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Syfte med denna timme 

1  ARBETSMATERIAL STATUS 2017-02-27 

Prata om Region Hallands arbete med att ta fram en hälso- och 

sjukvårdsstrategi 

 

• Process 

• Innehåll 

• Genomförande 

• Framgångsfaktorer 

 

 



Om Halland 

2  

 

Korta fakta 

 
• Ca 320 000 människor bor i Halland 

 

• Invånarna i Halland har en medellivslängd som 

ökar och är bland de högsta i riket 

 

• Den självskattade hälsan i Halland är också 

högre än i riket 

 

• Den halländska hälso- och sjukvården håller en 

hög kvalitet och rankas högt 

 

• Regionalstödstruktur för samverkan med 

kommunerna 

 

• Inom hälso- och sjukvård: 4 nämnder med 

tillhörande förvaltningar, samt gemensam 

nämnd 

 

• Hallands sjukhus har tre utbudspunkter, varav 

två är akutsjukhus 

 

• Det finns 48 vårdcentraler i egen och privat regi, 

och öppenvårdspsykiatri i varje kommun 

 

 

 

Exempel på utmaningar 

 
• Hög kostnadsutvecklingstakt 

 

• Demografisk situation med ökad andel äldre 

 

• Socioekonomisk situation med ojämlikheter i 

hälsa och de faktorer som påverkar hälsan 

 

• Kompetensförsörjning och bemanning 

 

• Samverkan med andra aktörer inom hälso- 

och sjukvård och vård och omsorg 

 

• Hitta effektiva strukturer för att nyttja 

o Ny kunskap 

o Ny medicin-teknik 

o Digitalisering 

 

 



Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland 
2017 - 2025 

AGENDA 

3  ARBETSMATERIAL 

Vad och hur ville vi göra? 

  

Hur blev det? 

  

Hur får vi det att hända? 

  

Hur vet vi att det har hänt? 



En hälso- och sjukvårdsstrategi för en 
gemensam och långsiktig inriktning 

4  ARBETSMATERIAL hösten 2016 

Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi 2017-2025 

• Politiskt beslutad och styrande, med utgångspunkt i ett 

förankrat strategiskt ramverk 

 

• Ger en långsiktig inriktning för regionens hälso- och 

sjukvård, och fungerar som en ledstång för beslut och 

prioriteringar 2017-2025, för såväl politiker, tjänstemän- 

som utförare 

 

• Omfattar konkreta mål med tydliga indikatorer för 

kontinuerlig uppföljning och kopplar in i 

verksamhetsplaneringen med början 2017 

 

FÖR DISKUSSION 



Ett arbete i flera faser – från idé till genomförande – 
med tydliga vägval och inriktningsbeslut inför och vid 
slutet av varje fas 

5  ARBETSMATERIAL hösten 2016 

Etablera 
plattform för 

strategiarbetet 

Formulera 
strategiska val 

och 
prioriteringar 

Beredning, 
beslut och 

planering för 
genomförande 

Genomförande 

2015 2016 2017 



Ett iterativt arbetssätt hela vägen 

6  ARBETSMATERIAL STATUS 2016-04-04 

Förslag på 
strategi 

Analys och 
innehåll 

Avstämning, 
förankring och 

intervjuer 

Utveckling av 
analys och 

innehåll utifrån ny 
kunskap 

FÖR DISKUSSION 

Avstämning, 
förankring och 

intervjuer 



Om du fick ett magiskt spö – hur skulle då den 

halländska hälso- och sjukvården se ut 2025? 

11  

FÖR DISKUSSION 



Genomförandeorganisation under politisk 
ledning med involvering från 
nyckelpersoner i samtliga hälso- och 
sjukvårdsförvaltningar 

8  

Hälso- och 

sjukvårdsutskottet 

Hälso- och 

sjukvårdsdirektör och 

ledningsgrupp 

Arbetsgrupp 

Regionledningsgrupp 

tjänstemän 

Tjänstemannaledning 

hälso- och sjukvård 

Roller och ansvar:  

• Styrgrupp och beredningsorgan samt 

involverade genom täta arbetsmöten 

och intervjuer. Tydlig ägare av 

innehållet. 

