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Uppdrag och planeringsförutsättningar 

Mål 

Strategi för länets utveckling 

Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling 

Utvecklingskraft i hela länet 

Minskad klimatpåverkan från regionens egna resor, interna transporter, användning 

av bränslen, energi och medicinska gaser 

Det här målet omfattar minskad klimatpåverkan och minskad energianvändning enligt över-

gripande handlingsplan för miljö. Målet omfattar även framtagande av underlag som belyser 

användning av lustgas inom regionens verksamheter samt vad som skulle krävas i form av 

installationer, material, teknik och kostnader för investering/införande av anläggning för de-

struktion av lustgas. Det här målet finns i regionstyrelsens, regionala utvecklingsnämndens 

och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan. 

 

Mäts enbart på styrelsenivå - övriga bidrar med aktiviteter. 

Ett friskare liv 

Den negativa trenden bryts och fler elever, speciellt flickor unga kvinnor uppger en 

god självskattad hälsa 

Statistik hämtad från Hälsosamtalet i skolan kring god självskattad hälsa visar en negativ ut-

veckling vilket innebär att det är allt färre flickor/unga kvinnor i åk 7 och år 1 gymnasiet i 

Jämtlands län som svarar att de mår bra, eller mycket bra i elevhälsoformuläret. Den upp-

fattning som en person själv har om hur den mår, så kallad självskattad hälsa, har i forskning 

visat sig stämma överens med den faktiska hälsan. Hur individen skattar sin egen hälsa sägs 

även kunna förutspå personens framtida hälsa.   

 

Handlingsplanen psykisk hälsa 2016 – 2020 som kommunerna i länet och Region Jämtland 

Härjedalen tillsammans tagit fram är ett vägledande dokument. De aktiviteter som ska ge-

nomföras kopplat till handlingsplanen är utbildning i MHFA (mental health first aid), YAM 

(youth awerness of mental health) samt PAX i skolan (PAX i skolan bygger på en internation-

ellt beforskad modell framtagen för att skapa studiero och trygghet i klassrummet) Andra ex-

empel på aktiviteter är att genomföra insatser för att förbättra tillgängligheten för de verk-

samheter inom hälso- och sjukvården som har ett särskilt fokus på barn och ungdomar. På 

övergripande nivå krävs det av länets aktörer vidmakthåller och utvecklar våra tvärsektori-ella 

arenor för bättre samordning och att resurserna kan användas mer effektivt. 
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Strategi för god vård 

God och nära vård i hela Jämtlands län 

Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning 

Det här målet omfattar kostnadsmedvetna val vid förskrivning och minskad antibiotikaför-

skrivning. Det här målet finns i Hälso- och sjukvårdsnämndens och regionstyrelsens verksam-

hetsplan. Regionstyrelsen har fokus på nationellt upphandlade läkemedelsavtal. 

Effektiv och säker läkemedelsanvändning 

Regionen ska arbeta för att alla patienter ska tillgång till en komplett läkemedelslista och att 

minska användningen av olämpliga läkemedel till äldre. Det här målet omfattar att minska 

användning av olämpliga läkemedel till äldre och att säkerställa att alla patienter har tillgång 

till en komplett läkemedelslista. 

Mätetal Målvärde 

Andel patienter med vårdtillfälle under perioden ska ha fått 
läkemedelsberättelse i samband med utskrivning från sluten-
vård.  Mäts via läkemedelsberättelsen. 

70 % 

Hälso- och sjukvården och tandvården ska utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 

så att alla våldsutsatta och deras barn upptäcks och får vård, stöd och hjälp 

Det här målet omfattar aktiviteter i syfte att stärka arbetet avseende könsrelaterat våld, våld i 

nära re-lation och hedersrelaterat våld och förtryck. Fortsatt arbete med implementering av 

rutin för att ställa frågor om våldutsatthet behövs. Siffrorna för 2019 visar att antalet patienter 

som fått frågan om våldsutsatthet och där dokumentationen har skett på rätt sätt har minskat 

med ca 14 % istället för att öka jämfört med år 2018. 

Mätetal Målvärde 

Antal patienter som fått frågan om våldutsatthet (OBS! Mäteta-
let följs endast upp på övergripande nivå) 

100 % 

Regionens vård ska redovisa effektivitet och god kvalitet 

Region Jämtland Härjedalen ska vidta aktiviteter för att matcha den nationella och sjukvårds-

regionala kunskapsstyrningen. Kunskapsstyrningens mål och syfte är jämlik vård med effekti-

vitet och god kvalitet som ska göra skillnad i mötet med patienten. 

