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RS/255/2018

Underlag användning av nationell
satsning Professionsmiljarden
Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården

Professionsmiljarden är en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting om stöd för bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården som omfattar åren 2016
– 2018. Följande syften gäller för 2018:
 It stöd och processer för förenklad administration och bättre tillgång till information
för vårdens medarbetare
 Smartare användning av vårdens kompetenser
 Stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning.
Medlen till landsting /regioner är uppdelade i två belopp:
1) som stimulansmedel till landstingen totalt 651 miljoner.
2) som medel till landstingen att erbjuda möjlighet för sjuksköterskor att genomgå
specialistutbildning, totalt 300 miljoner kronor.
För Region Jämtland Härjedalen innebär det 8 357 305 kronor som stimulansmedel samt
3 851 293 kronor för att ge sjuksköterskor möjlighet till specialistutbildning under 2018.

Handläggning 2016 och 2017
Åren 2016 och 2017 har medlen för professionsmiljarden handlagts som kategori 3 enligt
Regler för hantering av statsbidrag (RS707/2016).
Medel inom professionsmiljarden har hanterats genom att verksamheter har ansökt om
bidrag för att genomföra aktiviteter som ryms inom satsningens syften. Ett flertal aktiviteter
har bedömts behöva bidrag alla tre åren. Således finns beslut från 2016 och 2017 som
påverkar de disponibla beloppen 2018.
Varje aktivitet som tilldelats pengar har spårbarhet till ett beslut fattat av hälso- och
sjukvårdsdirektör. Respektive ansökan innehåller syfte med aktiviteten samt uppgift om hur
arbetet ska ha möjlighet att fortsätta efter satsningens slut.

Mer information
Överenskommelsen om professionsmiljarden finns i helhet i RS255/2018. Enligt Regler för
hantering av riktade statsbidrag i Region Jämtland Härjedalen är denna satsning sedan
tidigare kategoriserad att tillhöra kategori 3.
Stimulansmedlen ska rekvireras från SKL. Beloppen som tilldelas Region Jämtland
Härjedalen baseras på länets befolkning 1 november 2017. Kostnader för aktiviteter inom
denna satsning ska registreras till objekt 9902.
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Krav att få behålla medlen
Varje år följs denna satsning upp genom att en rapport sammanställs på regionnivå.
Socialstyrelsen är mottagare av rapporten senast 15 februari respektive år. Ansvarig för att
uppföljning levereras är hälso- och sjukvårdssamordnare Anna-Karin Andersson.

Sedan tidigare fattade beslut med belopp per
verksamhetsområde gällande medel från Professionsmiljaden
2018
Verksamhetsområde
Hud, infektion, medicin
Ortopedi
Patientsäkerhet

Primärvård

Diagnostik, teknik, service
Regionstab, kommunikation

Regionstab, e-hälsa, IT
Regionstab, FOUU

Regionstab, ekonomi och personal
Vårdvalsnämnden
Totalt budgeterat och
beslutat:

Belopp,
kronor
2 500 000
250 000
1 432 000

750 000
(250+500)
2 310 000
680 000

600 000
1 028 000

310 000
120 000
9 980 000

aktiviteter
Mobilt närvårdsteam
Koordinator osteoporos
Apotekare klinik och COSMIC,
Delprojektledare
bemanningsprojekt
Utbildning COSMIC pv,
Samordnare nationella satsningar
pv
Gemensam kundtjänst, All
inclusive sectra
Info tjänster 1177, Journal på
nätet, Implementering tidbok via
mina vårdkontakter
Förstärkning IT- COSMIC
Utveckling kompetenskort övriga
yrkeskategorier inklusive KTC,
Projektledare lagstiftning
utskrivning från sluten vård,
Självincheckning reception mm
Byte till Pri-comp (utbetalning

Således återstår av tilldelade medel högst 2 228 598 kronor. Enligt satsningens syfte
reserveras dessa medel för utbildning av sjuksköterskor till specialistsjuksköterskor.
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