgruppen för de ”linjechefsprogram” som startat under
hösten. Sjukvårdsområdet har 19 deltagare i samtliga program.

5. Ekonomiskt perspektiv
Tabell 7: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mått/Aktivitet
Hålla budgetramarna
Mått/mål:
Kontinuerlig översyn och effektivisering av processerna. Varje
basenhet ska hålla sin budget.
Aktiviteter enligt handlingsplan:
Ekonomiavdelningen stödjer genom :
- aktiv medverkan av controller och via tydlig behovsanpassad
rapportering
- snabb återföring av observerade avvikelser mot budget
- särskild uppmärksamhet åt kostnadsdrivande poster såsom
personal, läkemedel, radiologi och lab.

Kommentar:
Diskussioner förs med klinikerna (ledningsgruppen) om hur vi kan
lösa uppkomna underskott. Tillgången på framförallt läkare inom
respektive verksamhet bidrar till att en enhet har överskott ett år
och underskott ett annat. Viss budgetomfördelning kommer att ske
under 2012.
DRG
Aktivitet enligt handlingsplan:
Kvalitetssäkra kodning och datainsamling. Genomföra
systematiska jämförelser mellan jämförbara kliniker inom

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3
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landstinget och de bästa i landet samt initiera analyser och
åtgärder.
Fastsälla mätningar som redovisas månadsvis. Komplettera med
måttet DRG/antal invånare.
Kommentar:
Arbetet med ovan har delats in i två områden. Område ett ska ta
fram en modell för att öka kunskapen om DRG och därigenom
säkerställa en korrekt kodning. Område två inriktar sig på en
uppföljningsmodell som ska vara verksamheternas verktyg för
uppföljningen av DRG. Båda områdena ska vara klara under
året. Kartläggning avseende kunskap om DRG är genomförd
under hösten 2011. Resultatet visar att den personalkategori som
jobbar med DRG-kodning har rekommenderad utbildning.
Uppföljningsmodellen har presenterats för klinikerna under
hösten 2011. Uppföljningen kommer att skickas ut månadsvis till
klinikerna under 2012.
Kvalitetsersättningssystem
Mått/mål:
Varje enhet ska genom aktiva åtgärder se till att sjukhuset får full
ersättning.

-0,2
-0,3
mnkr mnkr

-1,1
mnkr

Kommentar:
Under 2011 ingår även psykiatrin i kvalitetsersättningssystemet.
Ersättningen för 2011 understiger full ersättning med 1,1 mnkr.
Det är inom områdena tillgänglighet och huvudsakligen väntetid
på akutmottagningen som sjukvårdsområdet förlorar ersättning.
Sjukvårdsområdet har under 2011 erhållit 0,9 mnkr i bonus
avseende tillgänglighet. Bonusen är inte inräknad i avvikelsen
ovan (-1,1 mnkr). Hela kvalitetsersättningen innan avräkning är
16,7 mnkr.
Interna debiteringar
Aktivitet enligt handlingsplan:
Se över den interna debiteringsmodellen. Verksamheten ska ta
beslut om resursökning/minskning utifrån god hushållning inom
den budgetram som verksamheterna disponerar.
Kommentar:
Ett antal områden kommer att läggas ut i ramen utifrån
nuvarande utfall. D.v.s. ramen kommer mellan åren endast att öka
med Landstingets indexuppräkning, vilket betyder att utökningar
direkt ”drabbar” kliniken. Kostnader för IT och tele kommer att
omfattas i första steget. I klinikernas ramar för 2012 har ovan
genomförts inom områdena IT och tele.
Följsamhet till avropsavtal
Mått/mål:
Målsättningen 2011 är att minst 85 % av våra inköp ska ske inom
de av landstinget upphandlade avtalen.
Kommentar:
Följsamheten följs varje månad i enheternas styrkort.

92 %

90 %

90%
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5.1 Resultatutveckling
Tabell 8: Ekonomisk översikt – exkl. förvaltningsinterna kostnader och intäkter
Intäkt/Kostnad

Utfall
Helår
2009

Utfall
Helår
2010

Utfall Förändring
Helår
Helår
2011 2011-2010

Patientintäkter (kgrp 30)

16,6

16,7

17

0,3

Övriga intäkter (kgrp alla övr 3X)

54,8

77,7

73,1

-4,6

Summa intäkter

71,4

94,4

90,1

-4,3

Personalkostnader (kgrp 40 o 41)

409

413,9

426,4

12,5

Hyrläkare (konto 5559)

2,8

4,6

6,4

1,8

Läkemedel inkl rabatter (konto
5611, 5613, 5694)

60,4

65,8

66,2

0,4

Köpt vård (konto 5111)

36,5

37,5

32,8

-4,7

Övriga kostnader (övriga
kostnadskonto)

427,8

485,7

490,7

5

Summa kostnader

936,5

1 007,5

1022,5

15

Nettokostnad

865,1

913,1

932,3

19,2

Budget

us

913,1

930,8

17,7

Resultat

us

0

-1,5

-1,5

Under åren 2009 till och med 2010 har övriga intäkter ökat med ca 23 mnkr vilket till stor del
förklaras av motpartsbyte vid debitering av Bra Liv.

Verksamheten har under 2011 genererat ett budgetunderskott om 1,5 mnkr
(föregående år budgetunderskott 27 tkr). Budgetunderskottet beror huvudsakligen
på bodelningen mellan Värnamo sjukvårdsområde och Bra Liv. Även ett ökat
antal faktiska årsarbetare (läkare) samt högre pris avseende röntgen i samband
med bildandet av Medicinsk diagnostik har haft betydelse. Landstingets
länsövergripande urologienhet ingår delvis i sjukvårdsområdets redovisning.
Urologienheten har påverkat budgetavvikelsen för sjukvårdsområdet med minus
1,5 mnkr.
Intäkter
Intäkterna har under 2011 minskat med 4,2 mnkr jämfört med föregående år.
Intäkterna avseende tjänsteköp mellan Värnamo sjukvårdsområde och Bra Liv har
under 2011 minskat med 7 mnkr jämfört med föregående år. Intäkterna minskade
t.o.m. andra tertialet. Fr.o.m. 1 juni är nivån densamma båda åren. Delar av denna
minskning har kompenserats genom tilldelning av budgetmedel från Landstinget.
Intäkter avseende patientavgifter ökade med 300 tkr. Såld vård till i huvudsak
andra landsting ökade med 1,3 mnkr (6,5 procent).
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Under 2011 har 15,6 mnkr erhållits som kompensation för avdrag tack vare
uppnådda mål inom Landstingets kvalitetsersättning, vilket innebär att 1,1 mnkr
saknas jmf med budget. Nytt för 2011 är att även psykiatrin ingår i
kvalitetsersättningssystemet. Full kompensation har erhållits avseende psykiatrin.
Dessutom har ersättning/bonus erhållits med 0,9 mnkr för uppnådda mål avseende
ökad tillgänglighet i vården.
Lönekostnader
Lönekostnader exklusive sociala avgifter har ökat med 3 procent. Antalet faktiska
årsarbetare har i genomsnitt ökat med 2,6 jämfört med samma period föregående
år. Personalkategorin läkare har ökat med cirka 6. Jämfört med budget redovisas
ett överskott på 12,1 mnkr inkluderat hyrläkare (föregående år överskott
13,7 mnkr).
Köpt vård
Kostnaden för köpt vård har under året uppgått till 32,7 mnkr (föregående år
37,5 mnkr). Kostnaden för akut och valfri vård har ökat med 0,7 mnkr jämfört
med föregående år. Kostnaden för remitterad vård har minskat med 2 mnkr.
Kostnaden för dyra patienter har minskat med 3,5 mnkr. Jämfört med budget
redovisas ett överskott på 1,1 mnkr för köpt vård.
Hyrläkare
Kostnaden för hyrläkare har under året uppgått till 6,4 mnkr (föregående år
4,6 mnkr). Hyrläkare har anlitats främst inom medicin-, ögon-, barnpsykiatri-,
kirurgi- och akut- och operationsverksamheterna, dels för att täcka vakanser men
framförallt för att nå tillgänglighetsmålen.
Läkemedelskostnader
Läkemedelskostnaderna har ökat med 0,4 mnkr (0,6 procent) mellan åren 2010
och 2011. Jämfört med budget redovisas ett överskott på 4,7 mnkr.
Medicinsk diagnostik
Kostnader för lab-service (exkl. radiologi) har ökat med 2,9 mnkr (6,8 procent)
mellan åren 2010 och 2011.
Kostnaden för radiologi har ökat med 4,2 mnkr (9,4 procent) mellan åren 2010
och 2011. Landstingets budgetuppräkning mellan åren uppgår till 1,4 procent.
Kostnadsökningen beror inte på fler undersökningar då dessa har minskat mellan
åren.
Det är mycket viktigt att landstinget ser över prissättningen som utlovats.
Parallellt har ett arbete mellan Radiologin och sjukvårdområdet inletts får att hitta
effektivast möjliga undersökningsmetoder både ur patient- och kostnadssynpunkt.
Sjukresor
Kostnaden för sjukresor har ökat med 0,1 mnkr (0,7 procent) mellan åren 2010
och 2011. Kostnaden för taxiresor fortsätter att minska.
Akutverksamheten
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Genom ett landstingsbeslut delades sjukhusets akutmottagning och primärvårdens
jourcentral 22 juni 2010. Beslutet innebar ett försämrat resultat med 2,5 mnkr för
2011 jämfört med 2010 trots anpassningsåtgärder och budgetkompensation.
Övrigt
Under året har kostnader för inventarier avseende ombyggnation inom den
Geriatriska kliniken belastat resultatet med 1,3 mnkr.
I grundbudgeten erhölls utökning av budgeten med 1,3 mkr avseende utökning av
fetmakirurgin från 50 st operationer till 80 st. Under året har antalet operationer
uppgått till 63 st. Lägre produktion än planerat pga sjukdom.
Under december erhöll sjukvårdsområdet tilläggsbudget om 5,4 mnkr för bl.a. STläkare och för psykiatri.

5.2 Kvalitetsersättning
Tabell 9: Kvalitetsersättning
Kvalitetsersättning, intäktskrav:
Maximal ersättning
Erhållen ersättning
Förlorad ersättning

Helår

Prognos helår

Belopp mnkr Belopp, mnkr
16,7
16,7
15,6
15,7
1,1
1,0

Kommentar: Förlorad ersättning inom tillgänglighet 640 tkr (juli
och augusti), och väntetid till akutmottagning : 460 tkr.

5.3 Åtgärdsplan
Värnamo sjukvårdsområde har de senaste åren stabilt legat med ett positivt
resultat. Delningen i samband med Vårdvalsinförandet ändrade förutsättningarna
och trots stora minskningar av administrations- och servicepersonal samt andra
effektiviseringsåtgärder konstateras ett underskott 2011.
Underskottet är dock litet, -1,5 mkr på en omsättning på knappt en miljard kronor.
Våra medarbetare och våra chefer har gjort ett fantastiskt arbete att anpassa
verksamheten efter den nya kostymen samtidigt som kvalitet och produktion ökat.
Vi ser dock risker för framtiden. Under 2011 hade vi låga kostnader för köpt vård,
vilket i viss mån kompenserade för de kraftiga ökningarna av laboratorie- och
radiologikostnaderna. Vi vet av erfarenhet att köpt vård fluktuerar kraftigt mellan
åren. Samtidigt kommer vi att ha en kostnadsbesparing för 2012 på 0,5 procent.
Effektiviseringsarbetet kommer därför att fortsätta under 2012.
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Tabell 10: Åtgärdsplan
Åtgärd / aktivitet
(belopp i mnkr)

Ekonomiska Ekonomiska
effekter
effekter
Status
2011
2012

Se ovan.

Summa mnkr

VÄRNAMO SJUKVÅRDSOMRÅDE

Ann-Christine Johansson
Förvaltningschef

Håkan Stridsberg
Ekonomichef
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Landstinget i Jönköpings län
Landstingsdirektören

Verksamhetsberättelse 2011 - Vårdcentralerna Bra
Liv
1. Sammanfattning
2011 är första helåret med vårdval, ekonomiskt visar verksamheten ett mindre
underskott trots reducerad vårdpeng och en något krympande kostym. Listade
invånare har minskat under året i takt med att nyetablerade vårdcentraler har fått
sin verksamhet på plats med både personal och utrustning. I Tranås öppnade en ny
vårdcentral i maj 2011, vilken knappt 3.000 av Tranås invånare har valt att lista
sig vid.
En stor ekonomisk belastning finns vid de vårdcentraler som har ”taxeläkare”
och/eller privata sjukgymnastetableringar i sitt närområde. Kostnaderna står f.n.
inte i rimlig proportion till en avlastning, eftersom det formella ansvaret vilar på
den vårdcentral som har individen listad. I 2012 års ersättningssystem mildras
effekten något gällande läkare men då införs samtidigt ersättning baserad på
diagnossättning, varvid de diagnoser som vårdgivare utanför vårdvalssystemet
sätter inte kommer med. Detta leder till en för låg ersättning till de vårdcentraler
som har patienter med många besök hos taxeläkare.
Behovet av hyrläkare tynger det ekonomiska resultatet men är en nödvändighet
för tillgängligheten och arbetsbelastningen vid svårrekryterade enheter. En
fokusgrupp har etablerats inom Bra Liv vars målsättning är en förbättrad
rekryteringssituation men också en utvärdering av vad som skapar en attraktiv
arbetsmiljö. Ett exempel på gruppens arbete är införande av Zon-tillägg för läkare,
d.v.s. differentierad lönesättning baserad på svårighetsgrad att rekrytera till olika
orter.
Bra Liv har ökat antalet ST-läkare från 47 till 55 under året. Detta blev möjligt
sedan landstinget slopade tilldelningssystemet och tillåter vårdcentraler som
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godkänts för utbildningsuppdraget att fritt rekrytera och anställa ST-läkare efter
samråd med studierektorsfunktionen på Qulturum.
Verksamheten har haft stort fokus på tillgänglighet under året vilket har genererat
fler besök med färre personal. Tillgängligheten förbättras kontinuerligt och har
under hösten varit nära 100% vad gäller telefontillgänglighet och ligger runt 90%
när det gäller tillgänglighet till läkarbesök inom 7 dagar.
Under året har en information/marknadsföringsgrupp bildats i syfte att lyfta fram
och marknadsföra vårdcentralerna Bra Liv. Invånarna i länet ska erbjudas god
tillgänglighet, bra bemötande samt säker och trygg vård. De ska uppleva att vi
hjälper dem, att deras upplevelser är viktiga för oss och att deras hälsa är i trygga
händer.
Vårdcentralerna Bra Liv har tillsammans med Juris AB utvecklat en webb-baserad
informations- och nyhetsbas med namnet JURIS Online. Konceptet är det första i
sitt slag i landet inom primärvården. Vår modell efterfrågas nu av andra landsting.
JURIS-Online är en gemensam plattform och en del i vårdcentralerna Bra Livs
ledningssystem. Här finns förvaltningens övergripande riktlinjer och dokument
anpassade till det nationella medicinskt rättsliga regelverket. JURIS-Online finns
lätt tillgängligt på varje vårdcentrals hemsida och ska ge en ökad säkerhet och
effektivitet.
Med 31 vårdcentraler finns ett ständigt behov av lokalöversyn.
Den 14 september invigdes Tenhults nya vårdcentral i moderna, rationella och
centralt belägna lokaler. Vårdcentralen är samlokaliserad med familjecentralen
vilket vi ser som ett mycket bra koncept.
För Råslätt finns beslut om att bygga ny vårdcentral kombinerad med
folktandvård och planeringen är i full gång, även i Gislaved planeras för
ombyggnation av hela vårdcentrum men beslut är ännu inte fattade. I Tranås har
omfattande fasadrenoveringar genomförts samt en ombyggnad av
rehabiliteringsavdelningen som haft problem med arbetsmiljön.
I Smålandstenar blev vårdcentralen dessvärre, efter flera fruktlösa försök att
åtgärda luftmiljön, tvungen att flytta till provisoriska lokaler i s.k. paviljonger.
Landstingsfastigheter har i uppdrag att undersöka möjligheter till permanenta
ersättningslokaler.
Det stora fokusområdet 2012 är att formera vårdcentralernas verksamhet inför
2013 när vi lämnar ifrån oss en väsentlig del av verksamheten i form av
hemsjukvården. Ekonomin med ytterligare lägre vårdpeng kommer också att
kräva anpassningar av verksamheten.
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2. Medborgar- och kundperspektivet
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Strategiskt mål:
1.1 Nöjda patienter/kunder
Kundinriktad

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3
(2010)

(2010)

(2011)

97%
85%

99%
91%

100%
93%

Aktivitet enligt handlingsplan:
 Bland de 5 bästa i nationell patientenkät
 Utbilda personal i bemötandefrågor
 Ge patienterna möjlighet att återkoppla upplevelse av kontakt
med vårdcentralen
Kommentar:
I den nationella patientenkäten genomförd hösten 2011 rankas
primärvården i Jönköping på plats 5 i riket. Ett vykort finns
lättillgängligt på alla vårdcentraler där patienter kan lämna sina
synpunkter.
Tillgänglig
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Kontakt med vårdcentralen samma dag
 Besök hos allmänläkare inom 7 dagar

Kommentar:
Telefontillgänglighet är god, ett fåtal vårdcentraler ligger strax
under 100%
Sker med kontinuitet
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Patienter 40 år och äldre med minst tre läkarbesök per år ska
träffa samma läkare
Kommentar:
Låg kontinuitet ca 30% av patienterna har träffat samma läkare
vid samtliga besök. Uppgiften kommer från FOU-enhetens årliga
uppföljning. Data är hämtat från Cosmic tidsperioden sept 2010feb 2011. Målet har bara mätts en gång under perioden
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3. Process- och produktionsperspektiv
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Strategiska mål
2.1 Effektiva processer
2.2 Hållbar utveckling

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

Mått/mål: Hälsoinriktat arbetssätt
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Alla vårdcentraler ska regelbundet använda metoder för
hälsofrämjande livsstil
 Utveckla en modell för livsstilsmottagning
Kommentar:
Sju vårdcentraler deltar i ett nationellt hälsoprojekt i samarbete
med folkhälsoavdelningen där man arbetar med hälsocoacher.
Mått/mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Alla vårdcentraler ska uppfylla de kvalitetsindikatorer som är
fastslagna i regelboken för vårdval
 Alla vårdcentraler ska arbeta enligt Fakta-dokument
 Alla vårdcentraler ska delta i relevanta nationella
kvalitetsregister
Kommentar:
Metoder för att mäta kvalitetsindikatorerna är, förutom
tillgänglighetsmåtten, ännu inte framtagna.
Alla vårdcentraler deltar i NDR, Senior Alert och
palliativregistret
Mått/mål: Säker hälso- och sjukvård
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Minska andelen 80 år och äldre som använder 10 eller fler
läkemedel samtidigt. Mäts årsvis i öppna jämförelser
 Införa en funktion som patientsäkerhetsansvarig läkare/
chefsläkare
 Vårdcentralerna ska medverka i de samarbetsforum som
gagnar patienterna t.ex. Esther, Klas, Herman och Brita
 Vårdcentralerna ska utnyttja de kliniska apotekarna i arbetet
med rätt läkemedelsförskrivning

64%

67%

67%
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Kommentar:
Måttet andel äldre med 10 eller fler läkemedel är ett nationellt
mått som redovisas i öppna jämförelser. I dagsläget är detta inte
möjligt att mäta på lokal nivå.

3.1 Verksamhetsstatistik
Tabell 3: Verksamhetsstatistik
Sammandrag av
statistikbilagor

Utfall
Helår
2011

Utfall Förändring Förändring
Helår 2011-2010
2011-2010
2010

Primärvård
Antal läkarbesök, exkl.
jourbesök

293.333

297.588

-4.255

-1%

Antal besök
sköterska/usk

652.523

674.701

-22.178

-3%

Antal besök
sjukgymnast

124.256

117.298

6.958

+6%

Antal besök
arbetsterapeut

28.042

29.208

-1.166

-4%

Antal besök
kurator/psykolog

22.261

23.431

-1.170

-5%

Summa läkarbesök

293.333

297.588

-4.255

-1%

Summa sjukvårdande
behandling

827.082

844.638

-17.556

-2%

Vid jämförelse mellan 2010 och 2011 måste alltid införandet av vårdval beaktas.
Under 2011 har vårdcentralerna Bra Liv i genomsnitt haft ansvar för 10% färre
invånare jämfört med 2010.
Besöken har trots färre invånare minskat marginellt och för yrkesgruppen
sjukgymnaster har besöken tvärtom ökat. Vårdval har lett till en
produktivitetsförbättring där kostnad per besök har minskat med 5%.
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3.2 Personalredovisning
Tabell 4: Personalredovisning 2010-2011 (årsgenomsnitt)
Utfall
Bokslut
2011

Utfall
Bokslut
2010

Förändring
2011-2010

1 . Årsarbetare (visstid-tillsvidare samt
timanställda)

1 235

1 290,3

-55,3

2 . Sjukfrånvaro och övrig frånvaro visstid- och
tillsvidareanställda årsarbetare.

158,7

157,5

1,2

1 076,3

1 132,8

-56,5

4 . Genomsnittlig sysselsättningsgrad,
tillsvidareanställda.

92,0

91,8

0,2

5 . Personalomsättning

9,5%

14%

-4,5

3 . Summa faktiska årsarbetare (p.1-p.2)

I samband med vårdvalet var personalomsättningen inom Bra Liv hög. Den har
därefter sjunkit successivt men är fortfarande hög i förhållande till Landstinget
totalt.
Faktiskt antal årsarbetare fortsätter att minska. En stor del kan förklaras med att
man väljer att inte anställa vikarier för de som är sjuka eller tjänstlediga. I vissa
fall återbesätter man ej vakanser.
Ytterligare behov av personalmässiga neddragningar förväntas under 2012 dels
med anledning av att anpassningen efter vårdvalet inte genomförts fullt ut samt
nya ekonomiska förutsättningar. Därutöver tillkommer eventuella anpassningar
efter hemsjukvårdens övergång till kommunerna under hösten 2012 för full effekt
fr.o.m. 2013.
En fokusgrupp har bildats för att arbeta strategiskt med läkarförsörjningsfrågor.
En PA-konsulttjänst har tillsatts under 2011 för att arbeta aktivt med
läkarrekryteringsfrågor med målsättningen att minska antalet hyrläkare.
Genom att finansiera en deltidstjänst som studierektor för AT-läkare, tar
Bra Liv ett fortsatt ansvar för egna såväl som privata vårdcentralers möjligheter
att i framtiden rekrytera blivande allmänläkare.
I samband med omställningen 2010 har ett antal personliga tjänster upphört vilket
medför en ökning av antal personer med behov av rehabiliterande aktiviteter. Ett
aktivt arbete inom ramen för rehabiliteringsprocessen pågår därför.
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3.3 Miljöredovisning
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 5: Miljöarbete
Mått/Aktivitet

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

Miljöarbetet ska vara en naturlig integrerad del av
verksamheten
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Landstingets övergripande miljömål bryts ner till Bra Livs
förutsättningar
 Mätbara mål formuleras för Bra Liv och finns redovisade i
handlingsplan verksamhetsstöd Miljö 2011-2012 för Bra Liv
Kommentar:
Det finns ett behov av att tydliggöra ansvar och befogenheter för
miljöarbete, vilket leder till att miljöområdet blir en naturlig del
av verksamheten.
Med stöd av avvikelser vid extern revision vidareutvecklas
vårdcentralernas mål och handlingsplaner.
Minska förskrivningen av läkemedel med miljöpåverkan




Minska förskrivning av Zopiklon och Zolpidem med 5%
jämfört med 2010
Minska förskrivningen av Naproxen och Diklofenak med 5%
jämfört med 2010
Minska förskrivningen av fluorokinoloner till =<0,7 DDD

Följa förskrivningen av antibiotika (enl. nyckeltal SKL)
 Tetracykliner (DDD/1000 inv)
 Total receptförskrivning antal / 1.000 inv
Kommentar:
Trenden för förskrivning av utvalda läkemedel inkl. felodipin är
minskande jmf med motsvarande period 2010, förutom för
fluorokinoloner. Genom vårdvalet har befolkningsansvaret
ändrats 2011 jmf med 2010 vilket påverkar säkerheten i resultat.
Förskrivning av Zolpidem har minskat -8,7% och Zopiklon med 1,2. Förskrivning av Zopiklon är det nationellt rekommenderade
läkemedlet att förskrivas till personer äldre än 75 år. Diklofenak
– 4,9% och Naproxen -1,2%.
Upplägg för miljöbedömning av ”Rådgivande listan” kan
förändras med anledning av Ny Nationell läkemedelsstrategi
publicerad aug 2011. Utbildnings/informationsaktivitet om
läkemedel och miljöpåverkan planeras under 2012 i samverkan
med läkemedelskommittén.
Pågående projekt med mål att bland annat minska konsumtion av
vissa läkemedel som FaR borde påverka förskrivning.

-12%

-7%

-3%

-3%

-8%

-3%

0%

0%

0,9
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Minska miljöpåverkan avseende transporter
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Nulägesanalys av CO2 utsläpp från personresor i tjänsten
med bil
 Minst 10% av möten som kräver någon form av extern
förflyttning ska ske via video, webb eller telefon

64,9 ton

44,2 ton

58,7 ton

Kommentar:
2011 är första året transportsiffror för Bra Liv ska redovisas
separat vad gäller fasta poolbilar. Tyvärr har vi inte fått
uppgifter för att kunna redovisa CO2 utsläpp för VC Bra Liv inom
Höglandet vars CO2 utsläpp redovisas ihop med
sjukvårdsområdet. Från och med 2012 kommer de att redovisas
tillsammans med övriga VC Bra Liv.
VC Bra Liv reste under 2011, 241 959 mil med fast bilpool samt
23 933 mil med egen bil i tjänsten.
System för mätning av möten via video, webb, telefon har ännu
inte utformats.

