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Bilaga 2: Avstämning av övergripande
handlingsplaner april 2020
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. Handlingsplanerna har olika löptider, från ett till flera
år. Handlingsplanerna fastställs av regiondirektör och följs upp i samband
med tertialrapport, delårsrapport och i årsbokslutet. Den här rapporten
redovisar uppföljning per 30 april.
Uppföljningen har utgått från följande värden:



Arbetet går bra

Alla eller de flesta av

 Arbetet går delvis bra

målen ser ut att kunna

Målen ser delvis ut att kunna

vara uppfyllda till årets

vara uppfyllda till årets slut.

slut.



Arbetet går dåligt

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

Sammantaget visar rapporten att för de flesta handlingsplaner har arbeten
pågått men för i princip alla har rådande Coronapandemi inneburit att
många aktiviteter skjutits fram eller helt avstannat. För två
handlingsplaner; Handlingsplan miljö och lokal handlingsplan för
cancervården är bedömningen att väldigt få mål ser ut att vara uppfyllda till
årets slut. Nya handlingsplaner ska under året utarbetas för tillgänglighet
och patientsäkerhet.
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Plan
1.

Övergripande
handlingsplan för
informationssäkerhet
och dataskydd 20202021

Beslut/Dnr
RS/697/2019

Kommentar

Kommentar: Arbetet fortlöper. Fortsatt

låg genomförandegrad för
medarbetarnas genomförda eutbildning. Styrelsen har inte tillgång till
internkontroll-mätningar,
behörighetshantering fortsatt bristande,
förvaltningsstyrning ännu outvecklad
och tillämpas inte systematiskt för
regionens IT-stöd.
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2.

Övergripande
handlingsplan för
jämställd och jämlik
verksamhet 2020-2021

RS/712/2019


Kommentar: Sammanfattningsvis går

arbetet på viss sparlåga. När det gäller
nationella minoriteter/samisk hälsa:
Tjänsten som strateg inom nationella
minoriteter har varit vakant under våren
varför arbetet tillfälligt har avstannat.
Inom Kunskapsnätverket för samisk
hälsa har en e-utbildning i samisk
kulturförståelse för vården färdigställts.
Implementering planeras till hösten.
När det gäller att ställa frågor om våld
till patienter ser vi en viss ökning under
perioden jan-april. Under perioden
januari-april 2020 har 667 personer fått
frågan om våldsutsatthet och där det
har dokumenterats på rätt sätt i
våldsmallen i Cosmic. Jämfört med
2019 var siffran 585, så då blir det en
ökning på 82 patienter, vilket innebär
att vi har en 14-procentig ökning
jämfört med samma period förra året.
Särskilda utbildningar inom våld i nära
relation för vårdpersonal pågår inte just
nu p g a coronapandemin. Men däremot
har arbete pågått om uppdatering av
rutiner och i Saba Cloud har det lagts in
dels en webbutbildning om
hedersrelaterat våld och förtryck, och
dels lagt in flera kortare inspelade
föreläsningar om våld och om barn som
far illa som har tagits fram särskilt för
akutmottagningens personal.
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3.

Övergripande
handlingsplan för
läkemedel 2020

HSN/1241/2019


Kommentar: De aktiviteter som är

kopplade till att förändra
förskrivningsmönster, såsom minskad
antibiotikaförskrivning samt minskad
förskrivning av olämpliga läkemedel till
äldre.
Under rådande pandemi har
läkemedelskostnaderna inom
slutenvården ökat. Detta föll även
samman med byte av apoteksleverantör
vilket gjorde att Regionen köpte över
lager från tidigare leverantör, för att inte
stå utan läkemedel under bytet.
Rådande pandemi har dessutom lett till
att större insatser i vården prioriterats
ned, såsom uppstart elektronisk
läkemedelslista.
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4.

