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Budget 2014 – Jönköpings sjukvårdsområde  

 
 

 

 

Vision 

”För ett bra liv i ett attraktivt län”  

Verksamhetsidé:   
Vi erbjuder den hälso- och sjukvård som medborgarna har behov av och bidrar därigenom till 

ett bra liv. I samverkan med patient och närstående möjliggör vi hälsa och trygghet i 

vardagen samt bot och lindring vid vårdbehov. 

 

Önskat läge - ” Ett föredöme i svensk sjukvård” 
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 

1.1 Nöjda patienter/kunder 

 

 

2.1 Effektiva processer 

2.2 Hållbar miljöutveckling 

2.3 Kostnadseffektiv upphandling 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1 Ständig förnyelse 4.1 Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård  

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.11 Patientfokuserad och jämlik vård 

1.12 Vården är tillgänglig och ges i rimlig tid 

 

 

 

2.11 Bra folkhälsoarbete 

2.12 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig 

vård 

2.13 Säker hälso- och sjukvård 

2.21 Klimatsmart landsting 

2.22 Klokt resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

2.31 Rätt beteende 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Lärande och förnyelse 

 

4.11 Hög produktivitet 

4.12 Kostnadseffektiv läkemedels-

förskrivning 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 
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Mått och mål 2014 för hälso- och sjukvård 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Patientfokuserad 

och jämlik vård 

 

Kundtillfredsställelse Indikatorer i nationell 

patientenkät inom 

specialiserad vård och 

primärvård i 

jämförelse med 

föregående 

undersökning. 

 

Ökat högre 

genomsnittligt 

resultat. 

  Indikatorer i nationell 

patientenkät inom 

specialiserad vård och 

primärvård i 

jämförelse med 

föregående 

undersökning 

 

Högre svarsfrekvens 

1.12 Vården är till-

gänglig och ges i rimlig 

tid 

Faktisk väntetid till 

första besök i 

specialiserad vård – 

andel kvinnor och 

män som fick komma 

inom 60 dagar 

(somatisk och 

psykiatrisk vård) 

Nationella 

väntetidsdatabasen. 

 

80 % inom 60 dagar 

 Faktisk väntetid till 

första besök inom 

barn och 

ungdomspsykiatri -

andel flickor och 

pojkar som fick 

komma inom 30 

dagar 

Nationella 

väntetidsdatabasen. 

 

90 % inom 30 dagar 

 Faktisk väntetid till 

utredning inom barn 

och ungdomspsykiatri 

– andel flickor och 

pojkar som påbörjat 

en utredning eller en 

åtgärd inom 30 dagar 

från beslutsdatum 

 

 

Nationella 

väntetidsdatabasen. 

 

80 % inom 30 dagar 
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 Faktisk väntetid till 

operation/åtgärd inom 

specialiserad vård – 

andel kvinnor och 

män som fick en 

operation eller åtgärd 

inom 60 dagar 

Nationella 

väntetidsdatabasen 

80 % inom 60 dagar 

 Tid på 

akutmottagning: 

Andel kvinnor och 

män som fått hjälp 

och lämnat 

mottagningen inom 4 

timmar 

 90 % inom 4 timmar 

Process- och produktionsperspektiv 

2.11 Bra 

folkhälsoarbete 

Fetma ISO-BMI Andel fyraåringar 

med ISO-BMI > 30 

ska minska med 20 % 

under perioden 2013–

2015 varav för flickor 

med 25 % och för 

pojkar med 15 %.  

