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Uppföljning av fördelning av medel för stöd till bättre
resursutnyttjande i hälso- och sjukvården (professionsmiljarden)
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en överenskommelse med
staten om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården. Den
övergripande målsättningen med överenskommelsen är att stärka
förutsättningarna för en god, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård genom att
förbättra förutsättningarna för hälso- och sjukvårdens medarbetare att öka tid för
patientnära arbete och stärka Regionens planering av kompetensbehov.
Definierad utvecklingsområden (syfte) är


IT-stöd och processer för förenklad administration och bättre tillgång till
information för vårdens medarbetare



Smartare användning av medarbetarnas kompetens



Stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning

25 miljoner kronor är beviljade till Region Jämtland Härjedalen för år 2016.
Regionstyrelsen godkände 2016-05-24—25, § 131 förslaget till fördelning av
tilldelade medel 2016 och beslutade att regiondirektören får delegera till hälsooch sjukvårdsdirektören att fatta detaljbesluten och omdisponera mellan
kostnadsposterna. En uppföljningsrapport om medlens användning ska lämnas till
styrelsen under hösten 2016.
Process
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Verksamheterna fick lämna in förslag på aktiviteter som passar mot syftet. Det
kom in ca 100 förslag. Prioritering av aktiviteterna skedde genom en workshop
med aktuella chefer. Därefter fick experter inom aktivitetsområdet lämna
synpunkter. Det togs också hänsyn till att bevilja medel brett i verksamheten.
Cirka hälften av aktiviteterna är beviljade och uppdrag har gått ut.
Ansökan och uppföljning sker enlig särskild instruktion.
Exempel på aktiviteter är: Mobilt närvårdsteam, resursperson till utveckling av
sjuksköterskans första år, NOVA – digitalt ”arbetsplattform” kopplat till COSMIC.
Kundtjänst. Projektledare för nya arbetssätt kopplat till nya
betalningsansvarslagen. Utrustning till virtuella jourrum.

Nuläge
Verksamheterna arbetar intensivt med uppdragen. Viss omfördelning av pengar
har skett då några aktiviteter har blivit billigare och några dyrare än beräknat.
Eftersom beviljade medel måste förbrukas i år, pågår nu en noggrann ekonomisk
uppföljning bland annat genom månadsrapporten i oktober. Vid eventuellt läge av
”överblivna” pengar finns en plan för omfördelning till andra aktiviteter som
uppfyller syftet.
Region Jämtland Härjedalen är inbjuden av Socialstyrelsen att delta i en fallstudie
som handlar om hantering av professionsmiljarden. Studien kommer att äga rum
13-14 december.

Regiondirektörens förslag
Uppföljning av fördelning av medel för stöd till bättre resursutnyttjande i hälsooch sjukvården (professionsmiljarden) enligt ovan noteras till protokollet.
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