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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. 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Inom Nära vård strategin öka 
möjligheterna för patien-
ter/medborgare att använda 
digitala tjänster, vid samtliga 
enheter. Genom att t ex upp-
märksamma tjänsterna under 
fokusveckor. 

2020-01-01 2020-12-31 Inom ramen för "Psykisk hälsa" 
och inom nära vård pågår ett 
flertal aktiviteter bl a digitali-
sering. T ex hemmonitorering 
och KBT på nätet. 
Förslag på fokusveckor tas fram 
av verksamheterna, t ex en 
vecka på våren och en vecka 
på hösten. 

Inom ramen för strategin Psy-
kisk hälsa öka möjligheterna för 
patienter/medborgare att an-
sluta sig och använda digitala 
tjänster t ex KBT på nätet. 

2020-01-01 2020-12-31  

Inom ramen för strategi Nära 
vård fortsätta utvecklingen av 
digitala arbetssätt inom 
1177/Sjukvårdsrådgivningen 

2020-01-01 2020-12-31 Antal patienter som väljer chatt 
funktion? eller vad ska följas, 

Säkerställa och kvalitetssäkra 
att uppkopplingar och utrustning 
fungerar, delvis inom strategin 
för nära vård. 

2020-01-01 2020-12-31 T ex virtuella rum, digital teknik, 
distansinskrivning 

Öka medvetenheten om mil-
jöfrågor genom att t ex visa och 
diskutera miljöfilmer vid arbets-
platsträffar 

2020-01-01 2020-12-31  

Alla nyanställda ska ges möjlig-
het att se regionens miljöfilm 
inom 3 månader efter anställ-
ning 

2020-01-01 2020-12-31  
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Ett friskare liv 

Självskattad hälsa ska öka bland flickor/unga kvinnor 

Den uppfattning 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. I Jämtlands län erbjuds barn och 

unga i förskoleklassen, årskurs 4 och 7 samt årskurs 1 i gymnasiet ett hälsosamtal. Hälsosamta-

let är en intervention och ett unikt tillfälle att få kunskap om hur eleverna mår och ser på sitt 

liv samt en möjlighet att få information om barns hälsa på gruppnivå. Handlingsplan för 

kommunerna i länet och Region Jämtland Härjedalen om psykisk hälsa 2016 – 2020 ska vara 

ett vägledande dokument för de aktiviteter som genomförs. Exempel på aktiviteter som ska 

genomföras kopplat till handlingsplanen handlar om utbildning i MHFA (mental health first 

aid), YAM (youth awerness of mental health) samt PAX i sko-lan (PAX i skolan bygger på en 

internationellt beforskad modell framtagen för att skapa studiero och trygghet i klassrummet) 

Andra exempel på aktiviteter är att genomföra insatser för att förbättra till-gängligheten för de 

verksamheter som har ett särskilt fokus på barn och ungdomar. På övergripande nivå krävs det 

av länets aktörer vidmakthåller och utvecklar våra tvärsektoriella arenor för bättre samordning 

och att resurserna kan användas mer effektivt. 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Folkhälsoenheten hjälper verk-
samheterna med analysen 

2020-01-01 2020-12-31 Hälsosamtal i skolan 

Minska förekomsten av övervikt och fetma hos barn och ungdomar 

Målet handlar om att under 2020 samordna arbetet med att ta fram en handlingsplan för 

Jämtland Härjedalen tillsammans med kommunerna. Statistik om barn och ungdomars BMI 

kan årligen tas fram från 4-årskontrollen som BVC utför samt statistik via Hälsosamtal i skolan 

för förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7. 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Verksamheterna arbetar aktivt 
med riktade insatser där behov 
finns för att minska BMI. 

2020-01-01 2020-12-31 Denna redovisning av statistik 
kan Folkhälsoenheten göra. 
Aktiviteter måste komma från 
varje område/enhet.' 
Mätes via BMI från "Hälsosam-
tal i skolan" årskurs 7 och 1 på 
gymnasiet, i förhållande till 
tidigare år". 

Barnhälsovården behöver iden-
tifiera och arbeta med åtgärder 
för de barn som har övervikt 
eller risk för övervikt. 

2020-01-01 2020-12-31 Mätes via ISO-BMI vid 4 -
 årskontrollen på BHV, utfall i 
förhållande till föregående år. 

