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Uppdrag och planeringsförutsättningar 

Området Ögon & Öron fullgör regionens specialistvårdsuppdrag för Jämtland och Härjedalen 

avseende; 

• Ögonsjukvård 

• Öronsjukvård 

• Syn- tal- och hörselrehabilitering 

Uppdraget innebär i mer detaljerad beskrivning följande ingående delar; 

Öron: 

Mottagningsverksamhet 

• Specialistvård inom öron, näsa och hals. 

• Telefonrådgivning 

• Kontaktsjuksköterska för SVF patienter inom ÖNH. 

• Konsultmottagningar inom audiologi, foniatri och plastikkirurgi 

Kandidatutbildning. Ge teoretiska och praktiska kunskaper inom ÖNH sjukvården enligt läro-

plan för läkarutbildningen.  Dessutom sker randning, AT och ST från andra specialiteter på 

ÖNH mott. 

Operationsverksamhet infattande allmän ÖNH kirurgi, otokirurgi, traumakirurgi. Högspeciali-

serad kirurgi inom tumörsjukdom och vissa hörselförbättrande operationer utförs i samarbete 

med olika universitetssjukhus. Under 2020 är otokirurgin utlokaliserad till Sollefteå sjukhus 

med anledning av interna kapacitetsproblem samt planerad ombyggnation av ÖNH mottag-

ning. 

Jourverksamhet med två jourlinjer bemannas av underläkare (primärjour) och överläkare 

(bakjour) dygnet runt. Kontorstid på mott och övrig tid på akutmott. 

Logopedmott tar emot: 

•  barn med försenad tal-/språkutveckling under 8 år utan tilläggsdiagnoser 

•  patienter med läpp-, käk- och gomspalt 

•  stamning, artikulationsbesvär, röstbesvär 

• rehabilitering av cancerpatienter med svälj-, tal- och röstbesvär och barn med  

chochlea-implantat. 

• EILO (andningsövningar vid andningssvårigheter). 

Här sker samarbete med BVC, förskola, skola och bibliotek (språkväskor). 

Ögon: 

Mottagningsverksamhet 

• Specialistvård inom ögonsjukvård. 

• Telefonrådgivning 

• SVF patienter inom malignt melanom flödet. 

• Undersökning prematura barn 

Kandidatutbildning. Ge teoretiska och praktiska kunskaper inom ögonsjukvården enligt läro-

plan för läkarutbildningen. Dessutom sker randning, AT och ST från andra specialiteter på 

ögonmott. 

Operationsverksamhet infattande katarakt-, glaukom-, tårvägs- och skelningskirurgi samt 

kirurgi runt ögats ytterområden. Högspecialiserad ögonkirurgi utförs i samarbete med univer-

sitetssjukhus. 

Regelbundet samarbete med syncentralen och barnhabiliteringen (konsultvht) sker ang olika 
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patientgrupper. 

Jourverksamhet med underläkare (primärjour) och överläkare (bakjour) dygnet runt. Place-

ring kontorstid på mott och övrig tid på akutmott. 

SHR: 

Syncentralen utför rehabiliterande och habiliterande insatser till personer som är gravt syn-

skadade enligt WHO definition. Syncentralen kartlägger behov av hjälpmedel i vardagen, stöt-

tar, tränar patienter i handhavande samt servar olika hjälpmedel. Därutöver sker tillpassning 

av linser vid diagnosticerad ögonsjukdom. Regelbundet samarbete sker med ögonmott gäl-

lande olika patientkategorier 

Hörcentralen utför rehabiliterande och habiliterande insatser till personer med hörselnedsätt-

ning. Hörcentralen kartlägger behov av hörselteknik och -hjälpmedel i vardagen, stöttar, trä-

nar patienter i handhavande samt servar olika hörselhjälpmedel. Därutöver sker samarbete 

med ÖNH-mott och logopedmott vad gäller hörsel- och balansdiagnostik. 

Syn- och hörcentralen har ett gemensamt ansvar för rehabilitering/habilitering av patienter 

med kombinerad grav hörsel- och synnedsättning. 

Pedagogiska hörselvården utför fördjupad rehabilitering för patienter med hörselnedsättning, 

tinnitus och ljudöverkänslighet. Detta innefattar utredning, samtalsstöd, information i grupp, 

förskrivning av hörseltekniska hjälpmedel för barn i förskola, skola samt kontakter med för-

skola, skola, arbetsplatser och myndigheter. 

Tolkcentralen utför tolktjänst för vardagstolkning till barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva 

och gravt hörselskadade. Begreppet vardagstolkning innebär tolkning i alla förekommande 

situationer som kan uppstå i det vardagliga livet. 