Övergripande
handlingsplan miljö
2020

RS/719/2019


Kommentar: Målet om minskad

klimatpåverkan från tjänsteresor och
transporter bör kunna nås, dels med
tanke på det goda resultatet 2019 och
att resandet stannat av pga covid-19.
Avfallsmålet nåddes 2019, men vad
covid-19 kommer att innebära är svårt
att överblicka.
Målen om ekologiska livsmedel nåddes
inte 2019, men ser bättre ut i början av
2020, men svårt att bedöma på helår.
Energimålet nåddes inte 2019, men
följer målkurvan för årets tre första
månader 2020.
Riskbedömningsprojektet som syftar till
att nå målen för kemiska produkter är
försenat, så det är mycket tveksamt om
målen kommer att nås.
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5.

Övergripande
handlingsplan för
patientsäkerhet 20182020

RS/2227/2018


Kommentar:

Socialstyrelsen presenterade 2020 02
01 Nationell handlingsplan för ökad
patientsäkerhet. Planen är att regionens
handlingsplan ska revideras och
omarbetas 2020 och utgå från den
nationella handlingsplanen. Arbetet bör
ske i samverkan med länets kommuner.
På grund av Coronapandemin är
revideringsarbetet uppskjutet.
Andel vårdskador blev 5 % (februari)
rullande 12 månader målvärdet är 4 %.
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6.

Övergripande
handlingsplan för
suicidprevention prioriteringar

HSN/329/2019


Kommentar: Under 2020 har en resurs

varit anställd på 50% för att göra
verkstad av de aktiviteter som har
prioriterats i handlingsplanen, primärt
har uppdragit varit att planera för
utbildning i MHFA, planera för en
suicidpreventiv konferens hösten 2020
etc. Coronapandemin har dock saktat
ned arbetet och för närvarande arbetar
resursen heltid inom vuxenpsykiatrin.
Det krävs framledes ett aktivt arbete för
att arbeta suicidpreventivt utifrån de
konsekvenser pandemin medför. De
regionala samordnarna har kontakt med
Folkhälsomyndigheten som inlett en
diskussion om att arbeta riktat mot 9
regioner, (ev vår region) i ett nationellt
projekt med syfte att motverka psykisk
ohälsa och suicid/suicidförsök 20202021.
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7.

Övergripande

HSN/576/2020

Arbete med ny handlingsplan pågår.

handlingsplan för
tillgänglighet

Tillgänglighetsarbetet har under hösten
2019 präglats av kvalitetssäkring av
väntetidsstatistik, uppdatering av
väntelistor och att skapa aktuell
tillämpningsanvisning där regelverk och
rutiner för verksamheten har reviderats,
aktualiserats, och förtydligats. En
körevision av väntelistor är gjord och
rutiner för kontinuerlig rensning av
väntelistor sker framåt. Under januari februari 2020 har tillgängligheten
redovisats utifrån
tillgänglighetssatsningen 2020 där
Region Jämtland Härjedalen klarade 4
av 6 mål i överenskommelsen. En
ökning av tillgängligheten med 10 % för
första besök och operation/behandling
inom specialiserade vården jämförelsen
gjord mellan 2019 och 2020 uppnåddes
i januari och februari 2020. Även målet
72 % tillgänglighet inom BUP
uppnåddes för två av tre målområden
inom samma period. Primärvårdens
medicinska bedömning inom 3 dagar var
i mars månad 74% enligt den nya
mätningen där flertalet yrkesgrupper
ingår i mätningen, arbete fortsätter med
kvalitetssäkring och ökad registrering.
För BUP sker fortlöpande arbete med
genomgång av rutiner för registrering
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och utveckling av processer och
patientflöden.
Från Mars månad mäts inte den
prestationsbaserade delen i
överenskommelsen och för vårdgarantin
har en hemställan gjorts av hälso- och
sjukvårdsdirektörerna, där de önskar
pausa vårdgarantin under resterande
delen av 2020 på grund av covid-19.
Nationellt mäter vi antal avbokningar på
grund av covid-19 till besök och
operation/åtgärder och för Region
Jämtland Härjedalen ökade antalet
avbokningar från 4 % per månad till 16
% och då från den 20 mars till den 15
april 2020.
Nybesök till läkare i primärvården
minskade med 33 % perioden 16 mars
till 16 april 2020 jämfört med samma
period 2019. Nedgång i besök inom
primärvården har medfört en kraftig
minskning av remisser skrivna till
specialiserade vården.
Under januari – mars har antalet
väntande inom specialiserade vården
ökat framförallt inom barn och
ungdomspsykiatri, öron och ögon.
Ökningen för övriga specialiteter
förväntas ske från april månad och
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framåt. Verksamheterna arbetar med
strategier för att möta höstens arbete
med de planerade besöken och
8.

