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1 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
1.1 Reglemente
Enligt regionstyrelsens reglemente har utskotten som uppgift att inom respektive utskottets
ansvarsområde arbeta med:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden,
framtidsbevakning och analys av långsiktiga utvecklingsområden,
inspel till planeringsförutsättningar, regionplanen och till styrelsens verksamhetsplan,
uppföljning av regionens långsiktiga utvecklingsplaner,
uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan,
frågor om värdegrund och Region Jämtland Härjedalens värdegrundsarbete,
jämställdhets- och jämlikhetsfrågor och
behovsanalys.

Utskotten ska bereda ärenden till regionstyrelsen. Ett utskott kan även själv väcka ärenden inom
sitt område.
En viktig utgångspunkt för de frågor som utskottet ska arbeta med är de övergripande mål som
finns fastställda i regionplanen och i styrelsens verksamhetsplaner.
Utskottet ska utöver de allmänna uppgifterna för utskotten arbeta med:
•
•
•
•
•

Hälso- och sjukvård,
frågor om samarbete med kommunerna,
sjukresor,
flyktingmottagande och
särskilt utsatta patientgrupper.

1.2 Mål i regionstyrelsens verksamhetsplan
Mål i regionstyrelsens verksamhetsplan som rör utskottet för hälso – och sjukvård är främst mål
som finns under målområden samhälle och patient men även under mål verksamhetsresultat.
Regionstyrelsen har 2016-02-24 § 44 utifrån sin verksamhetsplan och uppföljningsplan för 2016
pekat ut ett antal utvecklingsområden som respektive utskott har i uppdrag att arbeta närmare
med under året. I det arbetet ingår att hålla regionstyrelsen informerad om pågående arbete och
när det är aktuellt bereda ärenden till styrelsen för beslut. Utskotten har enligt regionstyrelsens
reglemente också rätt att själva väcka ärenden inom sitt område.
Utskottet för hälso- och sjukvård ska arbeta närmare med följande utvecklingsområden i
regionstyrelsens verksamhetsplan 2016:
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Samhälle
Strategiskt mål: Integration ska genomsyra hela det regionala utvecklingsarbetet.
 Samordna och bygga upp tillräcklig medicinsk-, kultur-och psykologisk/psykiatrisk
kompetens samt utarbeta hållbara rutiner med övriga aktörer i arbetet med
flyktingmottagande.
I RDs verksamhetsplan aktivitet: Etablera konsultfunktion vad gäller medicinsk-, kultur-, och
psykologisk kompetens under 2016.
I Regionstabens verksamhetsplan: Aktivitet: Utarbeta struktur och organisation för arbetet
med flyktingmottagandet
Och
Aktivitet: Utifrån överenskommelsen med Arbetsförmedlingen om etableringskoordinator
ska Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Arbetsförmedlingen arbeta fram en modell
för hur personer med uppehållstillstånd ska kunna få ett arbete inom hälso- och sjukvård, bli
validerade och få sin legitimation. Inför 2017 ska mätetal tas fram.
Strategiskt mål: Hälsofrämjande och trygghetsskapande levnadsvillkor
 Utveckla rutiner för upptäckt av barn och unga som utsätts eller riskerar att utsättas för
psykiskt och fysiskt förtryck.
 Följa upp arbeten som genomförs gemensamt med andra aktörer för att minska effekterna av
livsstilssjukdomar, framförallt skolan, till exempel vad gäller analyser av resultatet från
hälsosamtal i skolan.
 Utveckla verksamheterna med barnkonventionen.
 Aktivare arbeta med förebyggande insatser mot övervikt och fetma hos barn och ungdomar.
I RDs verksamhetsplan aktivitet: Beskriva processerna där Region Jämtland Härjedalen
tillsammans med kommunerna kan fånga upp barn och unga med övervikt eller fetma
Och
Inrätta fler barnombud inom Region Jämtland Härjedalen: Utgångsvärde per 2015-12-31:
Ca 20 inom område psykiatri, Ca 4 inom område barn. Mål 2016: ytterligare 4 områden. Se
handlingsplan barnkonventionen.