4. Lärande- och förnyelseperspektiv
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 6: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Strategiskt mål:
3.1 Alltid bästa möjliga vård

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

Mått/mål: Attraktiv arbetsplats/medarbetarskap
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Minst 90% ska ha medarbetarsamtal
 Minst 60% ska ha kompetensutvecklingsplan
 Sjukfrånvaron ska minska
 Frisknärvaron ska öka
Kommentar:
Insatser har gjorts för att öka andelen medarbetarsamtal. Mätetal
följs upp centralt månadsvis med personlig återkoppling till
vårdcentral som ej uppfyller målet. Dialog sker med respektive
verksamhetschef.
Efterlevandet av rehabiliteringsprocessen säkerställs i och med
att personalfunktionen systematiskt följer upp samtliga pågående
långtidssjukskrivningar och för en dialog med resp. chef.
Mått/mål: Lärande och förnyelse
Aktivitet enligt handlingsplan:

60%
43%
3,6%
69,7%

67%
45%
3,6%
69,7%

75%
48%
3,5%
69,0
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Erbjuda ledarutvecklingsprogram till nya såväl som
befintliga chefer
Få med ledningen i säker vård alla gånger
Genomföra utbildningar inom affärsinriktat ledarskap och
servicetänkande

Kommentar:
15 chefer deltar fr.o.m. hösten 2011 i Qulturums ledarutbildning
”grön linje” för chefer på en konkurrensutsatt marknad. Hösten
2011 påbörjades en utbildning i service och bemötande i första
hand för receptionspersonal. Utbildning i samtalsmetodik för
chefer påbörjas januari 2012.
I introduktionsplanen för nya verksamhetschefer ingår en
introduktionsdag med ledningen för Bra Liv.

5. Ekonomiskt perspektiv
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 7: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Strategiska mål:
4.1 Kostnadseffektiv vård
4.2 Kostnadseffektiv upphandling
Endast värdeskapande processer
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Genom att mäta kostnader per viktad invånare minska
spridningen mellan vårdcentralerna och därmed den totala
kostnaden
 Genom att mäta produktion per viktad invånare minska
spridningen mellan vårdcentralerna och därmed den totala
kostnaden
Kommentar:
Aktiviteterna är i gång, och resultaten används flitigt. För
samtliga följda kostnadsgrupper (personal, läkemedel, röntgen,
lab, förråd och hjälpmedel) har spridningen mellan
vårdcentralerna minskat. Jämförtal avseende produktion(besök)
per viktad invånare kommer att följas under 2012.
Kunskap om nödvändig läkemedelsanvändning och
diagnostiska metoder
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Genom att mäta kostnader per viktad invånare minska
spridningen mellan vårdcentralerna och därmed den totala
kostnaden
Kommentar:

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3
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Metoden med jämförelser mellan vårdcentraler fungerar mycket
bra. Under året har såväl total kostnad som spridning mellan
billigast-dyrast vårdcentral minskat.
Balans mellan resurser och listade invånare
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Samtliga vårdcentraler ska vara i ekonomisk balans
 Särskilt stöd till vårdcentraler med stor ekonomisk obalans
 Utveckla metoder för att snabbt ställa om verksamheter till
ändrade förutsättningar
Kommentar:
Vårdcentraler med ekonomisk obalans får extra stöd av sin
ekonom, t.ex. genom att ha ekonom på plats minst en dag per
vecka. Jämförelse mellan vårdcentraler är en metod som fungerar
bra, men ytterligare metoder behövs.
Rätt upphandlingsbeteende
Aktivitet enligt handlingsplan:
 85% av alla inköp ska ske hos leverantörer med
landstingsavtal

89%

50%

39%

Kommentar:
Den försämrade följsamheten beror på köp av hyrläkare. En ny
upphandling är genomförd och avtal är knutet med ny leverantör
som inte har haft kapacitet att leverera upp till behovet, varvid
leverantörer utan avtal använts.

5.1 Resultatutveckling
Tabell 8: Ekonomisk översikt – exkl. förvaltningsinterna kostnader och intäkter
Intäkt/Kostnad

Utfall
Helår
2010

Utfall
Helår
2011

Förändring
Helår 20112010

Patientintäkter (kgrp 30)

57,4

56,8

-0,6

Övriga intäkter (alla övr 3X ej 3982)

75,7

67,8

-7,9

Prestationsersättning (kto 3982)

751,6

1 220,6

469,0

Summa intäkter

884,7

1 345,2

460,5

Personalkostnader (kgrp 40 o 41)

465,6

446,8

-18,8

Hyrläkare (konto 5559)

31,6

43,3

11,7

Läkemedel (konto 5613)

336,4

297,3

-39,1

Övriga kostnader (övriga
kostnadskonto)

612,1

560,7

-51,4

Summa kostnader

1 445,7

1 348,1

-97,6

Nettokostnad

1 212,6

1 223,5

10,9
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0

45,4
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-48,3

Vårdcentralerna Bra Liv har på förvaltningsnivå ett mindre underskott, -0,2%. Det
råder spridning mellan vårdcentralerna där vissa har stora överskott och andra
stora obalanser.
Vi ser tre huvudorsaker till det ekonomiska underskottet. Brist på läkare vilket
tvingar oss att använda hyrläkare. Denna post har ökat 2011. Kostnaden för den
privata verksamheten utanför vårdval, s.k. taxa, har blivit betydligt dyrare per
månad 2011 än 2010, kostnaden motsvarar inte avlastningen. Några vårdcentraler
har inte kunnat anpassa sig till ett betydligt mindre uppdrag.
Konceptet med att jämföra kostnader per viktad patient har varit mycket
framgångsrikt. För samtliga jämförda kostnadsposter har spridningen mellan
vårdcentralerna minskat under året, d.v.s. de dyraste vårdcentralernas kostnader
har minskat.
Vårdcentralerna Bra Liv ställs hela tiden inför nya behov av anpassningar vilket
gör den ekonomiska balanseringen svår. Ny vårdcentral i Tranås leder till
anpassningskrav för Bra Livs vårdcentral, eftersom stor del av vårdcentralens
kostnader är fasta eller halvfasta kräver kostnadsanpassning stor kreativitet.
Det kraftigt försämrade resultatet är en effekt av att vårdpengen reducerades med
3,4% mellan åren. Ambitionen är att samtliga vårdcentraler ska vara i ekonomisk
balans inom en treårsperiod och att förvaltningen varje år ska vara i ekonomisk
balans på totalnivå. Samtliga vårdcentraler med ekonomisk obalans har upprättat
handlingsplaner vilka kommer att följas upp kontinuerligt under året.
VÅRDCENTRALERNA BRA LIV

Lars Johansson
Förvaltningschef

Ann-Sofi Simonsson
ekonomichef

1(12)

2012-02-06

LK11-0636

Folktandvården
Landstingsdirektören

Verksamhetsberättelse för 2011 - Folktandvården
1. Sammanfattning
Folktandvården redovisar för 2011 ett positivt resultat om 3,8 miljoner kronor.
Resultatet förklaras främst genom en positiv intäktsutveckling, men också genom
att kostnader minskat jämfört med 2010.
I Socialstyrelsens senaste rapport om tandhälsan i landet ligger Folktandvården i
Jönköpings län i topposition när det gäller kariesfrihet i landet. Skälen till att
Folktandvården i länet lyckas så väl inom samtliga ålderskategorier från 3 år till
19 år, är det strukturerade och långsiktiga arbete som påbörjas när barnet är litet.
Under förskoletiden intensifieras arbetet genom ett gemensamt arbete med
samtliga kommuner i länet, kallat ”Tillsammans mot tandtrollen”. Fokus ligger på
tandborstning som är obligatorisk efter frukosten. Under skoltiden är det lektioner
i samtliga stadier rörande tänder, tandhälsa, rökning, snusning mm. Dessutom
utför vi fluorlackningar i skolan. Sammantaget ger detta resultat som ger rikets
friskaste 19-åringar, det vill säga mest andel kariesfria ungdomar.
Stora resurser satsades under 2011 på rekrytering. Förutom rekrytering av erfarna
tandläkare görs satsningar på de svenska tandläkarhögskolorna. Samtliga skolor
besöktes under 2011 och två rekryteringshelger anordnades under 2011 i länet.
Ytterligare en PA-konsult, med särskilt uppdrag för rekrytering av tandläkare har
anställts under året. Under året har sju distriktstandläkare samt en övertandläkare
nyanställts.
Året har varit ett rikt år avseende odontologisk forskning. 34 vetenskapliga
artiklar har sett dagens ljus, tillika 13 forskningsrapporter och fyra postrar.
Odontologiska Institutionen har utbildat och examinerat sju ST-tandläkare och
totalt är det 17 utbildningsplatser inom olika odontologiska ämnesområden i gång.
Institutionens medarbetare deltar även i utbildningen vid
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tandhygienistprogrammet vid Högskolan i Jönköping (HHJ) och vid
tandsköterskeutbildningen vid Tranås utbildningscentrum (TUC).
”Folktandvårdens patienter är nöjda med sitt tandvårdsbesök”. Så kan man kort
sammanfatta resultatet av den patientenkät som under året genomfördes bland
vuxentandvårdspatienter inom allmäntandvård och specialisttandvård på länets
kliniker. Patientenkäter genomförs nu kontinuerligt i de olika områdena med hjälp
av Ipad. Både patienterna och klinikerna har upplevt detta tillvägagångssätt som
mycket positivt. Hela 97 procent av dessa uppgav sig vara nöjda med sitt
tandvårdsbesök. Frågor ställdes om bland annat service, bemötande, trygghet och
tillgänglighet.
I juni 2011 slutfördes projektet med kvalitetssäkring av Folktandvårdens sidor på
intranätet. E-tjänsten Mina vårdkontakter har gått in i en förvaltnings- och
utvecklingsfas. Under hösten startade ett projekt för införande av webbtidbokning
via denna tjänst, vilket innebär att patienterna bland annat ska kunna boka och
omboka vissa behandlingstider.
Under 2011 har ett större byggprojekt avslutats. Det är avdelningen för oral
protetik som fått nya lokaler inom Rosenlunds Vårdcentrum.
Arbetet har också fortsatt med utbytet av behandlingsrumsinredning.
Folktandvården har under året bytt inredning på två kliniker.
Under året har mögel upptäckts i Folktandvårdens lokaler i Smålandsstenar.
Provtagningarna som blev klara under hösten, visade att samtliga rum där prover
utförts påvisade allvarliga mögelskador som är hälsovådliga. Arbetet med att
förbättra arbetsmiljön kommer att intensifieras och genomföras under kommande
år.

2. Medborgar- och kundperspektivet
Tabell 1: Tandhälsa hos barn och ungdom, tillgänglighet och bemötande
Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

Mått/Aktivitet
Mått/mål: Tandhälsa (mål se respektive mått)
 Andel kariesfria 19-åringar
 Andel approximalt kariesfria 19-åringar
 Andel kariesfria 12-åringar
 Medelvärdet DSa för 7-19-åringar
 Andel kariesfria 6-åringar
 Andel 6-åringar>2dfsa
 Antal Frisktandvårdsavtal totalt
 Fluorlackningar i årskurs 5, 6 och 7
varje termin

44%
70%
75%
0,1
84%
4,6%
12 000
100%

Aktivitet enligt handlingsplan:
 Fluorlackning av det unga permanenta bettet i årskurserna
5-7, en gång per termin.
 Fortsätta breddinförandet av tandborstning efter frukost på
länets förskolor och fritidshem.
 Fortsätta erbjuda och marknadsföra Frisktandvård, genom
bland annat väntrums-TV och intern marknadsföring.

6 609

7 526

43%
66%
73%
0,1
83%
4,6%
8 129
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Kommentar:
Folktandvården i Jönköpings län uppvisar fortsatt god munhälsa
avseende karies hos barnpatienterna. Under året har verksamheten fortsatt att borsta tänderna på förskolor och
fluorlacka på skolor.
Folktandvården har också anställt en barntandvårdsstrateg som
tillsammans med ledningsgruppen ska arbeta med att ytterligare
utveckla barntandvården, revidera befintligt vårdprogram och
följa upp utförd vård.
Epidemiologiska utdata för 2011 är ännu inte klara. Här
redovisas 2010 års värden.
Antalet Frisktandvårdsavtal har ej kommit upp till planerad
nivå för tidsperioden.
Mått/mål: God tillgänglighet (mål se respektive mått)
 Antal nyanmälda patienter inom allmäntandvården som väntat mer än 30 dagar
 Antal remisspatienter inom specialisttandvården som väntat mer än 60 dagar
 Täckningsgrad för Folktandvårdens
uppsökande verksamhet
 Förbättra telefontillgängligheten
 Förbättra öppettiderna i
allmäntandvården
(kliniker med minst tre tandläkare)

utfall
0 st

1 517

2 323

2 407

0 st

1 358

1 238

1 159

90%
100%
50 tim/v

Aktivitet enligt handlingsplan:
 Förbättra telefontillgängligheten genom att införa TeleQ.
 Folktandvårdens jourverksamhet i allmäntandvården, både
helgdags- och vardagsjour, ses över av en tillsatt arbetsgrupp.
I uppdraget ingår att undersöka om underlag finns för en separat
jourklinik.
Kommentar:
Tillgängligheten i allmäntandvården kan inte uppnås på grund av
vakanssituationen, som för 2011 uppgick till 8 tandläkare.
Område öster
Flera kliniker i östra området har kö för nya patienter. Detta
kommer området att arbeta speciellt med under 2012. Dessutom
har samma kliniker förseningar i kallelse av revisionspatienter.
Dessa förseningar rör sig mellan 6 månader och 1,5 år.
Område söder
Flera kliniker i södra området är i fas med sina revisioner och
har inga köer. Några kliniker har kö för nya patienter men är i fas
med sina revisioner. Ett par kliniker har förseningar på sina
revisioner mellan 18 till 36 månader.
Område norr
Hälften av klinikerna i norra området har kö för nya patienter.
Av klinikerna i området så är det hälften som har kortare eller
längre förseningar av revisionerna. Under 2012 påbörjas utskick
av erbjudande om att få komma till vård på de kliniker som har
möjlighet att ta emot. På detta sätt kommer området att i princip
ta bort alla längre köer.
Område specialisttandvård
En del av de väntande remisspatienterna i specialisttandvården

92%
87%
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(454 st) är ortodontipatienter som ej uppnått lämplig
behandlingsålder. En annan del är käkkirurgiska klinikens
patienter med icke symtomgivande visdomständer (542 st) där
operation väntar.
Utrullning av TeleQ till de kliniker som anmält intresse är
genomförd under 2011.
En funktion för att avboka tid via TeleQ har samtidigt införts,
vilket ger kliniken möjlighet att få en bättre överblick över
inkomna återbud samtidigt som de enkelt kan kontakta patienten
om en ny tid och boka in nya patienter på de luckor som blir på
grund av återbud.
Mått/mål: Bra omhändertagande och bemötande (mål se
respektive mått)
 Nöjda patienter

100%

97%

97%

Kommentar:
Patientenkäter genomförs nu kontinuerligt i de olika
verksamhetsområdena med hjälp av Ipad.

3. Process- och produktionsperspektiv
3.1 Produktion
Tabell 2: Effektiva arbetsprocesser, patientsäkerhet, personaltillgång
och hållbar utveckling
Mått/Aktivitet
Mått/mål: Effektiva arbetsprocesser (mål se respektive mått)
 Antal patienter som fått tandvård tillgodosedd
genom mobil utrustning på äldreboenden
1 000 patienter
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Fortsätta att utveckla möjligheterna att behandla fler
omsorgsberoende äldre med mobil tandvård genom bland
annat förbättrat bokningssystem och en förbättrad logistik.
Kommentar:
Under 2011 har Folktandvården behandlat 252 patienter
(153 kvinnor och 99 män). Den mobila enheten har använts under
75 dagar, vilket motsvarar 3,36 patienter per dag. Målet var
1 000 patienter.
Den mobila tandvården har under 2011 bedrivits i samma regi
som under 2010. Återigen kan man konstatera att verksamheten
inte kan bedrivas på samma rationella sätt som ordinarie
klinikbunden tandvård. Mobil tandvård belastas av betydande
merkostnader som inte låter sig bäras av en konkurrensutsatt
Folktandvård.
Under 2011 har Folktandvården slutfört seniortandvårdsprojektet
som avslutades med en seniortandvårdsdag för alla medarbetare i
oktober månad.
Mobil tandvård ökar tillgängligheten för äldre och sjuka. En god
munhälsa har stor betydelse för det allmänna hälsotillståndet,
speciellt för sjuka och funktionshindrade.
Under 2011 har ett mobilt projekt planerats i Värnamo som inleds

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3
utfall
73

180

252
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januari 2012. Syftet är att införa ROAG i projektet där också den
mobila utrustningen kommer att användas mer frekvent på ett av
boenden.
Mått/mål: Patientsäkerhet
 Basala hygienrutiner
 Klädregler

100%
100%

74%
96%

76%
99%

76%
99%

94%

96%

Aktivitet enligt handlingsplan:
 Förtätade egenkontroller ska genomföras av basala
hygienrutiner och klädregler.
 Utbildning och information till alla kliniker om hygienfrågor
och vikten av att följa hygienanvisningarna.
Kommentar:
Utbildning och information har genomförts för hygienobservatörer. Orsaken till att Folktandvården inte når högre i de
basala hygienrutinerna är att Folktandvårdens medarbetare inte
gärna använder plastförkläden i samband med patientbehandling.
Mått/mål: Personaltillgång (mål se respektive mått)

utfall

 Bemannande tandläkartjänster
 Disputerad övertandläkare per ämnesområde

90,3%

100%
2 st

 Aktivitet enligt handlingsplan:
Fortsätta arbetet inom ett antal utvecklingsområden som
diplomering av allmäntandläkare, traineeklinik, drivingdentist,
friskvård, chefsdialog, bra löneutveckling, breddutbildning
inom olika odontologiska områden samt modernisering av
klinikerna genom bland annat byte av skåpsinredning i
behandlingsrum.
 Situationsanpassade lösningar för att möjliggöra rekrytering
och bibehålla bemanning vid stora vakansproblem inom
allmän- och specialisttandvård.
Kommentar:
I dagsläget har fem kliniker av åtta minst två disputerade
tandläkare inom sitt ämnesområde.
I september nyanställdes en PA-konsult som ska fokusera sitt
arbete på rekrytering. Målet med denna satsning är att öka
antalet bemannande tandläkartjänster i ett kort perspektiv samt
att strategiskt arbeta med personalförsörjning på längre sikt.
Under hösten har stort fokus legat på besök på tandläkarhögskolor och andra rekryteringsåtgärder. Förvaltningens
satsning på friskvård startade upp 1 juni och kommer följas
under de tre år projektet löper.

Smålandsstenar Folktandvård har under 2011 drabbats av mögel. Provtagningarna som blev klara under hösten visade i sina analyser att samtliga rum där
prover utförts påvisade allvarliga mögelskador som är hälsovådliga. All personal
har hänvisats till Arbetsmarknadsenheten i Värnamo där man allergitestats.
Hitintills har en medarbetare testats positivt vilket resulterat i att Folktandvården
har flyttat ut ett team till kliniken i Burseryd, som lades ner vid årsskiftet
Personalen på Smålandstenar Folktandvård har genom åren drabbats av
mögelskador med saneringsinsatser vid tre tillfällen sedan nybyggnationen 1991.
Kliniken ska evakueras och all personal flyttas ut under 2012. Nya paviljonger
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beräknas stå klara augusti 2012 och Burserydskliniken står till förfogande fram till
dess.
E-tjänsten Mina vårdkontakter har gått in i en förvaltnings- och utvecklingsfas.
Under hösten startade ett projekt för införande av webbtidbokning via denna
tjänst, vilket innebär att patienterna bland annat ska kunna boka och omboka
vissa behandlingstider.
Tabell 3: Verksamhetsstatistik
Prestationer

Utfall
Helår
2009

Utfall
Helår
2010

Utfall
Helår
2011

Budget- Förändavvikelse ring helår
Helår
2011-2010
2011

Barn- och
ungdomstandvård
Antal fullständiga
behandlingar barn 3-19
år

54 642

53 926

49 061

Antal behandlade barn
0-19 år

63 529

64 289

59 274

Antal vårdtimmar
tandläkare

32 176

30 959

30 018

-982

-941

Antal vårdtimmar
tandhygienist

10 655

11 265

11 444

644

179

Antal fullständiga och
partiella behandlingar

105 470

115 620

115 185

8 185

-435

Antal behandlade
vuxna

87 736

86 563

88 012

-6 988

1 449

Antal vårdtimmar
tandläkare

88 265

83 962

86 606

1 606

2 644

Antal vårdtimmar
tandhygienist

41 715

38 812

40 596

-2 404

1 784

Vakanta
tandläkartjänster

4,8

10,0

8,0

-3

-2

Nylegitimerade
tandläkare

6

13

12,6

2,6

-0,4

Antal patientbesök

62 168

67 823

65 814

10 814

-2 009

Antal behandlade
patienter

7 903

7 524

6 958

Antal vårdtimmar
tandläkare

46 055

55 263

47 473

-5 939

-4 865
-5 015

Vuxentandvård

Specialisttandvård

-566
473

-7 890

Allmäntandvård
Antalet behandlade barn har minskat och antalet behandlade vuxna ökat jämfört
med 2011. Tandläkartiden har minskat i barntandvård men ökat i vuxentandvård.
För tandhygienisterna gäller att tiden ökat både i barn- och vuxentandvård.
Antalet nylegitimerade tandläkare är i stort oförändrat, 12,6 årsarbetare, jämfört
med 13 året innan.
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Specialisttandvård
Antalet patienter som behandlats har minskat något jämfört med föregående år.
Inkomna remisser har ökat något och antalet avslutade remisser är i samma nivå
som 2010.

3.2 Personalredovisning
Antalet faktiska årsarbetare är något lägre 2011 i jämförelse med föregående år.
Folktandvården har under 2011 haft 71 tjänster utannonserade. Sjukfrånvaron har
varit lägre medan övrig frånvaro har varit något högre under 2011 än 2010.
Tabell 4: Personalredovisning 2009-2011
Utfall
2009

Utfall
2010

Utfall
2011

Förändring
2011-2010

1. Årsarbetare (visstid-, tillsvidare- samt
timanställda)

673,9

666,4

664,4

-2,0

2. Sjukfrånvaro och övrig frånvaro visstid- och
tillsvidareanställda årsarbetare

98,7

91,4

91

-0,4

3. Summa faktiska årsarbetare (p.1-p.2)

575,2

575

573,4

-1,6

4. Genomsnittlig sysselsättningsgrad,
tillsvidareanställda

95,6

95,9

96,2

0,3

5. Personalomsättning

6,6

9,1

7,2

-1,9

3.3 Miljöredovisning
Tabell 5: Miljöarbete
Mått/Aktivitet
Mått/mål: Hållbar utveckling (mål se respektive mått)
 Andel kariesfria 19-åringar 44%
 Ersätta/ta bort minst två produkter från arbetslista som
NSG (nationella substitutsgruppen) nätverk Tandvård har
tagit fram
 Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil ska inte öka
under 2011 jämfört med 2010
Aktivitet enligt handlingsplan:
 En god munhälsa där stor andel av länets 19-åringar inte har
någon fyllning alls i sin mun är också ett konkret exempel på
hur miljömålen i Landstinget uppfylls. Inga eller få fyllningar
innebär även minskad miljöbelastning på både kort och lång
sikt av härdplaster och andra förbrukningsvaror som används i
fyllnadsterapi.
 Analysera arbetslista NSG med avseende på om någon
produkt bör fasas ut eller tas bort.
 Åka kollektivt, samåkning video- och telefonkonferens
Kommentar:
Epidemiologiska utdata för 2011 är ännu inte klara. Här
redovisas 2010 års värden.
- Arbetet kommer att fortsätta med att ersätta/ta bort farliga
kemiska ämnen där alternativ finns.

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3
utfall

utfall

utfall
43%
2

-19%
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- Redovisning för bilar som hyrs från ”rörlig bilpool” redovisas
på respektive sjukvårdsområde vilket gör att Folktandvårdens
totala bilresor i tjänsten ej är fullständig. Antal km från
Landstingets bilpooler är 106 478 km

4. Lärande och förnyelse
Tabell 6: Utvecklings- och förbättringsarbete, attraktiv
arbetsplats/medarbetarskap
Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

Mått/Aktivitet
Mått/mål: Kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete (mål
se respektive mått)
 Antal publicerade vetenskapliga artiklar
och lärobokskapitel
 Ledarutveckling

15 st
Alla nya chefer

Aktivitet enligt handlingsplan:
 Utbildning ska genomföras under året av
o all personal i parodontologi, breddutbildning
o klinikkoordinatorer
o Obligatoriska utbildningar för nya klinikchefer/chefer
ska genomföras under de två första anställningsåren.
o Program ska utarbetas för utbildning av handledare av
tandhygienister
Kommentar:
Breddutbildningen 2011 var inom området äldretandvård.
Utbildningen var upptakten till Folktandvårdens satsning på
seniortandvård. Allt fler äldre med egna tänder och komplicerade
protetiska ersättningar ställer större krav på förebyggande
insatser, men det handlar också om att minska lidandet för äldre
sjuka. En projektgrupp har arbetat med att ta fram verktyg för
bättre kvalitet, struktur och samsyn inom äldretandvårdsområdet.
Bland annat presenterades ROAG, ett munbedömningsinstrument,
som bygger på att identifiera risker för ohälsa i munnen och att
vidta åtgärder för att förebygga dessa. ROAG är en modul i det
nationella kvalitetsregistret Senior Alert.
Trettiofyra vetenskapliga artiklar, varav 14 är e-publicerade, har
publicerats under 2011. I samband med vetenskapliga kongresser
har Odontologiska Institutionen gett 13 forskningsrapporter och
presenterat fyra postrar.
Folktandvården har rekryterat till ett internt ledarskapsprogram
som startar under våren 2012. Utbildningen för
klinikkoordinatorerna som planerades att genomföras under
2011 har inte startats.