 Andel kvinnor och 

män bland 

förstagångsföräldrar 

som genomgått 

hälsosamtal 

 Hälsosamtal är 

utförda för 50 % av 

målgruppen 

2.12 Kunskapsbaserad 

och ändamålsenlig vård 

   

2.13 Säker hälso- och 

sjukvård  

Patientsäkerhet – 

antal skador per 1 000 

vårddagar 

Granskning av 

journaler 

Minskning 

 Vårdhygien: Rätt 

klädd och basala 

hygienrutiner 

Intern 

stickprovskontroll 

100 % 

 Vårdprevention Senior Alert Riskbedömning inom 

tre områden till 80 % 

av alla kvinnor och 

män 65 år och äldre 

vårdade i slutenvård 

 Rökning inför 

operation 

Andel rökare som 

innan operation har 

fått remiss till 

rökavvänjare 

 

100 % 
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2.21 Klimatsmart 

landsting 

2.22 Klokt 

resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

  Systemmätetal 

tillkommer ur 

Landstingets 

Hållbarhetsprogram 

2013–2016. 

2.31 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelning 

90 % av alla inköp  

 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Lärande och 

förnyelse 
 

Genomförda 

förbättringsarbeten 

Andel genomförda 

förbättringsarbeten 

som påvisar koppling 

och resultat till 

övergripande 

målområden 

75 % 

Ekonomiskt perspektiv 

4.11 Hög produktivitet Ekonomi i balans Ekonomisystemet Inte överstiga intäkt 

eller budget 

 Nettokostnad per 

verksamhetsområde 

Ekonomisystemet Nettokostnaden per 

verksamhetsområde 

ska inte överstiga 

budget 

 Kostnad per  

DRG-poäng 

 Ska inte öka mer än 

index 

4.12 Kostnadseffektiv 

läkemedelsförskrivning  

   

Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha 

medarbetarsamtal 

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaron för 

anställda ska inte 

överstiga 3,5 % varav 

3,7 % för kvinnor och 

2,3 % för män. 

 Personalhälsa Heroma Frisknärvaron. 

Andelen med högst 5 

dagars sjukfrånvaro 

ska överstiga 66 % 

för kvinnor och män 
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 Kompetens-

utvecklingsplan 

Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha en 

dokumenterad 

kompetens-

utvecklingsplan 

 Chef-ledarskap Fråga till respektive 

förvaltning 

Alla nyanställda 

chefer ska under året 

ha deltagit i 

aktiviteter som ger 

stöd i chefsrollen och 

skapar förutsättningar 

för kontinuerligt 

förbättrings- och 

utvecklingsarbete i 

verksamheten. 

Aktiviteter som i 

första hand avses är 

introduktion, 

utbildningar och 

utvecklingsprogram. 

 Begränsa beroendet 

av bemanningsföretag 

Ekonomisystemet Halvering av 

kostnader i 

förhållande till år 

2011 

 

 

 

 

Ekonomisk ersättning i budget 2014  

Jönköpings sjukvårdsområdes ekonomiska ersättning är verksamhetens medel 

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

med verksamhetsplan 2014 och flerårsplan 2015-2016”   
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Handlingsplan 2014 Jönköpings sjukvårdsområde 
 

 

Aktiviteter för att nå mål 
Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Patientfokuserad och jämlik vård  

  Personcentrerad vård – generellt (chefläkare) 

Arbetssätt som utgår från patientmedverkan, patientinvolvering, patientcentrering eller 

personcentrering eller vilket begrepp man använder har de senaste åren etablerats som en 

naturlig utveckling i vården. Med ett sådant arbets- och förhållningssätt utvecklas vården till 

att bli tryggare och säkrare. Vi väljer att kalla förhållningssättet personcentrerat eftersom vi 

vill markera mötet mellan personen patienten och personen vårdarbetaren. 

Under 2014 utvecklas och fastställs i ledningsgruppen en strategi för att förbättra patient- och 

närståendeinvolvering på Länssjukhuset Ryhov. Strategin ska beskriva ett arbetssätt som är 

förankrat på vårdens makro-, meso- och mikronivåer. 

  Personcentrerad vård – fokuspatienter (chefsjuksköterska) 

En återinskrivning är i vissa fall en naturlig del av ett svårt sjukdomstillstånd, men i många 

andra fall en brist i vårdkedjan som orsakar sjukvårdsutnyttjande som kanske skulle ha kunnat 

undvikas och inte leder till mervärde för patienten. Genom en standardiserad utskrivnings-

process samt uppföljande telefonsamtal är målet att stärka patientens trygghetsupplevelse i sin 

ordinarie miljö och genom detta minska andelen återinskrivningar/undvikbar slutenvård. 

