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Förslag till fördelning nationell
satsning Patientmiljarden 2018
Bakgrund
Region Jämtland Härjedalen fick i juni 2018 ta del av 12,6 miljoner ur överenskommelsen
för den så kallade Patientmiljarden efter att ha lämnat in en handlingsplan till Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL). Medlen kan användas till insatser genomförda under hela
2018.
Målet med överenskommelsen är att främja huvudmännens förutsättningar att förbättra
tillgängligheten till primärvården och samordningen av patientens vårdinsatser.
I Region Jämtland Härjedalens handlingsplan framkommer följande aktiviteter och mål:
AKTIVITET
Anställa projektledare för implementering
av nya arbetssätt och uppföljningsmodell
inför leverans av uppgifter till SiGN-e
Resurs inom IT för att säkerställa
leverans till SiGN-e
Etablera struktur för analys och
återkoppling av resultat till
verksamheterna
Utbildningsinsatser ex i RETTS
Införa fler lättakuter/öppna mottagningar
till olika yrkesgrupper
Utökade öppettider i primärvården på
helger och kvällar
Utföra fler hembesök
Flera digitala kontaktvägar för
patienterna
Förbereda för Nära vård i samverkan
med berörda aktörer
Genomföra arbetet tillsammans med
professions- och patientföreträdare i
samråd med patientnära verksamheter
Anställa projektledare med uppdrag att
tillsammans med berörda aktörer och
patienter införa rutiner och etablering av
fast vårdkontakt och patientkontrakt
Skapa förutsättningar för att patienten
själv ska kunna välja tid till
besök/behandling
Skapa förutsättningar för breddinförande
av webbtidbokning via 1177
Utveckla tekniken som stödjer arbetet
med patientkontrakt

MÅL
Modellen ska var införd den 1 januari 2019
så att rapportering av måluppfyllelse för den
förstärkta vårdgarantin kan levereras
Se ovan
Införa en organisation som stödjer detta
arbete
Få till standardiserade arbetssätt i
primärvården
Rätt använd kompetens
Bättre tillgänglighet för medborgarna
Antalet hembesök i regionen ska öka jämfört
med 2017
Se ovan
Påbörjat aktiviteter
Hög delaktighet
Rutiner för fast vårdkontakt ska vara införda
och kända av verksamheten 2019
Infört 2019
Från 2019 ska webbtidbokning för främst
kroniskt sjuka patienter vara infört
Infrastruktur klar våren 2019
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Personal- och omkostnader för projektledare och andra nyckelpersoner som under
2018 arbetar med aktiviteter inom handlingsplanen. 4 mkr



Utökade hembesök för samtliga yrkeskategorier i primärvård 400 kr per besök, totalt
4 mkr



Stimulans till lättakut/öppen mottagning startbidrag med 50 000 kr, totalt 1 mkr



Stimulans till utökade öppettider månadssättning med x kronor totalt 0,8 mkr



Inköp av digital utrustning och tekniska lösningar för alla delprojekt 2,6 mkr



Övriga kostnader som resor, utbildningsinsatser och andra omkostnader för
delprojektledare 0,2 mkr

Förslag till fördelning av medlen har föregåtts av en inventering i primärvården för planerade
och genomförda insatser 2018, oavsett driftform.