Fler patienter ska få hjälp att minska sina ohälsosamma levnadsvanor 

Det här målet handlar om att vårdpersonal ska arbeta enligt Socialstyrelsens ”Riktlinjer för 

prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor”. Fler patienter ska få hjälp med att 

minska sina ohälsosamma levnadsvanor. Syftet med det är att minska antalet följdsjukdomar 

som hjärt-och kärl-sjukdomar, cancer och diabetes. Statistik tas ut årligen via levnadsvane-

mall/Cosmic samt vart 4:e jämföra med HLV, Hälsa på lika villkor. Statistik tas ut för kvinnor 

och män, olika åldrar, yngre än 16 år, 16-24, 25-44, 45-64, äldre än 65 år. 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Inom ramen för strategin "Vid 
psykisk ohälsa förebygga och 

2019-12-31 2020-12-31 Utarbeta nya arbetssätt för 
personer med lindrig/måttlig 
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Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

behandla ohälsosamma lev-
nadsvanor" 

psykisk ohälsa, gruppbehand-
ling fysisk aktivitet 

Fokusera på att genomföra 
åtgärder för att öka medveten-
heten av ohälsosamma lev-
nadsvanor hos medborgarna. 

2019-12-31 2020-12-31  

Verksamheterna behöver lö-
pande kvalitetssäkra 
att  levnadsvanemallen används 
för att upptäcka ohälsosamma 
levnadsvanor hos befolkningen. 

2020-01-01 2020-12-31 Verksamheterna behöver do-
kumentera i levnadsvane mal-
len och med fokus på mallen för 
alkohol. 

Erbjuda/genomföra lämpliga 
aktiviteter i verksamheten för att 
minska identifierade ohälso-
samma levnadsvanor hos med-
borgare, 

2020-01-01 2020-12-31 Planera och utföra sjukdoms-
förebyggande och/eller sekun-
därpreventiva åtgärder. Följs 
upp genom att följa upp åtgär-
der i levnadsvanemallen. 

Ökat antal som efter åtgärd har 
fått bättre levnadsvanor inom 
tobak, alkohol, goda matvanor 
och fysisk aktivitet. 

2020-01-01 2020-12-31 Följs upp jämfört med föregå-
ende år. 

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. 

Mätetal Målvärde 

Minskad antibiotikaanvändning - minskad användning jämfört 
med föregående år.  Nationellt mål <250 recept per 1000 invå-
nare. 

250 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

De enheter som avviker från 
målvärdet, ska genomföra ge-
nomgångar med representant 
från STRAMA och lämna hand-
lingsplan för att nå målvärdet 
angående antibiotika förskriv-
ning. 

2020-01-01 2020-12-31 Genomgångar med STRAMA 
för de hälsocentraler som inte 
når målet. Enhetschefer vid de 
hälsocentraler som inte når 
målet uppmärksammar och 
följer förändringar, vid APT, 
läkarmöten etc. 

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 % 
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Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Näva Strömsund säkerställer att 
enheten har rutiner för att samt-
liga utskrivna patienter har en 
uppdaterad läkemedelslista. 

2020-01-01 2020-12-31 Läkemedelslistan ska visa ak-
tuella ordinationer. 

De enheter som inte är "gröna" 
gällande förskrivning av läke-
medel upprättar handlingsplan 
med representant från läkeme-
delskommiten 

2020-01-01 2020-12-31 Se utfall i diveport -
 sammanställda mått-
automatisk sammanställning.  
Utfallet följs kontinuerligt för de 
enheter som inte är gröna. 

Minska användning av olämp-
liga läkemedel till äldre (+80) 
jämfört med tidigare år 

2020-01-01 2020-12-31 Målet omfattar att minska an-
vändningen av olämpliga läke-
medel till äldre och att säker-
ställa att alla patienter har till-
gång till en komplett läkeme-
delslista. 

Genomföra läkemedels genom-
gångar på särskilda boenden 

2020-01-01 2020-12-31 Gäller medborgare över 80 år, 
prioritering på särskilda boen-
den men även gärna hemsjuk-
vårdspatienter. 

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 100 % 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Verksamheterna ska genomföra 
aktiviteter för att medarbetarna 
ska få ökad kännedom kring 
förfarandet av orosanmälningar 
och våld i nära relation. Samt 
dokumentera journalmall för 
våldsutsatthet. 

2020-01-01 2020-12-31 Mätvärde fler genomgångar än 
2019.  
Filmer finns som rekommende-
ras att visa på APT. 

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. 
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Mätetal Målvärde 

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

100 % 

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

17 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Verksamheterna säkerställer att 
SIP = samordnade genomförda 
särskilda vårdplaneringar ge-
nomförs där behov finns. 

2020-01-01 2020-12-31 Hälsocentralerna erbjuder sys-
tematiskt  SIP genomgångar. 
Undersöka om behov finns för 
Link Z utbildningar för kommu-
nens distriktsköterskor. 

Alla hälsocentraler ska delta i 
utbildning av SIP under året. 

