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Budget 2014 – Värnamo sjukvårdsområde  

 
 

 

 

Vision 

”För ett bra liv i ett attraktivt län”  

Verksamhetsidé:  

Skapa hälsa och trygghet i vardagen samt bota och lindra vid vårdbehov. 

 

Mission: Värnamo sjukvårdsområde är ett av världens säkraste och mest 

effektiva lokala sjukvårdssystem. 

 
 

  

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 Klok 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 

 Faktisk väntetid till 

operation/åtgärd inom 

specialiserad vård – 

andel kvinnor och 

Nationella 

väntetidsdatabasen 

80 % inom 60 dagar 
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män som fick en 

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. 

2.31 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelning 

90 % av alla inköp  
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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 

 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 
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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  

Värnamo 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 Värnamo sjukvårdsområde 
 

 

Aktiviteter för att nå mål 

Medborgare- och kundperspektiv 
Strategiskt utvecklingsområde: Nöjda kunder 

Aktiviteter för att uppnå mål inom: 
Partnerskap med patienten 

 

Mål: Tillsammans med patienter och 

närstående utvecklar vi en säker vård.  

 

Mått: Antal patienter/närstående som deltar i 

händelse- och riskanalyser. 

 

Mått: Antal/andel patienter med cancer-

diagnos bröst- coloncancer som fått samtliga 

sex cancerlöften uppfyllda. 

 

Samordnare 

Aktiviteter: 

 

Risk- och händelseanalysgruppen utvecklar 

en checklista som kan användas vid 

sammansättning av grupp för händelse- och 

riskanalys. 

 

Tertialvis uppföljning av antal/andel patienter 

som fått del av det som lovas i de sex 

nationella cancerlöftena. 

 

 

Eva-Mari Blomqvist 

Jämlik vård 

 

Mål: Vården inom Värnamo sjukvårdsområde 

ska vara likvärdig för alla patienter oavsett 

ålder, kön, sexuell läggning, politisk åsikt, 

socioekonomisk ställning, etnicitet, 

religionstillhörighet etc. 

 

Mått: Antal medarbetare som i samband med 

introduktionen sett filmen om jämställd vård. 

 

Antal processkartläggningar där 

jämlikhetsperspektivet beaktats. 

 

 

Samordnare 

Aktiviteter: 

 

I samband med introduktion av nyanställda 

ska filmen om jämställd vård visas 

(http://intra.ltjkpg.se/jamstalld_vard/player.ht

ml ) 

 

I kartläggning och uppföljning av kliniska 

processer ska även jämlikhetsperspektivet 

beaktas. 

 

Att varje verksamhet utifrån resultaten i 

Öppna jämförelser säkerställer att det inte 

finns skillnader mellan män och kvinnor. 

 

Eva-Mari Blomqvist 

Strategiskt utvecklingsområde: Vården är tillgänglig och ges i rimlig tid 

Aktiviteter för att uppnå mål inom: 

Tillgänglig vård 

 

Mål: Bästa möjliga tillgänglighet. 

 

Mått: 80 % av patienterna ska komma på 

nybesök inom specialiserad vård (somatisk 

och psykiatrisk) inom 60 dagar.  

 

90 % av patienterna ska komma på nybesök 

Aktiviteter: 

 

Webbtidbok ska införas inom samtliga 

mottagningsverksamheterna. 

 

Via utvecklingsenheten öka kunskapen om 

analys och planering via Lägesportalen. 

 

Införa produktions- och kapacitetsarbete 

http://intra.ltjkpg.se/jamstalld_vard/player.html
http://intra.ltjkpg.se/jamstalld_vard/player.html
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till barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 

dagar. 

 

80 % av patienterna inom barn och 

ungdomspsykiatri ska ha påbörjat en 

utredning eller en åtgärd inom 30 dagar från 

beslutsdatum  

 

80 % av patienterna ska få operation/åtgärd 

inom 60 dagar. 

 

Totala handläggningstiden på akutmottag-

ningen ska inte överstiga 4 timmar för 90 % 

av patienterna. 

 

Samordnare 

inom alla verksamheter. 