Under verksamhetsåret utvärderas påbörjade förbättringsarbeten och sprids/implementeras 

därefter till tillämpbara verksamheter. 

  Personcentrerad vård – utvecklad samverkan kommun/primärvård (chefsjuksköterska) 

Bra samverkan krävs inom primärvård, medicinsk diagnostik, den specialiserade vården och 

med kommunerna, för patientens bästa och för att tillvarata samhällets resurser på bästa sätt. 

Verksamheten utvecklar vårdplaneringsteam på sjukhuset för samverkan med kommuner och 

primärvård, vilket även förbättrar patientinvolveringen, utveckling av samordnade vårdplaner 

(Hemteam), förbättra utskrivningsrutinerna och säkra informationsöverföringen, utveckla 

avvikelserutiner och samarbetsformer. 

  Personcentrerad vård – patientnöjdhet (vårdcontroller) 

Verksamheten identifierar och genomför förbättringsarbeten för att öka patientnöjdheten med 

utgångspunkt från prioriterade områden i Indikators utvecklingskompass. Vid verksamheter 

där PUK understiger 80 (inom någon dimension) ska handlingsplan och förbättringsarbete 

genomföras. 

Uppföljning sker kontinuerligt kring jämlik tillgänglighet utifrån genusperspektiv.  

Samtliga mottagningar ska från och med andra halvåret 2014 erbjuda sina patienter att se sina 

bokade tider och för möjliga områden; avboka, omboka och nyboka, Mina Vårdkontakter 

/WebbTidbok. 
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1.12 Vården är tillgänglig och ges i rimlig tid 

  Akutprocessen (bitr.sjukvårdsdirektör)  

Akutrådet initierar omgående övergripande strategiarbete för sjukvårdsområdets somatiska 

akutprocess. Avsikten är att utforma en tydligare målbild och önskat läge för akutprocessen 

(inklusive akutkliniken) där kortsiktiga och långsiktiga förbättringsarbeten påbörjas. 

Omhändertagande inom 4 timmar utgör fortsatt målsättning, men bryts ned i lämpliga 

ledtider. Utvecklingsarbetet utgår från patient-, medarbetare och resursperspektiv. Kvalité, 

patientsäkerhet, flöden och effektivitet med minskad variation utgör viktiga 

förbättringsparametrar. Öppen retur, koordinera rond och konsultverksamhet samt ”team i 

fronten” är några exempel på förbättringsarbeten. 

 

  Produktionsplanering (bitr.sjukvårdsdirektör) 

Produktions- och kapacitetsplanering påbörjades 2012 och fullföljs under verksamhetsåret 

2014. Syftet med produktions- och kapacitetsplaneringen är att: 

- skapa ytterligare förutsättningar för att patienter ges God Vård och att denna ges i rimlig tid. 

Den faktiska väntetiden ska tillgodoses inom 60 dagar såväl till besök som till 

operation/åtgärd.  

- skapa hållbara tillgänglighetsflöden under hela verksamhetsåret och att målsättningar inom 

tillgänglighet även kan uppnås under jul/nyår- och sommarperioderna. 

- skapa jämna flöden som främjar patientsäkerhet och arbetsmiljö.  

- identifiera kapacitetsbrister alternativt om möjligt frigöra kapacitet 

 

• Samtliga verksamheter uppnår Landstingets tillgänglighetsmål för besök och 

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

”faktisk väntetid”. 

• Samtliga opererande verksamheter tillämpar produktionsplanering/ 

produktionsstyrning inom mottagnings- och operationsverksamhet. 

• Kapacitetsplanering utifrån framtagen produktionsplan genomförs under första 

tertialet med ÖNH-, ortoped-, kvinno- samt hudkliniken. Under andra tertialet 

genomförs motsvarande kapacitetsplanering med kirurgkliniken. 

