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Budget 2014 – Höglandets sjukvårdsområde  

 
  

Vision 

”För ett bra liv i ett attraktivt län”  

Verksamhetsidé: Skapa hälsa och trygghet i vardagen samt bot och lindring vid 

vårdbehov 

Mission 
Vi är stolta över vår verksamhet som ett av Sveriges bästa akutsjukhus och bästa 

länsdelssjukhus där vi tillsammans arbetar för att förverkliga visioner och mål. Vi har 

moderna lokaler som bidrar till god arbetsmiljö och god vård. Vi ger god vård med 

god utveckling samt en god ekonomi. Ett viktigt ledord i planeringen av vår 

verksamhet är ”patienten först”, som innebär att kunna ge rätt vård till rätt patient i 

rätt tid. Vi arbetar för att ge mer patientorienterad vård, där patientens säkerhet, 

integritet och komfort sätts i centrum. 

 

Vi vill vara medborgarnas sjukhus på Höglandet - vi ska vara det självklara valet. 
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Invånare 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 

Invånare 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 läkemedelsför-

skrivning 

Medarbetare 

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

Invånare- 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 

 Faktisk väntetid till 

operation/åtgärd inom 

specialiserad vård – 

andel kvinnor och 

män som fick en 

Nationella 

väntetidsdatabasen 

80 % inom 60 dagar 



 LJ 2013/425 

 

 

3 

 

operation eller åtgärd 

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 % 

2.21 Klimatsmart 

landsting 

2.22 Klok 

resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

  Systemmätetal 

tillkommer ur 

Landstingets 

Hållbarhetsprogram 

2013–2016. 

2.21 Klimatsmart 

landsting 
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2.22 Klok 

resurstänkande 

   

2.23 Sund livsmiljö    

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 Nettokostnader ska 

inte överstiga 

ersättningar 

 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 

 Kompetens-

utvecklingsplan 

Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha en 

dokumenterad 
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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  

Höglandets sjukvårdsområdes ekonomiska ersättning är verksamhetens medel 

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

med verksamhetsplan 2014 och flerårsplan 2015-2016”   
 

 

Handlingsplan 2014 Höglandets sjukvårdsområde 
 

 

Invånare- och kundperspektiv - Aktiviteter för att nå mål 
 

Ett viktigt ledord i planeringen av vår verksamhet är ”patienten först”, som innebär att kunna 

ge rätt vård till rätt patient i rätt tid. Vi fortsätter att arbeta för att ge patientorienterad vård, 

där patientens säkerhet, integritet och komfort sätts i centrum. 

 

Våra löften - vi ska: 

- leva upp till hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om god vård på lika villkor till länets 

och upptagningsområdets befolkning där de bedömda vårdbehoven är avgörande för tillgång 

till vård 

 

- involvera patienter och närstående i utvecklingen av hälso- och sjukvården 
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- eftersträva  jämställd och jämlik vård 

 

- ha så god tillgänglighet att invånarna kan erbjudas vård inom sjukvårdsområdet och länet 

 

- ge vården med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet 

 

- ge individuellt anpassad information om hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, 

vård och behandling som finns 

 

- erbjuda olika kanaler för kommunikation där individens val av kanal respekteras  

 

- leva upp till barnkonventionen 

 

- arbeta för en bättre folkhälsa 

1.1 Nöjda patienter/kunder 

1.11 Patientfokuserad och jämlik vård 

Kundtillfredsställelse 

Kontaktperson: Malin Johnsson 

 

Aktiviteter: 

Ge stöd till verksamheterna i framtagande av resultat samt vid utarbetande av 

handlingsplaner. 

 

Mål: Landstingets systemmätetal  

Patientens direktkanal 

Kontaktperson: Kicki Ekbladh 

 

Aktiviteter: 

 Kontinuerlig uppföljning av ärenden till patientens direktkanal.  

 Händelseanalyser genomförs av ärenden där förbättringsarbete bör initieras. 

Informerad befolkning  

Kontaktperson: Kicki Ekbladh, Anneli Uusitalo 

 

Aktiviteter: 

 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. En årlig plan ska utarbetas där kontakterna planeras 

och synkroniseras med andra informationsinsatser t.ex. inom länet eller med nationella 

målsättningar.  

