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Bilaga 2: Uppföljning av övergripande
handlingsplaner per augusti 2017
Övergripande handlingsplanen upprättas för sakområden som särskilt behöver
fokuseras på och där gemensamt, planerat och systematiskt arbete krävs för att driva
arbetet med sakområdet framåt. I dem finns en vägledning om vilka aktiviteter som
varje verksamhet ska bidra med för att nå övergripande mål.
En uppföljning per augusti har genomförts av de övergripande handlingsplaner eller
motsvarande som ingår i regiondirektörens direktiv för verksamhetsplaner 2017.
Sammantaget visar uppföljningen att för de flesta handlingsplaner pågår arbete enligt
plan men en hel del arbete återstår för att fler mål ska kunna vara uppfyllda till årets
slut. Arbetet med mål och aktiviteter i de nyaste handlingsplanerna om Sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter och Plan för mottagande av asylsökande och
nyanlända flyktingar har kommit igång på ett bra sätt. För handlingsplan miljö och
handlingsplan tillgänglighet är det flera mål som inte ser ut att inte kunna uppfyllas till
årets slut.
Uppföljningen har utgått från följande värden:

Arbetet går bra
Alla eller de flesta av målen
ser ut att kunna vara
uppfyllda till årets slut.

 Arbetet går delvis bra

Målen ser delvis ut att kunna vara Inga eller väldigt få mål ser ut att
uppfyllda till årets slut.
kunna vara uppfyllda till årets slut.

Ärende

1. Övergripande
handlingsplan för
Barnkonventionen och de
nationella minoriteterna
2016-2018

2. Övergripande
handlingsplan för
Tillgänglighet 2017

Arbetet går dåligt

Beslut/Dnr
RD 2015-11-02
Dnr:
RS/1447/2015

RD 2016-05-27
Dnr:
RS/705/2016

Anmärkning


Kommentar: Arbetet går framåt, men mycket
återstår. Barnkonventionsarbetet har stått relativt
stilla under första halvåret 2017, samtidigt som
nya arbetssätt har utarbetats. De nya arbetssätten
sjösätts under hösten 2017. Sydsamisk skyltning
på hälsocentralerna, samt erhållna projektmedel
tillsammans med Region Norrbotten och
Västerbottens läns landsting för att etablera ett
kunskapsnätverk för samisk hälsa.


Kommentar: Region Jämtland Härjedalen som
helhet klarar inte tillgänglighetsmålen för
Vårdgarantin. Se redovisning av de olika
dimensionerna i delårsbokslutet. Åtgärder för att

2017-09-25
Dnr: RS/780/2017

Ärende

Beslut/Dnr

Anmärkning
förbättra tillgängligheten pågår i enlighet med
aktiviteterna i handlingsplanen.
Produktions och kapacitetsplaneringen har
intensifierats under året. Stort fokus på dessa
frågor och mycket av utvecklingsenhetens arbete
har varit inriktat på stöd i dessa processer. Inom
ramen för handlingsplanen pågår bland annat
framtagning av produktionsdata på mer
aggregerad nivå för att vi bättre ska kunna följa
hur tillgängligheten förändras på en mer
övergripande nivå och i realtid. Problem med IT
och begränsade resurser vad gäller statistisk
analytisk förmåga har identifierats.

3. Övergripande
handlingsplan Läkemedel
2017

RD 2016-11-16



Dnr:
RS/1957/2016

Kommentar: Flera av aktiviteterna är påbörjade
och flertalet ser ut att kunna vara uppfyllda till
årets slut, såsom minskad antibiotika-förskrivning
och plan för framtida läkemedelsförsörjning.
Däremot finns det vissa aktiviteter som inte har
kunnat utföras på grund av att införande av ny
läkemedelsmodul i journalsystemet tagit mer
resurser än förväntat. Kostnadsutvecklingen för
läkemedel på recept är högre än genomsnittet för
Riket. Det är en trend som blir svår att bryta innan
årsskiftet. Det beror bland annat på det nationella
samarbete med ordnat införande av nya läkemedel
där ett fåtal patienter med mycket dyra läkemedel
slår hårdare i en liten region jämfört med i en stor
region samt förändrat förskrivningsmönster.

4. Övergripande
handlingsplan
Suicidpreventivt arbete
2016-2018

RD 2015-10-1:
Dnr:
RS/1635/2015

HSdir 2016-115. Övergripande
28
handlingsplan
Patientsäkerhet 2017-2019

6. Övergripande
handlingsplan Lean 2014


Kommentar: Suicidpreventiv samordnare anställd
(50 % tjänst). Arbetet med att ta fram en
gemensam handlingsplan för regionen och
kommunerna samt andra berörda myndigheter är
påbörjad. Arbetsgrupp under bildning. Beräknas
vara färdigställd hösten 2018.



Centuri 33786

Kommentar: Planens övergripande mål är att
andel vårdskador ska minska. Mätmetod är
markörbaserad journalgranskning. Resultaten
pekar på att vi går mot en minskning.