 

Särskilda satsningar före och efter sommaren 

i köreducerande syfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeborg Franzén 

Strategiskt utvecklingsområde: Bra vård för Herman och Brita 

Aktiviteter för att uppnå mål inom: 

 

Mål: Antalet akuta återinskrivningar inom 

30 dagar för patienter > 65 år ska minska 

med 10 %. 

 

Mått: Andel akut återinskrivna patienter 

65 år och äldre. 

 

Andel patienter 65 år och äldre som varit 

inskrivna i slutenvården och som fått 

fokusremiss till primärvården. 

 

Mål: Alla patienter > 65 år som varit 

inskrivna i slutenvården ska få ett 

uppföljningssamtal inom 72 timmar efter 

utskrivning. 

 

Mått: Andel patienter 65 år och äldre som 

varit inskrivna i slutenvården och som har 

fått ett uppföljningssamtal inom 72 

timmar. 

 

Samordnare 

Aktiviteter: 

 

Genom samarbete med primärvård och 

kommuner skapa rutiner för välfungerande 

fokusremisshantering. 

 

Genom utveckling av arbetssätt och 

angreppspunkter skapa ett effektivt Mobilt 

Geriatriskt Team. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Mari Blomqvist 
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Process- och produktionsperspektiv 
Strategiskt utvecklingsområde: Bra folkhälsoarbete  

Aktiviteter för att uppnå mål inom: 

Tobaksfri vård 

 

Mål: Alla patienter ska vara rökfria i 

samband med planerade operationer.  

 

Mått: Andel rökfria patienter i samband med 

planerade operationer. 

 

 

Samordnare 

Aktiviteter: 

 

Följa upp hur många patienter som varit 

rökfria tre veckor innan och tre veckor efter 

operation. 

 

Samordning och fördelning av remisser 

mellan Värnamo sjukhus och primärvården.  

 

Eva-Mari Blomqvist 

Strategiskt utvecklingsområde: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård  

Aktiviteter för att uppnå mål inom: 

Medicinska resultat 

 

Landstingets mål: Förbättra läget för 60 % av 

indikatorerna avseende mediciniska resultat 

för både kvinnor och män. 

I första hand det som presenteras i Öppna 

jämförelser, i andra hand hitta egna 

medicinska mått som känns relevanta i 

verksamheten. Målsättning alltid bättre än 

genomsnitt i riket.  

 

Värnamo sjukvårdsområde mål: Samtliga 

medicinska indikatorer i Öppna jämförelser 

ska vara lika med eller bättre än riket. 

 

Mått: Andel indikatorer i Öppna jämförelser. 

 

Samordnare 

Aktiviteter: 

 

Följa och följa upp i enlighet med nationella 

riktlinjer där sådana finns. 

Se till att verksamheterna registrerar och 

följer upp data för relevanta kvalitetsregister. 

Stimulera och uppmana varje verksamhet att 

ha minst två medicinska resultat som är 

mätbara och relevanta och som presenteras 

veckovis eller månadsvis för alla medarbetare 

samt i verksamhetens styrkort.  

 

 

Rolf Östlund 

Strategiskt utvecklingsområde: Säker hälso- och sjukvård  

Aktiviteter för att uppnå mål inom: 

Förhindra vårdskador 

 

Mål: Minskning av antalet skador. 

 

Mått: Antal skador per 1 000 vårddagar. 

 

Mål: Fler än 1 400 avvikelser per år. 

 

 

 

 

 

Samordnare 

Aktiviteter: 

 

Journalgranskning 20 journaler per månad på 

sjukhusnivå via markörbaserad 

journalgranskningsmall (MJG). 

 

Införa journalgranskning enligt MJG inom 

alla vårdverksamheter. 

 

Stimulera till att öka rapportering av 

avvikelser. 

 

Ingeborg Franzén  
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Förhindra vårdrelaterade infektioner 

 

Mål: Minska andelen vårdrelaterade 

infektioner. 

 

Mått: På sjukhusnivå mindre än 5 % 

vårdrelaterade infektioner inklusive förvärvad 

infektion utanför sjukhuset. 

 

 

Samordnare 

Aktiviteter: 

 

Ta fram mått som tydliggör VRI per 

verksamhet för att stimulera arbetet med att 

minska mängden VRI. 