Mål 

Verksamhetsplanen innehåller mätetal och aktiviteter utifrån respektive nämnds fastställda 

resultatmål. 

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 

Ökat antal digitala möten 2020-02-01 2020-12-31 Ökat antal digitala möten i syfte 
att minska antalet resor och 
därmed miljöpåverkan. 
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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 

Införa läkemedelsvy 2020-04-20 2020-12-31 Införa läkemedelsvy, Ögon och 
ÖNH 

Nyttja nya beredningsapoteket 2020-05-18 2020-12-31 Nyttja nya beredningsapoteket 
för effektivare läkemedelsdoser 
Ögon 

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. 

 

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  

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Ställer frågan om våldsutsatt-
het. 

2020-01-15 2020-12-31 Vid misstänkta fall ska frågan 
om våldsutsatthet ställas. 

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-  
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Mätetal Målvärde 

cent 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Händelsanalyser och följa hand-
lingsplan 

2020-02-01 2020-12-31 Följa handlingsplan patientsä-
kerhet och genomföra hän-
delsanalyser 

Utveckla samarbetet mellan 
ögonmottagningens och syncen-
tralens kurator, förbättrade rutiner. 

2020-01-20 2020-12-31 Utveckla samarbetet mellan 
ögonmottagningens och syn-
centralens kurator, förbättrade 
rutiner. 

Regelbundna verksamhetsupp-
följningar 

2020-01-15 2020-12-31 Regelbundna verksamhetsupp-
följningar ska genomföras på 
respektive enhet, var 14:e dag. 

Anpassa verksamhet till nationell 
metodutveckling/kunskapsstyrning 

2020-01-20 2020-12-31 Delta i zamsyns arbete, region-
ala och nationella kompetens-
möten. 

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  

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Helgsatsningar 2020-01-25 2020-12-31 Helgsatsningar gällande mot-
tagning och operationer 

Genomföra otokirurgiska oper-
ationer i Sollefteå 

2020-01-15 2020-12-31 Genomföra otokirurgiska oper-
ationer i Sollefteå 

Färdigställa uppdaterad pro-
duktions- och kapacitetsmodell 

2020-01-15 2020-12-31 Färdigställa uppdaterad pro-
duktions- och kapacitetsmodell 
med aktuell produktionsdata för 
respektive enhet. 

Förändrade arbetssätt och rätt 
använd kompetens, RAK 

2020-01-15 2020-12-31 Förändrade arbetssätt och rätt 
använd kompetens, RAK på alla 
enheter. Tex sjuksköterskemot-
tagning ÖNH, första felsökning 
hörapparat sekreterare hörcen-
tral. 

Nyttja Campus för polikliniska 
operationer 

2020-01-15 2020-12-31 Nyttja Campus för polikliniska 
operationer 

Öka operationskapacitet ögon-
mottagningen 

2020-09-01 2020-12-31 Utrusta Ögon op.sal 2 för kata-
rakt- och glaukomkirurgi. Skapa 
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Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

rum för makulainjektioner som 
inte interfererar med övrig 
op.verksamhet ögon. 

Fullfölja projekt plan 5/6 2020-01-15 2020-12-31 Fullfölja projekt plan 5/6, om-
byggnation av ÖNH och Hör-
central. 
Anpassning till lag barnkonvent-
ion 2020. 

Utveckla e-besök i tillgängliga 
delar 

2020-02-01 2020-12-31 Utveckla e-besök i tillgängliga 
delar 

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.  

Ökad patientnöjdhet 

Beskrivning 

På de enheter som har mätning 

Mätetal Målvärde 

Nöjda/delaktiga patienter  

Ökat antal dokumenterade egenvårdsbedömningar  

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Bedriva informationsverksamhet 
till patientföreningar 

2020-01-20 2020-12-31 Patientföreningar och brukar-
rådskompetenser ska tas till-
vara. 
Personal deltar i informations-
verksamhet på lokalföreningar 
samt inbjuder till information på 
sjukhuset. 

Frågeformulär och enkäter 2020-04-01 2020-12-31 Centrala patientenkäter och 
egna frågeformulär läggs ut i 
väntrum 
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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 

Utveckla mobila team 2020-01-20 2020-12-31 Utveckla mobila team (SHR och 
Ögon) och samarbete med 
primärvård genom utveckling av 
distansoberoende teknik. Skapa 
tekniska förutsättning för test av 
återbesök Ögon på HC. 
Inkluderar nära vård och diabe-
tesscreening 

Införa webtidbok 2020-01-27 2020-12-31 Införa webtidbok med början 
hos logopederna, hörselvården 
och ögon 

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  
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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"  

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Arbeta med medarbetarskap 
och värdegrund 

2020-01-15 2020-12-31 Projekt Lorensberg, med hand-
lingsplaner för respektive enhet 
och områdesledning. 