• Medicin-, barn- och ungdomsmedicinska- samt psykiatriska kliniken påbörjar i 

inledningen av verksamhetsåret produktions- och kapacitetsplanering för besök. 

• Personalenheten påbörjar omgående utvecklingsarbete som syftar till att tydliggöra 

strategier och metoder för verksamhetsnära bemanningsplanering/schemaläggning 

vilka därefter ska kunna tillämpas i verksamheternas produktions- och 

kapacitetsplanering. 
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Aktiviteter för att nå mål 
Process- och produktionsperspektiv 

2.11 Bra folkhälsoarbete (bitr.sjukvårdsdirektör) 

Under inledningen av verksamhetsåret vidareutvecklas handlingsplan för hälsofrämjande 

sjukvård. Mål och metoder konkretiseras. 

 Rökstopp i samband med operation (processledare Aktiv sjukskrivning) 

Läkare och övrig personal ska informera patienten om att rökuppehåll starkt rekommenderas i 

samband med alla operativa ingrepp. Alla patienter tillfrågas om tobaksbruk. Patienter som 

röker och ska genomgå operation ska träffa tobaksavvänjare för kvalificerad rådgivning.  

Under verksamhetsåret följer operationsrådet kontinuerligt upp aktuella resultat av 

preventionsarbetet. 

 Fetma (verksamhetschef barn- och ungdomsenheten) 

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

 Hälsosamtal (verksamhetschef barn- och ungdomsenheten) 

Kvinnor och män bland förstagångsföräldrar erbjuds hälsosamtal.  

 

2.12 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

 Bröstcancerdiagnostikprocessen (bitr.sjukvårdsdirektör) 

Med beaktande av länsgemensamt utvecklingsarbete inom bröstprocessen fullföljs 

utvecklingsarbete i bröstcancerdiagnostiken inom Jönköpings sjukvårdsområde. Syftet är att  

standardisera diagnostikprocessen i länet. Kirurgkliniken, Jönköpings sjukvårdsområde, 

övertar ansvaret för bröstcancerdiagnostiken från och med 2014-06-01. Viktiga 

utvecklingsperspektiv utgörs av; gott omhändertagande av enskild patient på rätt vårdnivå, 

förbättrade flöden med goda ledtider, jämnare arbetsbelastning för berörd profession och 

minskad variation över tid. 

 Förflyttning av operationsingrepp från slutenvård till dagkirurgi (bitr.sjukvårdsdirektör) 

Under första halvåret överförs inom ÖNH–verksamheten ingrepp/operationer från slutenvård 

till dagkirurgisk verksamhet. Syftet är att förbättra och utveckla produktion, flexibilitet och 

kostnadseffektivitet.  

Inom urologin samt kvinnokliniken överförs, under första halvåret, kirurgiska ingrepp till 

poliklinisk verksamhet. Volymen bedöms omfatta motsvarande 650-700 omhändertagande-

timmar vid operationscentralen. 

 Samordning av vårdadministrativa funktioner (bitr.sjukvårdsdirektör) 

Under verksamhetsåret slutförs projektarbetet, Samordning av vårdadministrativa funktioner. 

Fortsatt förbättringsarbete sker inom områdena; fördjupad vårdadministrativ samverkan inom 

och mellan verksamheter, utveckling av vårdadministrativ kvalité, sammanhållen 

kompetensutveckling samt mål och mätningar.  
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2.13 Säker hälso- och sjukvård (chefläkare/chefsjuksköterska) 

 Patientsäkerhetsdialoger årligen med relevanta sammanställningar och återföring.  

 Fullfölja införande av SBAR. 

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

 Följa upp, analysera och arbeta med resultat av VRI-mätningar. 

 Läkemedelsskador ska minska genom systematiskt arbete på klinikerna för säker och 

kostnadseffektiv läkemedelsanvändning med uppföljning i läkemedelsdialoger. 

 Uppmärksamma och erbjuda stöd till rökavvänjning i samband med operation. 