 För att skapa förståelse för sjukvårdens möjligheter och prioriteringar samt 

förändringar/nyheter ska allmänheten också vara informerad om vårdens 

förutsättningar samt om hur vården bedrivs. En årlig kommunikationsplan ska 

utarbetas i samråd med förvaltningens verksamheter. Ett definierat område är att 

informera om antalet korta återbud och uteblivna besök och vilka konsekvenser det för 

med sig för att ge tillgänglig vård. 

 Spridning av 1177.se. Förutsättningar inom hälso- och sjukvård ska framgå för våra 
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länsbor i 1177.se. Webbplatsen ger en samlad tillgång av information och tjänster 

oavsett avsändare eller nivå.  

 Intern utbildning om möjligheterna med 1177.se och Mina vårdkontakter som kan 

stödja medarbetarnas egen användning och förmedling av kunskap om e-tjänsterna till 

invånarna. 

 Verksamheterna deltar med information inom sina specifika kunskapsområden vid 

t.ex. informationsträffar för befolkningen, i samarbete med intresseorganisationer, 

patientföreningar, pensionärsverksamhet m.m. Grunden är att vi försöker lyfta fram 

det friska hos patienten/medborgaren och stärka det där så är möjligt. 

 Varumärkesmarknadsföring – Samverkan med central informationsenhet. 

Välinformerade patienter kring läkemedel 

Kontaktperson: Förvaltningens läkemedelsgrupp, Anneli Uusitalo 

 

Aktiviteter:  

 Genom information i vårdens övergångar (t.ex. mellan kliniker, vid utskrivning till 

boende eller vid polikliniska besök) ska patientens kunskap kring sina läkemedel öka. 

 Utbilda medarbetare om tillgång till läkemedelsinformation i Mina vårdkontakter för 

att stödja medarbetarens egen användning och kunskapsförmedling till invånaren om 

e-tjänsten.   

Process- och produktionsperspektiv - Aktiviteter för att nå 
mål 

2.1 Effektiva processer 

2.11 Bra folkhälsoarbete 

Bra folkhälsoarbete 

Kontaktperson: Ingvor Andersson – aktivitet 1, Maria Tyrgren – aktivitet 2 

 

Aktivitet 1: 

Erbjuda förstagångsföräldrar hälsosamtal.  

 

Landstingets målsättning: Hälsosamtal är utförda för 50 % av målgruppen 

 

Aktivitet 2: 

Erbjuda stöd för tobaksavvänjning i samband med graviditet. 

 

Målsättningen är att alla gravida ska vara tobaksfria i samband med graviditet och de som inte 

är det ska erbjudas stöd för tobaksavvänjning 

 

Mål: Landstingets systemmätetal 

2.12 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

2.13 Säker hälso- och sjukvård 

”Säker vård – alla gånger” är basen för patientsäkerhetsarbetet. Arbetet drivs i ledningsgrupp, 

processgrupp och i verksamhet. Arbetet redovisas bland annat på www.lj.se/sakervard 

Patientsäkerhet 
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Kontaktperson: Jörgen Tolstrup/Inger Hansen 

 

Aktivitet: 

 Arbete pågår för att få varje verksamhet att arbeta med MJG. Urval bestäms av 

verksamheten och beskrivs samt genomförs av varje verksamheten.  

 För ökat lärandet i organisationen ska genomgång av risk- och händelseanalyser 

genomföras regelbundet i ledningsgruppen.  

 Patientsäkerhetsdialog är ett verktyg som fortsatt används för att fördjupa 

säkerhetsarbetet på basenhetsnivå.  

 Brukarråd för Synergi arbetar bland annat med klassificering av ärenden och 

framtagande av statistik i syfte att kunna sätta in riktade åtgärder. 

 Strukturerad kommunikation med hjälp av SBAR ska utvecklas och fördjupas 

 

Mål: Landstinget systemmätetal 

Rökfri i samband med operation 

Kontaktperson: Christina Karlsson 

 

Arbetet med att ta fram en gemensam struktur för rökfri operation är slutfört och ska 

implementeras och användas praktiskt inom våra opererande specialiteter  

 

Målsättningen är att alla patienter ska vara rökfria i samband med planerade operationer.  

 

Mål: Landstingets systemmätetal  

Vårdhygien 

Kontaktperson: Jörgen Tolstrup/Inger Hansen 

 

Aktivitet: 

Riktlinjer för rätt klädd och hygienrutiner ska följas.  

Att genomföra hygienmätningen varje månad är obligatorisk. 

