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1.

Fastställande av föredragningslistan

2.

Program
Ärendebeskrivning
09:00-09:30
Information om aktuell flyktingsituation Anna Frisk (RS/230/2016)
09:30-09:45
Fika
09:45 -11:00
Uppföljning om utveckling av familjecentraler Anna Granevärn
11:00-11:50
Diskussion om inspel till regionplan och inriktning för utskottets årsplanering 2017
Ingela Jönsson
11:50-12:00
Förslag till beslut att stryka sammanträdet 14/12
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Årsplanering 2017 utskottet för hälso-och sjukvård
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Beslutsunderlag


Årsplanering 2017 utskottet för hälso - och sjukvård

2

Årsplanering 2017 utskottet för
hälso - och sjukvård
Dnr:RS/1903/2016

Ingela Jönsson
Samordningskansliet

Årsplanering 2017 utskottet för hälso - och sjukvård
Version: 1
Beslutsinstans: Utskottet för hälso – och sjukvård

3

Årsplanering 2017 utskottet för
hälso - och sjukvård

Ingela Jönsson

2016-11-16

Samordningskansliet

4

2(8)

Dnr:RS/1903/2016

Årsplanering 2017 utskottet för
hälso - och sjukvård
2016-11-16

Ingela Jönsson

Dnr:RS/1903/2016

Samordningskansliet

ÄNDRINGSFÖRTECKNING
Version
1.

Datum

Ändring

Beslutat av

2017-01-23

Nyutgåva

Utskottet för hälso – och
sjukvård
2017-01-23

5

3(8)

Årsplanering 2017 utskottet för
hälso - och sjukvård

Ingela Jönsson

2016-11-16

4(8)

Dnr:RS/1903/2016

Samordningskansliet

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...........................................................4
1.1

Reglemente ......................................................................................................................4

1.2

Mål i regionstyrelsens verksamhetsplan ..............................................................................4

1.3

Utpekat fokusområde 2017 ................................................................................................6

1.4

Sammanträdesplanering ....................................................................................................7

6

Årsplanering 2017 utskottet för
hälso - och sjukvård

Ingela Jönsson

2016-11-16

5(8)

Dnr:RS/1903/2016

Samordningskansliet

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.
I utskottets uppdrag 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 2017:
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Samhälle
Strategiskt mål: Integration genomsyrar hela det regionala utvecklingsarbetet
 Samordna och bygga upp medicinsk-, kultur- och psykologisk/psykiatrisk kompetens
inom området genom utbildning av personal samt utarbeta hållbara rutiner med övriga
aktörer i arbetet med flyktingmottagande.
 Arbeta fram en lokal modell för hur Region Jämtland Härjedalen kan hjälpa
sjukvårdsutbildade personer som söker asyl eller fått uppehållstillstånd att få
praktikplats eller ett arbete inom hälso- och sjukvården, får sin utbildning validerad
och få sin legitimation.
Strategiskt mål: Förbättrad psykisk hälsa
 Utveckla behandlingsmetoder och förebyggande insatser för psykisk hälsa.
 Utveckla samverkan med Norge, Västerbottens läns landsting och Norrbottens läns
landsting om stärkt psykisk hälsa bland samer.
 Följa upp det suicidpreventiva arbetet i myndighetssamverkan för att uppnå målet om
en nollvision vad gäller självmord.
 Högre grad av samarbete och samarbete med andra särskilt skolan.
Strategiskt mål: Hälsofrämjande och trygga levnadsvillkor och samordnad hälso- och
sjukvård för minskade sjukskrivningstal
 Utveckla rutiner för upptäckt av barn och unga som utsätts eller riskerar att utsättas för
psykiskt och fysiskt förtryck.
 Ungdomsmottagningarna och Barn- och ungdomspsykiatrin ska samarbeta med
kommunernas elevhälsa förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.
 Tillsammans med kommunerna analysera resultat från hälsosamtal i skolan, med syfte
att förebygga övervikt och fetma hos barn och ungdomar.
 Kartlägga verksamhetens behov för att uppfylla barnkonventionen, och den
kommande lagen.