2020-01-01 2020-12-31  

Verksamheterna följer återin-
skrivningar och genomför rele-
vanta aktiviteter för att undvika 
återinskrivningar inom strategin 
Nära vård 

2020-01-01 2020-12-31 Följa antalet återinskrivningar 
och där det är aktuellt genom-
föra insatser för att undvika 
återinläggning. 
Samt arbete för att öka antalet 
hembesök som görs på begä-
ran av kommunens distriktsskö-
terskor. 

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 hälsocentraler som kan erbjuda psykologkontakt inom 
rimlig tid. Ju högre desto bättre. 

100 % 

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

4 % 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Samtliga enheter som har psy-
kolog, säkerställer att kontakt 
ges inom rimlig tid 

2020-01-01 2020-12-31 Följs i den utökade tillgänglig-
heten om medicinsk bedömning 
inom tre dagar. Kan göras via t 
ex iKBT. 

Följa vårdsskador vid närvårds-
platser i Strömsund 

2020-01-01 2020-12-31  

Samtliga enheter ska använda 
de verktyg som finns i regionen 
i syfte att medvetandegöra 
patientsäkerhetsrisker samt 
uppmärksamma förbättringsbe-
hov kring dessa. 

2020-01-01 2020-12-31 Varje enhet hanterar, analyse-
rar och bryter ner det egna 
resultatet avseende t ex lex 
marior, gröna korset och utifrån 
det genomför förbättrings ar-
bete. Samt att fortsätta arbeta 
aktivt med "lär av lex maria" 
inom området. 

Inom ramen för Nära vård ge-
nomföra aktiviteter för att utökat 
antal medborgare med patient-
kontrakt och personcentrerad 
vård. 

2020-01-01 2020-12-31 Inom ramen för Nära vård stra-
tegin, arbete med personcentre-
rad vård en dokumenterad 
överenskommelse med patien-
tens berättelse som alla parter, 
patient, behandlare och andra 
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Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

vårdaktörer kan ta del av. 

Inom ramen för Nära vård föra 
vården närmare patienterna 
med bl a ökat egenvårdsstöd, 
digitala lösningar och hembesök 

2020-01-01 2020-12-31  

Inom ramen för Förlossnings-
vård och kvinnors hälsa genom-
föra cervixcancerscreening 

2020-01-01 2020-12-31  

Inom ramen för välfärdsmiljar-
den bibehålla kompetens inom 
migrationshälsa 

2020-01-01 2020-12-31  

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. (Mål-
värde=ja/nej) OBS! Mäts endast på övergripande nivå. 

 

Andel besök som genomförs via E-visit 10 % 

Antal hembesök, jmf 2018  

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Implementera arbetssätt för att 
öka tillgängligheten för medi-
cinsk bedömning inom tre dagar 
för samtlig legitimerad personal 

2020-01-01 2020-12-31 Utbildning i KVÅ kodning,  
Följs på yrkeskategori 

Verksamheten genomför aktivi-
teter för att säkerställa att med-
borgarna kan komma i kontakt 
med vården på samma dag, på 
olika sätt ex 1177.se, telefon, 
lättakut och 1177 

2020-01-01 2020-12-31 Utökad tillgänglighet, kontakt 
med vården under samma dag 

Inom ramen för strategin Nära 
vård fortsätta arbete med att 
skapa enkla kontaktvägar på 
patientens villkor 

2020-01-01 2020-12-31 Ex. e-visit, e-tjänster, digitala 
plattformar, 

Verksamheterna ska genomföra 
aktiviteter för att antalet e-visit 
besök ökar 

2020-01-01 2020-12-31 E-visit avser besök som bokas i 
cosmic och kopplas upp direkt i 
tidboken. 

Inom ramen för "Nära Vård" föra 
vården närmare patienten och 
genomföra fler hembesök, både 
fysiska och digitala. 

2020-01-01 2020-12-31 Inom bl a nära vård, arbeta med 
ytterligare antal hembesök 

Inom ramen för "Ökad tillgäng- 2019-12-31 2020-12-31  
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Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

lighet i barnhälsovården" öka 
antal hembesök i socioekono-
miskt utsatta områden 

Fortsätta påbörjat arbete inom 
ramen för strategin för Ökad 
tillgänglighet ungdomsmottag-
ningen undersöka möjlighet att 
utöka inom övriga kommuner 

2020-01-01 2020-12-31  

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. 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Aktivt samarbete med samtliga 
berörda övriga aktörer inom 
strategin Nära vård för att 
främja ökad patientnöjdhet. 

