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Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål PATIENT återinskrivningar
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige har i sin regionplan beslutat om ett antal strategiska mål för
perioden 2017 – 2019. I regionstyrelsens verksamhetsplan finns för varje strategiskt
mål, två aktiva mål och ett antal framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden.
De aktiva målen är mätbara och ska följas upp i varje månadsrapport till styrelsen,
och som fördjupning två gånger under året. Enligt styrelsens uppföljningsplan ska
det aktiva målet Patient – återinskrivningar följas upp vid regionstyrelsens
sammanträde i mars och oktober 2017.
Mål i regionstyrelsens verksamhetsplan och uppföljningsplan 2017 är att
återinskrivning inom 30 dagar ska minska. Målvärdet är ett resultat med lägre
procent än år 2014.
Utdata finns endast på förvaltningsnivå och hämtas från den nationella databasen
Kvalitetsportalen. Möjlighet till utdata på områdesnivå är under upparbetning nu.
Mätetalen visar oplanerade återinskrivningar oavsett orsak och ålder inom 30 dagar
efter ett tidigare vårdtillfälle inom slutenvård i Region Jämtland Härjedalen.
I riket ligger totalvärdet i juli 2017 på 14,3 %.
Region Jämtland Härjedalens resultat:
Totalt
Män
2014 (dec) 20,8
17,9
2015 (juli) 19,1
21,5
2016 (juli) 15,7
14,2
2017 (juli) 16,6
7,6

Kvinnor
18,0
16,4
17,2
15,6

Målvärdet är uppnått. Återinskrivningarna varierar mellan 14 % och 18 % under
året. Könsfördelningen varierar, någon trend ses inte.
Exempel på åtgärder som utförs är:
 Enkla läkemedelsgenomgångar följs och finns med som mål i 2017 års
verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Närmare 10 000 enkla
läkemedelsgenomgångar har utförts hittills i år.
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Utskrivningsmeddelanden till varje enskild patient. Där finns stora variationer i
verksamheten. HIM och HNR har högsta frekvensen, ca 75 %.
Samverkansmöten med kommunerna via Ledningskraft samt särskilda möten
med Östersunds kommun (fokus på äldre).
Patientsäkerhetsmöten med MAS-gruppen.
Projekt LOSUS (lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård). Särskild
projektledare finns (finansierad av professionsmiljarden). I arbetet ingår bla att
implementera användandet av SIP

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens uppföljning 2017 av det aktiva målet Patient - återinskrivningar
enligt ovan godkänns.
I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör
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