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Uppdrag och planeringsförutsättningar 

Område hjärta, neurologi, rehab (HNR) har som uppdrag att tillhandahålla en tillgänglig och 

god vård som tillfredsställer medborgarnas behov av en trygg tillvaro med god livskvalitet ge-

nom att ha kvalitet och effektivitet som ledningsstrategi. 

Det innebär att varje medarbetare både förväntas fullfölja sina yrkesspecifika uppgifter samt 

att aktivt arbeta med ständig förbättring. Forskning, innovation, utbildning och utveckling av 

verksamheten är, jämsides med att skapa förutsättningar för och praktiskt utföra hälso- och 

sjukvårdsuppgifter, också viktiga delar i vårt uppdrag. 

Medarbetare inom område HNR sätter alltid patienten först och arbetar efter följande värde-

grund: ”Regionens medarbetare ska i dagliga möten och samtal handla med respekt för alla 

människors lika värde, visa förtroende för andra och utgå från en helhetssyn på regionen 

och dem regionen är till för.” 

Medarbetare, organisation och plats ska präglas av välkomnande, handlingskraft och 

pålitlighet. 

Området ansvarar för att fullgöra regionens sjukvårdsuppdrag för Jämtlands län avseende; 

Neurologi, Kardiologi/Angiologi, Stroke, Medicinsk behandling och rehabilitering inom stroke 

- hjärnskaderehabilitering, Ortopedisk-neurologisk rehabilitering, Reumatologi och Smärta. 

Planeringsförutsättningar 

Ekonomi 

Området står inför en stor ekonomisk utmaning 2020. Då kostnader behöver minskas motsva-

rande 7,7 miljoner kronor. Området kommer därför att fortsätta arbetet med vårdplatsstruk-

tur, effektiva flöden och kvalitet i vården. Här ingår fortsatt arbete med att minska kostnader-

na för bemanningsföretag, se över läkemedelsavtal och förskrivning samt granskning av riks- 

och regionvårdsfakturor. 

God och nära vård  

Området kommer under året arbeta tillsammans med primärvården för att förbättra vården 

för kroniskt sjuka patienter genom vård närmare hemmet. Mobila lösningar och distansobero-

ende teknik kommer att vara utgångspunkt i förbättringsarbetet. 

Under 2020 kommer arbetet fortsätta med kapacitetsplaner och individuella produktionspla-

ner. För att öka tillgängligheten kommer området fortsätta se över vad som kan utföras via 

distansoberoende teknik och mobila lösningar. Området kommer aktivt arbeta med förskjut-

ning av arbetsuppgifter så som återbesök från läkare till sjuksköterska eller annan yrkeskate-

gori. 

Medarbetare 

Kompetensförsörjning är en utmaning inom områdets samtliga enheter. Brist på ordinarie 

personal försvårar verksamhetsutveckling och försämrar arbetsmiljön.  Rörligheten bland 

medarbetarna har ökat vilket också ökar behovet av att rekrytera. Den medicinska utveckling-

en inom samtliga specialiteter skapar behov av kontinuerlig kompetensväxling, utbildning och 

forskning. God kompetensförsörjning och kompetensutveckling av egen personal skapar förut-

sättningar för området att vara en attraktiv arbetsgivare. Under året kommer området att för-

djupa arbetet med rätt använd kompetens i syfte att ytterligare förbättra arbetsmiljön, använda 

sin kompetens och utvecklas i sin yrkesroll. 

Områdets vision är att värdegrunden med dess kärnvärden finns med som en självklar del i all 

verksamhet och i alla förbättringsarbeten likväl i alla möten som sker såväl internt som ex-

ternt. 
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Mål 

Verksamhetsplanen innehåller mätetal och aktiviteter utifrån Hälso- och sjukvårdsnämndens 

fastställda resultatmål. Målen omfattar strategierna länets utveckling, god vård, medarbetare, 

ekonomi/produktion och verksamhet. 

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. 

Minska resor med flyg 

Beskrivning 

Resor ska i större utsträckning göras med tåg. 

Mätetal Målvärde 

Minska antalet flygresor t.ex. genom att välja deltagande på 
distans eller välja tåg. 

 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Resor vid utbildning ska i större 
utsträckning göras med tåg. 

2020-01-09 2020-12-31 Enheterna ersätter flygresor 
med tågresor. 

Minska resor med bil som drivs 
med fossila bränslen genom 
t.ex. användande av digitala 
distanslösningar, nyttja kollek-
tivtrafiken eller använda fordon 
med fossilfri drift. 

2020-02-05 2020-12-31  

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. 
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Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Kostnadsöversyn av läkeme-
delsförskrivning. 

2020-01-27 2020-12-31 I samarbete med läkemedels-
strateg och MLU/MLA se över 
nyttjandet av läkemedel och 
möjliga andra billigare alterna-
tiv. Delta vid upphandling av 
nya lm. 