Roller och ansvar:  

• Avstämning, kvalitetssäkring och 

förankringskanal 

Arbetsgrupp med processledare och flera 

kompetenser  

• Genomför analyser, intervjuer, 

förankringsmöten och tar fram  besluts- 

och kommunikationsunderlag 

• Leder en robust process genom arbetet  

• Faciliterar vid möten under arbetets gång 

 

Diskussionsgrupp: 

• Representanter från: 

– Vårdförvaltningar  

– Fastighets- och service 

– Regionkontoret (Hälso- 

och sjukvård & Regional 

utveckling) 

Roller och ansvar:  

• Stämma av material  

• Utmanar ett konventionellt 

tankesätt och ställer kritiska 

frågor till övriga parter  

Roller och ansvar:  

• Avstämning, 

kvalitetssäkring och 

förankringskanal 

Diskussionsgrupp 

Roller och ansvar:  

• Avstämning, 

kvalitetssäkring,  

förankringskanal 

och innehållslig 

input 



Ett arbete med bred involvering och förankring 

9  ARBETSMATERIAL 

• Politik (styrelse, utskott, nämnder, partigrupper) 

• Invånare  

• Utförarverksamheter i egen och privat regi 

• Regionkontor (hälso- och sjukvård & regional 

utveckling) 

• Kommuner gm bl.a. regional stödstruktur 

• Kommunberedning 

• Gemensamma nämnder 

• Tjänstemannaledning 

• Strategisk och taktisk nivå 

• Fackliga parter genom central 

samverkansgrupp  

• Handikapporganisationer 

• Patientorganisationer  

• Pensionärsråd och pensionärsorganisationer 

 

 

 



Framgångsfaktorer för arbetsprocessen 

10  

• Tydliga faser för gemensam bild av status 

 

• Den iterativa processen – ger många perspektiv och utvecklar innehåll och kunskap 

 

• Mycket hög politisk delaktighet, med arbetande möten och individuella intervjuer 

 

• Politisk enighet och comittment, med politiska beslutsfattare som tar ett tydligt ägarskap 

för process och innehåll 

 

• Återkommande förankring i alla partigrupper 

 

• Medveten förankringsplan med tydligt identifierade stakeholders och intressenter på olika 

nivåer 

 

• Förhållandevis lång process som fått ta resurser och befintliga besluts- och ledningsforum 

i anspråk 

 

• Ett processledarteam med kompetens som kan hantera  medicinska professioner och har 

chefsmandat, vilket stärker legitimiteten 

 



Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland 
2017 - 2025 

AGENDA 

11  ARBETSMATERIAL 

Vad och hur ville vi göra? 

  

Hur blev det? 

  

Hur får vi det att hända? 

  

Hur vet vi att det har hänt? 



Utgångspunkt i en analys av nuläget och 
trender framåt 

12  ARBETSMATERIAL hösten 2016 

Analys av nuläge som svarar 

på tre frågor: 

 

• För vem ansvarar hälso- och 

sjukvården i Halland? 

 

• Vilken hälso- och sjukvård 

levereras i Halland? 

 

• Vilka förutsättningar finns för 

att leverera hälso- och 

sjukvård i Halland? 

 

 

 

 

Analys av trender framåt som 

svarar på tre frågor:  

 

• Vilka trender förväntas förändra 

samhället? 

 

• Vilka förändringar förväntas hos 

invånarna? 

 

• Vilka trender förväntas direkt 

förändra hälso- och sjukvården? 