4

15

34
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Mått/mål: Attraktiv arbetsplats och medarbetarskap (mål se
respektive mått)






Medarbetarsamtal
90%
Lönesamtal
100%
Kompetensutvecklingsplan
60%
Personalhälsa
Frisknärvaro >68%
Personalhälsa
Sjukfrånvaron ska minska med 10%

92%
82%
35%
65%
2,06%

77%
67%
30%
67%
11,28%

88%
74%
45%
63,5%
7,8%

Aktivitet enligt handlingsplan:
 Aktiv uppföljning av att medarbetarsamtal genomförs och
rapporteras.
Kommentar:
Under de senaste 15 månaderna har 88 procent av
Folktandvårdens medarbetare haft medarbetarsamtal. 74 procent
har haft lönesamtal. Enligt handlingsplanen ska minst 60 procent
av Folktandvårdens anställda ha en individuell kompetensutvecklingsplan. För närvarande har enbart 45 procent av medarbetarna en individuell kompetensutvecklingsplan. En mer aktiv
uppföljning av medarbetarsamtal, lönesamtal och kompetensutvecklingsplaner har skett under hösten 2011.
Folktandvården har rekryterat till ett internt ledarskapsprogram
som startar under våren 2012. Utbildningen för klinikkoordinatorerna som planerades att genomföras under 2011 har inte
startats.

I juni 2011 avslutades receptionistutbildningen med diplomering av samtliga deltagare. I
samband med utbildningen skapades ett nätverk för receptionspersonal där utbildningen
kommer att följas upp med regelbundna träffar.
Odontologiska Institutionen har under många år gett JUST-kurser (Jönköpings utbildning
för ST-tandläkare) i samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping. Det finns 10 JUSTkurser, 4 högskolepoäng vardera, fyra kurser ges varje år. Under 2011 beslutades att
dessa kurser från och med 2012 ska ges i egen regi av Odontologiska Institutionen.
Under hösten 2011 påbörjades förberedelserna inför detta. Kurserna vänder sig till
tandläkare från hela Sverige.

Under året blev projektet med att se över Folktandvårdens sidor på intranätet
klart. Samtliga sidor har kvalitetssäkrats och bland annat har en gemensam flik för
hela Folktandvården har skapats. I samband med detta arbete har även en
förvaltningsorganisation införts för dessa sidor.

5. Ekonomiskt perspektiv
Mått/Aktivitet
Mått/mål: Nettokostnad per verksamhetsområde ska inte
överstiga intäkt eller budget.
Kommentar:
Tre av fyra delområden visar positiva resultat. För delområdet
barntandvård överskrids budget med 3 miljoner kronor eller drygt
3 procent.
Aktivitet enligt handlingsplan:

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3
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Insatser ska göra för att öka andelen patienter i åldersgruppen
20-29 år samt > 30år

Kommentar:
Sker via marknadsföring av Frisktandvård. Antalet avtal ökar
men målet att teckna 12 000 avtal har inte uppnåtts.
Mått/mål: Produktivitet ska förbättras jämfört med föregående år.
 Produktionspoäng i förhållande till arbetade timmar

0,53

1,23

0,78

Aktivitet enligt handlingsplan:
 Produktivitetsförändringar ska beräknas för allmäntandvård
och rapporteras månadsvis. Mätningar ska göras i form av
kostnad/poäng där poäng baseras på prislistans åtgärder

1%

4,8%

10,8%

82,5%

80,8%

85,4%

Kommentar:
Enligt beräkningar baserade på registrerade åtgärder och bokad
klinisk tid redovisas en ökad produktivitet jämfört med 2010.
Produktivitet beräknad med en sådan modell kan variera över tid
då mixen erfarna/rutinerade och nya tandläkare varierar.
Mått/mål: Avtalstrohet
 Andel inköp gjorda inom befintliga avtal

85%

Aktivitet enligt handlingsplan:
 Följsamhet mot inköpsavtal följs upp i Folktandvårdens
interna kontrollplan.
Kommentar:
Prioriterat har varit att följa upp avtalstroheten inom området
tandteknik.
Allmänt gäller att en förbättring skett och att avtalstroheten nått
uppsatt mål under året.

5.1 Resultatutveckling
Folktandvården redovisar ett resultat 2011 om 3,8 miljoner kronor. I resultatet
ingår ersättning för underskott på klinikerna i Mariannelund, Bodafors och
Rydaholm, totalt 4,7 miljoner kronor. I bokslutet gjordes en avstämning av
ersättningen för barn 3-19 år , listade barn jämfört med den ersättning
Folktandvården preliminärt fått för 2011. Den korrigering som då gjordes innebar
en minskad ersättning för 2011 motsvarande 3,8 miljoner kronor.
Intäkter
Folktandvården har under året haft en positiv intäktsutveckling i vuxentandvård.
Intäkterna har ökat med 13,9 miljoner kronor, 5,5 procent jämfört med 2010.
Allmäntandvården redovisar vakanta tandläkartjänster som motsvarar 8,0
årsarbetare vilket är en förbättring jämfört med 10 tandläkartjänster föregående år.
Fler tandläkar- och tandhygienisttimmar och därmed fler behandlade vuxna bidrar
till intäktsökningen.
Antalet frisktandvårdsavtal ökar kontinuerligt och 4,4 miljoner kronor, vilket
motsvarar cirka 32 procent, av den totala intäktsökningen är frisktandvårdsintäkter. Vakanssituationen innebär ändå ett faktiskt intäktsbortfall och intäkterna
är 17,4 miljoner kronor lägre än budgeterat.
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Intäkterna påverkas också av antalet nylegitimerade tandläkare. Under året har
antalet nylegitimerade varit 12,6 vilket i stort är samma som föregående år.
Referenspriserna justerades 20110901, men Folktandvården har, efter samråd med
landstingsledningen, justerat prissättningen först från januari 2012.
Kostnader
Kostnaderna inom Folktandvården har totalt varit lägre 2011 jämfört med 2010.
Nettokostnaden är betydligt lägre, 18 miljoner kronor, men förklaras till största
delen av den positiva intäktsökningen.
Förutom att rörliga kostnader minskat generellt så finns förklaringar i ett antal
specifika kostnader.
Under 2011 har kostnader i anslutning till om- och nybyggnation minskat jämfört
med året innan. Lägre kostnader för byggnadsarbeten, direktavskrivna inventarier
och byte av behandlingsrumsinredning.
Kostnaderna för implantatkomponenter har minskat för tredje året i rad.
Det finns också exempel på kostnadsökningar.
Nedskrivning av osäkra fordringar och förluster på fordringar har ökat med cirka
2,4 miljoner kronor.
Kostnaderna för IT-infrastruktur har ökat med knappt 2 miljoner kronor vilket
motsvarar 36 procent. Lönekostnader, som IT-infrastruktur beräknas på, har ökat
med 3,1 procent.
Investeringar
Folktandvårdens investeringar har uppgått till 9,8 miljoner kronor.
Inom specialisttandvården har avdelningen för oral protetik flyttat in i
nyrenoverade lokaler och investeringskostnaden har uppgått till 1,5 miljoner
kronor.
Av den totala investeringen har planmässiga byten av försliten utrustning svarat
för 7,2 miljoner kronor och akuta utrustningsbyten för 1,1 miljoner kronor.
Tabell 7: Ekonomisk översikt – exkl. förvaltningsinterna kostnader och intäkter
Intäkt/Kostnad
(belopp i mnkr)

Utfall
Helår
2009

Utfall
Helår
2010

Utfall
Helår
2011

Förändring
Helår
2011-2010

Externa intäkter

255,0

243,6

256,7

13,1

- varav ersättning från
Försäkringskassan

79,3

72,2

75,3

3,1

- varav patientintäkter

161,4

158,5

168,7

13,3

Landstingsinterna intäkter

31,5

39,3

43,6

4,3

- varav ersättning från
Bedömningsenheten barn och
vuxna

22,8

25,4

25,3

-0,1

Summa intäkter

286,4

282,9

300,3

17,4

- lön

206,1

215,0

220,5

5,5

- sociala avgifter,
pensionskostnader

89,9

92,1

91,9

-0,2

- övriga personalkostnader

9,3

11,2

8,9

-2,3

166,4

170,2

166,6

-3,6

Personalkostnader

Övriga kostnader
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- varav tandteknik och implantat

32,7

24,6

23,2

-1,4

- varav förluster på fordringar,
nedskrivna fordringar, influtna
tidigare nedskrivna fordringar
samt förluster vid
utrangering/försäljning av
inventarier

14,2

0,6

2,6

2,0

- varav direktavskrivningar vid
köp av inventarier vid ny- och
ombyggnation

0

2,6

1,5

-1,1

Summa kostnader

471,9

488,5

487,9

-0,6

Nettokostnad

185,5

205,6

187,6

-18,0

Budget

190,7

195,1

191,4

-3,7

5,2

-10,5

3,8

14,3

Resultat
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Landstinget i Jönköpings län
Landstingsdirektören

Verksamhetsberättelse 2011 - Medicinsk
diagnostik
1. Sammanfattning
Det arbete som påbörjades under 2010 med syfte att skapa samordningsvinster inom
organisationen för att bättre kunna möta kunders och patienters behov med större
effektivitet har fortsatt under 2011 och ger nu positiva effekter bland annat förbättrad
tillgänglighet och en samordnad investeringsprocess.
Under 2011 har ett mycket intensivt arbete inom flera områden genomförts och
efterfrågan på både undersökningar och analyser har varit hög inom flertalet
verksamhetsfält. Tillgängligheten är ett prioriterat område och det pågår många olika
aktiviteter inom radiologi, klinisk fysiologi och klinisk patologi för att förbättra
tillgängligheten ur ett länsperspektiv. Medicinsk diagnostik har höga ambitioner inom
detta område och målsättningen är att patienter ska kunna få sin undersökning inom 30
dagar både vad gäller klinisk fysiologi och radiologi. En faktor som försvårar planeringen
betydligt är att det finns stora svängningar i efterfrågan från kunder. Detta gör att det blir
svårt att klara toppar i efterfrågan eftersom kapaciteten är anpassad till en mer
genomsnittlig nivå. Det kommer att krävas nära samverkan och dialog mellan Medicinsk
diagnostik och kunder även i framtiden för att vi gemensamt ska kunna planera
verksamheten och på så sätt uppnå korta väntetider.
Det långsiktiga arbete som pågått sedan flera år med använda etablerade
förbättringsverktyg för att öka kundinvolvering och effektivisering ger många goda
resultat. Arbetssättet med ständiga förbättringar är fullt etablerat på många håll inom
Medicinsk diagnostik och effekterna märks i ett stort antal dokumenterade
förbättringsarbeten.
Under respektive perspektiv nedan väljer vi att redovisa ett axplock av genomförda
förbättringar under 2011.
Det ekonomiska utfallet pekar på en betydande resultatförbättring för Medicinsk
diagnostik under 2011 jämfört med 2010. Resultatet för 2011 är +0,8 mnkr medan det för
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2010 var -7,2 mnkr. Viktiga förklaringar till förbättringen är att kostnadssänkningar inom
IT och köp av administrativa tjänster har kunnat genomföras. Intäkterna har också ökat
vilket förklaras av ökad efterfrågan inom flertalet områden samt en fortsatt trend mot mer
arbetsintensiva undersökningar. Resultatet har varierat mycket under året och den främsta
förklaringen till detta är den variation i efterfrågan som finns på undersökningar och
analyser. Det ekonomiska resultatet kommenteras mer under det ekonomiska perspektivet
nedan.

2. Medborgar- och kundperspektivet
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mått/Aktivitet

Mått/mål: Undersökning inom specialiserad vård inom 30
dagar – Radiologi.

Aktivitet enligt handlingsplan:
 Samordning av väntetider i länet. Alla patienter ska
erbjudas undersökning där väntetiden är som
kortast. Ansvarig: Länschef Radiologi, Klart: 2011
 Patienten kan inom radiologi själv boka eller boka
om tid, Ansvarig: Länschef Radiologi, Klart: 2011

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3
Grön

Grön

Grön

Gul

Gul

Gul

Röd

Röd

Röd

Gul

Grön

Grön

Kommentar:
Vad gäller samordning av väntetider finns det en
samordningsansvarig utsedd för detta. I övrigt är en
förankringsprocess inledd hos flertalet nyckelpersoner.
Arbetet med bokningsmöjligheter för patienter är ej
påbörjat. Det finns intresse att göra detta men ännu ingen
teknisk möjlighet. Det pågår ett arbete inom
laboratoriemedicin med att testa tidbokning på ett antal lab.
Faller detta väl ut kan kanske liknande teknik användas
inom radiologi. Målet kan dock ej kan nås 2011.
Mått/mål: Undersökning inom specialiserad vård inom 30
dagar – Klinisk fysiologi.
Kommentar: Klinisk fysiologi har haft fortsatta betydande
svängningar i efterfrågan där antalet undersökningar
minskade under slutet av 2010 för att sedan öka kraftigt
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under 2011. I augusti väntade mer än 223 patienter på
undersökning men i december har detta reducerats till 189.
Klinisk fysiologi har satt in extra resurser och har bland
annat jobbat helger för att möta den ökade efterfrågan.
Arbetet har alltså under hösten varit fortsatt framgångsrikt
vilket lett till att väntetiderna kunnat kortas.
Mått/mål: Svarstider inom laboratoriemedicin, exkl klinisk

Gul

Gul

Gul

Röd
Grön

Grön
Grön

Röd
Grön

patologi

Kommentar:
Exempel på aktiviteter som pågår inom detta område är att
mikrobiologen har kartlagt sina svarstider och nu pågår ett
arbete med att se över vilka åtgärder som kan sättas in för
att förkorta svarstider. För kemilaboratoriet på Ryhov nås
nu målet med utlovade svarstider för akuta blodstatus och
TroponinT. Vad gäller CRP finns det en del mer att göra.
Exempelvis kommer RST röret som möjliggör snabbare
analys att marknadsföras som mer lämpligt för akuta
analyser.

Mått/mål: Svarstider inom Patologi - Histologi
Svarstider inom Patologi - Cytologi
Kommentar:
Svarstiderna inom cytologi är fortsatt goda och de
svarstiderna för gynekologiska hälsokontroller har minskat
än mer sedan införandet av vätskebaserad cytologi.
Svarstiden är nu 3,1 dagar och målsättningen på 5 dagar är
alltså uppfylld med god marginal.
Vad gäller histologi är svarstiderna 12,2 dagar vilket
innebär att målsättningen på max 8 dagar inte uppfylls.
Förbättringsarbete pågår för att korta svarstiderna. Exempel
på åtgärder är förbättringar av arbetsprocesser samt översyn
av läkarscheman. Arbetet med att korta svarstiderna
fortsätter kontinuerligt.

Dialog och kontakt med kunder är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att uppnå
målsättningar kring tillgänglighet och god hushållning. Medicinsk diagnostik har utsett
två befintliga chefer i organisationen till marknadskoordinatorer. Dessa har ett ansvar för
att samordna och föra dialog i hela länet med kunder och att återkoppla detta till övriga
delar av organisationen. Ansvaret för koordinatorerna har delats upp så att en är ansvarig
för kontakterna med primärvården i hela länet (inkl privata vårdgivare) och en är ansvarig
för sluten/specialiserad vård i länet. Tjänsterna är tillsatta under mars månad och

CIRKULÄR E0311
2012-02-07

4(18)

LK11-0636

koordinatorerna ingår i Medicinsk diagnostiks ledningsgrupp. Exempel på aktiviteter som
pågår just nu och där marknadskoordinatorierna är involverade är att det sker en
utredning kring hur stroke patienter ska undersökas i länet och det är en samverkan
mellan radiologi, klinisk fysiologi och kirurgklinikerna. Kirurgen vill att man förändrar
CT-undersökningar så att man på ett bättre sätt kan se kärl. Detta medför att färre
patienter behöver komma till klinisk fysiologi för undersökning. Dessutom uppnås en
bättre bild av patiens tillstånd snabbare. Vad gäller primärvård pågår bland annat test med
tidbokning via webben på ett antal enheter och vårdcentraler i länet som ser ut att gå bra
och efter ytterligare utvärdering kommer detta att spridas till fler vårdcentraler.
För att ytterliggare stärka det kundorienterade arbetet som Medicinsk diagnostik bedriver
har gruppen ” Värdeskapande användning av Medicinsk diagnostik” bildats. Gruppen
leds av en av marknadskoordinatorerna och i gruppen ingår företrädare från
förvaltningens alla delar och yrkeskategorierna är läkare, marknadskoordinatorer,
biomedicinsk analytiker, ekonom och ingenjör. Tanken med arbetsgruppen är att skapa
samverkan med kunder och att gemensamt arbeta med frågan kring hur förvaltningens
tjänster kan nyttjas optimalt. Detta ligger väl i linje med vad som uttrycks i budget 2012
och det finns en efterfrågan kring den här dialogen både från sjukvårdsområdena och från
primärvården. Transfusionsmedicinska kommittén har skapat en sida på intranätet med
viktiga dokument kring blodgivning.
I övrigt pågår det ständigt aktiviteter inom förvaltningen med syfte att förbättra
kundperspektivet. Nedan ges en del exempel på sådant som genomförts under 2011:
Inom laboratoriemedicin









Ny patientnära molekylärbiologisk analys av Clostridium difficile har utvärderats
med mycket gott resultat på Höglandssjukhuset i Eksjö. Analysen sker dygnet
runt och svarstiderna har sänkts från flertalet dygn till under två timmar i snitt.
Tillsammans med akutmottagningarna i länet har nya rör införts för att tillgodose
en snabbare akut laboratorieprocess. Detta bidrar till att akutmottagningarna
bättre kan nå det uppsatta 4-timmars målet.
Projekt Snabba flöden vid kundförfrågningar genomförts. Rutiner för användning
av Synergi vid förfrågningar från kunder har skapats samt flödesbeskrivningar för
hur vi hanterar förfrågningar om nya analyser och service förbättringar för att
tillgodose en snabb återkoppling.
Webb-tidboken har utvecklats tillsammans med Landstinget i Stockholm och
webbsortiment har upphandlats.
Under året genomfört interna miljörevisioner på flera verksamheter inom
Landstinget.
Blodomloppet arrangerades med nytt rekorddeltagande och 90 nyanmälda givare.
Under året har patologen fortsatt arbetet med att minska ledtider och som ett led i
detta har processkartläggning av hela verksamheten genomförts.

Inom radiologi:


Stort fokus hela året kring tillgänglighet och förbättringar har genomförts inom
flertalet områden. Med få undantag är väntetiderna kortare än någonsin. Arbetet
fortsätter inom områdena tillgänglighet och kapacitet
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bl a med att bygga ett system som reagerar snabbare på variation i behov och
kapacitet.
Länssamordningen har tagit stora steg framåt och det finns ytterligare
förbättringsområden att arbeta med. Bland annat pågår aktiviteter med syfte att
korta köer inom framförallt CT och MR på samtliga kliniker.
Kundenkäter (patient, remittent, m fl) har genomförts. Resultaten är generellt
goda men förbättringsområden har identifierats vilka kommer att inkluderas i
handlingsplan för 2012.

Klinisk fysiologi:








I början av året var tillgängligheten mycket god med väntetider < 30 dagar.
Under våren och sommaren ökade väntetiden. Extra kvällsmottagningar och
rekrytering av personal medförde att vi på senhösten hade förbättrat
tillgängligheten. Under 2011 har vi sett en klart ökad efterfrågan på
ekokardiografi. Vi har som mål att remittenten skall erhålla svar på en
undersökning inom 5 dagar och genomsnittliga svarstiden är cirka 2 dagar.
Nöjdare kund: Patient/kundperspektivet har återkommande lyfts fram vid
arbetsplatsträffar och interna möten. Enheten tar ständigt emot personliga
erfarenheter och reflektioner från patienter direkt i patientmöten samt via en
”brevlåda” i väntrummet.
Under december 2011 genomfördes en patientenkätundersökning där vi frågade
patienterna om bland annat bemötande och information. Resultatet i enkäten var
mycket bra.
I juni 2010 gjordes en fusion av Klin fys Jönköping och Klin fys verksamheten
vid Medicinkliniken Höglandssjukhuset. Arbetssätt och samarbetsformer har
vidareutvecklats under 2011. Klin fys läkare åker till Eksjö 1 dag/vecka.
Under 2011 har vi införskaffat en ultraljudsmaskin för Hjärta/kärl som är
placerad på Klin fys Höglandssjukhuset.

3. Process- och produktionsperspektiv
3.1 Produktion
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

Mått/Aktivitet
Mått/mål: Vårdhygien,

basala hygienrutiner

För december 2011 är mätvärdet 77% vilket innebär att
målsättningen fortfarande inte uppnås.

Gul

Röd

Röd
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Kommentar:
Vi har ännu inte nått det satta målet och trenden är dessvärre
att det skett en gradvis försämring under året. Fokuseringen
på vikten av god följsamhet till riktlinjerna för rätt klädd
samt basala hygienrutiner kommer ytterliggare att förstärkas
och kommuniceras med medarbetare. Förutom ökad
fokusering på uppföljning och resultat i såväl
ledningsgruppen som i forumet ”storgrupp diagnostik”, har
förvaltningens förbättringsråd också fokuserat på
kartläggning av olika angreppssätt för att förbättra
patientsäkerheten.
Andra viktiga utgångspunkter i detta arbete är
avvikelsestatistik och organisation för uppföljning,
dokumentation och spridning av pågående och genomförda
förbättringar. Vidare har klinikernas olika självskattningar
inom områdena i Säker Vård visat på likheter och olikheter,
som i sin tur föranlett utökad samverkan inom förvaltningen
för att lära och utveckla utifrån varandras erfarenheter.
Vidare har det läns- och förvaltningsövergripande nätverket
för hygienobservatörer, formerat under slutet av 2010,
bidragit till utökad samverkan och ett gemensamt lärande
inom området. Förvaltningens utsedda kontaktperson
gentemot Smittskydd och vårdhygien har också underlättat
rapportering och uppföljning.
Mått/mål: Vårdhygien,

rätt klädd

Grön

Grön

Grön

Gul

Grön

Gul

I december ligger mätvärdet på 100% vilket är en
förbättring från tidigare månader. Förutom att betona vikten
av fortsatt följsamhet till hygienrutinerna planeras inga nya
aktiviteter inom det här området.
Kommentar:
Se kommentar ovan.

Mått/mål: Produktion

per årsarbetare

Kommentar:
Produktion per årsarbetare har sjunkit något (-0,6%) jämfört
med föregående år och ligger nu på 7 307 undersökningar/
analyser per årsarbetare. Eftersom statistiken inte tar hänsyn
till variation i arbetstyngd så bör resultatet tolkas med viss
försiktighet. Det ökande antalet årsarbetare i kombination
med förändrad produktion har dock bidragit till
minskningen.
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Enligt handlingsplanen ska länssamverkan förbättras inom radiologiområdet. Detta arbete
är påbörjat och drivs under ledning av Länschefen för radiologi. Exempel på aktiviteter
som pågår är: Samverkan inom IT, bemanning, förbättringsarbeten kring
metodutveckling, utrustning/förbrukningsmaterial, resor, upphandlingar, avtal, service,
nyckeltalssamarbete, utbildning, infrastruktur och väntetider. Alla dessa aktiviteter är
viktiga inför framtiden och de kommer att successivt innebära bättre resursutnyttjande
och måluppfyllelse när de genomförs.

Tabell 3: Verksamhetsstatistik
Prestationer

Utfall
2009

Utfall
2010

Utfall
2011

Förändring Förändring Föränd2009-2011 2010-2011 ring
20102011 i %

PV-analyser Ryhov

328 825

329 796

363 159

34 334

33 363

+10,2%

PV-analyser Höglandet 281 076

257 816

229 455

-51 621

- 28 361

- 11,0%

PV-analyser Värnamo

145 671

140 527

140 575

- 5 096

48

0%

Transfusionsmedicin

127 182

130 647

129 358

2 176

-1 289

- 1,0%

Klinisk kemi Ryhov

1 567 443 1 552 423

1 584 376 16 933

31 953

+2,1%

Klinisk kemi Höglandet 604 001

568 816

581 700

-22 301

12 884

+2,3%

Klinisk kemi Värnamo 433 453

449 932

502 258

68 806

52 326

+11,6%

Mikrobiologi

278 424

281 073

291 311

12 887

10 238

+3,6%

Patologi/Cytologi

123 968

128 311

135 333

11 365

7 022

+5,5%

Klinisk fysiologi

19 202

19 561

21 366

2 164

1 805

9,2 %

Medicinsk radiologi

215 238

208 958

208 528

3 290

- 430

-0,2%

Utfallet för 2011 visar att det finns fortsatta svängningar och variationer vad gäller
produktion och beställda undersökningar/analyser. Totalt har antalet
undersökningar/analyser ökat med 3,0% jämfört med föregående år. Ökningen återfinns
främst inom laboratoriemedicin och för klinisk fysiologi. Kemianalyserna i länet har ökat
på alla tre sjukhuslaboratorierna och även i primärvården i norr. Vid
primärvårdslaboratorierna på Höglandet och i Värnamo är det en minskning.
Minskningen i Eksjö förklaras främst av intern omfördelning av analyser från
primärvårdslabb i Tranås till Kemilaboratoriet på Ryhov. Bedömningen av detta är att
Vårdval har stabiliserats och att den låga efterfrågan som fanns i början av 2010 nu har
normaliserats till en mer genomsnittlig eller ökande nivå. Efterfrågan inom mikrobiologi
är fortsatt hög och ökande och inom patologiområdet blir undersökningarna alltmer
arbetskrävande vilket syns i antalet glas som har ökat. Dessa förändringar har också
bidragit till att intäkter har ökat.
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Klinisk fysiologi har en ökning på ca 9 %. Den främsta förklaringen till detta är
verksamhetsövertagandet av klinisk fysiologi i Eksjö vilket medfört att fler
undersökningar nu inkluderas i statistiken. Förutom den ökade efterfrågan så kan också
betydande svängningar i remissinflödet konstateras. Genom aktiva åtgärder har dock
variationen varit möjlig att hantera och väntetiderna har kunnat kortas successivt under
2011.
Inom radiologi området är antalet undersökningar marginellt färre jämfört med 2010 (0,6%). En viss nedgång (-2,6%) finns på höglandet som där delvis förklaras av ett byte av
MR utrustning som medfört att kapaciteten har varit låg under delar av perioden. Bytet är
nu klart och produktionskapaciteten är nu tillbaka på normal nivå. I Jönköping är antalet
underökningar oförändrade och i Värnamo finns en uppgång på 0,8%. Positivt är att
väntetiderna nu ser bra ut trots viss ökning under sommaren. Inom radiologi finns också
en tendens till att underökningar sker med mer avancerad teknik och på jourtid dvs som
akuta undersökningar. Även om antalet utförda undersökningar har minskat gör
Medicinsk diagnostik bedömningen att arbetsinsatsen för att utföra undersökningarna har
ökat vilket avspeglar sig i ökade intäkter. Effekterna av dessa förändringar är ganska
betydande och de är en av de viktiga förklaringarna till att sjukvårdens kostnader ökar.
Exemepel på åtgärder som genomförts inom området process- produktion:

Laboratoriemedicin:







Genomgripande förändring av arbetet i provinlämningen (PIL) har genomförts
med en bättre och lugnare arbetsmiljö som resultat.
Det tidigare utodlingsrummet utgör nu yta för PIL och i samband med detta
omorganiserades hela odlingsprocessen. Detta innebär att utodlingarna numera
sker i nära anslutning till avläsningarna, vilket lett till färre avvikelser i denna
komplexa del av processen.
Personal sätter numera in blododlingar på Ryhov även under kvällar och flera
gånger under natten, vilket lett till betydande kvalitetsförbättring.
Tidplanen för C5 projektet avser att alla laboratorier går i drift 2012 med start för
mikrobiologi i mitten av april. Jeanette Hultberg har utsetts till systemförvaltare.
Projektet Effektiva produktionsflöden har fortsatt med syfte att utveckla design
för en ny och effektivare produktion.