Utveckla APT och yrkesträffar 2020-01-15 2020-12-31 Lägga ut årsplan och utveckla 
dagordning till 2 timmar i måna-
den och 10 gånger/år 

Nyttja tvärprofessionella yrkes-
grupper 

2020-01-15 2020-12-31 Nyttja tvärprofessionella yrkes-
grupper i utvecklingsprojekt 

Delta i chefsprogram och facili-
teringsutbildning 

2020-01-15 2020-12-31 Områdets enhetschefer ska 
erbjudas chefsutvecklingspro-
gram samt faciliteringsutbild-
ning. Deltagande i regionala 
och nationella chefsmöten. 

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 

Utbilda läkare i läkemedelsal-
ternativ 

2020-09-01 2020-12-31 Utbilda läkare i läkemedelsal-
ternativ, av läkemedelsstrateg 
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Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Se över material- och läkeme-
delsanvändning/inköp 

2020-02-01 2020-12-31 Se över material- och läkeme-
delsanvändning/inköp på resp. 
enhet för att om möjligt minska 
kostnad för sjukvårdsmaterial 
och läkemedel 

Rekrytera specialistläkare till 
fasta tjänster 

2020-01-15 2020-12-31 Rekrytera specialistläkare till 
fasta tjänster i syfte att minska 
stafettberoende 

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 % 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Ökad avtalstrohet 2020-02-01 2020-12-31 Ökad avtalstrohet genom upp-
handlingsavtal. Ge uppdrag till 
upphandlingsenheten. 

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 

Tydlig utbildning i miljö och 
avfallshantering vid introduktion 
av nyanställd personal 

2020-01-15 2020-12-31 Tydlig utbildning i miljö och 
avfallshantering vid introduktion 
av nyanställd personal genom-
förs av miljöansvarig på respek-



  

Sida 11 av 12 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

tive enhet. 

Uppdatering av Ichemistry med 
aktuell kemikaliestatus 

2020-01-15 2020-12-31 Uppdatering av Ichemistry med 
aktuell kemikaliestatus per 
enhet. Miljöhandläggare uppda-
terar och enhetschef signerar 
Ichemistry för lagrade och för-
brukade kemikalier på enheten. 
Produktblad samt lager redovi-
sas. 

Ekonomi och produktion 

Budgetram per område enligt nollbasbudgetering 

(Mkr) Utfall 2019 Budget 2020 

Intäktsbudget (30-39) 8 944 8 717 

Personalbudget (40-45) -72 554 -65 154 

Omkostnadsbudget (46-89) -74 661 -69 059 

Total Bruttobudget -147 215 -134 214 

Total Nettobudget -138 271 -125 497 

Produktions och produktivitetsmått 

Mott/VHT Antal besök/åtgärder 

Öronmottagningen  

13300 besök ÖNH mott 9975 

149 otokirurgiska ingrepp 112 

709 allmänn önh-operation 532 

622 polikliniska op 466 

2100 logopedbesök 1575 

  

Ögonmottagningen ej reducering till 75% 

läkarbesök 13500  

ortoptistbesök 3170  

sskbesök 10000  

ögonoperationer 1500  

makulainjektioner 3075  

  

Syn- och hörserehabiliteringen  

18200 besök Hörcentralen 13650 

725 besök Pedagogiska hörselvården 545 

2550 besök Syncentralen 1912 

500 besök Tolkcentralen 490 (98%) 

Beräknad produktionsnivå i antal besök/åtgärder ligger på 75% av det totala behovet enligt 

antagna mål, punkt 5.4.1. Återbesök Ögon måste ligga på närmare 100% för att undvika vård-

skador. 
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Planerade investeringar 

Planerade investeringar 

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

Belopp (Tkr) 

Ögon Spaltlampa reinvestering 500 

ÖNH Navigator nyinvestering 800 

ÖNH Fiberskop reinvestering 130 

    

Kommentar 

Området avser att begära omfördelning av medel för inköp av videolaryngoskop som en pati-

entsäkerhetsåtgärd på ÖNH operationsavdelning. 

Kvar från beviljade medel 2019 är 1 Mkr för utrustningar ÖNH i samband med ombyggnad 

ÖNH plan 5-6. 
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