Patient
Strategiskt mål: Patientsäker jämlik och jämställd vård av god kvalitet efter behov
 Vården ska följas upp med könsuppdelad statistik och resultaten analyseras.
Eventuella omotiverade skillnader och/eller likheter mellan män, kvinnor, flickor och
pojkar avseende tillgång till vård, behandling, behandlingsresultat och bemötande ska
åtgärdas. Åtgärderna ska följas upp för att säkerställa att åtgärderna ledde till en
jämställd och jämlik vård.
 Tandhälsan för barn är ett prioriterat område. Där är det viktigt med samarbete mellan
BVC och folktandvård för att stärka det förebyggande arbetet.
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 Utveckla samarbete mellan primärvården, psykiatri och specialiserade somatiska
vården för att tidigt identifiera riskpersoner för suicid.
 Identifiera behov av vårdnivå hos personer som ofta söker akut vård.
Strategiskt mål: Region Jämtland Härjedalens vård ska så långt möjligt ges i hemmet
eller så nära hemmet som möjligt
 Inom Region Jämtland Härjedalen och tillsammans med kommunerna utveckla nya
arbetsformer för vård på distans och mobila lösningar.
 Stöd ska ges till anhöriga som ger vårdande insatser i hemmet.
 Informera vårdsökande att använda 1177 vårdguidens webbplats: 1177.se med
tillhörande e-tjänster (fd MVK).
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
behov.
 Samarbetet mellan kommunerna och Region JH bör prioritera gemensamt agerande
när det gäller barn, unga, äldre och utsatta grupper. I samarbetet ingår familjecentraler,
elevhälsa, ungdomsmottagningar och missbruksvård.
Strategiskt mål: Bättre bemötande och anpassad kommunikation på patientens villkor
 Utveckla analys och styrning utifrån resultat av patientenkäter eller andra källor för
patienters erfarenheter/synpunkter.
Strategiskt mål: Öka patientinflytande
 Öka patienters medverkan och inflytande genom bland annat deltagande i
förbättringsarbeten och brukarråd samt i upprättandet av standardiserade vårdförlopp.
 Arbeta för ett mer personcentrerat arbetssätt genom individanpassad information och
använda personens egna resurser inklusive vad denne kan göra själv i form av
egenvård.
 Journal på nätet ska införas under 2017.

Verksamhetsresultat
Strategiskt mål: Effektiva processer
 Förbättra resultaten avseende tillgänglighet till vård genom systematiskt arbete med
produktions- och kapacitetsplanering, förhållningssätt enligt Lean och standardiserade
arbetssätt, t.ex. SVF.
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1.3 Utpekat fokusområde 2017
Under 2017 kommer utskottet att följa arbetet med genomlysning av område kirurgi, ögon
och öron.

1.4 Sammanträdesplanering
Sammanträde

23 januari

Ämnesområde



Föredragande

Uppföljning genomlysning av område kirurgi, ögon

Lisbet Gibson

och öron

7 mars



SIP samordnad individuell plan



Beslut utskottet årsplanering



Anna-Kerstin Lejonklou

Studiebesök asylhälsan Rådhusgatan (enligt
tidigare önskemål – kvar?)

4 april



Uppföljning genomlysning av område kirurgi, ögon

Lisbet Gibson

och öron
16 maj



Betalansvarslagen



Uppföljning genomlysning av område kirurgi, ögon

Lisbet Gibson

och öron
4 september



Hemsjukvårdsavtalet



Uppföljning genomlysning av område kirurgi, ögon

Lisbet Gibson

och öron

2 oktober



Uppföljning genomlysning av område kirurgi, ögon

Lisbet Gibson

och öron

6 november



Uppföljning genomlysning av område kirurgi, ögon

Lisbet Gibson

och öron

11 december



Uppföljning genomlysning av område kirurgi, ögon
och öron
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