Radiologi:




Flerårsplan för behovsanpassning av utrustningen gjord ur ett länsperspektiv.
Länsgemensamma upphandlingar har genomförts med gott resultat.
Överenskommelse med MT-organisationen för översyn av service internt (MTA)
och externt. Vi har börjat se över servicekontrakten, och några har förhandlats om
ur ett länsperspektiv, vilket sänker kostnader.
Diverse aktiviteter har genomförts inom IT för att dels optimera befintliga system
(RIS, PACS, Feedback mfl). ROS har införts med i huvudsak goda erfarenheter.
Problem med patientförväxlingar har uppmärksammas, och jobbas mycket kring.
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Klinisk fysiologi









Under 2011 gjordes en ny patientsäkerhetskulturmätning. Enheten hade betydligt
bättre resultat i denna jämfört med 2010. Nya handlingsplaner upprättades
innefattande: IT-säkerhet samt överrapportering, övervakning av inneliggande
patienter.
Enheten har utmärkta resultat i de vårdhygienmätningar som görs och bedriver ett
förebyggande patientsäkerhetsarbete. Inom ramen för ackrediteringen görs
regelbundet riskanalyser t ex för de undersökningar som medför vissa risker.
Under 2011 har enheten arbetat med kvalitetssäkring av verksamheten i Eksjö.
Målet är att verksamheten blir ackrediterad under 2012.
Vid enheten pågår fortlöpande en översyn av våra metoder och utrustningar för
att optimera verksamheten och kunna ge mer ändamålsenliga svar.
Under 2011 har man på enheten kartlagt två olika undersökningsprocesser. Syftet
har varit att hitta spilltid i processerna.
1 april 2011 startade projektet ”BMA skriva svar” Syftet med projektet är att
BMA i högre utsträckning ska skriva svar på vissa undersökningar. Utvärdering
sker i mars 2012.
Klinisk fysiologi gjorde fler undersökningar under 2011 jämfört med 2010. Den
totala ökningen motsvarar + 9 %

3.2 Personalredovisning
Tabell 4: Personalredovisning 2009-2011
Utfall
2009

Utfall
2010

Utfall
2011

Förändring
2011-2010

1 . Årsarbetare (visstid-tillsvidare samt
timanställda)

636,3

638,0

652,3

14,3

2 . Sjukfrånvaro och övrig frånvaro visstid- och
tillsvidareanställda årsarbetare

79,0

83,1

77,6

5,5

3 . Summa faktiska årsarbetare (p.1-p.2)

557,3

554,9

574,7

19,8

4 . Genomsnittlig sysselsättningsgrad,
tillsvidareanställda

93,5 %

93,9 %

94,1 %

0,2 %

5 . Personalomsättning

u.s

3,3 %

3,9 %

0,6 %

Jämförelsen med föregående år visar att antalet årsarbetare har ökat under 2011 jämfört
med 2010 och att det nu är 19,8 faktiska årsarbetare fler än förra året. Ökningen beror på
att det är 16,1 fler anställda årsarbetare samtidigt som de timanställda årsarbetarna har
minskat med 1,8. Minskad frånvaro har medfört att årsarbetarna har ökat med 5,5.
Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med föregående förklaras av att antalet
årsarbetare i staben har ökat eftersom det har rekryterats fyra medarbetare inom ekonomi
och personalområdet. Dessa rekryteringar är landstingsinterna och resurser för detta är
inkluderade i bildandet av Medicinsk diagnostik vilket innebär att motsvarande
minskning av personal finns inom Jönköpings samt Värnamo sjukvårdsområde. Klinisk
fysiologi har tagit över verksamhet som tidigare låg inom medicinkliniken på höglandet. I
denna omorganisation har också personal förts över vilka motsvarar fyra årsarbetare. I
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övrigt har strategiskt viktiga rekryteringar kunnat genomföras inom läkar - och IT
området. Det handlar bland annat om ny medicinsk chef för patologilaboratoriet, ett par
specialister inom radiologi Värnamo, ST – läkare samt ett par anställda som kommer att
jobba med förvaltningens IT stöd. Viss ökad bemanning finns inom primärvården
framförallt i norra distriktet samt i söder. Dessa rekryteringar har varit nödvändiga att
genomför eftersom labverksamheten nu bedrivs på fler platser än tidigare samtidigt som
efterfrågan på laboratorieanalyser har ökat. Totalt uppgår alltså antalet årsarbetare till
19,5 fler än föregående år men ökning har alltså som beskrivs ovan varit nödvändig,
planerad och finansierad.
Projekt med distansgranskning via laptop eller stationär dator har påbörjats och prövas för
att förbättra arbetsmiljö och rekryteringsmöjligheter inom radiologin. Den nya
länsgemensamma organisationen ska förbättra samarbetet och bidra till bättre
tillgänglighet över hela länet.

Handlingsplaner, med anledning av Dialogenresultat, för förbättringar av arbetsmiljön
verkställs inom enheterna. Särskilda åtgärder genomförs för att åtgärda bristen på läkare
inom radiologi.

3.3 Miljöredovisning
Värdering av mål:
ej uppfyllt
delvis uppfyllt
Värdering av aktivitet: ej påbörjad pågående
Målsättning redovisas inte för perioden

uppfyllt
genomförd

Tabell 5: Miljöarbete
Mått/Aktivitet
Mått/mål: Samtliga prioriterade miljömål ska uppnås (4 st)

Aktivitet enligt handlingsplan:
 Fortsatt arbete i den förvaltningsövergripande
miljögruppen, Ansvarig: Miljösamordnare, Klart:
2011
 Kartläggning av miljöfarligheten i läkemedel inom
Medicinsk diagnostik, Ansvarig: Miljösamordnare,
Klart: 2011
Kommentar:
Medicinsk diagnostiks miljösamordnare sitter som
representant i Miljörådet och är ordförande i förvaltningens
interna träffar med miljöombuden. Miljösamordnaren
kommer också framgent att delta i ledningsgruppen för
Medicinsk diagnostik tre gånger per år istället för en gång
som nu. Två av dessa tillfällen är ledningens genomgång
vilka kommer att ske vår och höst.

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3
Gul

Gul

Gul

Grön

Grön

Grön

Gul

Gul

Gul
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Kartläggningen av läkemedel är på gång och i nuläget pågår
insamlande av uppgifter.
Rapportering gällande riskminskningsämnen och
utfasningsämnen sker när data finns tillgängliga vilket är
efter att pågående inventering är klar och sammanställd
(mars).
Miljösamordnaren har även under 2011 arbetat med att
införa ett nytt internetbaserat verktyg för miljö- och
arbetsmiljölagar i hela landstinget, samt att införa en
inköpsmodul i Klara för automatisk överföring av
årsförbrukning från produkter inköpta av förrådet. Detta
kommer att fortsätta och bli klart under 2012.

4. Lärande- och förnyelseperspektiv
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 6: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mått/Aktivitet
Mått/mål: Medarbetarsamtal



Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3
Grön

Grön

Gul

Grön

Grön

Grön

Minst 90% ska ha medarbetarsamtal

Kommentar:
Medarbetarsamtal har 89% av personalen haft i december
2011. Även om målsättningen på 90% inte är uppfylld är
bedömningen att förvaltningen ligger bra till vad gäller detta
och kommer att nå målsättningarna framgent.
Mått/mål: Kompetensutvecklingsplan

Aktivitet enligt handlingsplan:
 Minst 90% ska ha en individuell
kompetensutvecklingsplan
 Kompetensutvecklingsplan för förvaltningen
 Kompetensförsörjningsplan för förvaltningen
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Kommentar:
Utfall i Augusti är 86%. Medicinsk diagnostik har satt ett
mål som är 90% för detta eftersom resultaten från dialogen
2010 visade att förvaltningen ligger på en redan hög nivå.
Landstingets övergripande målsättning är att 60% av
medarbetarna ska ha en kompetensutvecklingsplan. Pga.
detta blir alltså värderingen grön även om målsättningen för
Medicinsk diagnostik inte uppnåtts fullt ut. En
kompetensutvecklingsplan för förvaltningen planeras under
2011. Även en kompetensförsörjningsplan planeras för
förvaltningen för en strategisk syn på rekryteringsarbetet.

Mått/mål: Sjukfrånvaro

Grön

Grön

Grön

Röd

Röd

Gul

Gul

Gul

Gul

Kommentar:
Sjukfrånvaron är 3,1% i december. Målsättningen är att
Medicinsk diagnostik ska ligga under 3,6% varför
värderingen blir grön. Den tidigare ökning som har synts
under inledningen av året har nu stannat av och nivån ligger
nu strax under föregående år. Sjukfrånvaron kommer dock
att bevakas vidare under året för att eventuella åtgärder ska
kunna sättas in tidigt och då behov uppstår.
Mått/mål:

Frisknärvaro

Kommentar:
Målsättningen för frisknärvaro är > 68%. Frisknärvaron har
under årets sista månader förbättrats och ligger nu på 67,2%
Mått/mål: Ständiga

förbättringar

Målsättningen är att följa antalet dokumenterade och
genomförda förbättringar.
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Bilda en förvaltningsövergripande grupp med
uppgift att följa upp avvikelsehanteringen och
förbättra rapporteringsfrekvensen.
Kommentar:
Det förvaltningsövergripande förbättringsrådet har arbetat
med att utveckla gemensamma former för bl a uppföljning
och utvärdering av avvikelsehantering och genomförda
förbättringsinsatser inom Medicinsk diagnostik. Vidare
håller en gemensam handlingsplan för Synergi på att
utvecklas, likaså ett brukarråd för Synergi. En
utbildningsinsats för förvaltningens ärendesamordnare
kommer att genomföras 2012. Vidare planeras
gemensamma dagar för erfarenhetsutbyten med fokus på
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genomförda förbättringar. Målsättningen är att detta kan
bidra till att avdramatisera synen på avvikelserapportering
samt stimulera fler medarbetare att se avvikelser som
möjligheter att utveckla verksamheten. En s k
hospiteringsguide har även utvecklas för att underlätta för
medarbetare att skaffa sig en bättre förståelse för vad som
sker före/efter det egna ansvarsområdet - med målet att
såväl få en ökad insikt i patientens resa samt stimulera och
initiera till fler systemförbättringar.
Vad gäller målsättningen att öka rapporteringsfrekvensen,
arbetar vi nu med att utveckla formerna såväl för att fånga
in jämförbar statistik samt mätetal, men också former för
gemensam dokumentation och spridning av genomförda
förbättringar.
Mått/mål: Avvikelser

Gul

Gul

Gul

Målsättningen är att rapporterade avvikelser/produktion ska
öka jämfört med 2010, samt att vi inte ska några allvarliga
avvikelser.
Kommentar:
Vad gäller målsättningen med en ökad
rapporteringsfrekvens pågår för närvarande ett arbete med
att ta fram enhetlig och jämförbar statistik. I nuläget har vi
utvecklat mätetalen för att bättre kunna följa
rapporteringsbenägenheten per medarbetare.
Nyckeltalssamverkan har genomförts inom ramen för Nysam. Lämnade uppgifter
inkluderas i en rapport som kommer senare under året. I samband med detta kommer
också en analys hur vi ligger till i förhållande till andra jämförbara laboratorier. Radiologi
är också med i Nysam och en första testrapportering genomfördes i september 2011. Det
sammanställda materialet är fortfarande preliminärt men visar att det finns en del
förbättringsområden att jobba vidare med. I februari 2011 kommer en ny rapportering att
genomföras och efter att hela rapporten med jämförbara data för andra radiologienheter i
landet är klar kan en fördjupad analys genomföras med sikte på att hitta
förbättringsområden. Klinisk fysiologi är inte med i Nysam men arbetar i ett eget nätverk
med jämförelser på nationell nivå. En första version av dessa data visar att verksamheten
är en av de mer omfattande i landet.
Inom det regionala Koloncancer-projektet har det under året pågått flera
förbättringsinitiativ, bl a utveckling av länsövergripande multidisciplinära ronder och en
översyn av ”best practise” inom diagnostik och uppföljning, särskilt inom medicinsk
radiologi. Inom medicinsk radiologi har dessutom en länsövergripande förbättringsgrupp
bildats, som syftar till att såväl synliggöra, sprida samt förankra områden med
förbättringsutrymme. Under hösten har också ett utbildningsinitiativ inom ”tillgänglighet
och kapacitet” ägt rum, med målsättningen att synliggöra efterfrågan och kapacitet vid
länets radiologiska kliniker. I nästa steg förväntas kartläggningen utgöra underlag för en
förbättrad verksamhetsplanering och prioriterade processförbättringar.
Inom patologi pågår dessutom ett övergripande processutvecklingsarbete som ska
resultera i kortare ledtider med snabbare svarstider som följd. Arbetet fortsätter för att
implementera och säkra de nya arbetssätten. En ytterligare effekt av dessa förbättringar är
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att större del av den totala produktionen sker i Jönköping och att köpta tjänster från
Medilab kunnat reduceras.
På flera kliniker och enheter har man genomfört Lean-spel som ett led i att utveckla
förståelsen för effektiva och säkra flöden.
Resursgruppen för Fakta har fortsatt sitt inventeringsarbete av befintliga Fakta-dokument,
med målsättningen att kunna utveckla formerna för att underlätta för remittenter att ”göra
det lätt att hitta och välja rätt” i utrednings- och diagnosstödet.

Nätverket för huvudhandledare och s k professionsansvariga inom förvaltningen har
etablerats och utvecklat sina samverkansformer ytterligare. Förutom yrkesspecifika
informationsaktiviteter på SYO-dagar på skolor i Jönköpingsområdet, har även ett första
utvecklingsmöte med representanter från förvaltningen och programföreträdare från
Hälsohögskolan ägt rum. Samtliga nämnda samverkansforum och aktiviteter syftar till att
långsiktligt säkra tillgång till god kompetens.

Inom perspektivet lärande- förnyelse har bland annat följande genomförts:
Laboratoriemedicin:











Transfusionsmedicin har tillsammans med kansliet och klinisk fysiologi varit
pilotenhet för test av dokumenthanteringsystemet (Evolution).
Mikrobiologiska laboratoriet, tillsammans med avdelningen för naturvetenskap
och biomedicin på HHJ, fick Futurums pris Årets drivbänk. Det vinnande
bidraget presenterades på Utvecklingskraft.
Tre BMA samt Medicinsk chef mikrobiologi deltog aktivt med föreläsningar på
utbildningsdagar för BMA i Växjö och ytterligare tre BMA presenterade en
poster på NML kongressen i Köpenhamn.
Tre intervjuer kring vår forskning har sänts i Radio Jönköping och en i TV4.
Totalt har 14 vetenskapliga artiklar publicerats. På Läkarstämman presenterades
två föredrag och tre postrar inom ämnesområdet mikrobiologi.
Sofie Haglund och Anna J Henningsson disputerade under året.
Vid erfarenhetsdagen för laboratoriemedicin presenterades 19
förbättringsarbeten.
Mikronätet för chefer inom mikrobiologi samt Nätverket för parasitologi
anordnades i Jönköping. Dessutom startade medarbetare från laboratoriemedicin
ett nytt nätverk för huvudhandledare i IBLs regi.
LEAN-instruktör har haft LEAN-spel för IT-gruppen, Smittskydd och i en
mikrosystemstudiecirkel. En mycket stor andel av medarbetarna har spelat
LEAN-spel och processamordnare har gått utbildning i riskanalys. Arbetet med
integrering inom immunkemi/immunologi/serologi för ett effektivare utnyttjande
av lokaler, instrument och personal har fortsatt.

Radiologi
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Coloncancerprojektet, som är en del i det regionala projektet, där det bildats en
länsövergripande förbättringsgrupp som använder coloncancerpatienten som en
”prototyp” för att förbättra tillgänglighet/TAT inom datortomografiverksamheten.
Länsmodalitetsgrupp MR har bildats, med uppgift att tillse att metoderna inom
MR är länsgemensamma. Används som prototyp vid bildandet av fler
länsmodalitetsgrupper (se nedan)
Diverse aktiviteter kring utbildning av olika personalkategorier pågår, ett stort
jobb har bl a genomförts inom utbildningen av ST-läkare.

Klinisk fysiologi





Under 2011 har ytterligare en årskurs klin fys BMA-studenter börjat på
Hälsohögskolan. Vidare planerades en rekryteringskampanj till länets AT-läkare
för att långsiktigt trygga rekryteringen av ST-läkare. Vid klinisk fysiologi pågår
regelbundet vidareutbildning av personalen och kompetensen säkras via ett
körkortsförfarande. Enheten har en rik FoU verksamhet med flera pågående
forskningsprojekt rörande hjärt-, kärl- och lungforskning.
Under 2011 har enheten arbetat vidare med handlingsplanen efter Dialogen 2010.
Aktuella arbetsområden har varit: Bättre teamkänsla och bemötande, Optimera
veckoplanering/schema samt att skapa en bättre struktur för förbättringsarbeten.
Ett nytt löneinstrument för BMA har implementerats i verksamheten.

5. Ekonomiskt perspektiv
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 7: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

Mått/Aktivitet
Mått/mål: Ekonomi

i balans

Gult

Grön

Grön

Gul

Gul

Grön

Kommentar:
Kommentarer kring ekonomisk utfall redovisas nedan.
Resultatet för 2011 visar ett överskott på 0,8 mnkr.
Mått/mål: Avtalstrohet

Kommentar:
Målsättningen är att uppnå 85% i avtalstrohet dvs. att minst
85% alla inköp sker med leverantörer som vi har avtal med.
Utfallet för december ligger på 87,3%. Även om
målsättningen uppnås pågår det fortsatta aktiviteter med att
kartlägga hur avtalshanteringen ska ske inom Medicinsk
diagnostik och hur vi säkerställer att avtal registreras i
avtalsdatabasen. Arbetet beräknas vara klart under våren
2012 och bedömningen är att avtalstroheten då också kan nå
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90%.

Mått/mål: Bemanning enligt plan

Gul

Gul

Gul

Grön

Grön

Grön

Kommentar:
Antalet årsarbetare har under året ökat med 19,5 jämfört
med föregående år. Ökningen utgörs till största delen av
planerade utökningar som gjort i samband med
omorganisation och bemanning av funktioner i den
nybildade förvaltningen. De planerade förändringarna
utgörs till största delen av landstingsintern rekrytering vilket
också innebär att arbetsuppgifter har överförts från
sjukvårdsförvaltningarna till medicinsk diagnostik. Närmare
redogörelse kring förändringar beskrivs ovan under avsnittet
”personalredovisning”.
Mått/mål: Intäkt

per årsarbetare

Kommentar:
Intäkten per årsarbetare har ökat med 2,7 % jämfört med
föregående år. Detta trots att antalet faktiska årsarbetare har
ökat med 19,5 . Den positiva volymutvecklingen på utförda
analyser och undersökningar är naturligtvis starkt
bidragande till detta. Förskjutningen mot mer
arbetskrävande och därmed dyrare undersökningar är också
en viktig förklaring till ökningen

Andra aktiviteter inom området ekonomi/resurs är:
Laboratoriemedicin:




Planerade specificerade investeringar Maldi-ToF, blodbuss och
färgningsinstrument har genomförts framgångsrikt inom ramen för regionalt
samarbete.
Kostnadskalkyl för klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och primärvård är
färdigställd.
Blodförsörjningen i länet har under året varit mycket god och antalet
transfunderade erytrocyter har minskat med 7 %, vilket lett till att ca 1 200
blodenheter kunnat säljas till andra landsting.

Radiologi:




Initiala jämförelser (Prislista, Nysam mm) pekar på att våra priser ligger för högt,
och att våra kostnader är för höga.
Brist på specialister inom radiologi gör att vi har stora kostnader för hyrläkare.
Glädjande nog har vi kunnat göra rekryteringar av några specialister, vilket gör
att kostnaderna kan minskas.
Utnyttjande av distansradiologi kan också vara mer kostnadseffektivt. Vi har
kunnat rekrytera ett flertal ST-läkare, och inom några år ser det betydligt bättre
ut, även med hänsyn till pensionsavgångar.
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Klinisk fysiologi



Enheten hade ett överskott i budgetbalansen vid årets slut. Nettoresultatet blev+
1,7 mkr. Verksamhetens kostnader motsvarar väl intäkterna.
Sjukfrånvaron har varit låg 2011.

5.1 Resultatutveckling
Tabell 7: Ekonomisk översikt – exkl. förvaltningsinterna kostnader och intäkter
Intäkt/Kostnad
(belopp i mnkr)

Utfall
2010

Utfall
2011

Förändring
Helår
2011-2010

Externa intäkter

32,2

53,7

21,5

Landstingsinterna intäkter

583,7

597,7

14

Summa intäkter

615,9

651,4

35,5

Personalkostnader

-329,2

-339,2

-10,0

Övriga externa kostnader

-180,9

-199,4

-18,5

Landstingsinterna kostnader

-114,0

-113,1

-0,9

Summa kostnader

-624,1

-651,7

-29,4

Nettokostnad

-8,2

-0,3

6,1

Budget

-1,04

-1,04

0

Resultat

-7,2

0,8

+8,0

Medicinsk diagnostik har en positiv resultatutveckling för 2011 jämfört med 2010.
Skillnaden i ekonomisk utfall är ganska betydande både vad gäller kostnader och intäkter.
Landstingsinterna och externa intäkter har ökat med 35,5 mnkr jämfört med 2010.
Förändringen beror bland annat på indexuppräknade priser vilket motsvarar ca 8,6 mnkr.
Vidare har en förändring genomförts inom radiologi i länet där debiteringsdatum som
tidigare var olika nu har samordnats till samma dag och dessutom också flyttats fem
arbetsdagar framåt. Denna förändring har inneburit att en engångseffekt har uppstått i
januari månad som ger radiologin ca 5 mnkr i ökade intäkter. Engångseffekten belastar
alltså sjukvårdsområdena endast under 2011. Syftet med förändringen var att uppnå
enhetliga principer kring debiteringar men också att också skapa större överensstämmelse
mellan statistik kring undersökningar och debiteringar. Detta är något som kunder har
efterfrågat under lång tid och ur den aspekten är alltså förändringen positiv. Resterande
del av intäktsökningen på 22 mnkr förklaras av ökad efterfrågan på undersökningar och
labbanalyser.

Den ökade efterfrågan på underökningar och analyser återfinns inom flera delar av
Medicinsk diagnostiks verksamhet. Det finns betydande ökningar av beställda prover
inom klinisk kemi, mikrobiologi och inom patologi finns det en förskjutning mot mer
arbetsintensiva undersökningar. Inom primärvården finns det märkbara ökningar av
analyser, främst i Jönköpingsområdet. Sammantaget har dessa förändringar alltså medfört
ökade intäkter. Även om det finns en minskning av antal undersökningar inom radiologi
så har avancerade och arbetskrävande undersökningar ökat på bekostnad av enklare
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undersökningar. Det finns också en tendens att akuta undersökningar har ökat vilket
också sammantaget ger en intäktsökning.
Vad gäller kostnader har avtalen kring tjänsteköp från sjukvårdsområdena nu slagit
igenom och ger en minskad kostnad för administration på 4,5 mnkr under 2011. Även
kostnaderna för radiologins IT-stöd (Ris/pacs) har minskat framförallt genom en
omförhandling av serviceavtalet vilket innebär ca 2,0 mnkr lägre kostnader. Här finns det
dock ett stort behov av utveckling och insatser för att säkra en stabil drift vilket kan
komma att innebära att de lägre kostnaderna för service istället tas i anspråk av andra
utvecklingskostnader för systemet.
Kostnader för reservdelar har ökat med ca 3,8 mnkr under 2011 jämfört med föregående
år. Bland annat förklaras kostnadsökningen av att flera röntgenrör har gått sönder och
belastat resultatet med ca 1,5 mnkr. Resterande del utgörs av förbättrad
kostnadsredovisning dvs. kostnader för reservdelar bokas nu enhetligt inom medicinsk
diagnostik och kan därför bättre följas upp.
Kostnaden för hyrläkare har ökat under 2011 med 6,6 mnkr jämfört med 2010 och ligger
nu på totalt 23,2 mnkr. Ökningen har varit nödvändig för att klara tillgängligheten men
också den ökade efterfrågan på mer avancerade undersökningar. Aktiviteter pågår för att
optimera användningen av hyrläkare på ett bra sätt och distans – och hemgranskning är
exemepel på sådana aktiviteter. Under slutet av 2011 har en del läkarrekryteringar kunnat
genomföras vilket innebär att läget ser bättre ut under 2012. Målsättningen är alltså att
kostnaden ska kunna minska under 2012.
Det aktiva arbete som bedrivs med att optimera antalet radiologiutrustningar i länet
kommer att medföra att antalet röntgenlab successivt kommer att minska. Under 2011 har
detta medfört utrangeringar av utrustning till ett värde av 5,7 mnkr vara den övervägande
delen är radiologisk utrustning. En förklaring till utrangeringarna är också att längden på
avskrivningstider har tillämpats olika i landstinget vilket i vissa fall medför att det finns
restvärden kvar då utrustningen byts ut. Medicinsk diagnostik tillämpar sedan bildandet
av förvaltningen enhetliga principer.