 Vidareutveckling av rutiner och arbetssätt för rätt utfört vårdpreventivt arbete.  

 Riskbedömningen finns dokumenterad i patientjournalen där det även framgår  

att riskpatienter är informerade om sina risker. Händelseregistreringar sker i Senior 

Alert. 

 

2.21 Klimatsmart Landsting (enhetschef, miljö) 

 Samtliga fordon som anskaffas till bilpoolen ska vara miljöfordon enligt gällande 

miljöbilsdefinition. 

 Följa Landstingets resepolicy. 

 Informera om resfria möten och om möjligt följa utvecklingen. Ökande mängd resfria 

möten bör medföra minskande utsläpp av koldioxid. 

 Destruktionsanläggning för lustgas från förlossning installeras och tas i drift under 

2014. 

 

2.22 Klokt resurstänkande (enhetschef, miljö) 

 Läkemedelskassation från slutenvård minskas med 15 % under 2014 om behov 

föreligger, kartläggning av nuläget pågår 2013. 

 Ökad materialåtervinning genom information, utveckla och förtydliga möjligheterna 

till utsortering av olika material, engångsprodukter med flera. Miljöombuden får här 

en viktig roll. 

 Införa scanning inklusive vägning av enheternas kärl med sjukvårdens riskavfall. 

 Säkra korrekt hantering inklusive utsortering av sekretessavfall.  

 

2.23 Sund livsmiljö (enhetschef, miljö) 

 Där kemiska produkter med särskilt farliga ämnen så kallade utfasningsämnen ingår, 

informera enheterna och i samverkan med de som använder produkterna arbeta för ett 

utbyte. 

 Samverka med kostenheten och inköpsenheten för att öka andelen ekologiska 

livsmedel inkluderat årstidsvariation, pris, kvalitet och ursprung 

 

2.31 Rätt beteende (ekonomichef) 

 Förvaltningens inköpsrutiner följs kontinuerligt upp.  
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Aktiviteter för att nå mål 
Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Lärande och förnyelse (sjukvårdsdirektör/bitr.) 

Sjukvårdsområdets gemensamma förbättringsarbeten där mål, syfte, förväntad effekt framgår 

dokumenteras på ledningsgruppens arbetssida, Intranät. Verksamhetschef ska kunna leda och 

coacha framdrivning av förvaltningsgemensamma utvecklingsarbeten. I ledningsgruppen 

redovisar ansvarig verksamhetschef, aktuellt läge i respektive förbättringsarbete. I inledningen 

av 2014 påbörjas detta som försök och dess angreppssätt utvärderas.  Under första halvåret 

2014 riktas särskild uppmärksamhet till, de av ledningsgruppen, fastställda aktiviteterna. 

 

Under första delen av verksamhetsåret slutförs analys av arbetet med att ”frigöra tid” till 

förmån för chefers utvecklingsarbete. Handlingsplan utarbetas och aktiviteter vidtas. 

 

Länsgemensamt förbättringsarbetet definieras, tas fram och följs upp i de medicinska 

programgrupperna.  

 

 

 



 LJ 2013/425 

11 

 

 

 

Aktiviteter för att nå mål 
Ekonomiskt perspektiv 

Förvaltningens ekonomiska situation har försämrats relativt kraftigt under 2013 och en stor 

utmaning har varit att förstå och kommunicera effekterna av ett nytt ersättningssystem. 

Ersättningssystemet har initialt haft vissa brister där vissa justeringar förväntas 2014. Det 

handlar bland annat om slutenvårdsläkemedel, tydlig finansiering av nya uppdrag (till 

exempel hemtagning av regionsjukvård), ökad tydlighet i produktionsuppdrag och incitament 

för ökad produktion inom områden där det är nödvändigt. Vad de ekonomiska 

konsekvenserna blir av justeringarna är inte klart och därmed är det i nuläget svårt att ha en 

uppfattning om nivån på förvaltningens ekonomiska obalans 2014. Det behövs också en 

analysfunktion på landstingsnivå som stöd för faktabaserade beslut. Det nya 

ersättningssystemet ställer också krav på en ekonomisk redovisning som möjliggör 

kostnadsuppföljning på DRG-nivå, det vill säga KPP-redovisning.  