 

Utvärdering av resultatet från 

infektionsverktyget inom alla berörda 

verksamheter på sjukhuset. 

 

Eva-Mari Blomqvist 

Mål: Inga överbeläggningar. 

 

Mått: Antalet överbeläggningar/dag. 

 

Mål: Minska antalet dagar med utlokalisering 

av patienter. 

 

Mått: Antalet utlokaliserade patienter/dag. 

 

Mål: Minska antalet patienter som är 

inskrivna trots att de är utskrivningsklara. 

 

Mått: Antalet utskrivningsklara patienter/dag. 

 

Mål: Utskrivningsrond ska genomföras för- 

och eftermiddag. 

 

Samordnare 

Aktiviteter: 

 

Bistå medicinkliniken så att fler säkra 

utskrivningar kan ske under förmiddagen. 

 

Kommunicera målet att utskrivningsrond ska 

genomföras både förmiddag och eftermiddag 

7 dagar/vecka/klinik. 

 

Ökad samverkan med kommunerna kring hur 

de snabbare kan bereda patienterna vård, stöd 

och hjälp utanför sjukhuset. 

 

 

 

 

 

Eva-Mari Blomqvist 

Strategiskt utvecklingsområde: Hållbar utveckling 

Aktiviteter för att uppnå mål inom: 
Klimatsmart Landsting  

 

Mål: < 80 ton koldioxidutsläpp från bilresor i 

tjänsten exklusive ambulanstransporter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samordnare 

Aktiviteter: 

 

Samtliga fordon som anskaffas under 2014 

ska vara miljöfordon enligt den nationella 

miljöbilsdefinitionen. 

 

Hans Tunér, Amy Kara Lyckesand 

 

Två informationsaktiviteter ska ordnas under 

året för att praktiskt visa hur den nya 

videoutrustningen fungerar. 

 

Hans Tunér 
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Klokt resurstänkande 

 

Mål: Minst 38 % av den totala mängden 

avfall inklusive biologisk behandling ska 

materialåtervinnas. 

 

Samordnare 

Aktiviteter: 

 

Undersöka möjligheten för återvinning av  

matavfallet till biogas. 

 

 

Åsa Melkersson  

Sund livsmiljö 

 

Mål: Särskilt farliga kemiska produkter 

(utfasningsprodukter) ska inte öka jämfört 

med 2011. (3 st 2011). 

 

 

Samordnare 

Aktiviteter: 

 

I förekommande fall, samråda med de enheter 

som använder produkterna idag och byta ut 

dem till likvärdig produkt som inte hör till 

utfasningsprodukterna. Klart 2014-04-30 

 

Åsa Melkersson 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

Strategiskt utvecklingsområde Klinisk färdighetsträning 

Aktiviteter för att uppnå mål inom: 

Metodikum 

 

Mål: Öka utbudet av utbildningar och antalet 

deltagare i aktiviteter kopplade till kliniskt 

träningscentrum jämfört med 2013. 

 

Mått: Antal utbildningar och deltagare. 

 

Samordnare 

Aktiviteter: 

 

Göra verksamheten attraktiv för olika 

medarbetar- och studentgrupper. 

 

Ökad samverkan i länet för att frigöra 

personella resurser för arbetet. 

 

Eva-Mari Blomqvist 

Medarbetarperspektiv 

Strategiskt utvecklingsområde: Medarbetarskap 

Aktiviteter för att uppnå mål inom: 

Rätt bemanning 

 

Mål: Alla verksamheter ska ha en 

produktions- och schemaplanering utifrån 

planerat behov.  

 

 

 

 

 

 

Samordnare 

Aktiviteter: 

 

Vara ett stöd för verksamheterna vid 

införandet av produktions- och 

kapacitetsplanering. Schemaläggning utifrån 

produktionsbehov med bl.a. hjälp av 

lägesportalen. 

 

Aktivt arbete med en ökad personalrörlighet 

över verksamhetsgränserna.  

 

Bertil Åstrand, Håkan Stridsberg 
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Kompetensförsörjningsplan 

 

Mål: Varje verksamhet ska ha en 

kompetensförsörjningsplan. 