LD 2013-11-13

Ej längre aktuell. Pågår arbete med en uppföljare.

Dnr:
LS/1637/2013

2017-09-25
Dnr: RS/780/2017

Ärende

7. Övergripande
handlingsplan Miljö 2017

8. Övergripande
handlingsplan för
informationssäkerhet
2016-2017

Beslut/Dnr
RD 2016-11-11

Anmärkning



Dnr:
RS/2026/2016

Kommentar: Fyra av åtta mål blir svåra att nå,
särskilt minskad klimatpåverkan från resor och
ingen ökad avfallsmängd. Se vidare beskrivning i
delårsbokslutet i avsnittet Miljö.

RD 2016-11-25



Dnr:
RS/1444/2015

Kommentar: Alla mål och aktiviteter kommer inte
att uppnås/genomföras under 2017. Reservrutiner
Cosmic är genomfört. Dock endast akutområdet
som gjort kontinuitetsplan för alla sina kritiska IT
system. Fastställande av maximala tolerabla
avbrottstider är inte genomfört av
systemansvariga och områdeschefer. Planering för
återstart och återställande av verksamhetskritiska
system påbörjas under hösten. Registerinventering
av personuppgifter är genomförd, osäkert om den
är komplett. IT stöd införskaffat för att upprätta
förteckning, arbete pågår.
Workshop genomfört avseende roller och ansvar
för Cosmic och ehälsa. Resultat bearbetas nu.
Inom behörighetsstyrning finns regelverk
framtaget. Arbetet med att minska manuell
hantering samt att förbättra möjligheter för chefer
att kontrollera behörigheter kommer inte att
hinnas med 2017. Inom området molntjänster
beräknas mål, aktiviteter uppnås för 2017.
Framtagande av informationssäkerhets-utbildning
för medarbetare beräknas inte hinnas klart 2017,
men kan för-hoppningsvis finnas tillgängligt i
början av 2018.

9. Övergripande
handlingsplan Attraktiv
arbetsgivare 2017-2019

RD 2016-12-05



Dnr:
RS/1585/2016

Det pågår en mängd aktiviteter inom handlingsplan fö
attraktiv arbetsgivare 2017-2019, exempelvis:
Medarbetare - Introduktion för nyanställda är
genomförd i februari och planering för oktobers
introduktion pågår, framtagande av webbutbildning i
jämställdhet pågår.
Chef och ledarförsörjning - planering av
chefsaspirantutbildning som startar till hösten, avslut
av pågående Ny som chef och planering av höstens
utbildning, grupphandledning för chefer,
ledarutvecklingsprogrammet.

Kompetensförsörjning – Kompetenskartläggningen
genomförd och utifrån den görs analys och
åtgärdsplan, införande av kompetenshanteringssystem

2017-09-25
Dnr: RS/780/2017

Ärende

Beslut/Dnr

Anmärkning

pågår, karriärvägar pågår, utforma modell för
sjuksköterskans första år är klart, utforma
kompetenskort för undersköterskor pågår samt en plan
för 2017 angående marknadsföring/mässor mm är
framtagen.

Lönebildning – regler och riktlinjer är framtagna som
stöd vid lönesättning.
Hälsa och arbetsmiljö- Arbetsmiljöenkäten är
genomförd i februari -17 och resultatet visar ett högre
index i jämförelse med okt 2016, att göra
skyddsombudsrollen attraktiv pågår.
10.
Landstingsövergripande
handlingsplan E-hälsa
2014

2013-05-28

Ska omarbetas

11.
Handlingsplan för
utveckling av
cancervården i Region
Jämtland Härjedalen 2016
– 2018, inklusive
uppföljning av
handlingsplan för 20132015

HS dir 2016-05-25 
Kommentar: Utifrån gällande handlingsplan,
Dnr:
2016-2018, har hälso- och sjukvårdsdirektören,
RS/1035/2016
skrivit specifika uppdrag. De löper på enligt plan
och kommer, kontinuerligt, att följas upp genom
en statusrapport, två gånger/år, med början juni
2017. Statusrapporten presenteras i samband med
LCC 12 september.

Dnr:
LS/678/2013

Flera aktiviteter pågår:







Diagnosoberoende nätverk för
kontaktsjuksköterskor
Utvecklingsarbete med fokus på
jämställt och jämlikt stöd för länets
patient med cancersjukdom och deras
närstående: min vårdplan ska erbjudas
och i förekommande fall inkludera
rehabiliteringsplan.
Koordinatorcenter för att frigöra
kontaktsjuksköterskornas tid till
patientarbete
Diagnosoberoende patient- och
närståenderåd är initierat. Ordförande
utsedd, metodstöd finns.

Det pågår idag tre olika forskningsprojekt relaterat
till cancerområdet.
Den 19 maj 2017 disputerade Cecilia Högberg.
Hennes forskning bygger på tidig detektion av
tjock- och ändtarmscancer i primärvård.

