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Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål
Verksamhetsresultat - tillgänglighet
Ärendebeskrivning
I Regionplan 2017–2019 återfinns 21 strategiska mål. För att bidra till att
de strategiska målen uppnås har regionstyrelsen i sin verksamhetsplan
för 2017 beslutat om åtta aktiva mål och ett antal framgångsfaktorer i
form av utvecklingsområden. De aktiva målen är mätbara och ska följas
upp i månadsrapporter, tertialrapport, delårsrapport och årsbokslut samt
som fördjupning två gånger under året. Ett aktivt mål under perspektivet
Verksamhetsresultat handlar om att vårdgarantin ska vara uppfylld. En
fördjupad rapport redovisades till regionstyrelsen den 3 maj 2017, § 87
och i oktober fick regionstyrelsen en uppföljning av vårdgarantin för olika
patientgrupper. På regionstyrelsens möte den 12 december ska
tillgängligheten följas upp igen varför en ny rapport har upprättats.
Rapporten visar att Region Jämtland Härjedalen inte uppfyller
vårdgarantin i något av de fyra perspektiven 0-7-90-90. Förbättring av
tillgängligheten har skett inom Primärvården för 0:an och 7:an.
Försämring av tillgängligheten har skett inom specialiserade vården för
1:a besök och åtgärd/behandling.
Målvärden för 2017 är; 0:an – patienterna ska få kontakt med
primärvården samma dag (100 %), 7:an - Vid bedömt behov av läkarbesök
inom primärvården ska detta erbjudas inom sju dagar (100 %), 90 - Besök
inom den planerade specialistvården ska genomföras inom 90 dagar (100
%) och 90 – Andel genomförda åtgärder/behandlingar inom 90 dagar (100
%).

Tjänsteskrivelse

I rapporten presenteras vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra
tillgängligheten. Exempelvis har arbetssätt med produktions- och
kapacitetsplanering reviderats och det har också genomförts ett HIFA,
högintensivt förbättringsarbete, kopplat till tillgänglighet. Det sker också
löpande uppföljningar i olika former. I rapporten finns också en
beskrivning av utvecklingsområden. Bland annat saknas standardisering
av både in- och utdata från hälso- och sjukvården. Det behövs också ett
nytt IT-system för produktions- och kapacitetsplanering behövs.

Regiondirektörens förslag
1. Regionstyrelsens uppföljning av aktiva mål Verksamhetsresultat tillgänglighet godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att under 2018 säkerställa att syfte, ambition
och mål med tillgänglighetsarbetet är tydligt och kommuniceras på alla
organisationsnivåer.
I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör
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