Läkemedelsuppföljning 2020-01-27 2020-12-31 Följa utvecklingen av DOAK. 
Fortsatt arbete med lm switch 
inom reumatologin. Se över hur 
lm som används i stora mäng-
der kan finnas i billigare alterna-
tiv. 

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 

Minska definierad dygnsdos per 1000 invånare över 80 år  

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

80 % 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Öka antal enkla lm genom-
gångar. 

2020-01-29 2020-12-31  

Information om läkemedelsbe-
rättelsen vid introduktion av 
läkare 

2020-01-01 2020-12-31  

Revidera mallen för utskriv-
ningsbeskedet. 

2020-01-29 2020-12-31  

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 10 % 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Journalmall och rutin för hand-
havande av våldsutsatt patient 
ska göras känd. 

2020-01-01 2020-12-31 Korrekt journal mall med tillhö-
rande sökord används. 
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Region Jämtland Härjedalens verksamheter ska samordnas bättre internt samt med 

kommunerna 

Det här målet omfattar samarbetet mellan sjukhusets slutenvård, primärvården och kommu-

nerna så att utskrivning från sjukhuset ger patientsäkert och effektivt. En fungerande samver-

kan förenklar för brukaren, personen själv, och dess närstående då de inte behöver lägga ner 

tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller regionen. En 

samordnad individuell plan, SIP, ska alltid upprättas tillsammans med den person som har 

behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem. Planen ska tydliggöra 

vem som gör vad och när. SIP är också en av de variabler som ingår i avstämningen för kom-

munernas betalningsansvar för utskrivningsklara patienter.  Det pågår ett arbete med att ut-

reda frågan om att kunna erbjuda en tid på annan hälsocentral än den där patienten är listad 

för snabbare besök inom regiondriven primärvården. Det arbetet ska fortsätta. 

Mätetal Målvärde 

Andel av samordningsärenden med kommunerna vid utskriv-
ning från slutenvård där behov och samtycke finns ska ha en 
Samordnad individuell plan, SIP 

50 % 

Andel vårdtillfällen med oplanerade återinskrivningar inom 30 
dagar ska minska. Alla åldrar = 17 %. 

15 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Införa SIP och öka användning-
en inom den öppna vården. 

2020-01-01 2020-12-31 SIP behöver göras känd inom 
ÖV samt LINK behöver introdu-
ceras så att SIP kan börja an-
vändas. Initiera utbildningsin-
satser. 

Förbättrad patientinformation till 
patienter med kroniska diagno-
ser. 

2020-01-01 2020-12-31 Patienter med kroniska diagno-
ser ges korrekt information vid 
utskrivning samt där så är möj-
ligt ges en vårdplan. 

Förbättrad utskrivningsprocess. 2020-01-01 2020-12-31 Läkare och ssk ges utbildning i 
LOSUS-processen och LINK för 
att säkra trygg hemgång. 

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 

 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Införa Gröna korset. 2020-01-01 2020-12-31 Gröna korset ska vara infört på 
alla vårdavdelningar 

Temaveckor- patientsäkerhet. 2020-01-01 2020-12-31 2ggr/termin hålls temaveckor på 
enheterna med fokus på aktu-
ella patientsäkerhetsområden. 

Skapa nätverk för ledningssjuk-
sköterskor. 

2020-01-01 2020-12-31 Inom område medicin kommer 
ett nätverk att startas upp för att 
kunna utbyta förbättringsar-
beten och aktualisera övergri-



  

Sida 7 av 12 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

pande patientsäkerhetsrisker. 

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. 

Mätetal Målvärde 

Villkoren i 2020 års överenskommelse om tillgänglighet den så 
kallade kömiljarden ska uppnås. Utdelning i 11 månader. 

 

Andel besök som genomförs via E-visit 10 % 

Antal hembesök, jmf 2018  

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Cosmic rutiner inom den öppna 
vården ska efterlevas. 

2020-01-01 2020-12-31 Kontroll på VL hantering, upp-
följning, rensning och kassa-
genomgångar. 

Praktiskt kunna nyttja produkt-
ion och kapacitetssystemet i 
verksamheten. 

2020-01-01 2020-12-31 Samtliga ÖV enheter ska ha 
infört PoK under 2020 

Skapa förutsättningar för E-visit 
besök 

2020-01-01 2020-12-31 Identifiera möjliga besökstyper 
som kan utföras som E-besök. 
Se över befintliga rutiner och 
anpassa arbetsplatser för E-
visit. 

Skapa förutsättningar för effek-
tiva mobila lösningar till patien-
terna. 

2020-01-01 2020-05-31 Utvärdera och analysera mobila 
lösningar som finns inom områ-
det. Utöka, alternativt förändra 
uppdragen. 

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. 

Mätetal Målvärde 

Andel nöjda/ganska nöjda patienter i alla mätningar.  