 

Ett nytt ersättningssystem har även planerats inom psykiatrin 2014 men inga ekonomiska 

konsekvenser är för närvarande kända. Eventuellt flyttas införandet av nytt ersättningssystem 

inom psykiatrin fram ytterligare ett år. 

 

Effekter av vårdval två som bland annat berör ögon kommer att ställa krav på anpassning av 

verksamheten. 

 

 

4.11 Hög produktivitet (ekonomichef) 

Målet är att kostnaden per DRG inte ska överstiga aktuell ersättning. Detta kan leda till högre 

produktivitetskrav för vissa specialiteter. Landstinget mål om att kostnaden per DRG inte ska 

öka mer än index garanterar inte en ekonomi i balans. 

 

 Månadsvis uppföljning av produktion, DRG-ersättning och olika kostnadsposter 

(till exempel lönekostnader, lab/röntgen, läkemedel) som ingår i DRG-priset 

 Fortsätta arbetet med att förbättra och tydliggöra principer och prissättning av internt 

köp och sälj mellan kärnverksamheter och serviceverksamheter. 

 Benchmarking med motsvarande specialiteter 

 Målvärden för antal årsarbetare per klink med hänsyn till ekonomiska förutsättningar 

 

 4.12 Kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning (ekonomichef/läkemedelsgrupp) 

 Läkemedelsdialoger genomförs årligen med respektive klinik 

 Uppföljning att rätt angiven indikation och diagnos finns samt särskild uppföljning 

av ”dyra läkemedel” 
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Aktiviteter för att nå mål 
Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv arbetsplats (personalchef) 

 Medarbetarsamtal 

Löpande uppföljning av andelen genomförda medarbetar och kompetenssamtal sker på 

chefsmöten. Chefernas stöddokument för dessa samtal behöver förnyas. Frågan 

kommer att lyftas i PC-kollegiet inför 2014. 

 

 Personalhälsa 

Införandet av IT-stödet HälsoSam kommer att ske under 2014. I samband med det 

kommer genomgång av den uppfräschade rehabiliteringsrutinen gås igenom med 

chefer. Aktiviteter för att stärka det hälsofrämjande arbetet (HFA) har inletts 2013 och 

kommer att fortsätta under 2014. Aktiviteter utifrån de fackliga organisationernas 

arbetsmiljöframställan maj 2013 fortgår. En PA-konsult har fått ett särskilt uppdrag att 

hålla ihop och utveckla det arbetet samt säkra att vi bedriver ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 

 

 Chef-Ledarskap 

Arbetsplatsnära och förvaltningsövergripande introduktionsprogram finns framtaget 

och används för samtliga nya chefer. Chefer anmäls till de gemensamma arbetsmiljö- 

samt arbetsrättsutbildningar. Erfarna chefer erbjuds att gå den uppdaterade 

arbetsmiljöutbildningen. Nya chefer och de som varit chef i mer än 5 år erbjuds, i mån 

av plats, att delta i Qulturums ledarskapskapsutbildningar. 

 

 

 

 

JÖNKÖPINGS SJUKVÅRDSOMRÅDE 

 

 

 

 

Ann-Marie Schaffrath 

sjukvårdsdirektör 



ID Klinik Benämning investeringsobjekt Investeringsbelopp

Investeringar enligt spec
Ö0188 Verksamhetsstöd Inventarier Onkologikliniken Nyinvestering 7 500
M0336 Onkologkliniken Länssjukhuset Ryhov Linjär accelerator #B Ersättning av tidigare utrustning* 17 500
M0329 Operations- och intensivvårdskliniken Länssju  Utrustning till sterilcentralen på RyhoErsättning av tidigare utrustning* 21 700

Summa specade investeringar 46 700

Ospecade investeringar 10 400

Investeringsbudget 2014 (tkr) Jönköpings sjukvårdsområde
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