Plan för mottagande

operation/åtgärder.


av asylsökande och

Kommentar: Revidering pågår. Stora

nyanlända flyktingar

förändringar i mottagandet under 2019 i
kombination med nya nationella
regelverk och vakant strategtjänst janapril har resulterat i ännu en
fördröjning.
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9.

Övergripande

RS/179/2017



handlingsplan

Kommentar:

gällande sexuell och

Två verksamheter har slutfört hbtq-

reproduktiv hälsa och

diplomering, Hud- och

rättigheter och

könsmottagningen och

prevention mot

Kommunikationsavdelningen.

blodburen smitta

Återrapportering av statliga medel för

2017–2021

ökad hbtq-kunskap har genomförts och
ny bidragsansökan har skickats in till
Socialstyrelsen.
Verksamheter har erbjudits videosänd
föreläsning från Region Västerbotten
om könsbekräftande vård för barn och
unga i norra regionen.
Spridning av materialet ”Normbanken”
på Jämtlands gymnasium vid två
tillfällen. Materialet är framtaget av de
fyra norra regionerna i samverkan för
stärkt sexualundervisning i skolan.
Drastisk ökning av klamydiafall i länet
under årets två första månader. Möte
mellan berörda verksamheter har ägt
rum för att analysera läget och
diskutera eventuella insatser. Klamydiafallen har därefter minskat och var
under april nere på samma nivå som
förra året. Antal genomförda tester (inkl.
hemtester) har dock sjunkit under april i
jämförelse med jan-mars 2020 och
samma period förra året. Det krävs
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fortsatt analys av hur situationen har
påverkats av covid-19-utbrottet.
Nationell arbetsgrupp för SRHR-frågor
inom HFS-nätverket har antagit
gemensam handlingsplan för 2020 för
att stärka det hälsofrämjande
perspektivet gällande SRHR-frågorna
inom hälso- och sjukvården.
Påbörjat arbete kring att kartlägga
coronapandemins konsekvenser och
potentiella effekter på SRHR-området.
10.

Handlingsplan för



kommunerna i

Kommentar: Arbetet har saktats ned av

Jämtlands län och
Region Jämtland
Härjedalen gällande
Område Psykisk hälsa
2019-2022

Coronapandemin, dock sker aktiviteter
på både regional och lokal nivå för att
stärka den psykiska hälsan. Planering
görs för att möta kraven i 2020 års
överenskommelse psykisk hälsa.
Beslutsunderlag är framtaget för
fördelning av regioninterna
stimulansmedel på området,
aktiviteterna följer de mål som finns
framtagna i handlingsplanen. Kring de
länsgemensamma medlen påbörjas
dialog kring insatser och aktiviteter

11.

Bättre liv för sjuka
äldre – strategi och
handlingsplan

Finns inte längre för 2020
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12.

Övergripande

LS/841/2015

handlingsplan för Vård


Kommentar: Övergripande arbete pågår

och omsorg i glesbygd

enligt plan men tempot påverkas av

– Norrlands inland,

Covid-19. Den Norrlands-övergripande

världsledande i

workshop som skulle äga rum i juni

utvecklingen av

planeras istället i början av november.

framtidens vård och

Lokalt påverkas arbetet kraftigt då både

omsorg i glesbygd

regional och kommunal hälso- och
sjukvård behöver fokusera på
pandemin.

13.

Lokal handlingsplan
för cancervården
2019-2021

RS/232/2017



Kommentar: Under rådande
Coronapandemi finns begränsade
möjligheter att arbeta med
utvecklingsarbete. Förhoppningsvis kan
arbete med kvalitetssäkrad utdata för
SVF genomföras innan sommaren.