Andel patienter som känner sig delaktiga och kan påverka sin 
vård 
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Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Patientenkät 1ggr/termin 2020-01-09 2020-12-31  

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" 

100 

Antal patienter med digitalt egenvårdsstöd. Minst 4000 patien-
ter ska vara anslutna till digitalt egenvårdsstöd. 

 

Andel öppenvårdsenheter med webtidbok för lämpliga typer av 
besök. 

100 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Fortsatt utveckling av digitala 
arbetssätt. 

2020-01-01 2020-12-31 Nova införs på rehabavdelning-
en. Fortsatt utveckling av ar-
betssättet på stroke- och hjärt-
enheten 

Utöka hemmonitorering av 
hjärtsviktspatienter 

2020-01-01 2020-12-31 Fortsatt arbete med hjärt-
sviktspatienter. Behandlings-
plan, utökad hemmonitorering. 
Förskjuta kontroll och uppfölj-
ning till PV. 

Införa webtidbok inom den 
öppna vården. 

2020-04-01 2020-12-31 Samtliga ÖV enheter påbörjar 
arbetet med att starta webtid-
bok. Identifiera möjliga tider för 
patienterna att boka själv. 
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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 5,5 % 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Följa rehabiliteringsprocessen 2019-03-27 2019-12-31  

Införa kompetensplaner 2020-01-01 2020-12-31 Kompetensplan för alla medar-
betare. Utvärdera medarbetar-
samtalens idéer/förändringar 
samt utb behov. 

Attraktiv arbetsgivare 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Fortsätta arbetet med karriärvä-
gar 

2020-01-01 2020-12-31  

Ge förutsättningar för internut-
bildning 

2020-01-01 2020-12-31 Ge förutsättning för: Chefsut-
vecklingsprogrammet, sjukskö-
terskans första år, annan priori-
terad kompetensutveckling 

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 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Riktade åtgärder för att förbättra 
index 

2020-01-02 2021-01-31 Enheterna arbetar med enskilda 
åtgärder utifrån index för att 
förbättra resultaten. 
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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  

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

 

Minska andel inhyrda läkare av totala personalkostnaden för 
läkare. 

 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Kontinuerlig och strukturerad 
läkemedelsuppföljning. 

2020-01-01 2020-12-31 Följa utvecklingen av DOAK. 
Fortsatt arbete med lm switch 
inom reumatologin. Se över hur 
lm som används i stora mäng-
der kan finnas i billigare alterna-
tiv. 

Strukturerad och kontinuerlig 
personalplanering. 

2020-01-01 2020-12-31 Följa normtal för personal inom 
SV. Uppdatera personalfiler 
varje vecka. Följa gällande 
avtal. Ta betalt för övernatt-
ningsplatser på Remonthagen. 
Ta betalt för matbrickor på dag-
vård/anhöriga. 

Se över provtagningskostnader 
och göra lokala anpassningar. 

2020-01-01 2020-12-31 Se över provtagningsintervaller 
samt innehåll i provtagningspa-
ket. Ev upphandla labb dit dyra 
prover skickas. 

Rekrytering av personal för att 
minska stafettkostnader. 

2020-01-01 2020-12-31 Fortsatt rekrytering på Neuro- 
strokeenheten för att frångå 
stafettpersonal. 

Rekrytering av  läkare för att 
minska stafettkostnader. 

2020-01-01 2020-12-31 Fortsatt rekrytering av 
spec.läkare 
Utbilda egna läkare 

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 
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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 % 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Genomföra inköp via Mark-
nadsplatsen. 

2020-01-08 2020-12-31 Inköp utförs via Marknadsplat-
sen. 

Se över processer och arbets-
sätt så att inte onödiga mängder 
används eller att materi-
al/produkter blir över och måste 
kasseras 

2020-01-01 2020-12-31  

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 

 

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

 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Följa källsorteringsanvisning 2020-01-09 2020-12-31  

Uppmärksamma om stora 
mängder av ett visst material-
slag/produkttyp slängs till 
brännbart som eventuellt skulle 
kunna gå till materialåtervinning 
istället 

2020-01-01 2020-12-31  

Följa anvisningen för hur ke-
miska produkter ska hanteras 
på enheterna. 

2020-01-09 2020-12-31  

Ekonomi och produktion 

Budgetram per område enligt nollbasbudgetering 

(Mkr) Utfall 2019 Budget 2020 

Intäktsbudget (30-39) 21848 19452 

Personalbudget (40-45) 147397 140518 

Omkostnadsbudget (46-89) 255508 177822 



  

Sida 12 av 12 

 

Total Bruttobudget 402905 318340 

Total Nettobudget 381057 298888 

Planerade investeringar 

Planerade investeringar 

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

Belopp (Tkr) 

HNR/hjärtenheten Analysverktyg blodsta-
tus 

Reinvestering 100 
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