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Uppdrag och planeringsförutsättningar 

För att arbeta med att uppfylla Region Jämtland Härjedalens vision och Hälso- och sjukvårds-

förvaltningens uppdrag ska områdets planer och utvecklingsarbeten utgå från varumärkespoli-

cyn som bygger på kärnvärdena: 

Välkomnande, Handlingskraftig, Pålitlig 

Medarbetare inom område Hud, infektion och medicin (HIM) sätter alltid patienten först och 

arbetar efter följande värdegrund: ”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.” 

Område HIM ska tillhandahålla en tillgänglig och god vård som tillfredsställer medborgarnas 

behov av en trygg tillvaro med god livskvalitet genom att ha kvalitet och effektivitet som led-

ningsstrategi. Området ansvarar för att fullgöra regionens sjukvårdsuppdrag för Jämtlands län 

avseende: 

Allmän internmedicin med subspecialiteterna; 

• Nefrologi/dialys, 

• Gastroenterologi, 

• Endokrinologi/diabetes, 

• Hematologi, 

• Lungmedicin/allergologi 

• Dermatologi/venereologi 

• Infektionssjukvård 

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. 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Minska resandet vid utbildning-
ar, alt välja miljövänligare alter-
nativ. 

2020-01-20 2020-12-31 I den mån det är möjligt delta i 
utbildningar/större möten via 
digital teknik. 

Miljöstrateg närvarar vid områ-
desledning alt planeringsdag. 

2020-01-22 2020-12-31 Finns tänkvärd film från who 
som kan vara ett komplement i 
detta. 
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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. 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Fortsatt utvecklande av antibio-
tika rond. 

2020-01-22 2020-12-31 Alla områden på sjukhuset 
inkluderade. 

I samarbete med läkemedels-
strateg och MLU se över nytt-
jandet av läkemedel och möjliga 
alternativ. 

2020-01-22 2020-12-31  

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. 

 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Utbildningsinsats inom enheter-
na kring specifika läkemedels-
grupper och dess användande. 

2020-01-20 2020-12-31 Ex föreläsning, digital utbildning 
eller liknande utifrån behov. 
Öka medvetenheten om läke-
medel hos äldre hos personal 
som hanterar läkemedel. Rik-
tade informationsinsatser för att 
stärka även samarbetet mellan 
sjuksköterska - läkare. 

Varje patient skall senast vid 
första rond fått en enkel läke-
medelsgenomgång som sedan 
sammanfattas i utskrivningsbe-
sked. 

2020-01-22 2020-12-31 Följs via utskrivningsbesked 
samt sökorden "enkel läkeme-
delsgenomgång". 

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 
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Mätetal Målvärde 

Antal patienter som fått frågan om våldutsatthet 20 % 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Säkerställa alla medarbetares 
kännedom om journalmall och 
eventuella åtgärder. 

2020-01-14 2020-12-31 Säkerställa att alla vet hur detta 
skall journalföras samt att alla 
vet hur man skall agera vid ev 
positivt svar genom "fickkort". 

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 

 

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

 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Genom vårdplaneringssjukskö-
terskorna säkerställa en bra 
lokal rutin för hantering vid SIP. 

2020-01-20 2020-12-31 Tydliggöra vem som skall göra 
vad för att det skall bli så bra 
planering för patienten som 
möjligt. 

Genom vårdplaneringssjukskö-
terskorna öka kompetensen hos 
alla sjuksköterskor i vårdplane-
ringsprocessen. 

2020-01-22 2020-12-31 Möjliga aktiviteter till enhet, 
informationsträffar, ansvarig vpl-
ssk per enhet eller likannde. 

Genom ökad digitalisering i 
anslutning till utskrivning kunna 
fortsatt ha kontroll på effekten 
av behandlingsstrategin. 

2020-01-22 2020-12-31 Hemmonitorering av olika pati-
entgrupper. 

Patientinformation 2020-01-22 2020-12-31 Följa användandet av utskriv-
ningsbesked för en tryggare 
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 
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Mätetal Målvärde 

Andel vårdskador ska minska. = mindre eller lika med 4 pro-
cent 

 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Bättre struktur i arbetet med 
Gröna korset. 

2020-01-20 2020-12-31 Informationsmöjlighet för att 
stärka arbetet med Gröna Kor-
set för en snabbare återkopp-
ling direkt i verksamhet-
en/vården. 

Temaveckor 2020-01-22 2020-12-31 2ggr/halvår jobba med olika 
temaveckor kopplat till patient-
säkerhet. 

Nätverk för ledningssjukskö-
terskor. 

2020-01-22 2020-12-31 Inom område medicin nätverka 
för att finna förbättringsområden 
gällande patientsäkerhet i vår-
den. 