5.2 Åtgärdsplan
Medicinsk diagnostik gör i nuläget bedömningen att det inte behövs någon extra
handlingsplan utan förväntningen är att alla de arbeten som pågår för att öka
resursutnyttjande, förbättra kapacitet och ökad länssamverkan kommer att medföra
positiva ekonomiska effekter. Utvecklingen följs dock noga bland annat vad gäller
årsarbetare så att åtgärder snabbt kan sättas in om läget förändras.

FÖRVALTNING
Petra Lindberg

Jonas Källvant

Förvaltningsdirektör

ekonomichef
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Landstinget i Jönköpings län
Landstingsdirektören

Verksamhetsberättelse för 2011 Landstingsfastigheter
1. Sammanfattning
Landstingsfastigheter har under 2011 aktivt arbetat med fastighetsstrategiska frågeställningar.
Detta har delvis bedrivits i forskningsprojektet ”Den goda vårdavdelningen” samt i EU-projektet
Valpro. Under året har generalplan tagits fram för Höglandssjukhuset och översiktsplan har
påbörjats för Värnamo sjukhus .
Kulturhuset Spira som varit ett byggprojekt som Landstingsfastigheter har arbetat med under flera
års tid har äntligen invigts. Under året har även nybyggnation skett av Hjälpmedelscentralen.
Landstingsfastigheters resultat för 2011 är plus 6,9 mnkr.
Personalkostnaderna hålls inom budgeterad ram och förvaltningen har sänkt antal faktiska
årsarbetare med i snitt 1,9.
Kostnaden för el och värme har sänkts i förhållande till föregående års utfall och resultat mot
budgeterad nivå är plus 6,4 mnkr för media. Lägre kostnad för upphandlad el/värme samt att det
varit varmare än normalår bidrar till resultatet.
Årets investeringsutgift i mark och byggnader uppgår till 218 mnkr.

2. Medborgar- och kundperspektivet
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mått/Aktivitet
Mått/mål: Nöjda kunder inom byggprocessen

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

2(10)

CIRKULÄR E0311
2012-02-07

LK11-0046

Antal genomförda slutmöten efter större byggprojekt med kund
och entreprenörer.
Mål 100 %
Kundenkät byggprocessen: Har projektet uppfyllt och motsvarat
ställda krav och förväntningar.
Mål 80 %

100%

100%

Aktiviteter enligt handlingsplan
• Slutmöten har skett med entreprenörer vad gäller Tranås
fasadrenovering
• Kundträffar har genomförts för byggprojekt avfallsterminal i
Värnamo samt dialyspaviljong Ryhov.
Mått/mål: Nöjda kunder inom förvaltningen
Öka antalet webbarbetsordrar jämfört med 2010
Mål > 100 %

108%

111%

111%

Andel genomförda kundträffar med respektive förvaltning
Mål 100 %

100%

100%

100%

Aktivitet enligt handlingsplan:
• Handlingsplan för att mäta hur länge kunden får vänta på att
få arbetet utfört skall börjas att mätas. Avvaktan sker inför
införande av ny version av Landlord III
• LÄSK, registrering av fastighetsäskanden görs nu i
Landstingets äskande system för fastighetsinvesteringar 2012
• Arbete fortgår kring åtgärder för ”enkelt avhjälpta hinder”.
Totalt har Landstingsfastigheter gjort åtgärder för 8,2 mnkr
under 2011. Kostnader redovisas mot centralt ansvar.

Vårdcentralerna Bra Liv har haft möjlighet att minska ytor enligt de övergångsregler som
fastställs. Flera vårdcentraler har krympt ytor. De som minskat ytor är vårdcentralerna i
Nässjö, Vetlanda, Sävsjö, Gislaved, Mullsjö och Habo.
Nya egna fastigheter som tagits i bruk under 2011 är:
- Kulturhuset Spira
- Hjälpmedelscentralen
Nya inhyrda fastigheter som tagits i bruk under 2011 är:
- Dialyspaviljong Ryhov
- Tenhults vårdcentral, ny vårdcentral
- Familjecentral i Tranås
Arbetet har fortgått kring den handikappsguide som ligger under Landstingets externa
websida för att visa tillgängligheten för patienterna.
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3. Process- och produktionsperspektiv
3.1 Produktion
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Resultat/ Resultat/ Resultat/
Mått/Aktivitet
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3
Mått/mål: Personaltillgång
Öka andel arbetsordrar i förhållande till arbetad tid
Mål: 90 %
Aktivitet enligt handlingsplan:
• Nyckeltalet diskuteras på arbetsplatsträffar
Kommentar:
Utfall vid årsskifte 2010/2011 var 79 %
Värde kan ej lämnas för helår, modell i Diver ej korrekt

66 %

79 %
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Mått/mål: Planering
Andel genomförda LPU-åtgärder enligt plan
Mål: 100 %
Antal slutredovisade projekt i Tekniska Delegationen, totalt har 18
fastighetsprojekt slutredovisats.
Andel påbörjade beslutade investeringsprojekt

Mål 100 %

Aktivitet enligt handlingsplan:
• Mätmetod för att kunna mäta andel påbörjade beslutade
projekt skall tas i ledningsgruppen
• Översiktsplan Höglandssjukhuset pågår
• Översiktsplan Värnamo
• PTS
Samverkan pågår med övriga nio sjukvårdshuvudmän där
gemensamma målsättningar tas i styrgruppen
• ValPro, EU-projekt angående mer värde för vården
Forskning och samarbete med Chalmers Tekniska Högskola
och Jönköpings Tekniska Högskola
• Den goda vårdavdelningen
Forskning och samarbete med Chalmers Tekniska Högskola
Workshop med verksamhetsföreträdare
• Dokumenthantering
Omvärldsanalys kring dokumenthanteringssystem
Utredning kring projektplats
• Landlord, ny version och uppgradering skall ske av systemet.
Utbildning i ny version, modulansvariga
Utbildning i ny version, tekniker
Test av ekonomikörning i ny version
Införande av ny version efter sommaren
• Styr- och övervakning
Arbete fortgår i Värnamo kring att få bättre rutiner och
system kring styr- och övervakning.
• Hyresprocessen
Arbete har påbörjats i en arbetsgrupp internt inom
Landstingsfastigheter att se över spelregler, styrdokument
och processbeskrivning av hyresprocessen.
• Internkontrollplan
Ledningsgruppen på Landstingsfastigheter har fastställt
organisation och kontrollmoment inför 2011

LK11-0046

100%

98%

100%

7 st

7 st

18 st
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2011 års investeringsutgift uppgår till 218 mnkr och årets investeringsbidrag uppgår till
22,4 mnkr.
De större byggprojekten som pågått under 2011 är:
- Kulturhuset SPIRA
- Hus 36, Eksjö
- Hjälpmedelscentralen
- Fasad och ventilation Tranås vc
- Vårdavdelning hus 11, Värnamo
- Neonatal vårdenhet, Ryhov
- Operation/akuten Höglandet
- Avfallsterminal Värnamo
- Energibesparingsprojekt
- Tandvård hus 09 plan 9

3.2 Personalredovisning
Tabell 4: Personalredovisning 2009-2011
Utfall
Helår
2009
1 . Årsarbetare (visstid-tillsvidare samt
timanställda)

Utfall
Helår
2010

Utfall
Helår
2011

Förändring
2011-2010

133,6

132,2

128,6

-3,6

-6,3

-6,8

-5,0

+1,8

127,3

125,4

123,5

- 1,9

4 . Genomsnittlig sysselsättningsgrad,
tillsvidareanställda

97,3 %

97,7 %

98,3 %

+ 0,6 %

5 . Personalomsättning (inkl pensioner)

3,8 %

6,9 %

6,2 %

- 0,7%

2 . Sjukfrånvaro och övrig frånvaro visstid- och
tillsvidareanställda årsarbetare
3 . Summa faktiska årsarbetare (p.1-p.2)

Några av de aktiviteter som utförts inom personalområdet:
• Lönekriterier har omarbetats och beslutats i samverkansgruppen
• Individuell lönesättning förberedande planering inför införande. Breddutbildning
har genomförts.
• Utökning av bemanning har skett för Spira
• Neddragning har skett på tjänster i ”ytterområden”
• Ny intranätsida för personalfrågor/samverkan etc
• Fastighetsteknikerutbildning är klar
• Jämställdhetsplan är fastställd
• Generationsväxling pågår för vissa nyckelbefattningar
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3.3 Miljöredovisning
Värdering av mål:
ej uppfyllt
Värdering av aktivitet:
ej påbörjad
Målsättning redovisas inte för perioden
Tabell 4: Miljöarbete

Mått/aktivitet
Minska värmeförbrukning
12 %

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Utfall
2007
128,42
kWh/BRA

Utfall 2010

Mål 2011

120,9
kWh/BRA

118,6
kWh/BRA

Utfall
2011
116.1
kWh/BRA

108,2
kWh/BRA

100,6
kWh/BRA

98,5
kWh/BRA

96,0
kWh/BRA

Mål

Målvärde 2012:
116,3 kWh/BRA
graddagsjusterade värden, kWh/BRA

Minska Elförbrukning
10 %
Målvärde 2012:

-

96,3 kWh/BRA

Minska koldioxidutsläpp
År 2012 utgörs landstingets totala energianvändning av minst 45% förnybara
energikällor
Ny redovisningspricip innebär att vi
saknar rätt målvärde

Graddagsjust
9 060 ton
CO2

Transporter
Minska mängden tjänsteresor med fossilt
bränsle, minska antal körda km egna
bilar, jämfört 2010
Minska koldioxidutsläpp

197 533 km

220 47 km

35,7 ton

39,0 ton

< 739
produkter

684
produkter

Aktiviteter enligt handlingsplan
Uppföljningsmall är framtagen för
egna bilar där registrering av förbrukning
sker månadsvis
Kommentar: antal körda km har ökat då
personal i ytterområdet har reducerats

Kemiska produkter -25 %
Antalet kemiska produkter skall minska

Avfall

739
produkter

- 25 %

Öka sortering av avfall i fler byggprojekt.
Andelen materialåtervunnet avfall skall
uppgå till minst 25 %

5 projekt

Minst 5
nystartade
projekt skall
sortera avfall
i entreprenaderna

Materialval
Materialval skall registreras i Sunda Hus
Investeringsprojekt byggavd

100 %

Investeringsprojekt distrikten

50 %

Övrig aktiviteter inom förvaltningen är:
• Under första tertialet 2011 har en extern revision utförts av revisionsbolaget
Intertek. Inga avvikelser noterades. Verksamheten gavs mycket beröm för de
egna initiativ som tagits.
• Tre nya internrevisorer för miljö har utbildats inom förvaltningen.
• Under andra tertialet har en internrevision utförts. Här gavs möjlighet för de tre
nya revisorerna att utöva sina kundskaper från utbildningen. Sex mindre
avvikelser noterades.
• Arbetet med Landstingsfastigheters egna bilar fortlöper genom att bilansvariga
rapporterar in i slutet av varje månad i den framtagna rapportmallen
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Ansökan till miljödomstolen för tillståndsansökan av akviferlager inom
Ryhovsområdet är inlämnad under tertial 2. Detta är ett nytänk inom energikällor,
vilket kommer att minska Landstingets miljöpåverkan.
Arbete med att fasa ut kemikalier fortlöper och sammanfogas med det centrala
arbetet i utfasningsgruppen.
Rekrytering har skett under hösten av ny miljöledare. Tillträde sker i mars 2012.

4. Lärande- och förnyelseperspektiv
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 6: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Resultat/ Resultat/ Resultat/
Mått/Aktivitet
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3
Mått/mål: Medarbetare
Medarbetarsamtal

Mål 90 %

85%

86%

88%

Individuella utvecklingsplaner

Mål 60%

74%

75%

79%

100%

100%

100%

Sjukfrånvaro skall vara < 3,6 %

3,2%

2,7%

2,1%

Frisknärvaro skall vara > 68 %

69,4%

69,7%

69,4%

100%

100%

100%

Andel genomförda utbildningar enligt fastställd plan i
samverkansgrupp.
Mål 100 %
Aktivitet enligt handlingsplan:
• Information har skett till cheferna kring vikten av att
registrera medarbetarsamtal, lönesamtal samt individuella
utvecklingsplaner i Heroma.
Mått/mål: Personalhälsa

Mått/mål: Omvärldsbevakning
Genomförda regionträffar på chefsnivå/ansvarsområde inom
förvaltning, bygg, ekonomi, teknik och IT
Kommentar: Regionträffar är genomförda inom områdena
förvaltning, bygg, teknik, förvaltningschefsnivån.
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Utbildningsplan fastställs årligen för vår tekniska personal via samverkansgruppen.
Under 2011 har utbildningar genomförts inom bl a områdena:
- Fastighetsteknikerutbildning
- Arbetsledareutbildning
- Arbetsrätt
- Brandskyddskoordinator
- Disk och spolo Mieleprodukter
- Elsäkerhet
- Hissar
- HLR (hjärt-lung-räddning)

5. Ekonomiskt perspektiv
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 7: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Resultat/ Resultat/ Resultat/
Mått/Aktivitet
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3
Mått/mål: Resultat > 0

+1,9
mnkr

+3,0
mnkr

+6,9
mnkr

-1,6

-0,1

-2,5

Kommentarer
• Mediakostnad (el-värme och vatten) visar helår ett positivt
utfall mot budgeterad nivå med +6,5 mnkr. Upphandling av
el/värme var bättre än budgeterad nivå. 2011 har varit
varmare än normalår. Målsättningar för energiförbrukning
vad gäller el- och värme är uppfyllda. Se miljömål.
• Personalkostnader visar ett resultat på +3,1 mnkr. Antalet
årsarbetare har minskat i jämförelse föregående år med 1,9
årsarbetare.
• LPU (långtidsplanerat underhåll) visar ett resultat på -1,2
mnkr mot budgeterad nivå.
• Landstingsfastigheter fick ett förstärkt budget med 4,2 mnkr
för åtgärder som skulle göras kring PCB-sanering. Utfallet
har varit 0,2 mnkr.
• Extra kostnader har påbokats förvaltningen såsom
- Utlösen av hyresavtal Habo vårdcentral
- Spira
- PDMS Eksjö
- Generalplanearbete Eksjö

Mått/mål: Kontroll / jämförelse
Löpande underhåll, kostnadsutfall skall ej vara högre än
föregående års utfall, mnkr
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Aktivitet enligt handlingsplan:
• Löpande underhåll finns med i respektive distrikts styrkort
och mäts varje månad
Mått/mål: Rätt beteende
Avtalstrohet

Mål 85 %

95%

89%

92%

Aktivitet enligt handlingsplan:
• Landstingsfastigheter registrerar avtalen i avtalsdatabasen i
Landlord. Inköp får löpande information för uppdatering i
Landstingsgemensam databas för avtal.
• Samtal har förts kring de områden på materialsidan som
Landstingsfastigheter ej har upphandlat. Diskussioner förs
via driftchefsgruppen.

5.1 Resultatutveckling
Tabell 7: Ekonomisk översikt – exkl. förvaltningsinterna kostnader och intäkter
Intäkt/Kostnad
(belopp i mnkr)
Externa intäkter

Utfall
Helår
2009

Utfall
Helår
2010

Utfall
Helår
2011

Budget
Helår
2011

Förändring
Helår 20112010

24,2

25,5

31,8

25,2

+6,3

Landstingsinterna intäkter

545,6

556,1

557,7

553,1

+1,6

Summa intäkter

569,8

581,6

589,5

578,3

+7,9

Personalkostnader

66,5

68,5

96,6

72,7

-1,1

LPU (långtidsplanerat underhåll)

51,8

48,2

54,8

53,9

-6,6

Löpande underhåll

39,5

42,5

39,3

42,3

+3,2

Mediakostnader

87,5

95,4

87,5

94,0

+7,9

Övriga kostnader

117,2

116,3

127,1

111,3

-10,8

Avskrivningar

127,8

134,2

134,0

132,9

+0,2

97,1

91,4

105,1

106,0

-13,7

Summa kostnader

587,4

596,5

617,4

613,1

-20,9

Nettokostnad

-17,6

-14,9

-27,9

-34,8

-13,0

Budget

13,3

14,2

34,8

34,8

Resultat

-4,3

-0,7

+ 6,9

0

Internränta

Externa intäkter har ökat då vi har fakturerat Apoteksbolaget för ombyggnation på Ryhov
(4,5 mnkr). Kostnaden för Apoteksbolagets ombyggnad ligger under övriga kostnader.
Landstingsfastigheter styrmodell skall vara neutral vad gäller internränta och
avskrivningar. Internräntan har ändrats från 4,0 till 4,3 %.
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I tilläggsbudget i april och december fick Landstingsfastigheter tillägg i ramen för
avskrivning och internränta. Aktivering av projekt sker efter det att slutredovisning skett i
Tekniska Delegationen.
Landstingsfastigheter fick under 2011 ett riktat anslag på 4,2 mnkr för PCBsaneringsåtgärder. Upphandling skedde i september till en låg kostnad. Det större
projektet i Nässjö kunde inte utföras under 2011 utan förskjuts till 2012.
Landstingsfastigheter har under 2011 gjort åtgärder kring lagkrav för enkelt avhjälpta
hinder. Under året avsattes 10 mnkr centralt för byggåtgärder och skyltar. Totalt har
Landstingsfastigheter kostnad på 8,2 mnkr uppbokats på centralt anslag.
Under året har tre byggnader rivits:
- Hus B3 Ryhov
- Hus 04 Sävsjö
- Hus 08 Nannylund
Centralt anslag har använts. Kostnad bokförd 2011 är 3,4 kr. Det återstår kostnad för
färdigställande av rivningsprojekten.

5.2 Åtgärdsplan
Landstingsfastigheters bedömning av viktiga fokusområden för framtiden är:
• Förvalta Landstingets lokaler på ett optimalt sätt.
• Sjukhusområdenas kommande utvecklingsplaner / översiktsplaner ska tas fram.
• Fastighetsplaner måste tas fram för Nässjö, Nannylund samt Smålandsstenar
• Den interna hyresprissättningen mot förvaltningarna måste ses över.
• Lönenivåer för teknisk personal och nyckelbefattningar fortsätter att ligga
avsevärt under det privata löneläget vilket försvårar rekrytering
• Fortsatt utvecklingsarbete i LÄSK
• Sparmål är beaktat i budgetramen för 2012
• Hyresförhandling och omförhandling av externt inhyrda lokaler kommer att öka i
omfattning
• I övrigt anser förvaltningen att det är goda förutsättningar för ekonomi i balans.

FÖRVALTNING

Erik Pålsson
Förvaltningschef

Maria Andersson
Ekonomichef
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IT-centrum
Landstingsdirektören

Verksamhetsberättelse 2011 - IT-centrum
1. Sammanfattning
Införandet av det vårdadministrativa systemet Cosmic fortgår och antalet
användare i systemet uppgår nu till ca 10 500. Endast ett fåtal kliniker återstår och
systemet ska vara helt infört i maj 2012.
Projektet med design och implementering av nytt landstingsgemensamt
kommunikationsnätverk (LJL Net 3.0) är nu avslutat helt enligt planerade ramar.
Under 2011 har driftstörningar inom telefoni- och datatrafiken förekommit. ITcentrum har tillsammans med leverantören arbetat intensivt med att minimera och
avhjälpa dessa störningar.
IT-centrum har successivt påbörjat införandet av förändringshantering inom ITIL
i processerna för drift av servrar och applikationer. Detta med syfte att ytterligare
öka driftsäkerheten och minimera oplanerade driftavbrott. ITIL, eller Information
Technology Infrastructure Library, är en uppsättning principer för att hantera
stabil och genomtänkt IT-miljö.
Arbetet avseende uppgradering av klientoperativsystem från Windows XP till
Windows 7 samt uppgradering av nuvarande Office-version till Office 2010
pågår. De första installationerna har genomförts på Smålands Musik och Teater.
Införandeprojektet kommer att pågå under hela 2012 och första halvan av 2013.
IT-centrum redovisar 2011 en ekonomi i balans samt låg sjukfrånvaro.
Personalomsättningen har nu ökat något från en tidigare låg nivå.
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2. Medborgar- och kundperspektivet
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Resultat/Status

Tertial 1

Tertial 2

Tertial 3

Kundtillfredsställelse
Målvärde: minst 10 kvalitetsenkäter under året

Enbart en
kundenkät
hittills
återredovisad.

Fem st
enkäter
återredovisade

12 st enkäter
återredovisade

Tillgänglighet på beredskapssystem
Målvärde: årsgenomsnitt på samtliga system ska vara
lägst 99 %

94%
Comprimasystemet har ej
uppnått
tillgängligheten
på helårsbasis.

92%
Comprimasystemet och
WANförbindelserna
har ej uppnått
tillgängligheten
på helårsbasis.

Driftavbrott (oplanerade) på beredskapssystem och
nätverk
Målvärde: Antal driftavbrott ska minska jämfört med
2010

-14 %

-4,9%

Back-up/Säkerhetskopiering
Målvärde: 100% felfria backuper

95%

95 %

Mått/mål

96%
Förbindelserna
via landstingets
gemensamma
nätverk (WAN)
har ej uppnått
tillgängligheten
på helårsbasis.
Avbrotten har
uppstått i
samband med
bytet till ny
nätverksoperatör.
0%
Antalet
oplanerade
driftavbrott är
oförändrat
jämfört med
föregående år.
95%

Aktiviteter enligt handlingsplan
Fortsatt arbete med införande av Cosmic i vården, som
stödjer alla delar av det strategiska målet God vård.

SAMTAKT-projektet
Realisering av tjänster inom ramen för den nationella
IT-strategin.

Nationell patientöversikt

Utveckling av invånar-/e-tjänster
Utveckling av väl fungerande och använda/accepterade
Två ”UCkommunikationskanaler.
case” är

Realisera plan för Unified Communication
påbörjade
(telefoni, e-post, kalender, webb,
dokumenthantering m m).

Fortsatt arbete för att säkerställa en hög system- och
drifttillgänglighet och säkerhet.

Minimera oplanerade system- och

UC blir en
del av
kommande
införande av
1177.
NOW-projektet
omfattar delar av
UC.
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driftavbrott på beredskapssystem och nätverk.
Implementering av nytt landstingsgemensamt
nätverk.
Införande av tjänster för förbättrad identitetsoch behörighetshantering.
Etablering av fler tjänster för mobilitet och
extern åtkomst.

Arbetet med införandet av Cosmic sker enligt plan. Totalt är nu ca 10 500
användare registrerade i Cosmic. Endast ett fåtal kliniker återstår och systemet ska
vara helt infört i maj 2012.
Problemen som uppstod i samband med den senaste uppgraderingen åtgärdades i
början på året och systemet har successivt stabiliserats. Problem med utkastningar
och långa svarstider kvarstår dock. Ett antal rättningar har införts för att minska
störningarna. För att komma tillrätta med de långa svarstiderna har ett projekt
startats som syftar till att byta kommunikationsteknik (Citrix) för primärvården.
Enligt projektplanen sker pilotstart i slutet av april och breddinförande planeras
till månadsskiftet augusti/september. Den nya kommunikationstekniken innefattar
även slutenvården men införandeplan för dessa enheter är ännu ej bestämd.
Arbetet med att införa en ny utdatalösning (CI) har påbörjats. Nuvarande lösning
har tyvärr medfört störningar och förseningar i leveransen av utdata i form av
statistik och analysmodeller.
Rutiner för elektroniskt sjukintyg via Cosmic är införda under året. Landstinget
klarade kravet att vara klara till årsskiftet och får därmed ta del av det utlovade
nationella statsbidraget.
Parallellt med själva Cosmicprojektet har pågått införande av ett gemensamt
remiss- och svarssystem (RoS) för laboratorieverksamhet, radiologi och klinisk
fysiologi . Dessutom har införts Medidoc e-arkiv för arkivering och återsökning
av journaldata från primärvårdens tidigare journalsystem.
Inom strategin för nationella e-Hälsa bedrivs arbetet enligt den så kallade färdplan
som framtagits i Landstinget. Flera av invånartjänsterna är under införande.
Arbete pågår med anpassning av Landstingets policy och riktlinjer för att uppfylla
de krav som ställs på Landstinget som vårdgivare enligt Patientdatalagen och
Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården.
Under senare delen av 2010 har successivt påbörjats införandet av Nationell
Patientöversikt (NPÖ). Detta är en elektronisk vårdtjänst som gör det möjligt för
behörig vårdpersonal att få tillgång till journalinformation och annan
dokumentation som andra vårdgivare inom landsting, kommun och privat sektor
registrerat. Nationell Patientöversikt är en viktig del i den nationella strategin för
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e-Hälsa. Alla landsting har åtagit sig att införa NPÖ och målet är att alla ska
använda tjänsten senast till årsskiftet 2012/2013.
Landstingets anslutning till NPÖ pågår och vårdinformation från ett flertal
moduler i Cosmic har överförts till NPÖ. Nödvändiga anpassningar i HSAkatalogen har gjorts och organisation för att hantera spärrar och loggar är klar.
Även överföring av informationsmängder från RoS (laboratorier, röntgen, klinfys)
har påbörjats.
Pilotkommuner som under hösten 2011 har anslutit sig till NPÖ är Vaggeryd,
Värnamo och Jönköping. Återstående kommuner i länet kommer enligt uppgift att
ansluta sig under 2012.
Samtliga telefonnummer (direktval) till Landstingets verksamheter har flyttats
över till ny teleoperatör. Alla berörda nätgruppsförbindelser mellan berörda
telefonväxlar är utbytta och nu går all intern och extern telefoni via den nya
operatörens nät. Inom projektet har servicenivåerna utökats på de tre sjukhusen .
Åtgärdstid vid avbrott på operatörstjänsten mellan telestation och sjukhusen är
från 1 maj avtalad till 2 timmar (tidigare 8 timmar). Redundans är uppbyggd i
Jönköping, Värnamo, Eksjö, Gislaved, Nässjö och Landstingets kansli.
Projektet med portering av mobila abonnemang är också genomfört.