 

 

FÖR DISKUSSION 



10 exempel på insikter från nulägesanalysen 

13  ARBETSMATERIAL hösten 2016 

FÖR DISKUSSION 

För att ta del av analysunderlagen, gå in på 

www.regionhalland.se/halsosjukvardsstrategi 

Invånarna 

1. Hälsan hos invånarna i Halland är som helhet god men det finns 

ojämlikheter 

2. Samverkan mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer behöver 

stärkas för en god hälsa hos invånarna 

3. Arbetet med att främja aktiv invånar- och patientmedverkan har inletts 

men behöver utvecklas 

Hälso- och sjukvården 

4. Hälso- och sjukvården i Halland håller generellt hög kvalitet men det 

finns utvecklingsområden såväl medicinskt som utifrån patienternas 

upplevelser 

5. Det är möjligt att erbjuda en mer sammanhållen vård och skapa flöden 

som i än större utsträckning utgår från patienternas behov  

6. Hälso- och sjukvården behöver arbeta med strategisk 

kompetensförsörjning för att kunna säkerställa nuvarande och 

framtida behov 

Förutsättningar 

7. Arbetet med att dra nytta av möjligheterna utifrån digitalisering och 

eHälsa behöver koordineras och stärkas 

8. Strukturer och processer för styrning och uppföljning kan 

vidareutvecklas 

9. Kontinuerligt förbättringsarbete är nödvändigt för att bryta 

kostnadsutvecklingstakten och möjliggöra att möta invånarnas ökande 

förväntningar 

10. Flera aktuella nationella utredningar och initiativ föreslår 

genomgripande förändringar av hälso- och sjukvården i Sverige 



Vad vill invånarna i Halland? 

14  

Dialoger och enkäter till ca 580 individer 

ARBETSMATERIAL STATUS 2016-06-01 

Målgrupper 

• Unga vuxna 

• Mitt i livet 

• Äldre 

Frågeställningar 

• Vad behöver du för att känna dig trygg i hälso- och 

sjukvården? 

• Vilka förväntningar har du på hälso- och sjukvården? 

• Vad innebär hög kvalitet för dig? 

• På vilket sätt vill du ha kontakt med hälso- och 

sjukvården? 

 



Vad tycker invånarna? 

15  

Bemötande  

Man vill 

- Känna sig lyssnad 

på och bli tagen på 

allvar, oavsett ålder 

och diagnos 

- Ha tillräckligt med 

tid under besöken 

- Bli bemött som en 

hel människa 

Tillgänglighet 

Man vill 

- Ha personlig 

kontakt 

- Fler kontaktvägar 

än fysiskt besök 

och telefon 

- Få vård i den tid 

man behöver 

Kompetens 

Man vill 

- Att personalen har 

rätt kompetens – 

det behöver inte 

bara vara läkare 

- Att den man möter 

ska ha ”färska 

kunskaper” 

Kontinuitet 

Man vill 

- Få träffa samma 

person och slippa 

berätta sin historia 

gång på gång 

- Skapa personlig 

relation till den man 

möter 

- Ha en hel vårdkedja 

Information 

Man vill 

- Ha mer information 

om vad som händer 

och när 

- Att informationen 

ska vara utformad 

så att man förstår 

- Informationen får 

gärna vara skriftlig 



Strategiskt ramverk för Hälso- och 
sjukvårdsstrategin 2017- 2025 

Mål 

 

Delmål 

 

Strategiska  

val 

 

Prioriterings-

områden 

 

16  

 

 

 

En hälso- och sjukvård för bättre hälsa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16  ARBETSMATERIAL 

Vision 

 

 

Halland – bästa livsplatsen  

 

 

Arbetar hälsofrämjande 

och levererar en 

individuell hälso- och 

sjukvård av hög kvalitet 

för en god och jämlik 

hälsa  

 

Är trygg, sammanhållen 

och utformas 

tillsammans med patient 

och närstående 

 

 

 

Arbetar med ständig 

förbättring för bättre 

hälsa hos invånarna 

 

 

 

 

 

Möjliggör att invånare 

själva tar ansvar utifrån 

egen förmåga 

 

 

 

 

 

 

Har en tydlig prioritering 

av hur kompetens och 

resurser används 

 

 

 

 