Resultat presenteras och diskuteras i säker vårdgrupp och ledningsgrupp 

 

Mål: Landstingets systemmätetal 

Vårdprevention 

Kontaktperson: Jan Sverker 

 

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.  

 

Mål: Landstingets systemmätetal 

2.2 Hållbar miljöutveckling 

2.21 Klimatsmart landsting 

2.21, 2.22 och 2.23 Systemmätetal tillkommer ur Landstingets Hållbarhetsprogram 2013–

2016. 
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2.22 Klokt resurstänkande 

Se 2.21 

Se separat handlingsplan för förvaltningens målsättning  

2.23 Sund livsmiljö 

Se 2.21 

Se separat handlingsplan för förvaltningens målsättning 

2.3 Kostnadseffektiv upphandling 

2.31 Rätt beteende 

Avtalstrohet inköp 

Kontaktperson: Jonas Almgren 

 

Aktivitet: Månadsvis uppföljning per basenhet. Inköp utan avtal åtgärdas där det är möjligt. 

 

Mål: Landstingets systemmätetal 

Lärande och förnyelse perspektiv - Aktiviteter för att nå mål 

3.1 Ständig förnyelse 

3.11 Lärande och förnyelse 

Genomförda förbättringsarbeten 

Kontaktperson: Catrin Fernholm 

 

Mål: Landstingets systemmätetal 

Ekonomiskt perspektiv - Aktiviteter för att nå mål 
Mot bakgrund av det negativa ekonomiska resultatet 2012 och prognos 2013 arbetar 

förvaltningen vidare för att hitta lösningar av olika typ för att uppnå en ekonomi i balans. Vi 

arbetar både med långsiktiga lösningar hur vi bättre kan utföra vårt uppdrag med ännu bättre 

kvalitet och organisera våra verksamheter effektivare. 

 

Vi ska ha en ekonomi i balans samtidigt som vi ger god vård och god utveckling. För att 

komma till en budget i balans kommer fortsatta åtgärder vidtas under året. 

 

Vi gör månatliga uppföljningar på basenhetsnivå och vidtar löpande åtgärder för att förbättra 

ekonomin. Vi kommer under året arbeta aktivt med att få ner kostnaderna för radiologi och 

laboratoriekostnader. Vi kommer även fortsätta vårt arbete med att få personalkostnader i 

balans med budget genom att minska övertidsuttag, användning av hyrläkare mm.  

 

Vi kommer också jobba aktivt med våra läkemedelskostnader och vår läkemedelsanvändning 

för att denna ska ske på ett korrekt och kostnadsaffektivt sätt. 
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4.1 Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård 

4.11 Hög produktivitet 

Ekonomi i balans 

Kontaktperson: Jonas Almgren 

 

Aktiviteter: 

 Fortsatt arbete med att få förvaltningens budget i balans utifrån redan påbörjad 

åtgärdsplan.  

 Aktivt arbeta med intäkter och kostnader efter den nya ersättningsmodellen och följa 

hur den påverkar förvaltningens ekonomiska resultat. 

 Utveckla interna ersättningsmodeller för förvaltningen serviceverksamheter som ger 

en tydlighet för både beställare och utförare. Denna utveckling ska ske i samverkan 

med övriga sjukvårdsområden för att uppnå transparens. 

 Kapacitetsplaneringsprojekt pågår för att effektivisera resursutnyttjande. 

 Nära samarbete mellan förvaltningens läkemedelsgrupp och sjukvårdsledningen för att 

ha god kontroll på läkemedelskostnaderna på förvaltningen. 

 

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. 

 

Mål: Landstingets systemmätetal 

Nettokostnad per verksamhetsområde 

Kontaktperson: Jonas Almgren 

 

Mål: Landstingets systemmätetal 

Kostnad per DRG-poäng  

Kontaktperson: Jonas Almgren 

 

Aktivitet: Tertialvis uppföljning per specialitet. 

 

Mål: Landstingets systemmätetal  

4.12 Kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning 

Landstingets kvalitetsersättningssystem, läkemedel 

Kontaktperson: Jonas Almgren/Ingegerd Christensson 

 

Se separat handlingsplan från läkemedelsgruppen 

Läkemedelskostnad 

Kontaktperson: Jonas Almgren/Ingegerd Christensson 

 

Se separat handlingsplan från läkemedelsgruppen 
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Medarbetarperspektivet - Aktiviteter för att nå mål 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Vår målsättning är ”delaktiga, kompetenta och välmående medarbetare - som upplever god 

hälsa” 

Våra medarbetare ska, genom att vi skapar ”verktyg” och har genomarbetade processer, vara 

delaktiga och stimuleras till kompetensutveckling samt arbeta på ett sätt som främja hälsan. 