3 Process- och produktionsperspektiv
3.1 Produktion
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Resultat/Status

Tertial 1

Tertial 2

Tertial 3

Mått/mål
Systemförvaltning
Målvärde: etablerade systemförvaltningsplaner
ska finnas på alla beredskapssystem 100 %

14 %

Felavhjälpning i första linjens support
Målvärde: 65% ska felavhjälpas av första linjens
support

58 %

60%

Tillgänglighet i televäxel
Målvärde: medelsvarstid ska vara högst 14 sek

12,5 sek

12,7 sek

14%
14%
58,5% Andelen
ärenden som
kundservicepersonalen
ej avhjälper direkt har
varit något högre än
förväntat. Viss
personalomsättning i
kundservice samt
ärendenas relativt
höga komplexitet har
bidragit till detta.
12,8 sek
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Tillgänglighet i Kundservice
Målvärde: medelsvarstid ska vara högst 40 sek

40 sek

39 sek

Ärendehantering felavhjälpning
Målvärde: andelen felanmälningar per
besittningsrätt ska reduceras jämfört med 2010

-18%

-13 %

Ärendehantering IT-beställning
Målvärde: 100 % av inkomna IT-beställningar
ska vara åtgärdade inom utlovad leveranstid

99 %

Avvikelsehantering i Synergi
Målvärde: 90% av inrapporterade avvikelser ska
vara avslutade inom två månader

100%

42 sek

-20%
97%
98%
96%

74%
Målvärdet har ej
uppnåtts på grund av
sämre följsamhet till
rutinerna under tredje
tertialet.

Aktiviteter enligt handlingsplan
Effektiv ärendehantering med snabb
felavhjälpning/korta åtgärdstider och återkoppling
till kund samt förbättrad incident- och
problemhantering, samt förändrings-, release- och
konfigurationshantering.

Införande av ITIL i tillämpliga
processer.
Fortsatt kvalitets- och förbättringsarbete genom:

Utveckling av revisioner,
processvärdering och processdialoger.
• Realisera aktiviteter i IT-centrums
”färdplan”. Ansvarig: Förvaltningschef.
Fortsatt aktivt och systematiskt miljöarbete.

Aktiviteter genomförs enligt särskild
handlingsplan med årliga mål för
miljöarbetet.

IT-centrum har successivt påbörjat införandet av förändringshantering inom ITIL
i processerna för drift av servrar och applikationer. Detta med syfte att ytterligare
öka driftsäkerheten och minimera oplanerade driftavbrott. ITIL, eller Information
Technology Infrastructure Library, är en uppsättning principer för att hantera
stabil och genomtänkt IT-miljö. Ett formaliserat arbetssätt används där bland
annat förändringar genomförs helt kontrollerat. I praktiken innebär detta att ett
förändringsärende (Request For Change, RFC) tas emot, behandlas och beslutas
av en utsedd grupp (Change Advisory Board, CAB) som representerar samtliga
ansvarsområden inom processerna för drift av servrar och applikationer.
Förändringshanteringen enligt ITIL ska framöver implementeras även i övriga
driftprocesser. Vidare ska processer för incident- och problemhantering samt
release- och konfigurationshantering omfattas av ITIL.
Inom operations- och intensivvårdsverksamheten pågår ett införandeprojekt av
PDMS (Patient Data Management System), ett kliniskt informationssystem för
OP/IVA. Med PDMS-system kan exempelvis medicinteknisk utrustning leverera
kliniska data direkt in i datorn, och där kan sedan data tillsammans med manuellt
inmatade data presenteras och analyseras, och på så sätt medverka till att
kvalitetssäkra vården. Systemet är för närvarande driftsatt och i produktion för
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IVA Länssjukhuset Ryhov, OP/IVA Värnamo Sjukhus och OP/IVA för
Höglandssjukhuset.
Arbetet avseende uppgradering av klientoperativsystem från Windows XP till
Windows 7 samt uppgradering av nuvarande Office-version till Office 2010 pågår
för fullt (NOW-projektet). De första installationerna har genomförts på Smålands
Musik och Teatern. Införandeprojektet kommer att pågå under hela 2012 och
första halvan av 2013.
Under åren 2009-2011 har det genomförts ett omfattande projekt med design och
implementering av nytt landstingsgemensamt kommunikationsnätverk (LJL Net
3.0). Projektmålet var att till 2011-12-31 ha designat och implementerat nätverket
i full produktion. Under 2011 adderades fyra delprojekt för att säkerställa
införande och överlämning till drift och förvaltning.
Nya kommunikationsnätverket har varit i full drift i god tid inför projektavslut.
Sammantaget kan konstateras att projektet har varit ett lyckat samarbetsprojekt
mellan IT-centrum och leverantören som tillsammans har uppfyllt mål och krav.
Projektet har följt plan på samtliga områden, avseende omfattning, kvalitet, tid,
kostnader och resurser.
Inom FIL-projektet (Förenklad InLoggning) har tekniska tester genomförts med
gott resultat. Några mindre justeringar kvarstår dock innan vidare införande i
verksamheten kan påbörjas.
Projekt om förbättrad behörighets- och identitetshantering fortgår enligt plan.
Landstinget har idag tre huvudkataloger för autentisering mot olika applikationer
och system. Genom att kvalitetssäkra informationen och samla den i en
metakatalog så kan den därifrån spridas på ett automatiskt sätt till övriga källor
(kataloger, applikationer, databaser). Etapp 1 med ”Grundläggande infrastruktur”
har realiserats under 2011, med fortsatt införandeprojekt under våren 2012.

Tabell 3: Verksamhetsstatistik
Prestationer

Utfall
Helår
2009

Utfall
Helår
2010

Utfall
Helår
2011

Budgetavvikelse
Helår
2011

Förändring
helår
2011-2010

Antal PC-arbetsplatser 8 970

9 726

10 174

174

448

Antal e-postkonton

11 347

11 442

11 715

715

273

Antal debiterbara
konsulttimmar

33 479

38 268

40 363

-1 637

2 095
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3.2 Personalredovisning
Redovisningen påvisar en nettoökning på 0,8 faktiska årsarbetare jämfört med
föregående år. Antalet anställda (+3,2 årsarbetare) har ökat inom planerade ramar.
Sjukfrånvaron minskar medan föräldraledigheterna (både kvinnor och män) har
ökat markant. Personalomsättningen är nu något högre efter att under en längre tid
ha legat på en låg nivå. Ersättningsrekryteringar har genomförts inom teknik,
telefoni och konsult. Konsultgruppen har under året indelats i tre team med var
sin teamledare: team förvaltning, team utveckling respektive team för
infrastruktur och stödsystem.
Inom ramen för det systematiska friskvårdsarbetet har bland annat personalen
erbjudits ”Hälsokurva”, seminarier i stresshantering samt deltagit i Blodomloppet.
Tabell 4: Personalredovisning 2009-2011
Utfall
Helår
2009

Utfall
Helår
2010

Utfall
Helår
2011

Förändring
2011-2010

1 Årsarbetare (visstid-, tillsvidare- samt
timanställda)

129,4

133,3

136,5

3,2

2 . Sjukfrånvaro och övrig frånvaro visstid- och
tillsvidareanställda årsarbetare

9,5

10,8

13,2

2,4

3 . Summa faktiska årsarbetare (p.1-p.2)

119,9

122,5

123,4

0,8

4 . Genomsnittlig sysselsättningsgrad,
tillsvidareanställda %

96,8

97,0

97,2

0,2

5 . Personalomsättning %

1,8

1,5

3,0

1,5

3.3 Miljöredovisning
IT-centrums betydande miljöaspekter är transporter (huvudsakligen tjänsteresor),
IT-utrustning (avrop/användning och avyttring av IT-utrustning),
energiförbrukning samt farligt avfall i form av elektronikskrot. De betydande
miljöaspekterna tillsammans med den övriga avfallshanteringen är prioriterade
insatsområden för miljöarbetet. IT-centrums ambition är att vara en aktiv och
kompetent pådrivare för att främja en ”grön IT-användning” inom Landstinget.
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 5: Miljöarbete
Mål
Minskad skrivartäthet i Landstinget
Målvärde vid årets slut: < 50 %
Minskade koldioxidutsläpp ITC
tjänsteresor
Målvärde: < 11 ton på helår

Resultatuppfyllelse
efter tertial1
50,7 %
Utfall efter 4
månader 2,7 ton.

Resultatuppfyllelse
efter tertial 2
49,5 %
Utfall efter 8
månader 6,0 ton.

Resultatuppfyllelse
efter tertial 3
48,5 %

9,7 ton
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Minskningen
Minska energiförbrukningen per server
hittills
i år är enbart
Målvärde: -25 % på helår jämfört med
marginell
2008
Förekomsten av sektionsvisa
miljönyckeltal
Målvärde: Samtliga sektioner ska ha
minst ett miljönyckeltal

100%

Antalet sparade mil genom användandet
Efter första
av telefon/web- och videokonferenser tertialet har 506 mil
ska öka jämfört med år 2010 (1 282 mil) sparats.

LK11-0636

Minskningen
hittills i år uppgår till
20,5 % jämfört med
2008.

Minskning 25,0%

100 %
100 %

710 sparade mil
1 820 sparade mil

Förutom ovan uppfyllda mål för miljöarbetet 2011 har genomförts följande
åtgärder för att öka miljöprestandan både på IT-centrum och inom landstinget :












Fortsatt konsolidering och virtualisering av servrar och lagringskapacitet.
Andelen virtuella servrar med betydligt lägre energiåtgång är i nuläget
drygt 70 %.
Nominering och utdelning av ITC-internt miljöpris. Pristagare blev detta
år den ansvarige för det fortsatta arbetet med minskad energiåtgång/server.
Deltagande vid utvecklingen av ett IT-stöd för insamling och bearbetning
av miljönyckeltal för hela Landstinget
Interna revisioner med ökat fokus på ITCs betydande miljöaspekter.
Fortsatt kompetensutveckling för miljösamordnare och miljöombud
Förbättrad dialog mellan ITC och Landstingets miljöråd, miljöchef
ITC har tagit initiativ till en ökad användning av video-, webb- och
telekonferenser i Landstinget genom projektet Unified communications.
Anskaffning av nya så kallade LED-bildskärmar med lägre energiåtgång
än LCD-modellerna.
Insatser har gjorts för att minimera den trådlösa utrustningen i Landstinget.
Trådlösa möss och tangentbord skapar ”batteriberg” och stör i viss mån
annan mera nödvändig trådlös kommunikation.
Minskad energiåtgång i datahallen på Rosenlund efter investering i bättre
anpassad kylutrustning. Energibehovet för att kyla en serverhall är nästan
lika stort som att driva hallens utrustning.
I syfte att minska antalet lokala skrivare och onödig pappersförbrukning
har påbörjats införande av ”pull-print funktion” på vissa enheter. Detta
innebär en kombinerad utskrifts och kopieringsfunktion med säker
inloggning.
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Diagram 1: Tjänsteresor med bil på IT-centrum 2006-2011
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Ovanstående diagram illustrerar hur koldioxidutsläppen vid tjänsteresor med bil
minskat kraftigt tack vare övergången till bilar med förnybart bränsle. Den årliga
körsträckan har enbart minskat marginellt.

4. Lärande- och förnyelseperspektiv
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 6: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Resultat/Status

Tertial 1

Tertial 2

Tertial 3

Mått/mål
Sjukfrånvaron ska vara mindre än 3,6 %

2,8%

2,7 %

2,5%

Frisknärvaron (andel personer med färre än 5
dagars sjukfrånvaro) ska vara större än 68%

72,6%

73,3%

74,2%

Andelen medarbetarsamtal ska vara minst 90 %

97%

99%

99,1%

Andelen medarbetare med
kompetensutvecklingsplan ska vara minst 60%

97 %

98%

97,1%

Aktiviteter enligt handlingsplan


Genomförande av medarbetarsamtal inkl
individuella kompetensutvecklingsplaner
kopplade till förvaltningens strategiska
kompetensutvecklingsplan

Fortsatt arbete för ökad personalhälsa.

Uppföljning av handlingsplaner från
Dialogen 2010 och aktiviteter inom
systematisk friskvård
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Inom telefonienheten har framtagits en webbshop mot den nya leverantören av
telefoner och telefonitillbehör. Användaren i verksamheten beställer själv önskad
produkt och erhåller en egen faktura på köpet. Härmed försvinner en oönskad
hantering med lagerhållning, interndebitering etc från teleenheten, samt bidrar till
en ökad resurseffektivitet.
I samverkan med förvaltningarnas IT-planeringschefer genomfördes under hösten
2010 och våren 2011 omfattande utbildningsaktiviteter för Landstingets så kallade
IT-kontaktpersoner (ITK, ca 280 st). Kontaktpersonernas arbete är en viktig länk
mellan IT-centrum och de enskilda datoranvändarna i verksamheten. Denna ITKutbildning kommer att vara en obligatorisk utbildning framöver.
En uppföljande extern revision av kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2008
genomfördes under hösten 2011. Här gavs positiva omdömen om bland annat
införandet av ITIL, upprättad SWOT-analys över IT-centrums externa
leverantörer samt användandet av landstingets tretton grundläggande värderingar
för bedömning av ledningssystemets lämplighet. Viss brist på systematik och
uppföljning av inkommande avvikelser och incidenter noterades även vid
revisionen. Åtgärder för att komma tillrätta med detta har redan påbörjats.
Investeringarna i kompetensutveckling för personalen följer den framtagna
strategiska kompetensutvecklingsplanen. Under året har större resurser än tidigare
gått till kompetensutveckling. Både konsulter och tekniker har deltagit i
nödvändiga fortbildningsprogram. Samtliga IT tekniker har till exempel deltagit i
vidareutbildningar inom Windows7 /Office 2010. IT-centrums ledningsgrupp har
under året avslutat en ledarskapsutbildning i Qulturums regi där bland annat
frågor om ledarskap och kommunikation behandlats. Även utsedda
teamledare/enhetschefer har påbörjat en liknande ledarskapsutbildning.
Under hösten startades Drift- och förvaltningsgrupper för samtliga system- och
IT-tekniker inom IT-centrum. Syftet är ökad samverkan och delaktighet samt
förtydligande av roller, ansvar och befogenheter inom drift och förvaltning.
Dessa s k DoF-grupper utgör drift och förvaltning i den dagliga hanteringen av
IT-tjänster i form av IT-centrums åtgärder, i eller i anslutning till aktuella ITobjekt med syfte att IT-tjänsterna ska fungera enligt avtalad överenskommelse
mellan kund och IT-centrum.
Förvaltningens nya interna tidredovisningssystem sattes i drift 1 november. Det
nya systemet ger bland annat möjlighet till en förbättrad uppföljning av
resursinsatserna i olika processer och projekt.

11(14)

2012-02-07

LK11-0636

5. Ekonomiskt perspektiv
5.1 Resultatutveckling
Tabell 7: Ekonomisk översikt – exkl. förvaltningsinterna kostnader och intäkter
Intäkt/Kostnad
(belopp i mnkr)

Utfall
Helår
2010

Utfall
Helår
2011

Förändring
Helår
2011-2010

3,6

3,0

-0,6

Landstingsinterna intäkter

217,2

213,3

-3,9

Summa intäkter

220,8

216,3

-4,5

Personalkostnader

-66,5

-67,8

1,3

Övriga externa kostnader

-140,9

-130,3

-10,6

Landstingsinterna kostnader

-12,3

-13,6

1,3

Summa kostnader

-219,8

-211,7

-8,1

1,0

4,6

3,6

0

0

0

1,0

4,6

3,6

Externa intäkter

Nettokostnad
Budget
Resultat

IT-centrum redovisar för år 2011 ett positivt resultat på 4,6 mnkr. Överskottet
hänförs huvudsakligen till området besittningsrätter. Tidigare beslut om längre
utbytesintervaller av besittningsrätter, ytterligare lägre inköpspriser samt vissa
leveransförseningar förklarar överskottet. En intern prissänkning på stationära PC,
bärbara PC samt bildskärmar genomfördes under våren efter en förnyad
konkurrensutsättning av leverantörer inom området för PC-utrustning. Under
2012 genomförs ytterligare en intern prissänkning motsvarande 5,0 mnkr på
stationära PC.
Det totala kostnadsutfallet 2011 är i löpande priser ca 4 % lägre än 2010.
Huvudsakligen beror detta på, som ovan beskrivits, lägre anskaffningspriser och
mindre inköpta volymer av besittningsrätter. Häri omfattas både PC-utrustning
och telefoniutrustning.
Beslutet om uppgradering av klientoperativsystem från Windows XP till
Windows7 samt uppgradering av nuvarande Office-version till Office 2010 har
inneburit en investering i licenser uppgående till 10,7 mnkr. De totala
investeringsutgifterna under året uppgick till 40 mnkr. Här ingår då resterande
utrustningar i det landstingsgemensamma kommunikationsnätverket (LJL Net 3.0)
och server- och backup-utrustning avsedd för Cosmic.
Vad avser Cosmic har sedan år 2005 ca 55 mnkr investerats, varav 11 mnkr avser
hårdvara. Den årliga driftkostnaden för systemet uppgick 2011 till 21 mnkr.
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Tabell 8: Resultatöversikt (mnkr)
Område

Resultat
Helår 2010

Resultat
Helår 2011

Konsult/Utbildning

-0,2

0,4

Drift av applikationer utanför infrastrukturen (inkl Cosmic)

3,9

-2,2

0

0

Besittningsrätter inom IT-infrastruktur

-3,0

6,2

Administration

0,3

0,2

Totalt

1,0

4,6

Budgeterat resultat

0

0

Redovisat resultat

1,0

4,6

Gemensamma tjänster inom IT-infrastruktur

Kostnadsutfallet inom IT-infrastrukturen (IT-skatten) ligger i nivå med föregående
års utfall. En fortsatt tillväxt har skett inom IT-infrastrukturen. Ökade krav på
redundans, extern åtkomst, tillgänglighet jämte högre licenskostnader och nya
serviceavtal på den avancerade hårdvaru- och nätverksutrustningen har dock bidragit
till att planerad budgetnivå har överskridits. Kostnadsminskningar jämfört 2010
avseende telefonsamtal samt telefoni och dataöverföringstjänster uppgår till ca 5
mnkr ,delvis tack vare bytet av tele- och dataoperatör.
Tabell 9: Driftkostnader för IT infrastruktur gemensamma tjänster, ”IT-skatt”
(mnkr)
Område/År

Utfall 2010

Utfall 2011

Budget 2011

Telefoni (infrastruktur+ telefoniorganisation)

37,3

36,3

33,8

Gemensamma nätverk

22,1

23,9

22,8

Gemensamma servar och licenser

11,2

13,6

12,3

Platskontor, support (ej besittningsrätter)

19,4

17,0

17,8

Help Desk och övriga gemensamma system (Intranät, E-post;
Synergi, PA, Ekonomi m fl)

14,6

13,2

11,3

Totalt

104,6

104,0

98,0

5.2 God hushållning
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 9: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Resultat/Status

Tertial 1

Tertial 2

Tertial 3

Mått/mål
Förvaltningens årsresultat ska minst uppgå till +-0

+3,0 mnkr

Följsamhet till ramavtal ska uppgå till minst 85 %

91,9%

Benchmarking mot andra landsting inom SLIT. Inget av de
tre nyckeltalen ska överstiga genomsnittet i riket.

Två av
nyckeltalen
överstiger

+5,9 mnkr
91,8%
Två av
nyckeltalen
överstiger

+ 4,6
mnkr
96,8%
Två av
nyckeltalen
överstiger
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genomsnittsvärdena i riket
Bemanning ska ej överstiga budgeterat antal faktiska
årsarbetare
Målvärde helår: 124,5 faktiska årsarbetare i genomsnitt
Totalt övertidsuttag ska ej överstiga 2 000 timmar på
årsbasis

121,3
årsarbetare

genomsnitts- genomsnittsvärdena i riket värdena i
riket
124,3

123,4

796 timmar
efter 4 mån

1 466
2 462
timmar efter 8 timmar
mån

Mätning
genomförd

Mätning
genomförd

Aktiviteter enligt handlingsplan
Bemanning enligt fastställd bemanningsplan, där antalet
årsarbetare inte överstiger budgeterat antal
Tydliggöra och utveckla ekonomimodell och prissättning av
system och tjänster
Jämförelser med andra landsting av nyckeltal inom IT

Mätning
genomförd

För att störa landstingets olika kärnverksamheter minimalt vid bland annat
övergång till nytt lokalt nätverk och Cosmicuppdateringar har det totala
övertidsuttaget ökat mer än planerat.
Den planerade förändringen av ekonomimodell för bland annat fördelning och
debitering av IT-kostnader i Landstinget har av olika skäl skjutits upp.
Ambitionen är att fortsätta pågående översyn under 2012.
Inom ramen för SLIT-gruppens arbete (landstingens IT-chefer) görs årligen
jämförelser mellan de olika landstingen avseende bl.a. datortäthet, IT-kostnader
och systemutbyggnad. Tabellen nedan visar några nyckeltal rörande IT-kostnader
från den senaste studien, som baseras på värden redovisade för 2010:
Nyckeltal
IT-kostnadernas andel av
landstingets totala omslutning
IT-kostnader per anställd
IT-kostnader per invånare

Landstinget Jönköping
2,94 %

Riket
2,90%

25 250 kr
797 kr

28 162 kr
770 kr

Vårt landsting har nu för första gången sedan kostnadsjämförelserna inleddes lagt
något mer resurser på IT än riksgenomsnittet enligt två av de redovisade
nyckeltalen. En alltmer komplex IT-miljö med höga krav på kvalitet,
tillgänglighet, redundans, prestanda och säkerhet, samtidigt med flera stora
förändringar i befintlig system- och IT-infrastruktur är några av drivkrafterna
bakom denna utveckling.
En ny jämförelse avseende 2011 års värden redovisas under våren 2012 i
kommande delårsrapportering.
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En intressant iakttagelse är att branscherna med störst andel IT-kostnader i
relation till sin omsättning är Bank & Finans 5,3 %, Media 3,8 % och
Informationsteknologi,3,6%. Detta ska jämföras med landstingssektorns 2,9 %.
Källor: Radar Group International 2011, och SLIT nyckeltal 2010

Peter Yngve
Förvaltningschef

Johnny Nilsson
Sektionschef

1(8)

CIRKULÄR E0311
2012-02-07

LK11-0636

Landstingsdirektören

Verksamhetsberättelse 2011 - Regional utveckling

1. Sammanfattning
Den 11-13 november genomfördes den stora invigningen av Kulturhuset Spira.
3 800 barn medverkade på olika sett under den första invigningsdagen. Under
förmiddagen slussades 1800 barn i åldrarna 3-10 år genom Spira och fick uppleva
såväl musik- som teaterframträdanden samt en magisk upplevelse av
trollerikonstnären Tobbe Trollkarl. På kvällen medverkade 2000 barn från 11 av
länets musikskolor vid invigningen. Ungefär 25 000 besökare tittade på den stora
showen från Munksjöbron och området däromkring. Kulturminister Lena
Adelsohn-Liljeroth invigningstalade.
I samverkan med Nässjö kommun genomfördes Poesifestivalen vid Sörängens
folkhögskola för tjugofemte året i rad.
Elevtillströmningen har varit fortsatt god till utbildningarna vid såväl Sörängenssom Värnamo folkhögskola.
Ny utbildning med fotoinriktning har startats på Sörängens folkhögskola.
Landstingsfullmäktige beslutade i november att godkänna kulturplanen.
EcoCraft ett projekt, en utställning och aktivitet av Hemslöjden i Jönköpings län.
Allt handlar om hållbar utveckling, slöjdens möjligheter och lokalt agerande i ett
globalt tänkande har visats i 11 av länets kommuner.
Andelen medarbetarsamtal har länge understigit värdet för godkänt. Ett medvetet
arbete med information, rapportering och planering har resulterat att förvaltningen
nått upp över 80%.
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Under året har vi haft större fokus än tidigare på att öka andelen ekologiska
livsmedel inom förvaltningen med gott resultat. Flera av våra verksamheter hade
vid årets slut en andel ekologiska livsmedel som översteg 25%. Sammantaget var
förvaltningens andel vid årets slut 24,3%.
Inom förvaltningen vill vi utveckla vår verksamhetsstyrning och hur förvaltningen
leds. Vi har beslutat påbörja en kartläggning av våra processer för att stödja
förbättring och kommunikation. Regional utvecklings verksamhetschefer ska
utgöra förvaltningens ledningsgrupp med tydligare ansvar för förvaltningen och
dess processer/aktiviteter.
Landstinget i Jönköpings län är numera huvudman för länets vandringsleder.
Detta har medfört att Landstinget via regional utveckling har ansökt om medel ur
landsbygdsprogrammet för att rusta och affärsutveckla delar av länets leder.
Projektet genomförs i samarbete med länets kommuner, Länsstyrelsen,
Regionförbundet och Smålands Turism.

3(8)

CIRKULÄR E0311
2012-02-07

LK11-0636

2. Medborgar- och kundperspektivet
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mått/Aktivitet
Mått/mål: Positiv utveckling av antal besökande/publik vid
kulturinstitutionerna (måltalet inom parentes)
Positiv utveckling av antal besökande/publik vid
kulturinstitutionerna (>115 000)
Antal föreställningar/konserter för barn och ungdom (200)

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

111 573
135

143

494

Andel kommuner inom länet där det varit föreställningar (100%)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Antalet kulturambassadörer för Smålands Musik och Teater
ska öka med 1000 personer.
 Genomföra 36 träffar i länet för att sprida kunskap om Spira
och öka delaktigheten.