2017-09-25
Dnr: RS/780/2017

Ärende

Beslut/Dnr

Anmärkning
Ett annat forskningsprojekt bygger på Kolorektal
cancer och identifiering av riskgrupper och
utvärdering av förebyggande åtgärder. Denna
forskning utgår från slutenvård.
Ett tredje forskningsprojekt inom slutenvården
riktar sig mot tumörstroma och tumörmarkörer
avseende invasivitet och metastatisk aggressivitet
hos små differentierade tyreoideacancrar.
Förutom pågående forskning pågår långtgående
diskussioner om att använda artificiell intelligens
(AI) i ett innovativt utvecklingsprojekt mellan
aktörer inom näringslivet och diagnostiskt
centrum.

12.
andlingsplan för
kommunerna i Jämtlands
län och Region Jämtland
Härjedalen gällande
Område Psykisk hälsa
2016-2020

Förankring
H i
SVOM
2016-09-30
Dnr:
RS/2120/2016


Kommentar: Region Jämtland Härjedalen och
länets kommuner har gemensamt beslutat att
samfinansiera aktiviteter på regional nivå. Två
samordnare tillsattes i januari 2017 (tjänst om 50
% per person). Arbetet löper på och slutförs enligt
krav/förväntningar 2017. Förankring i SVOM
oktober 2017. Då ska även en revidering av
befintlig handlingsplan ske. Inrapportering till
SKL 31 oktober.
Kommunerna och Regionen är själva ansvariga
för att redovisa de delar som åligger den enskilde
huvudmannen utifrån erhållna stimulansmedel.

13. Bättre liv för sjuka äldre
– strategi och
handlingsplan 2017

SVOM
2016-12-16
Dnr:
RS/55/2017


Kommentar: Arbetet med handlingsplanen Bättre
liv för sjuka äldre sköts av Ledningskraft.
Representationen i Ledningskraft är numera sådan
att alla kommuner ska vara representerade. Från
Region Jämtland Härjedalen finns representation
från både specialiserad vård och primärvård.
Ledningskraft har arbetat med Lagen om
utskrivning från sluten vård, hemsjukvårdsavtalet,
mobilt närvårdsteam och e-hälsa. Gruppen är
aktiv i alla fokusområdena.
Ledningskraft har i närtid inplanerat möte för att
revidera handlingsplanen. Avsikten är att
handlingsplanen ska minska i volym för att
synliggöra de delar som är väsentliga och aktuella.

14. Övergripande
handlingsplan för Vård
och omsorg i glesbygd –
Norrlands inland,

2014-05-21



Dnr:

Kommentar: Vård och omsorg i glesbygd (VOG)
har efter en tid utan så mycket aktivitet tagit ny
fart inom NRF. Arbetet leds av

2017-09-25
Dnr: RS/780/2017

Ärende

världsledande i
utvecklingen av
framtidens vård och
omsorg i glesbygd
15. Övergripande
handlingsplan gällande
sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter,
2017-2021

Beslut/Dnr
LS/821/2014

Anmärkning
förbundsdirektören, som är sammankallande för
en arbetsgrupp som ska arbeta med frågor och
utmaningar inom framtidens vård och omsorg i
glesbygd. Det första mötet med den nya
sammansättningen av ledamöter inom VOG
kommer ske i oktober.

RD 2017-03-30



Dnr:
RS/179/2017

Kommentar: Mål 1) UngKAB15 med resultat för
jämförelser kom ut under sommaren och har ännu
inte bearbetats.
Mål 2)Vad gäller klamydiainfektion ligger länet
fortfarande högt i landet jmf per 100000 inv.
Mål 3) Resultat vid helår, delår tom maj verkar
ligga på ungefär samma nivå som tidigare
Mål 4) Arbetet har endast påbörjats.
Måluppfyllelse under planperioden
Mål 5) Nästa enkät i CAN först 2019.
Övriga indikatorer i målet
Förutsättningar/aktiviteter pågår i stort enlig
planen

16.
lan för mottagande av
asylsökande och
nyanlända flyktingar

Regionstabschef
P
2017-04-10
Centuri 32658-1


Kommentar: Arbete pågår utifrån punkt 5.4 i
handlingsplanen som handlar om Fortsatta behov
och förslag på åtgärder inom Regionstyrelsens
ansvarsområde
Kompetenshöjande insatser: Spridning av Hälsa i
Sverige för asylsökande och nyanlända pågår. Tre
föreläsningsdagar under hösten 2017 utifrån
psykisk hälsa och transkulturell kulturanpassad
vård. Utvecklings/utbildningsbehoven följs upp i
Arbetsplan i Styrgrupp för asyl-flyktinghälsa
Enhet för asyl-och flyktinghälsa arbetar vidare
kring sitt utökade flexibla uppdrag utifrån de
behov som för närvarande är störst.