Vi ska ha friska arbetsplatser med medarbetare som upplever god hälsa.  

Det vi gör på arbetsplatsen, i förvaltningen och i Landstinget ska genomsyras av samma 

”medarbetaranda” 

 

Vi ska vara engagerade i arbetet ”Attraktiv arbetsgivare”.  

5.11 Attraktiv arbetsplats 

Medarbetarsamtal, kompetensutvecklingsplan och lönesamtal 

Kontaktperson: Susanne Nilsson 

 

Aktivitet: 

 Påbörja ett arbeta med att öka det kvalitativa innehållet i samtalet. 

 Fortsatt arbete med uppföljning av medarbetarsamtal utgår från att definiera de samtal 

som genomförs, så att det registreras i Heroma. 

 Fortsatt arbete med uppföljning av att kompetensutvecklingsplanen dokumenteras som 

en del av medarbetarsamtalet  

 Lönesamtalet ska ses som en del i processen utifrån medarbetarsamtal och 

kompetensutvecklingsplan, samt skapa förståelse för att löneutvecklingen är 

individuell utifrån varje medarbetares möjlighet att bidra till att nå verksamhetens mål. 

 Lönekriterier är ett verktyg för att uppnå en välfungerande löneprocess. Dessa behöver 

regelbundet utvärderas och följas upp inom varje basenhet.  

 

Mål: Landstingets systemmätetal 

Personalhälsa  

Kontaktperson: Susanne Nilsson 

 

En översyn av långtidssjukskrivna samt analys av sjukfrånvaroorsaker tillsammans med AME 

är ett påbörjat arbete som kommer att fortgå under året. Detta för att närma oss landstingets 

målsättning av sjukfrånvaro och frisknärvaro. 

 

Mål: Landstingets systemmätetal 

Chef-ledarskap 

Kontaktperson: Susanne Nilsson 

 

Aktiviteter: 

 Landstinget står inför stora utmaningar och förändringar. I samband med detta är det 

viktigt att introduktionen av nya chefer kan genomföras med tonvikt på 

förändringsarbete på alla nivåer.  

 Att som chef kunna få stöd och förutsättningar för sitt uppdrag som chef är ett 
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fortlöpande arbete inom ramen för förvaltningens kompetensutveckling, samarbete 

och samverkansformer samt olika stödfunktioner. 

 Analysera resultatet från Dialogen kring ”Att vara chef i landstinget” där förvaltningen 

har ett försämrat resultat jmf. med undersökning 2010. 

 

Mål: Landstingets systemmätetal 

Kompetensförsörjning 

Kontaktperson: Susanne Nilsson 

 

Antalet pensionsavgångar inom våra medarbetargrupper kommer att öka de närmaste åren.  

Verksamhetsförändringar och strukturella förändringar i Landstinget medför nya kundkrav, 

vilket medför en stor utmaning när det gäller förvaltningens kompetensförsörjning. 

Detta innebär att det ställs stora krav på chefer och stödfunktionerna att bygga upp nätverk för 

kommande specialistrekryteringar parallellt med att ett omställningsarbete pågår. 

För att möta konkurrensen om arbetskraft, måste de bästa kontaktytorna för att upprätthålla 

kompetens på ett tillfredställande sätt finnas. 

 

Förvaltningens personalstrategigrupp arbetar med både intern och extern strategisk 

rekrytering och kompetensutveckling för att säkerställa detta.  

Denna grupps arbete blir en viktig bas för förvaltningens framtida kompetensförsörjning.  

 

Mål: Landstingets systemmätetal 

 

 

Höglandets sjukvårdsområde 

 

 

 

Christina Karlsson 

Förvaltningschef 

 



ID Klinik Benämning investeringsobjekt Investeringsbelopp

Investeringar enligt spec
M0362 Operations- och intensivvårdskliniken Högland  Servo I Ventilatorer Ersättning av tidigare utrustning* 7 000
M0361 Kirurgkliniken Höglandssjukhuset Eksjö Ultraljudsmaskin BK Medical Ersättning av tidigare utrustning* 600

Summa specade investeringar 7 600

Ospecade investeringar 7 100
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