Mått/mål: Behovsanalyser som ger underlag för
verksamhetsplanering, skolorna ska verka för en god hälsa
och en attraktiv livsmiljö
Antal sökande i förhållande till antal utbildningsplatser (2,0/plats)
Insatser och aktiviteter inom området hälsa och god livsmiljö (4
aktiviteter / år)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Utarbeta en 5-årsplan för att möta en förväntad ökad andel
sökande till folkhögskolorna

895

902

55

90

2,4
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3. Process- och produktionsperspektiv
3.1 Produktion
Värdering av mål:
ej uppfyllt
delvis uppfyllt
Värdering av aktivitet: ej påbörjad pågående
Målsättning redovisas inte för perioden

uppfyllt
genomförd

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

Mått/Aktivitet
Mått/mål: Samverkanstillfällen med amatörer och
professionella Samverkansprojekt (30)
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Slutföra dialogen med länets kommuner, Regionförbundet
och civilsamhället angående kulturplanens innehåll.
Kartläggning av aktuella kulturaktiviteter i länet.
Mått/mål: Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov
Andel studerande som slutför sin utbildning (95%)

91,4

Aktivitet enligt handlingsplan:
 10% av gymnasieeleverna ska genomföra utlandsförlagd
praktik

Tabell 3: Verksamhetsstatistik
Prestationer

Antal besökare/publik vid
kulturinstitutionerna

Utfall
Helår
2009

Utfall
Helår
2010

Utfall
Helår
2011

Förändring
helår
2011-2010

110 844

96 299

111 573

15 274

353

284

494

210

Andel kommuner med
föreställningar

100%

100%

100%

100%

Antal elevveckor –
Folkhögskola

13 332

13 293

13 071

- 222

Antal elevveckor –
Naturbruksprogram

16 240

15 840

15 560

- 280

Antal föreställningar riktade till
barn och ungdom

3.2 Personalredovisning
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Antalet tillsvidareanställda har ökat med 2,0 personer och antalet visstidsanställda
har ökat med 10,0 personer vilket innebär en ökning med totalt 12,0 personer eller
9,7 årsarbetare. De timanställda har minskat med i genomsnitt 0,8 årsarbetare.
Antalet tillsvidareanställda har ökat inom Smålands Musik och Teater (3,7),
naturbruksgymnasierna (1,1), men har minskat inom folkhögskolorna (-3,3).
Den totala frånvaron har minskat, vilket innebär att 0,9 fler årsarbetare är i arbete.
Andelen medarbetarsamtal under de senaste 15 månaderna är 82 % och 73% av
medarbetare har kompetensutvecklingsplaner.
Tabell 4: Personalredovisning 2009-2011
Utfall
Helår
2009

Utfall
Helår
2010

Utfall
Helår
2011

Förändring
2011-2010

1 . Årsarbetare (visstid-tillsvidare samt
timanställda)

299,2

304,3

314,1

9,8

2 . Sjukfrånvaro och övrig frånvaro visstid- och
tillsvidareanställda årsarbetare

29,5

29,8

28,9

-0,9

3 . Summa faktiska årsarbetare (p.1-p.2)

269,7

274,4

285,2

10,8

4 . Genomsnittlig sysselsättningsgrad,
tillsvidareanställda

90,7%

90,6%

91,3%

0,7%

5 . Personalomsättning

4,2%

7,6%

11,3%

3,7%
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3.3 Miljöredovisning
Värdering av mål:
ej uppfyllt
delvis uppfyllt
Värdering av aktivitet: ej påbörjad pågående
Målsättning redovisas inte för perioden

uppfyllt
genomförd

Tabell 5: Miljöarbete
Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

Mått/Aktivitet
Mått/mål: Uppnå miljömålen inom prioriterade områden
enligt miljöprogram
Aktivitet enligt handlingsplan:
 Upphandlade ekologiska livsmedel ska uppgå till minst 25%
av livsmedelsbudgeten
Kommentar:
Andelen ekologiska livsmedel skiljer sig åt mellan
verksamheterna.

20,25

21,2

24,3

4. Lärande- och förnyelseperspektiv
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 6: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mått/Aktivitet

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

Mått/mål: För att bibehålla kvalitet och kompetens









Andel lärare på allmän linje med ämnes- och pedagogisk
behörighet (80%)
Medarbetarsamtal (90%)
Kompetensutvecklingsplan (60%)
Sjukfrånvaron ska minska (< 3,6%)
Frisknärvaron ska öka (> 68%)
Aktiviteter enligt handlingsplan:
Samtliga medarbetare ska ha medarbetarsamtal och
kompetensutvecklingsplan
Samtliga nyanställda skall genomgå introduktionsutbildning
Uppföljning av dialogen

91
76%
44%
- 4,3%

68%
44%
-3,2%

82%
73%
-7,9 %

76,2%

77,3%

79,1%
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5. Ekonomiskt perspektiv
Värdering av mål:
Värdering av aktivitet:

ej uppfyllt
ej påbörjad

delvis uppfyllt
pågående

uppfyllt
genomförd

Tabell 7: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

Mått/Aktivitet
Mått/mål: Ekonomi
Ekonomi i balans




1,0

1,4

Aktivitet enligt handlingsplan:
Nettokostnad per verksamhetsområde (budget)
Kostnad per elevvecka (folkhögskola) (index)
Avtalstrohet till Landstingets inköpsavtal (85%)

4,4

6%
60%

5.1 Resultatutveckling
Tabell 7: Ekonomisk översikt – exkl. förvaltningsinterna kostnader och intäkter
Intäkt/Kostnad
(belopp i mnkr)
Statsbidrag

Utfall
Helår
2009

Utfall
Helår
2010

Utfall
Helår
2011

Förändring
Helår
2011-2010

42 847

44 028

45 170

1 142

Övriga bidrag

3 165

2 874

2 988

114

Sålda biljetter

3 034

2 834

3 690

856

Övriga externa intäkter

16 925

26 782

27 421

639

Landstingsinterna intäkter

4 619

3 641

3 786

145

Summa intäkter

70 590

80 159

83 055

2 896

Personalkostnader

81 568

85 484

93 779

8 295

Övriga kostnader

33 860

133 808

148 451

14 643

Landstingsinterna kostnader

12 992

13 988

4 906

- 9 082

Summa kostnader

129 420

233 291

247 136

13 856

Nettokostnad

57 830

153 132

164 081

10 949

Budget

58 384

154 378

168 526

14 148

554

1 246

4 445

3 199

Resultat
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Helårsprognosen för 2011 visar ett samlat resultat på 4,4 mnkr. Detta resultat
innehåller dock överkompensation inom bidragsverksamheten med ca 2,9 mnkr
och avskrivningar av inventarier för Kulturhuset Spira har underskridits med ca
2,5 mnkr. Det verksamhetsmässiga resultatet visar istället ett underskott på totalt
1,0 mnkr. I resultatet ingår engångskostnader avseende flytt och städkostnader
med mera. Resultatet fördelar sig på – 2,8 mnkr för Smålands Musik och Teater
och + 1,8 mnkr för övriga verksamhetsdelar.
Naturbruksgymnasierna visar ett överskott på 1,5 mnkr för det gångna året. Det
balanserade resultatet uppgår till totalt – 1,9 mnkr.
REGIONAL UTVECKLING

Ola Lundmark
Regional utvecklingsdirektör

Göran Stenström
Ekonomichef
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Verksamhetsberättelse 2011 - Landstingets kansli
1. Sammanfattning
Landstingets kansli har flera roller. Dels att bereda och lägga förslag till
landstingsstyrelsen, dels att svara för landstingsövergripande ledning, stöd och
uppföljning då politiska målsättningar och beslut konkretiseras i operativ
verksamhet samt samordning och service i övergripande frågor. Verksamhetsberättelsen visar några av alla de områden där engagerade medarbetare arbetar i
samverkan med Landstingets förvaltningar och andra aktörer.
En ny grafisk profil har tagits fram och den införs nu successivt.
Landstingets övertagande av ansvaret för kollektivtrafiken 1 januari 2012 har
förberetts under året.
I november fattade Landstingsfullmäktige beslut om att ansöka om att 2015 bilda
Region Jönköping.
Under året har arbetet att tillsammans med kommunerna förbereda för
överförandet av hemsjukvården varit högt prioriterat.
I början av året var det stora prestandaproblem i Cosmicinförandet och
införandeplanen fick förskjutas. Därefter har införandet följt planen och beräknas
vara klart under 2012.
Inom patientsäkerhetsarbetet har för första gången en patientsäkerhetsberättelse
skrivits.
Inom primärvård-vårdval har utvecklingen fortsatt avseende ersättningsmodell,
systematisk uppföljning och spridning av goda exempel.
Arbetet med att genomföra psykiatriplanen pågår enligt plan. Under året har en
plan för att möta framtidens behov för länets specialiserade vård tagits fram vilken
ska presenteras i början av 2012.
Inom ramen för hälsofrämjande landsting har några av Landstingets enheter startat
ett brett arbete för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med arbete på individ-,
arbetsplats- och organisationsnivå. Inom kansliet har gjorts en översyn av
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verksamheten inom folkhälsoavdelningen och beslut togs om en sammansmältning av folkhälsoavdelning och hälso- och sjukvårdsavdelning från och med
den 1 juni. I samband med förändringen utvecklas också teamarbetet mellan
kansliets avdelningar.
För 2012 redovisas ett positivt resultat med 2,1 miljoner kronor. De flesta
avdelningar är med några undantag i ekonomisk balans. Det pågår alltjämt ett
aktivt arbete med att följa den ekonomiska utvecklingen inom hela förvaltningen
för att kunna anpassa verksamheten till rådande ekonomiska förutsättningar.
Arbetet inom Landstingets kansli följer handlingsplanen och når i stort de mål
som finns. Av de totalt sjutton nyckeltal som fastställts har tolv uppfyllts helt, tre
har delvis uppfyllts och två har ej uppfyllts.
Handlingsplanen omfattar landstingsövergripande uppgifter men också aktiviteter
för utveckling och effektivisering av kansliets verksamhet. Statusen på
handlingsplanens aktiviteter redovisas i avsnitt 2-5.

2. Medborgar- och kundperspektivet
Värdering av mål:
ej uppfyllt
delvis uppfyllt
Värdering av aktivitet: ej påbörjad pågående
Målsättning redovisas inte för perioden

uppfyllt
genomförd

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mått/Aktivitet

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

Mått: Enkät till styrelsen om nöjdhet
Mål: Mål sätts efter det basvärde som fås fram i okt 2010
Kommentar: Arbetet med dialog och insamling av synpunkter
och förbättringsarbete fortsätter under 2012. I början av året görs
en förfrågan avseende iPad användning till PD.
Mått: Dokumenterad dialog med förvaltningarna om roller,
förväntningar och nöjdhet ska genomföras.
Mål: Dialoger ska genomföras. Nöjdhet med förbättrade
processer ska mätas.
Kommentar: Mätning och dialog är påbörjad.
Vårdval (L)
Utveckla och fördjupa kvalitetsuppföljningsmetoder för
verksamheten.
Ta fram åskådliga presentationsformer för att stimulera
utveckling, underlätta systematisk uppföljning av ansvarig ledning
samt underlätta medborgarnas val.
Kommentar: Ett antal mätetal identifierade, men ännu saknas
en strukturerad plan för genomförandet.

pågår

pågår

pågår
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Utvidgad vårdgaranti 0-7- 30-90 (L)
Det höga målet för tillgänglighet förutsätter snabba reaktioner på
förändringar. Detta kan innebära behov av tillfällig
kapacitetsförstärkning, för att öka tillgänglighet och valfriheten.
Alternativa driftsformer är en del i detta arbete. Särskilda medel är
avsatta.
E-hälsa, invånartjänster (L)
Mina vårdkontakter
Under 2010 har samtliga vårdcentraler, folktandvårdskliniker och
specialistmottagningar i länet infört Mina vårdkontakter. Därmed
är Mina vårdkontakter ett av Landstingets största IT-system räknat
i antalet användare. Under 2011 bemannas och organiseras
Landstingets utveckling och förvaltningen av Mina
vårdkontakter.
Projekt för utveckling och införande av webbtidbok via Mina
vårdkontakter får positiva effekter för både patient och
verksamhet men kräver att en direktkoppling skapas mellan Mina
vårdkontakter och Cosmic/T4. Samtidigt skapas en
tidbokningsmodul i Mina vårdkontakter där verksamheter som
saknar tidbok kan erbjuda sina kunder webbtidbokning.
Projekt för utveckling av ”Gemensam vårdplan” inom ramen för
Mina vårdkontakter för att stärka patientens delaktighet i den egna
vården. Målet är att stimulera till samproduktion av
beslutsunderlag och beslutsstöd samt samplanering av vården,
som leder till att den enskilde individen blir en stark och aktiv part
i sin egen hälsa och vård.
Projekt för att stötta patienterna att nå en välfungerande, aktiv
vardag, där kontakten med sjukvården är en del. Medicinska
rehabiliteringskliniken på Ryhov vill utveckla befintlig
kalenderfunktion i Mina vårdkontakter för detta ändamål.
Kommentar:
 Medicinsk diagnostik erbjuder sedan i juni webbtidbokning
för fem av sina laboratorier.
 Habo vårdcentral, Bräcke diakoni och självdialysen på Ryhov
inför webbtidbokning i början på 2012.
Nya 1177.se
I december 2010 lanserades nya 1177.se där landsting och
regioner har möjlighet att komplettera det nationella innehållet
med regionala tillägg. Under 2011 kommer successivt information
från Landstingets webbplats om hälsa, vård och tandvård flyttas
över till nya 1177.se.
Ett stort och viktigt arbete under 2011 är att vidareutveckla och
kvalitetssäkra kontaktinformationen i tjänsten Hitta och jämför
vård. Under året kommer en prisjämförelsetjänst för tandvård där
både folktandvårdsklinikerna och privattandläkarna finns med.
För att få kraft och dra nytta av nya 1177.se krävs aktiva
kommunikationsinsatser. Under första halvåret 2011 fokuseras
insatserna internt i organisationen för att öka kunskapen om
webbplatsen och förankra dess användning.
Kommentar:
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Arbetet med att överföra information kring hälsa och vård
från Landstingets webbplats till 1177.se pågår.
Arbetet med att förbättra enhetsnamnen i "Hitta och jämför
vård" (HSA-katalogen) pågår och ska vara klart vecka 8 2012

1177 som telefonnummer
Införa sjukvårdsrådgivning med kortnummer 1177. I takt med att
1177 under året kommer att införas som telefonnummer för
sjukvårdsrådgivning, genomförs kampanjer riktade till invånarna.
Kommentar: Införande av en central sjukvårdsrådgivning
planeras bli införd under 2012.
Tillgänglighet för medborgare (L)
Medborgardialog
Fortsatt utveckling av medborgardialogen kommer att ske under
2011. Landstingets tidigare projekt med medborgarpanel fortsätter
men även en utveckling av möjligheter att föra medborgardialog
via andra sociala medier som till ex chatt m m. I arbetet med att
utveckla demokratifrågor och medborgardialog har Allmänpolitiska utskottet fått ett särskilt ansvar för detta.
Kommentar: Allmänpolitiska utskottet avser att starta forumet
för medborgarpanel i början av 2012.
Landstingets webbplats
Under 2011 kommer Landstingets webbplats utvecklas för att
fungera tillsammans med nya 1177.se. Landstingets webbplats
måste också kunna möta olika verksamheters behov av
profilering.
Fortsatt arbete med förbättring av tillgängligheten för personer
med särskilda behov.
Vidareutveckling av sökfunktion på Landstingets webbplats samt
att förbättra sökbarheten via externa sökmotorer.
Kommentar: Sökfunktionen på Landstingets webbplats har
förbättrats. Under hösten har ledningsgruppen för samverkan
mellan kommunerna och Landstinget antagit en
kommunikationstrategi med syfte att förbättra
samverkansinformationen på Landstingets webbplats "För
vårdgivare" och säkerställa tillgänligheten till informationen. Den
"nya" samverkanswebben ska presenteras för ledningsgruppen för
samverkan i april.
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3. Process- och produktionsperspektiv
3.1 Produktion
Värdering av mål:
ej uppfyllt
delvis uppfyllt
Värdering av aktivitet: ej påbörjad pågående
Målsättning redovisas inte för perioden

uppfyllt
genomförd

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mått/Aktivitet
Mått: Handläggning av motioner efter fullmäktigebehandling
Mål: Uppdrag och handlingsplan ska tas fram för varje motion
som tillstyrks
Kommentar: Inga uppdrag har lämnats med anledning av
motioner.
Mått/mål: Handläggning av ärenden till landstingsstyrelsen
Mål: 90% av ärendena ska följa processbeskrivning.

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3
Utfall,
inga
uppdrag
har
lämnats

Utfall,
inga
uppdrag
har
lämnats

Utfall,
inga
uppdrag
har
lämnats

Utfall
90%

Utfall
95%

Utfall
95%

Utfall
100%

Utfall
100%

Utfall
99,2%

Kommentar: Mätning visar att 95 % följer fastställd
processbeskrivning.
Mått/mål: Handläggning av kvalitetsersättning
Mål: 90% ska följa process-beskrivning
Kommentar: Mätning för första tertialet visar att
handläggningen av kvalitetsersättningen följer
processbeskrivningen till 100 %.
Mått: Jämställdhet beaktas i alla beslutsunderlag och dokument
Mål: Studier av hur väl budgeten, årsredovisningen och
handlingar till ett styrelsesammanträde beaktar
jämställdhetsperspektivet.
Kommentar: Arbetet har påbörjats men inte genomförts helt.
Landstingets intranät (L)
Landstingets intranät kommer under 2011 utvecklas vidare med
fler funktioner för kunskapsutbyte och möjlighet att hitta
kompetens i organisationen. Medarbetarnas möjlighet att dela
och hitta kunskap har direkt koppling till effektivitet och rätt
beslut.
Sociala funktioner kommer att förbättra delaktighet och
sammanhållning samt ge mer engagerade och synliga
medarbetare.
Intranätet kommer att bli en plattform för projektarbete och
projektstyrning där även projektdeltagare utanför Landstinget ska
kunna vara delaktiga.
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Kommentar: Under augusti driftsattes Lärandekalendern i
Landstingets intranät. Under senare delen av hösten har flera
webbutvecklare arbetet med att flytta Fakta-dokument från
intranätet till Landstingets webbplats och samtidigt för bättrat
kvalitén och standardiserat Fakta-mallen. Målet är att öppna den
nya webbplatsen för Fakta under februari.
Cosmic i vården (L)
Landstingets ambition är att införandet av Cosmic, ett nytt ITstöd i sjukvården för vårdadministration, dokumentation, logistik
och uppföljning, ska stödja alla delar av det strategiska målet
God vård. Ett bra införande och en välfungerande integration av
Landstingets IT-stöd är en förutsättning för att åstadkomma bästa
möjliga kliniska vård och resultat. Betydelsen av nya arbetssätt
betonas starkt. Breddinförandet av Cosmic kommer att slutföras
2011.
Kommentar: Breddinförandet går enligt plan. Flera nya enheter
har startat med Cosmic under hösten. Fortfarande pågår arbete
med att förbättra prestanda.
Vårdprogram (L)
Fakta - vårdriktlinjer
Fakta har till syfte att samla all kunskap och information på ett
enhetligt vis och i lättillgängligt format, som ska stimulera till ett
mer likartat och kunskapsbaserat arbetssätt över hela landstinget.
Landstingsövergripande vårdriktlinjer tas fram. En utveckling av
arbetet sker i samarbete med landstingen i Kalmar och
Östergötland.
Kommentar: Fler Faktadokument har tillkommit och antalet har
nu passerat 200. Fortlöpande revidering sker. Samverkan kring
regionala Faktadokument har kommit till stånd
Läkemedel
Äldre och läkemedel är ett ständigt aktuellt område för
granskning, när man ska åstadkomma en kunskapsbaserad och
effektiv läkemedelsanvändning. För att komma vidare inom detta
område har det på uppdrag av LänsLako tagits fram en
handlingsplan i samverkan med kommunerna som kommer att
genomföras under 2011.
Kommentar: Projektledare för implementering av
handlingsplanen har rekryterats och arbete med implementering
har påbörjats.
Medicinska programgrupper/nätverk (L)
För en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet är
samverkan och olika former av nätverk viktiga.
Kansliet ska fortsätta utveckla former, innehåll och ansvar för
medicinska programgrupper och andra nätverk. Resultat i
kvalitetsregister och öppna jämförelser är en viktig utgångspunkt
för detta arbete.
Kommentar: Arbete har skett med urologin som
pilotverksamhet.
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Psykiatri – genomlysning av verksamhet (L)
En plan har tagits fram med 14 förbättringsområden som ska
belysas och åtgärdas 2011-2012.
Kommentar: Arbetet pågår enligt genomförandeplan.
Äldrevården (L)
Ett ökande antal äldre medför ökat behov av vård. Landstinget
behöver därför ständigt utveckla sina arbetssätt. Detta kräver
kunskaper om patientens nuvarande väg och kontakter genom
vården. Samarbetet måste förstärkas mellan primär- och
specialistvård samt med kommunerna för att skapa effektivitet i
vården. Ambitionen bör också vara att styra så stor del av vården
som möjligt till att utföras dagtid. För att ytterligare förbättra
detta arbete krävs en fortsatt dialog med kommunerna kring
utveckling av rutiner och samverkan.
Kommentar:
Förberedelser för överlämnande av hemsjukvård. Arbetet med
samverkan med kommunerna intensifieras i början av 2012.
Seniordialogen har prioriterat ett antal områden, inom vilka
handlingsplaner håller på att tas fram i samverkan med
kommunerna. Handlingsplaner för demens och äldre och
läkemedel har tagits fram. Arbetet med övriga prioriterade
områden fortsätter. Ytterligare ett område, "teknik och äldre", har
prioriterats, i samarbete med Hälsohögskolan.
Cancervården (L)
Etablera regionalt cancercentra. Förbättra hela vårdprocessen
från prevention till palliation med coloncancer som ett exempel.
Kommentar: Regionalt cancercentrum (RCC) är etablerat.
Coloncancerprojektet pågår fram till 2012. Arbetet med att ta
fram uppföljningsrutiner inom palliativ vård pågår.
Sydöstra sjukvårdsregionen har fått nya projektmedel från SKL
till ett regionalt hudcancerprojekt. Pågår till och med 2012.
Förbättrad hälsa – samverkan med Försäkringskassan (L)
Sveriges kommuner och Landsting har träffat en
överenskommelse med staten som ger förutsättningar att
ytterligare minska ohälsan och öka återgången i arbete.
Överenskommelsen gäller tom 2011.
Utifrån den nationella överenskommelsen har en lokal
handlingsplan upprättats mellan Landstinget i Jönköpings län och
Försäkringskassan Jönköping som bl a omfattar att nya tjänster,
rehabsamordnare, har tillsatts på vårdcentraler, psykiatriska
öppenvårdsmottagningar och ortopedkliniker.
Överenskommelsen innehåller även att
kompetensutveckling/försäkringsmedicinska utbildningar
anordnas samt att ytterligare delprojekt med målsättning återgång
i arbete påbörjats. Nytt arbetssätt med Landstingets egna
utvecklade hjälpverktyg, har tagits fram, där tvärprofessionella
team och olika aktörer samverkar för att tidigt göra en
helhetsbedömning och rehabiliteringsplan i dialog med patienten.
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Kommentar: Rehabsamordnartjänster finns på vårdcentraler och
kliniker med hög sjukskrivningsfrekvens. Omfattande
utbildningsinsatser har genomförts och ytterligare planeras.
Mätetal följs via balanserat styrkort.
Inom ramen för finansiell samverkan (FINSAM) har tre
samordningsförbund bildats i länet, ett i vardera
sjukvårdsområdet. I dessa ingår Landstinget, kommunerna,
försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Ett avtal mellan
Landstinget i Jönköpings län och Försäkringskassan Jönköping
har tecknats inom ramen för Finsam 93. Detta innebär att
Försäkringskassan har kontaktpersoner vid de enheter där
Landstinget har rehabsamordnare. Ett utvecklingsarbete för att
höja kvalitén på avstämningsmöten har påbörjats.
Årets åtaganden inom ramen för sjukskrivningsmiljarden är
avslutade och redovisade i enlighet med Socialdepartementets
krav. Elektroniskt läkarintyg med fråga-svars-funktion har
införts. 75% av alla sjukskrivande vårdenheter har utarbetat
lednings- och styrdokument för sjukskrivningsprocessen.
Kortsiktiga insatser i handlingsplan jämställdhet har genomförts.
Nationell IT-strategi (L)
HSA-katalog (hälso- och sjukvårdens adressregister)
HSA är en nationell katalogtjänst. Målet med HSA är att samla
kvalitetssäkrad individ-, funktions- och enhetsinformation från
samtliga vård och omsorgsaktörer i Sverige samt att erbjuda
säkra, väldefinierade och anpassade informationstjänster till
dessa aktörer. Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra HSA
fortsätter under 2011.
Kommentar: Beslutat projekt ”Identitets- och
behörighetshantering” har startat och löper enligt tidplan.
Ärendehantering (L och LK)
Dokumenthantering
Under våren 2011 kommer en utvärdering att göras av det
dokumenthanteringssystem som Landstingets kansli och
Medicinsk diagnostik använt i sin pilottest för ärendeprocessen
och styrande dokument. Beslut om fortsättning tas efter
utvärdering.
Kommentar: Arbetet fortsätter där även byte av Office till 2010
involverats. Ärendehanteringsdelen tas i bruk vid årskiftet
2011/2012. Fortsatt införande av nämndadministration under
våren 2012.
Effektiva inköp (L)
Under året ska fokus läggas på att
 utveckla inköps- och investeringsprocessen
 utveckla elektroniskt stöd från upphandling till
beställning och betalning
 prioritera ett mer standardiserat sortiment för att uppnå
minskade kostnader
 inköpsprocessen ska tillgodose miljöhänsyn samt
sociala och etiska krav inom fastställda områden
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Jämlik vård (L och LK)
Arbeta för att integrera arbetet med jämställdhet och jämlikhet
för att ge alla invånare lika möjlighet till den hälso- och sjukvård
de behöver. Ett exempel på aktivitet är det arbete som påbörjats
2010 med Hållbar jämställdhet, t ex att könsuppdela statistik.
Kommentar: Arbetet fortsätter enligt plan.
Uppföljning och återkoppling (L och LK)
Utveckla arbetet med resultattavlor, systemmätningar och
påverkansdiagram.