Mätetal Målvärde 

Andel vårdskador ska minska. = mindre eller lika med 4 pro-
cent. (målvärdet följs endast upp på övergripande nivå) 

4 % 

Hög tillgänglighet 

Hög tillgänglighet 

Regionerna arbetar för att utifrån lokala behov och förhållanden skapa en god och hållbar till-

gäng-lighet i vården. Region Jämtland Härjedalen ska under 2020 genomföra aktiviteter i syfte 

att uppnå villkoren i 2020 års överenskommelse om tillgänglighet. Införa BUP-Q (barn och 

ungdomspsykia-trins nationella kvalitetsregister) under 2020. Det pågår ett arbete med att 

utreda möjligheten för patienter som hör av sig till 1177 en tid på annan hälsocentral än den 

där patienten är listad för snabbbare besök inom regiondriven primärvård. Det arbetet kom-

mer att fortsätta. 
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Mätetal Målvärde 

Villkoren i 2020 års överenskommelse om tillgänglighet den så 
kallade kömiljarden ska uppnås. Utdelning i 11 månader. (Mål-
värde=ja/nej) OBS! Mäts endast på övergripande nivå. 

 

Andel besök som genomförs via E-visit 10 % 

Antal hembesök, jmf 2018  

Andel barn och unga som får ett första besök inom område 
barn, unga vuxna, inom 30 dagar. 

90 % 

Nöjda patienter 

Nöjda patienter 

Det här målet handlar om att analysera resultat från aktuella patientundersökningar och ge-

nomföra åtgärder utifrån resultatet. Hösten 2019 beslutad hälso- och sjukvårdsnämnden om 

former för att ta del av patientnämndens analysrapporter två gånger per år och göra bedöm-

ning av om åtgärder be-höver vidtas. Det arbetssättet behöver bli rutin under 2020. Det har 

också påbörjats ett arbete med att utforma regler och rutiner för patient- och anhörigmedver-

kan samt för medborgare som inte har patienter. Det arbetet ska fortsätta, liksom arbetet uti-

från den nyligen beslutade strategin för arbetet mot nära vård. (Mäts bara på helår) 

Ökad patientnöjdhet 

Beskrivning 

På de enheter som har mätning 

Modern sjukvård 

Distansoberoende nära vård ska öka –dvs. användning av ny teknik, högre mobilitet, 

distanstjänster och appar samt digitalisering 

Det här målet omfattar lösningar för informationsförsörjning som uppfyller verksamhets- och 

lag-krav och ger rätt åtkomst till rätt person, på rätt plats i rätt tid. Målet blir mätbart genom 

att peka ut att vissa typer av stöd ska finnas framtagna. Målet finns i Regionstyrelsens och i 

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan. I regionstyrelsens ansvar ligger också att 

genomföra aktiviteter för att minska det digitala utanförskapet, dvs åtgärder för och med med-

borgare så att de kan och vill använda ny teknik, distanstjänster och appar i kontakt med Reg-

ion Jämtland Härjedalen. 

Mätetal Målvärde 

Antal områden som har effektiviserat med någon ny 
typ/arbetssätt av "modern sjukvård" (Målvärdet följs upp på 
samtliga nivåer) 

 

Andel öppenvårdsenheter med webtidbok för lämpliga typer av 
besök. (Målvärdet följs endast upp på övergripande nivå) 
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Strategi för våra medarbetare 

Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor 

Hälsofrämjande arbetsmiljö 

Ökade frisktal och tidiga insatser 

Målet handlar om att byta fokus och jobba med tidiga tecken på ohälsa och därmed korttids-

frånvaro. Att genom tidiga åtgärder och arbetsplatsnära insatser skapa alternativ till sjukskri-

vingar. Att tidigt fånga orsaker till korttidsfrånvaro och identifiera risker i arbetsmiljön. Frisk-

faktorer är viktiga delar att lyfta och identifiera under detta mål. Målet finns i verksamhetspla-

ner för samtliga nämnder som har personalansvar. 

Mätetal Målvärde 

Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde 4,6 % 

Arbetsmiljön inom Region Jämtland Härjedalen ska vara hälsofrämjande och bidra till 

ett hållbart arbetsliv 

Målet handlar om en utveckling av det hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet. 