Patient
Strategiskt mål: Patientsäker vård av god kvalitet efter behov
 Alla patienter med behov av samordning från olika instanser ska ha rätt till en samordnad
individuell plan.
 Arbetet med jämlik och jämställd vård ska följas upp.
 Fortsatt arbete inom Ledningskraft.
 Utveckla rutinen för att tidigt kunna identifiera riskpersoner för suicid.
Strategiskt mål: Den vård som är möjlig ska ges i hemmet eller så nära hemmet som
möjligt
 I Region Jämtland Härjedalen och tillsammans med kommunerna utveckla nya arbetsformer
för vård på distans och mobila lösningar.
 Utifrån patientfokus tillämpa arbetssätt som innebär att huvudmannagränser är
underordnade.
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Strategiskt mål: Fördjupat samarbete med kommunerna avseende barn, unga, äldre och
utsatta grupper
 I samarbete med kommunerna erbjuda nyanlända en hälso- och sjukvård utifrån deras
specifika behov.
 Ungdomsmottagningarna och Barn- och ungdomspsykiatrin ska i samarbete med
kommunernas elevhälsa förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.
I RDs verksamhetsplan: Undersöka möjligheten att etablera fler ungdomsmottagningar i
regionen. Aktivitet: Undersöka möjligheten att etablera verksamhet i Strömsund eller hitta
mobila lösningar. Mätetal: Ungdomsmottagningen ska ha kontakt med fler ungdomar (jmf
2015).
Och
I samarbete med kommunerna erbjuda nyanlända en hälso- o sjukvård utifrån deras specifika
behov. Aktivitet: Utarbeta en rutin för omhändertagande av personer med psykisk ohälsa.
Ungdomsmottagningarna och BUP ska i samarbete med kommunernas elevhälsa förebygga
psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Aktivitet: ska ingå i arbetet med psykisk hälsa

Strategiskt mål: Bra bemötande och anpassad kommunikation på patientens villkor
 Implementera rutin och arbetssätt för att de svårast sjuka patienterna ska ha fast vårdkontakt.
 Genomföra kompetenshöjande insatser för vårdpersonal avseende tolkanvändning.
I RDs verksamhetsplan: Andelen anmälningar om bemötande av Patientnämndens totala
antal anmälningar ska minska. Utgångsvärde per 2015-12-31. Totalt: 22,8 % av ärendena
handlade om bemötande, inklusive informationsbrist. Mål 2016: 20% 2017: 18% 2018: 15%
Och
Varje enskild hälsocentral inom Primärvården förbättra egna resultat inom
kvalitetsdimensionerna:
1 Respekt och bemötande,
2 Delaktighet och involvering
3 Information och kunskap
4 Emotionellt stöd
För kvinnor respektive män.
Aktivitet:
Varje Hälsocentral ska mäta nöjdhet genom exempelvis barometrar.
Utgångsvärden 2015-12-31.
Totalt:
1. 86 %
2. 76 %
3. 73 %
4. 75 %
Mål 2016: Förbättrat resultat jämfört 2015 Mål 2017: 10 % förbättrat resultat jämfört 2015.
Mål 2018: Avvakta mätning 2017
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I Regionstabens verksamhetsplan. Aktivitet: Genomföra en kartläggning om vad
vårdpersonal ser för kommunikationsproblem i trepartssamtal med språktolk och vad de ser
för behov av stöd samt utreda lämplig form för genomförande av utbildningar.

1.3 Utpekade fokusområden
Utskottet diskuterade vid sitt första möte i januari sitt uppdrag. Då beslutades § 4 att utskottet ska
fokusera på
1. Region Jämtland Härjedalens del i flyktingmottagandet
2. Samarbetet med kommunerna.
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1.4 Sammanträdesplanering
Sammanträde

21 januari

Ämnesområde

•

Genomgång av reglemente för utskottet, samt
inriktning av utskottets arbete genom synpunkter på

Föredragande

Ingela Jönsson

uppdrag som styrelsen ska ge.

9 mars
6 april

•

Samverkan med kommunerna – introduktion

•

Flyktingfrågor - introduktion

Ingela J och Lisbet Gibson
Lars Eriksson, Märit Wiklund

Studiebesök på Grytans flyktingförläggning
•

Reflektioner från studiebesöket Grytan

Anna Granevärn

•

Information om avtal/överenskommelser med

Ingela Jönsson

•

Studiebesök på Asylhälsan på Torvalla HC

•

Studiebesök flyktingförläggning Föllinge

•

Inspel till arbetet med Regionstyrelsens

kommuner, allmänt + hemsjukvårdsavtalet
4 maj

Märit Wiklund

verksamhetsplan för 2017
7 juni

•

Reflektioner från studiebesöken Grytan, Asylhälsan
och Föllinge

•

Ansvarig för ägare, Röda Korset, Svenska Kyrkan och
Hej Främling från Grytan inbjuds till mötet för
återkoppling

•

Information om samarbete med kommunerna kring

•

Uppföljning av utveckling av Familjecentraler

Anna Granevärn

•

Uppföljning av utveckling av ungdomsmottagning

Susanne Högberg

•

Information om läget angående hemsjukvårdsavtalet

Ingela Jönsson

•

Uppföljning av samarbete med elevhälsan

•

Resultat av Hälsosamtal i skolan

•

Inspel till planeringsförutsättningar 2018-2020

•

Diskussion om inriktning för Utskottets

mest sjuka äldre
7 september

5 oktober

28 november

verksamhetsplan 2017
14 december

•

Beslut om Utskottets verksamhetsplan 2017

Stående punkter på varje möte:
- Aktuell flyktingsituation
- Aktuellt från Fredagsgruppen, SVOM, L-IFO och Barnarenan
- Aktuellt från Ledningskraft
- Aktuellt från Regionens samverkansråd