3.2 Personalredovisning
Personalredovisningen omfattar anställda vid Landstingets kansli och de
verksamheter som finns under Landstingets åtagande (RO 10).
Tabell 3: Personalredovisning 2009-2011
Utfall
2009
1 . Årsarbetare (visstid-tillsvidare samt
timanställda)
2 . Sjukfrånvaro och övrig frånvaro visstid- och
tillsvidareanställda årsarbetare
3 . Summa faktiska årsarbetare (p.1-p.2)
4 . Genomsnittlig tjänstgöringsgrad,
tillsvidareanställda, procent
5 . Personalomsättning, procent

Utfall
2010

Utfall
2011

Förändring
2011-2010

255,2

264,8

278,6

13,8

20,3

20,9

23,2

2,3

234,9

243,9

255,4

11,5

96,6

97,0

96,4

-0,6

7,4

5,5

8,0

2,5

Antalet faktiska årsarbetare har ökat med 11,5 jämfört med samma period förra
året. Sjukfrånvaron uppgår till 1,8 % av antalet årsarbetare vilket är att betrakta
som lågt. Motsvarande siffra för hela Landstinget är 3,5 %.
Det kan noteras att personalstatistiken inte fångar all personalrörlighet. Anställda
räknas på den arbetsplats där personen har sin grundanställning även om personen
helt eller delvis kostnadsförs på annan arbetsplats/projekt.
De flesta avdelningar uppvisar enbart små förändringar i antalet årsarbetare. De
största förändringarna finns inom Qulturum och Futurum som ökat med 4,9
respektive 3,2 årsarbetare. De ökningar som redovisas är finansierade inom
förvaltningens ekonomiska ram alternativt projektmedel. Ökningen inom
Qulturum är till största delen att hänföra till projektledning för det nationella
spridningsarbetet inom Senior Alert.
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Reviderad jämställdhetsplan för 2011 har tagits fram och informerats om på
samtliga arbetsplatser. Utvärdering av 2010 års jämställdhetsarbete har
genomförts och presenterats i samverkansgruppen. Resultatet av 2010 års
avgångsenkäter har redovisats för samverkansgrupp och förvaltningsledning.
Resultatet av Dialogen 2010 har presenterats för samverkansgrupp och på
samtliga arbetsplatser. Avdelningarna har under året på olika sätt arbetat med sina
resultat och förbättringsområden. Arbetet har skett samordnat med avdelningarnas
övriga förbättrings- och kvalitetsarbete.
I Landstingets budget finns medel avsatta för att öka tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning. Efter genomförd inventering i Landstinget av lämpliga
anställningar har 9 personer anställts.
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3.3 Miljöredovisning
Värdering av mål:
ej uppfyllt
delvis uppfyllt
Värdering av aktivitet: ej påbörjad pågående
Målsättning redovisas inte för perioden

uppfyllt
genomförd

Tabell 4: Miljöarbete
Mått/Aktivitet
Mått: Följsamhet till miljöprogram
Mål: 95% av uppsatta mål ska vara uppfyllda
Gränsvärde:
Rött: mindre än hälften uppfyllda, (0-3)
Gult: hälften eller mer ( 4-6)
Grönt: alla uppfyllda (7)

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3
Utfall
2 av 7

Utfall
2 av 7

Utfall
1 av 7

Kommentar: Ett mål av sju har uppfyllts helt. Fem mål har
uppfyllts till hälften eller mer och för ett av målen saknas
mätvärden helt. Arbete pågår för att bättre fånga och redovisa
resultaten för miljömålen.
Delmål - miljö
 Avfallsmängden i kanslibyggnaden ska minska med 10%
jämfört med 2010.

Mätn
Ökn 9% Minskn
saknas (avser T1) -3%



Elförbrukningen i kanslihuset ska minska med 10 procent
jämfört med 2010.

-0,5%

-0,9%

-1%



Andel ekologiska livsmedel ska utgöra 35 procent av
totala inköpen av livsmedel till kansliets kafeteria.

32%

28%

27%



Minst 1500 video/telefonkonferenser ska genomföras.

678

1155

1939



Körsträckan med egen bil i tjänsten för kansliet ska
minska med 10 procent jämfört med år 2009.

-23%

-17%

-1%



Personliga skrivare ska upphöra. För ”innehav” ska
krävas särskilda skäl.

Mätn
saknas

Mätn
saknas

Mätn
Saknas



Pappersförbrukningen på kansliet ska minska med 25 %
jämfört med 2010.

Ökn
21,8%

Minskn
-0,4%

Minskn
-1%
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4. Lärande- och förnyelseperspektiv
Värdering av mål:
ej uppfyllt
delvis uppfyllt
Värdering av aktivitet: ej påbörjad pågående
Målsättning redovisas inte för perioden

uppfyllt
genomförd

Tabell 5: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mått/Aktivitet

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

Mått: Medarbetarsamtal
Mål: Minst 90% ska ha medarbetarsamtal
Utfall 93% Utfall 87% Utfall 94%
Kommentar: Under de senaste 15 månaderna har 94 % av antalet
anställda haft medarbetarsamtal.
Mått: Personalhälsa – sjukfrånvaro
Mål: Sjukfrånvaron ska minska
Kommentar: För de senaste 12 månaderna uppgår sjukfrånvaron
till 1,8 %. Det landstingsgemensamma målet är att sjukfrånvaron
inte ska överstiga 3,6 %. Eftersom sjukfrånvaron vid Landstingets
kansli inte uppgick till mer än 1,9 % för 2010 är förvaltningens
mål att sjukfrånvaron inte ska överstiga 2010 års nivå.

Utfall
1,9%

Utfall
1,9%

Utfall
1,8%

Mått: Personalhälsa – frisknärvaro (högst 5 dagars frånvaro)
Mål: 68% eller högre
Utfall kvinnor: 72,1%
Utfall män: 80,9%
Utfall totalt: 74,8%
Aktivitet (LK): Friska medarbetare
Kansliet uppnår för 2010 en låg nivå på sjukfrånvaron.
Ambitionen för 2011 är att behålla den låga nivån och om möjligt
minska den ytterligare. Aktivt arbete med rehabiliteringsprocessen
fortsätter.
Mått: Anställdas nöjdhet utifrån resultat i Dialogen 2010
Mål: Anges efter genomförd analys
Kommentar: Målvärde saknas för 2011. Redovisning av resultat
från genomförd mätning har redovisats för chefer och
medarbetare.
Aktivitet (LK):Arbetsmiljö
Arbetet med att förbättra arbetsmiljö och hälsa fortsätter med en
öppen dialog, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.
Resultat av Dialogen utgör ett underlag i det systematiska
arbetsmiljöarbetet på kansliet och på respektive avdelning. Vid
behov utarbetas handlingsplaner för förbättringsarbete.

Målvärde
Saknas
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Mått: Värdering av våra processer
Mål: Ytterligare minst 4 processer ska beskrivas

LK11-0636

Utfall
2 av 4

Utfall
3 av 4

Utfall
3 av 4

Aktivitet: Processförbättring (LK)
Minst fyra processer inom Landstingets kansli dokumenteras och
förbättras. Arbete med processer för information och
service/bemötande pågår. Behov av översyn och förbättring avgör
vilka ytterligare processer som väljs.
Kommentar: Under året har tre processer beskrivits; information,
bemötande och introduktion av anställda. Nu pågår arbetet med
att genomföra förbättringar. Processarbetet har utvecklats
ytterligare under hösten och det finns nya mål för 2012.
Mått: Kompetensutvecklingsplan
Mål: Nytt mål som införs från 2011. Målet ska säkerställa att
minst 90 % av tillsvidareanställda medarbetare senast 2013 ska ha Utfall 61% Utfall 66% Utfall 67%
en dokumenterad kompetensutvecklingsplan. För 2011 är målet
minst 60 %. Kompetensutvecklingsplanen ska utgå från
verksamhetens och avdelningens uppgifter och behov.
Kompetensutveckling (L)
Individuell kompetensutvecklingsplan- landstingsövergipande
arbete
Nytt mål som införs från 2011. Målet ska säkerställa att minst 90
% av tillsvidareanställda medarbetare senast 2013 ska ha en
dokumenterad kompetensutvecklingsplan. För 2011 är målet
minst 60 %. Kompetensutvecklingsplanen ska utgå från
verksamhetens och avdelningens uppgifter och behov.
Kommentar: Målet har uppnåtts för 2011.
Chefsutveckling (L)
För att ge förutsättningar för ett gott chefskap genomförs
utvecklingsprogram för vårdenhetschefer och verksamhetschefer.
I ledarskapsutbildning, mentorskapsutveckling och
reflektionsgrupper är det viktigt att integrera system- och
kvalitetstänkande.
Inom Academy for improvement of health and welfare fortsätter
utveckling och genomförande av bl.a. en masterutbildning
tillsammans med Högskolan i Jönköping och länets kommuner.
LEKA (L)
ST-LEKA är en utvecklingssatsning för ST-läkare inom områdena
ledarskap, etik, kvalitet och administration. Tidigare var STLEKA en valbar aktivitet, men nu är den obligatorisk och ska
möta de nya kraven på ST-utbildning.
AT-LEKA förnyas och kopplas till utveckling av mikrosystem
och förbättringskunskap i samverkan mellan verksamhet och
lärosäten. Handledarfunktionen fortsätter utvecklas.
Studenter (L)
Verksamhetsförlagd utbildning integreras tydligare i vårdens
vardag och får ökade tvärprofessionella inslag.
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Forskning (L)
Stöd till klinisk forskning bidrar till utveckling av kunskap som
bidrar till befolkningens hälsa, medarbetarnas kompetens och
landstingets attraktionskraft. Profilområden får en tydligare roll
för kunskapsspridning och handledning.
Systematiskt förnyelse/förbättringsarbete (L)
Mikrosystem (L)
Studiecirklar i syfte att minska misshushållning, onödigt arbete
och förbättra kvaliteten utan att öka kostnaderna. Lean-principer,
patientsäkerhet och tillförlitlighet är viktiga teman i arbetet.
Mäta för att leda (L)
”outcome”- och processmätningar är viktiga ledningsinstrument.
Speciella satsningar görs i länets alla verksamheter för att verka
för att mätningar systematiskt görs och används för att ständigt
utveckla verksamheten.
System- och värdekedjeanalyser (L)
Verka för integration och koordination mellan olika vårdgivare
och enheter för att skapa samverkan och samarbete t ex med hjälp
av äldre- och förbättringscoacher. Ta fram modeller för att följa
upp arbetssätt och samverkan och fortsätta utveckla goda
arbetsformer med länets kommuner som t.ex. i Barndialogen,
Senior Dialogen och i det gemensamma arbetet med Palliativa
registret och Senior alerts metodik.
Tillgänglighet och kapacitet (L)
Akutprocessen skall stärkas med flödes och processmätning. I
cancerområdet skall patienterna få den vård de behöver när de
behöver den. Koppling mellan tillförlitlighet, reliabilitet och
tillgänglighet skall stärkas.
Patienter och närståendes delaktighet främjas genom aktiviteter
som t ex Lärcaféer. Bemötande och kommunikationsträning i
anslutning till praktisk tillämpning inom Metodikum och med
SBAR
Ledningskraft
Ledning/samordning av det lednings- och ledarskapsprogram som
finns för att åstadkomma ett systematiskt angreppssätt för säker
vård för patienterna. I programmet kommer att ingå den nya
lagstiftningen, arbete med patientenkät och säkerhetsdialoger.
Säker vård alla gånger
Inom 14 områden införs nya mätningar och interventioner som
ska förbättra patientnöjdheten och minska mortaliteten.
Avvikelserapportering
Avvikelsehanteringssystemet ”Synergi” används inom hela
Landstinget. Med systemet växer möjligheten att åstadkomma ett
proaktivt säkerhetsarbete. Samordningen av ärendehanteringen
och arbetet med händelseanalyser kopplas nära till införandet av
själva IT-stödet. Ett flertal utvecklingsaktiviteter och
kunskapsstöd utvecklas. 2011 kommer patienten att kunna
registrera på webben. Arbetet görs delvis tillsammans med
Östergötland.
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Vårdhygien (L)
Under 2011 läggs fokus på att beräkna den lokala prevalensen av
vårdrelaterade infektioner (VRI), mäta personalens följsamhet till
hygienrutiner, samt analysera utbrott av vinterkräksjuka. Dessa
områden är särskilt viktiga för att identifiera faktorer som främjar
patientsäkerhet och underbygger en rationell användning av
sjukvårdsresurser.
Folkhälsa/Hälsa (L)
Fortsatt arbete med att främja god hälsa. Arbetet görs tillsammans
med länets kommuner och andra organisationer, myndigheter och
föreningar. Utveckling av arbetet görs också tillsammans med
andra landsting t.ex inom sjukvårdsregionen.
Kommentar: Vidareutveckling av lokala program och riktade
insatser har skett i samverkan via folkhälsoråd eller motsvarande i
länets kommuner. Samverkan med andra landsting sker bland
annat via Nätverket hälsofrämjande sjukhus, regional medicinsk
programgrupp. Ett samarbete har påbörjats med Landstinget i
Östergötlands län om gemensam satsning på hälsosamtal,
folkhälsoövervakning och forskning. Länsövergripande
handlingsplaner för alkohol och droger, sex- och samlevnad,
kultur och hälsosamma matvanor har aktiverats.
Arbetsmiljö (LK)
Arbetet med att förbättra arbetsmiljö och hälsa fortsätter med en
öppen dialog, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.
Resultat av Dialogen utgör ett underlag i det systematiska
arbetsmiljöarbetet på kansliet och på respektive avdelning. Vid
behov utarbetas handlingsplaner för förbättringsarbete.
Kommentar: Arbete har pågått under hela 2011. Målet för
medarbetarsamtal har uppnåtts.
Trafiken (L)
Under 2011 fortsätter arbetet med att organisera den nya
kollektivtrafikmyndigheten liksom konsekvenser av ändrade
ansvarsförhållanden för kollektivtrafik i Jönköpings län.
Kommentar: Arbetet har genomförts enligt plan.

LK11-0636

17(21)

2012-02-07

LK11-0636

5. Ekonomiskt perspektiv
Värdering av mål:
ej uppfyllt
delvis uppfyllt
Värdering av aktivitet: ej påbörjad pågående
Målsättning redovisas inte för perioden

uppfyllt
genomförd

Tabell 6: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan
Mått/Aktivitet
Mått: Avtalstrohet
Mål: 85% av alla inköp ska göras utifrån av Landstinget tecknade
avtal

Resultat/ Resultat/ Resultat/
Status
Status
Status
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3
Utfall
90,7%

Utfall
93,6%

Utfall
92,3%

Utfall
+0,6
mnkr

Utfall
+1,5
mnkr

Utfall
+2,1
mnkr

Kommentar: Förvaltningen har nått målet, avtalstroheten uppgår
till 92,3%.
Mått: Ekonomi i balans
Mål: Förvaltningens resultat ska vara lika med eller större än 0.
Kommentar: Förvaltningens ekonomi är i balans. Överskott
redovisas med 2,1 miljoner kronor.
Mottagande av E-fakturor (L)
I juni 2010 tog Landstinget emot sina första e-fakturor. Sedan
dess har mycket arbete lagts ner på att bearbeta och ansluta
leverantörer. Vid utgången av 2010 beräknas andelen e-fakturor
uppgå till 30 % av totala antalet fakturor. Under 2011 är målet att
öka andelen e-fakturor med 10 %.
Kommentar: Målet har reviderats under året. Andelen 30% vid
utgången av 2010 stämmer ej. Denna siffra avsåg maximal nivå
om alla leverantörer med möjlighet började skicka e-fakturor.
Faktisk andel e-fakturor av 2010-års totala fakturor var 2%.
Reviderad målsättning är att öka andelen med 10 procentenheter
till 12% under 2011.
Andelen efakturor under sep-dec uppgår till 20,6% och
ackumulerat för hela 2011 är andelen 14,2%. Målsättningen att
öka andelen med 10 procentenheter till 12% är därmed uppnådd.
E-lönespecifikation (L)
Ambitionen är att utbetalning av lön i första hand ska ske via
elektronisk lönespecifikation. Förutsättningar för en sådan
övergång ska klargöras och om möjligt genomföras under 2011.
Kommentar: Under 2011 har förberedelser gjorts för en
omläggning mot att alla medarbetare får elektronsikt lönebesked i
stället för besked hemsänt på papper. Tidpunkt för ikraftträdandet
är mars 2012.
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Utveckling av systemstöd för investeringsprocessen (L)
Under 2010 har ett IT-stöd skapats och tagits i bruk som stödjer
investeringsprocessen för anskaffning av inventarier med
anskaffningspris överstigande 500 tkr. Pågående systemutveckling
innebär att IT-stödet även ska stödja fastighetsinvesteringar och
uppföljningen av beviljade investeringar.
Under 2011 är målet att
 uppföljningsmodulen ska tas i bruk
 förvaltningarna ska kunna använda IT-stödet för
ospecificerade inventarier
 fastighetsmodulen ska vara färdigutvecklad
Kommentar: Under året har fastighetsmodulen och stöd för
ospecificerade inventarier tagits i bruk. Uppföljningsmodellen är
under utveckling och har inte tagits i bruk.
Utveckling av månadsuppföljning i Diver (L)
Målet är att skapa en struktur till månadsrapport i Diver av alla de
nyckeltal som följs upp.
Under 2011 är målsättningen att de mått som ingår i
sjukvårdsområdenas uppföljning ska bli tillgängliga i en samlad
Diverrapport. Därefter kommer Diver att fyllas på med övriga
mått efterhand.
Kommentar: Efter en inledande förstudie tillsammans med
extern konsult pågår nu utveckling av månadsuppföljning i Diver
tillsammans med IT-centrum. En första målsättning är att göra en
komplett uppföljning av de mål och mått som rör
sjukvårdsförvaltningarna.
Översyn av styrsystem för läkemedelsanvändning (L)
I syfte att uppfylla målet ”Rätt medicin, till rätt patient, på rätt
indikation på ett kostnadseffektivt sätt”, kommer en översyn av
dagens modell för budgetering, redovisning och uppföljning av
läkemedelskostnader att ses över. Översynen berör den
specialiserade vården.
Kommentar: Ny rutin för hantering av central budget för nya
läkemedel eller läkemedel med vidgade indikationer har tagits
fram och kommer att användas från och med 2012.
Översyn av styrprocessen för externa projektmedel och
statsbidrag (L och LK)
Tilldelningen av externa projektmedel och statsbidrag har de
senaste åren ökat markant.
Under 2011 bör en översyn av redovisningsrutiner och
budgetprinciper att genomföras i syfte att säkra kvaliteten i den
ekonomiska uppföljningen.
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Ny modell för uppföljning av kostnader för köpt rikssjukvård
och regionvård (L och LK)
För närvarande pågår ett projekt där hälso- och
sjukvårdsavdelningen tillsammans med IT-centrum utvecklar en
uppföljningsmodell i Diver för uppföljning av kostnader för köpt
riks- och regionvård på individnivå.
Under 2011 planeras att:
 systemutvecklingen i Diver ska vara genomförd
 en rutin för löpande uppföljning ska vara införd där
klinikernas ekonomer ska fungera som stödresurs
 en skuggbudget för regionsjukvård utifrån 2007- 2008
års uppgifter ska vara framtagen som underlag för ny
utfördelning av regionbudget till verksamheterna i 2012
års budget.
Kommentar: Utveckling av Diver för Rikssjukvård 2010 är klar
och motsvarande bearbetning görs för 2011. Regionbudget 2010
avstämd i excel och systemlösning i Diver tas fram efter definitivt
bokslut 2011. Problem kring US faktureringssystem har gjort att
utläggning till klinikerna av regionbudget ej bedöms rimlig för
2012. I stället bör inriktning för 2012 vara att i samarbete med US
få kontinuitet och stabilitet i US faktureringsrutin.
Översyn av ekonomiskt styrsystem för specialiserad vård (L)
I Landstingets budget- flerårsplan beskrivs behovet av kunskap
kring prestationer och kliniska resultat i relation till kostnader för
vården. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv och pengarna ska
följa patienten i högre utsträckning.
Under 2011 kommer förutsättningarna för att skapa ett system där
pengarna i högre utsträckning ska följa patientens väg inom den
specialiserade vården att utredas.
Kommentar: Frågan har under våren hanterats i sjukvårdens
ledningsgrupp och synpunkter har inhämtats från storgrupp
sjukvård. Arbetet fortsätter under 2012.
Utveckling av ekonomiskt styrsystem för Landstingets kansli
(LK)
Under 2011 ska rutinerna för budgetering och uppföljning av
kansliets verksamhetsområden förbättras ytterligare.
Förbättringsarbetet ska utgå från Lean-principer och utformas så
att målet om god hushållning kan uppnås. Exempel på aktiviteter
som ska genomföras är:
 månadsrapportering via Diver chefsrapporter eller
motsvarande ska genomföras
 ekonomiuppföljningsträffar och budgetdialoger ska
schemaläggas och genomföras
 intranätet ska i högre grad användas och utvecklas för att
stödja arbetet med den ekonomiska uppföljningen,
kommunicera tidplaner, handlingsplaner, uppföljning
mm
 alla avdelningar ska sträva efter att uppnå målet om
avtalstrohet genom att informera medarbetare och chefer
om vikten av att följa Landstingets avtal vid
upphandling/inköp.
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5.1 Resultatutveckling
Tabell 7: Ekonomisk översikt – exkl. förvaltningsinterna kostnader och intäkter
Intäkt/Kostnad
(belopp i mnkr)
Externa intäkter
Landstingsinterna intäkter
Summa intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader
Nettokostnad
Budget
Resultat

Utfall 2009

Utfall 2010

Utfall 2011

16.0
22,7
38,7
119,5
49,6
169,1
130,4
129,2
-1,2

27,4
34,7
62,1
136,1
47,4
183,5
121,4
125,9
4,5

47,3
31,9
79,2
175,7
104,2
279,9
200,7
202,8
2,1

Förändring
2011-2010
19,9
-2,8
17,1
39,6
56,8
96,4
79,3
76,9
-2,4

För andra året i rad redovisar förvaltningen ett positivt resultat. Överskottet
uppgår till 2,1 miljoner kronor.
Jämfört med 2010 har förvaltningens nettokostnad ökat med 79,3 miljoner kronor
varav budgeterade förändringar uppgår till 76,9 miljoner kronor.
Tabell 8: Sammanställning över budgetförändringar 2011
Förändring
Futurum, grund budget
Kompensation för avtalsförändringar, prisökningar, IT-påslag
Finansiering av 3 farmaceuter, HS-avd
Finansiering av studierektor/ Futurum
Finansiering av studierektor/Qulturum
Överföring av vårdvalsenheten från RO 20
Permanentning av externa psykiatrimedel, psykologsamordnare för mödraoch barnhälsovården, folkhälsoavdelningen
Permanentning av externa psykiatrimedel, profilområde Barn- och
ungdomspsykiatri, Futurum
Överföring av landstingsgemensamma PA-projekt till Landstingets åtagande,
RO 10
Tillskott för ny grafisk profil, informationsavdelningen
Informationsavdelningen, borttag av debitering av sjukvårdsförvaltning
Överföring av budget för smittskydd och vårdhygien från RO 10
VITS-samordnare
Allergi o tobaksavvänjning, överfört från Ryhov
Teknisk justering smittskydd och vårdhygien
Summa

mnkr
45,2
2,3
2,0
1,0
1,6
2,0
0,4
0,4
-0,9
0,4
0,4
17,2
0,5
0,2
4,3
76,9
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Den största förändringen avser Futurum som från och med 2011 överförts till
förvaltningen från Landstingets åtagande. Futurums ekonomiska ram uppgår till
46,6 miljoner kronor. Inför 2012 finns viss osäkerhet kring hur kostnaderna
kommer att påverkas av de utökningar av utbildningsplatser som beslutats under
2011.
Under andra tertialet har även budget för smittskydd och vårdhygien överförts
till förvaltningen från Landstingets åtagande. Organisatoriskt har verksamheten
redan tidigare ingått i hälso- och sjukvårdsavdelningens verksamhetsområde.
Hälso- och sjukvårdsavdelningen har även tillförts 2,0 miljoner kronor genom
omdisponering av resurser från läkemedelskommittén för att finansiera fast
anställning av tre farmaceuter som tidigare varit projektanställda. Inget av de
nämnda utökningarna medför några verksamhetsmässiga förändringar.
Kostnaderna för IT-infrastruktur har ökat med drygt 50 procent jämfört med
föregående år och överstiger budget med 1,1 miljoner kronor. Kostnaden baseras
på lönekostnader inom den egna förvaltningen och på Landstingets åtagande RO
10.
Under sista tertialet erhölls tilläggsbudget för att permanenta tjänsten som VITSsamordnare som tidigare finansierats via centrala projektmedel.

5.2 Åtgärdsplan – ekonomisk bedömning
Förvaltningen följer i stort handlingsplanen och de mål som finns för
verksamheten. De flesta avdelningar inom förvaltningen är i ekonomisk balans.
De ekonomiska förutsättningarna kan anses vara goda för 2012 även om vissa
kostnadsökningar/budgetindragningar kan förutses. I 2012 års budget har
förvaltningen fått ett effektiviseringskrav på 1,2 miljoner kronor.

LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
förvaltningschef

Eva-Lotte Köllerström
controller