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  

Antal hembesök, jmf 2018  

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Produktions och kapacitetspla-
nering. 

2020-01-22 2020-12-31 Skall vara infört på alla öppen-
vårdsenheter. 

Funktion för kontroll av hante-
ring av väntelista. 

2020-01-22 2020-12-31 Utse funktion på respektive 
enhet som jobbar med frågan. 
Så att alla jobbar på samma 
sätt m.m. 

Strukturerat införande på re-
spektive mottagning. 

2020-01-22 2020-12-31 Strategiskt införande genom att 
först identifiera lämpliga start-
grupper, vilket metodstöd som 
krävs med mera. 

Direktiv om att utöka alt integre-
ring av annan verksamhet till 
Mobila Närvårdsteamet. 

2020-01-22 2020-12-31 Målsättningen att jobba smar-
tare och effektivare, dock ej 
säkert att detta ökar antalet 
hembesök. 
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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.  

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Nationella patientnöjdhets enkä-
ten. 

2020-01-22 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" 

 

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

 

Andel öppenvårdsenheter med webtidbok för lämpliga typer av 
besök. 

 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Teledermatoskopi 2020-01-22 2020-12-31 Pilot projekt till en början för att 
sedan kunna införa på respek-
tive hälsocentral. 

NOVA 2020-01-22 2020-12-31 Infört på alla enheter som för-
bättrar arbetssättet för persona-
len. 
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Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Hemmonitorering av påsdialys 
patienter via nattmaskin. 

2020-01-22 2020-12-31 40% utgångsvärde. 

Hemmonitorering av patienter 
med behov av CPAP 

2020-01-22 2020-12-31 Införa digital lösning på åt-
minstone 50% av patienterna. 

Alla enheter skall ha infört web-
tidbok. 

2020-01-22 2020-12-31 Mål 80% 

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  

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

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

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" 4,4 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Bibehålla arbetsmiljöindex. 2020-01-22 2020-12-31 Dialog förs på områdeskommité 
utifrån specifika frågor som ev 
avviker och därmed riktade 
åtgärder utifrån det. 
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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 

Jobba strategiskt med läkeme-
delsuppföljningar tillsammans 
med EC och MLU. 

2020-01-22 2020-12-31 Sammhällsekonomi. 
Stöd av läkemedelsstrateg. 

Rekrytering 2020-01-22 2020-12-31 God kommunikation med stu-
denter, riktade rekryteringstill-
fällem m.m 
Dialog kring värdegrund. 

Personalplanering 2020-01-22 2020-12-31 Genom följsamhet till beman-
ningsnorm, introduktioner m.m 

Schemaplanering 2020-01-22 2020-12-31 Längre schemaperioder samt 
med tydligare direktiv om ledig-
hetsansökan m.m. 

Rekrytering 2020-01-22 2020-12-31 Enl tidigare. 

Utbildning av egna specialister 
genom ST utifrån kompetens-
planering. 

2020-01-22 2020-12-31  

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, 95 % 
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Mätetal Målvärde 

beslutat av fullmäktige. delegeras till regionala utvecklings-
nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. 
Samtliga har gemensamt värde, 95 % i målvärde. 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Genom Marknadsplatsen ökad 
medvetenhet om upphandlade 
produkter som leder till ökad 
avtalstrohet. 

2020-01-22 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 källsorteringsanvisningar 
via miljöombud. 

2020-01-22 2020-12-31  

Följa regionens anvisningar ang 
hur kemiska produkter skall 
hanteras och riskbedömmas. 

2020-01-22 2020-12-31 Samarbete med Intersolia gäl-
lande riskbedömning. 

Ekonomi och produktion 

Budgetram per område enligt nollbasbudgetering 

(Mkr) Utfall 2019 Budget 2020 

Intäktsbudget (30-39) 22 799 000 kr 22 790 000 kr 

Personalbudget (40-45) -212 470 147 kr -195 622 000 kr 

Omkostnadsbudget (46-89) -362 663 938 kr -323 369 000 kr 

Total Bruttobudget -575 134 085 kr -518 991 000 kr 

Total Nettobudget -552 335 385 kr -496 201 000 kr 

Planerade investeringar 

Planerade investeringar 

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

Belopp (Tkr) 

Medicinenheten Kontorsinredning i Reinvestering 250 
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Område/Avdelning/Enhet Benämning/objekt 
Ny- eller reinveste-
ring 

Belopp (Tkr) 

samband med om-
byggnation 

Medicinenheten Vårdrumsinredning i 
samband med om-
byggnation 

Reinvestering 250 

Medicinenheten Tre st behandlings-
stolar 

Reinvestering 150 
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