 

 

 

Samordnare 

Aktiviteter: 

 

Ta fram underlag och vara delaktig i 

framtagandet av verksamheternas 

kompetensförsörjningsplaner. 

 

 

Bertil Åstrand 

Effektivisering av administrativa processer 

  

Kraftsamling pågår inom områdena Personal 

och Ekonomi.  

 

Samordnare 

Aktiviteter: 

 

Arbeta med att utveckla och implementera 

resultatet av kraftsamlingsutredningen. 

 

Bertil Åstrand, Håkan Stridsberg 

Rekrytering 

 

Mål: Att ha tillgång till en bra rekryteringsbas 

och att ha medarbetare som trivs och stannar 

kvar på Värnamo sjukhus. 

 

 

 

 

 

 

 

Att identifiera nya chefsämnen. 

 

 

 

 

Samordnare 

Aktiviteter: 

 

Fortsätta att utveckla arbetet med 

utlandsrekrytering i samråd med 

verksamhetsledningarna. 

 

Bättre omhändertagande av elever och 

praktikanter för framtida rekryteringsbehov. 

 

Planera ST-utbildningen för ett mer 

långsiktigt behov/anställa fler ST-läkare. 

 

Utveckla processen för att identifiera 

medarbetare som har intresse att bli chef. 

Uppmuntra till att delta i förbättringsarbeten 

och olika projekt. 

 

Bertil Åstrand 

Hälsofrämjande arbetsplats 

 

Mål: Under första tertialet 2014 ska samtliga 

arbetsplatser vara introducerade i HFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samordnare 

Aktiviteter: 

 

Arbetet ska införlivas naturligt i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Informations- och utbildningsinsatser ska 

erbjudas alla arbetsplatser som en del i att 

uppnå en hälsofrämjande arbetsplats. 

Fokus på det som stärker hälsan i form av 

friskfaktorer, styrt av förhållningssätt och 

värderingar. 

Chefer och medarbetare ska erbjudas stöd i 

att utveckla sitt ledarskap och 

medarbetarskap i syfte att skapa bra 

arbetsförhållanden.  

 

Bertil Åstrand 



 LJ 2013/425 

Rekryteringsfrämjande åtgärder  

 

Mål: Trainee för sjuksköterskor. 

 

Samordnare 

Aktivitet: 

 

Inrätta traineetjänster för sjuksköterskor. 

 

Bertil Åstrand 

Ekonomiskt perspektiv 

Ny ersättningsmodell inkl. kvalitetsersättning 

 

Mål: Erhålla maximal ersättning. 

 

Mått: Uppnå budgeterad nivå. 

 

 

 

 

 

Samordnare 

Säkerställa att vi erhåller maximal ersättning 

genom: 

- uppföljningssystem som tidigt signalerar 

avvikelser från DRG-produktionen samt 

övriga ersättningsbaserade nyckeltal 

- snabb anpassning vid avvikelser 

(intäktsökning/kostnadsminskning) 

- utbildning av chefer i hur ersättnings- 

systemet fungerar 

 

Håkan Stridsberg 

Kostnadseffektivitet 

 

Mål: Lägre kostnadsnivå. 

 

Mått: Balans mellan intäkter och kostnader. 

 

 

Samordnare 

Anpassa kostnaderna till den nya 

ersättningen.  

 

Inventera områden att effektivisera. 

 

Kostnadsuppföljning från fokusområden. 

 

Håkan Stridsberg 

 

 

VÄRNAMO SJUKVÅRDSOMRÅDE 

 

 

 

Rolf Östlund 

Sjukvårdsdirektör 



ID Klinik Benämning investeringsobjekt Investeringsbelopp

Investeringar enligt spec
M0363 Medicinkliniken Värnamo sjukhus Hjärt-kärlultraljudsmaskiner 2 st Ersättning av tidigare utrustning* 4 000
M0353 Akut-och operationskliniken Värnamo sjukhus Narkosapparat Dräger Primus 2 st Ersättning av tidigare utrustning* 1 120

Summa specade investeringar 5 120

Ospecade investeringar 6 100

Investeringsbudget 2014 (tkr) Värnamo sjukvårdsområde
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