Målet omfattar bland annat implementering av en Hälsofrämjande och rehabiliterande process 

med fokus på tidiga insatser vid tecken på ohälsa och arbetsplatsnära åtgärder, ett utvecklande 

av det hälsofrämjande i ledarskapet och fler metoder samt metodstöd i det systematiska ar-

betsmiljöarbetet ex. tydliggörande av vår SAM-process. Gränslöst arbete och digital arbets-

miljö är viktiga komponenter. Målet finns i verksamhetsplaner för regionstyrelsen och samtliga 

nämnder som har personalansvar. 

Mätetal Målvärde 

Arbetsmiljöenkät: "Index hälsofrämjande arbetsplats" 4,65 

Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat 

En ekonomi i balans inom mandatperioden 

Låg bruttokostnadsutveckling 

Låg bruttokostnadsutveckling 

Låg bruttokostnadsutveckling handlar om att fokusera på kostnadsutvecklingen och inte låta 

intäktssidan påverka om kostnadsminskningarna ska genomföras eller inte. Verksamheternas 

aktiviteter för att kunna hålla tilldelad budget samlas under detta mål. Målet finns i samtliga 

nämnders och styrelsens verksamhetsplaner. 

Mätetal Målvärde 

Låg bruttokostnadsutveckling 0,2 % 

Minska andel inhyrda sjuksköterskor av totala personalkostna-
den för sjuksköterskor. 

2 % 

Minska andel inhyrda läkare av totala personalkostnaden för 
läkare. 

14 % 
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Utvecklad upphandling 

Effektiva inköp 

Det här målet handlar om att utveckla Region Jämtland Härjedalens inköpsprocess och upp-

följningsmodellen för avtalstrohet. En större andel av den totala inköpsvolymen ska vara upp-

handlad. En utvecklad inköpsprocess handlar om att det ska vara lätt för verksamheterna att 

göra rätt vid inköp och att det som köps in blir ekonomiskt fördelaktigt ur ett totalkostnads-

perspektiv. I inköpsprocessen ingår också att utveckla möjligheten att följa upp inköpen. Ge-

nom att ställa krav på hur produkter tillverkas och tjänster utförs så kan arbetare både här och 

i andra delar av världen få bättre förutsättningar. Målet finns i regionstyrelsens, regionala ut-

vecklingsnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan. 

Mätetal Målvärde 

Större andel av inköp ska vara upphandlat. Finansiellt mål, 
beslutat av fullmäktige. delegeras till regionala utvecklings-
nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. 
Samtliga har gemensamt värde, 95 % i målvärde. 

95 % 

Material och produkter ska hanteras på ett sätt som minskar miljöpåverkan genom 

hushållning av resurser, minimering av skadliga ämnen, minimering av risker med 

kemikalier samt minskad klimatpåverkan. 

Material och produkter ska hanteras på ett sätt som minskar miljöpåverkan genom hushåll-

ning av resurser, minimering av skadliga ämnen, minimering av risker med kemikalier samt 

minskad klimatpåverkan. Målet finns i regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens 

verksamhetsplan. 

Mätetal Målvärde 

Regionen ska upprätthålla en god källsortering för att så långt 
möjligt materialåtervinna det avfall som uppstår. (Målet följs 
endast upp på övergripande nivå) 

 

Andel kemiska produkter som används inom regionen som är 
riskbedömda, granskade och signerade. 

 

Ekonomi och produktion 

Budgetram per område enligt nollbasbudgetering 

(Mkr) Utfall 2019 Budget 2020 

Intäktsbudget (30-39) 6068 4604 

Personalbudget (40-45) -83838 -76184 

Omkostnadsbudget (46-89) -15941 -16235 

Total Bruttobudget -99779 -92419 

Total Nettobudget -93711 -87815 

Förändringar mellan 2019 och 2020: 

• Generell besparing på 8% av personalkostnaderna vid inledning av budgetarbetet för 

2020. 

• Flytt av kostnadsställe 1490 från psykiatrin till barn och unga vuxna - motsvarar 

5,4 mkr. 

• Flytt av budget för utbildning från område barn och unga vuxna till centralt. 

• Flytt av fast avgift för riks och regionvård från område barn och unga vuxna till 
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centralt. 

• Justerad budgetram inom Hälso- sjukvårdsnämnden utökad besparingskrav kommu-

nicerat i januari 2020 - 3,2 mkr. 

Planerade investeringar 

Planerade investeringar 

Område/Avdelning/Enhet Benämning/objekt 
Ny- eller reinveste-
ring 

Belopp (Tkr) 

    

    

    

    

Kommentar 

Inga investeringar planerade. 
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