2020-01-01 2020-12-31 Samverkan med övriga aktörer 

Aktivt följa övriga mätningar av 
patientnöjdhet 

2020-01-01 2020-12-31  

Skapa överenskommelser med 
patienter, patienters närstående 

2020-01-01 2020-12-31 ex. Patientkontrakt, Fast vård-
kontakt, SIP, Min vårdplan 

Använda resultat i nationella 
patientenkäten till förbättrings-
arbeten 

2020-01-01 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  
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Mätetal Målvärde 

typ/arbetssätt av "modern sjukvård" (Målvärdet följs endast 
upp på övergripande nivå) 

Antal patienter med digitalt egenvårdsstöd. Minst 4000 patien-
ter ska vara anslutna till digitalt egenvårdsstöd. (Målvärdet följs 
endast upp på övergripande nivå) 

 

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

 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Inom strategin för Nära vård 
bedriva utvecklingsarbete med 
bl a  fler hembesök, PCI-
inskrivning på distans. 

2020-01-01 2020-12-31 Beskriva vad som händer inom 
nära vård 

Fortsätta arbetet med imple-
mentering och utbildning kring 
teledermatoskopi, inom ramen 
för kortare väntetider inom can-
cervården 

2020-01-01 2020-12-31  

Inom strategin nära vård, im-
plementera arbetssättet med 
hemmonitorering i övriga länet 

2020-01-01 2020-12-31 Vad händer inom hem monito-
reringen 
Mäte tal, antal vågar, blodtryck 
hos patienter etc 

Fortsatt implementering och 
användande av web tidbok på 
samtliga enheter, arbetet görs 
delvis inom ramen för nära 
vård. 

2020-01-01 2020-12-31  

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 % 

Varje arbetsplats prioriterar och genomför minst en aktivitet 
som främjar god arbetsmiljö. 

 

Arbeta vidare med tydliggörande av ansvar och roller och 
funktionskort (RAK). 

 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

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

De enheter som över målet för 2020-01-01 2020-12-31  
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Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

sjukfrånvaron genomför aktivis-
ter för att minska korttidssjuk-
frånvaron 

Inom ramen för psykisk ohälsa 
fortsätta arbete vid samtliga 
enheter med psykisk ohälsa 

2020-01-01 2020-12-31  

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"  

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Samtliga enheter följer sitt re-
sultat på arbetsmiljöenkät och 
genomför lämpliga åtgärder 
utifrån resultat 

2020-01-01 2020-12-31 Inom arbetsmiljö 

Kontinuerligt och årligen erbjuda medarbetare utbildning i forskningsmetodik 

Beskrivning 

När primärvården är universitetets sjukvårdsenhet behöver det fyllas på med medarbetare som 

forskar etc. 

Mätetal Målvärde 

Hur många medarbetare genomgår utbildning i forskningsme-
todik 

 

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 % 
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Mätetal Målvärde 

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

 

Minska andel inhyrda läkare av totala personalkostnaden för 
läkare. 

 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Verksamheterna arbetar aktivt 
med förskrivning och uttag av 
inkontinens hjälpmedel, där 
riktlinjer följs och förskrivningar 
prioriteras. 

2020-01-01 2020-12-31  

Samtliga verksamheter genom-
för läkemedels genomgångar 
med representant från läkeme-
delskommitten för att minska 
kostnaderna för läkemedel. 

2020-01-01 2020-12-31 Kostnaderna behöver minska 
jämfört med tidigare år. Lokala 
förskrivarmönster analyseras, 
samt återförs vid t ex 
APT,läkarmöten. 

Samtliga ev avrop av inhyrda 
sjuksköterskor prioriteras -
 grundregel att området inte gör 
avrop 

2020-01-01 2020-12-31  

Samtliga avrop av hyrveckor 
prioriteras och vägs mot verk-
samhetens egen kapacitet 

2020-01-01 2020-12-31 Minska kostnader för inhyrda 
läkare, öka andelen egna an-
ställda 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 

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 

Vid varje beslut om inköp ska 
verksamheten prioritera upp-
handlade varor. Mål att öka 
andel upphandlade varor. 

2019-12-31 2020-12-31 Följa andelen upphandlade 
avrop och stötta de enheter 
som avviker. 
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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. 

 

 

Aktiviteter  Start- och slutdatum Beskrivning 

Verksamheterna ska följa reg-
ionens riktlinjer för källsortering 
och hantering av avfall 

2020-01-01 2020-12-31  

Verksamheterna ska följa reg-
ionens riktlinjer för kemiska 
produkter, avseende riksbe-
dömning etc 

2020-01-01 2020-12-31  

Ekonomi och produktion 

Budgetram per område enligt nollbasbudgetering 

(Mkr) Utfall 2019 Budget 2020 

Intäktsbudget (30-39)   

Personalbudget (40-45)   

Omkostnadsbudget (46-89)   

Total Bruttobudget   

Total Nettobudget   

Planerade investeringar 

Planerade investeringar 

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

Belopp (Tkr) 
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