 Invånarnas och patienternas fokus 

Hälso- och sjukvårdsutbud utifrån behov, patientsäkerhet och kvalitet 

Rätt kompetens på rätt nivå  

Flödes- och resurseffektivitet i allt vi gör  

Digitalisering och e-hälsa för invånare, patienter och profession 

Partnerskap med invånare 

En modern hälso- och sjukvård  

Uppföljning för kvalitet och en regional ekonomi i balans  

Utveckling med utgångspunkt i utbildning och forskning  

Aktiv samverkan mellan aktörer 

 

  



Mål för hälso- och sjukvården i Halland 

17  

En hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland 2017-2025 

Mål: En hälso- och sjukvård för bättre hälsa 

 

Delmål: 

Hälso- och sjukvården i Halland 

 

• Arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och 

sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa  

 

• Är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient  

och närstående 

 

• Arbetar med ständig förbättring för bättre hälsa hos invånarna 

 

• Möjliggör att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga 

 

• Har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används 

 



Strategiska val för hälso- och sjukvården i 
Halland 

18  

Strategiska val: 

 

• Invånarnas och patienternas fokus 

 

• Hälso- och sjukvårdsutbud utifrån behov, 

patientsäkerhet och kvalitet 

 

• Rätt kompetens på rätt nivå  

 

• Flödes- och resurseffektivitet i allt vi gör  

 

• Digitalisering och e-hälsa för invånare, 

patienter och profession 



Fem prioriteringsområden för att nå målet… 

19  ARBETSMATERIAL 

Partnerskap med 

invånare 

En modern 

hälso- och 

sjukvård 

Uppföljning för 

kvalitet och en 

regional ekonomi 

i balans  

Utveckling med 

utgångspunkt i 

utbildning och 

forskning 

Aktiv samverkan 

mellan aktörer 

En hälso- och 

sjukvård för 

bättre hälsa  

FÖR DISKUSSION 



… vilka har konkretiseras i ett antal 
prioriteringar 

20  ARBETSMATERIAL 

K. Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att 

systematiskt använda samordnad individuell plan (SIP) för alla 

åldrar  

J. Gemensamt vidareutveckla vården inom kommunala boenden 

och i hemmet 

M. Skapa förutsättningar för en effektiv och ömsesidig 

kommunikation mellan aktörer för att möta behoven hos invånare 

N. Fortlöpande vidareutveckla hälso- och sjukvårdsorganisationen 

på alla nivåer 

L. Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika 

gruppers behov, bland annat för att främja barn och ungas hälsa  

Exempel på prioriteringar 

Partnerskap med 

invånare 

En modern 

hälso- och 

sjukvård 

Uppföljning för 

kvalitet och en 

regional ekonomi 

i balans  

Utveckling med 

utgångspunkt i 

utbildning och 

forskning 

Aktiv samverkan 

mellan aktörer 

En hälso- och 

sjukvård för bättre 

hälsa  

Prioriteringsområden 

FÖR DISKUSSION 



Framgångsfaktorer under analys- och 
innehållsarbetet 

21  

• Utgångspunkt i fakta 

 

• Analys som bygger på både egen data och omvärldsbevakning 

 

• Kvalitetssäkrad analys (verksamhetsnära professioner och experter på 

strategisk nivå) 

 

• Workshops runt analysen för gemensamma bilder och utgångspunkter 

 

• Invånardialoger för kunskapsinhämtning, ”kulturmätning” och förankring 

 

• Varje formulering i strategin ägs och har ”säkrats” av politiken 

 

 



Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland 
2017 - 2025 

AGENDA 

22  ARBETSMATERIAL 

Vad och hur ville vi göra? 

  

Hur blev det? 

  

Hur får vi det att hända? 

  

Hur vet vi att det har hänt? 



23  ARBETSMATERIAL 



Tydlig koppling till styrning och uppföljning 

24  ARBETSMATERIAL hösten 2016 

Ger en röd tråd i styrningen från strategins 

långsiktiga mål till aktiviteter i 

verksamhetsplaner 

En regiongemensam verksamhetsplan med aktiviteter som sätter fokus på patientens 

resa genom hälso- och sjukvården har tagits fram. 



Strategins prioriteringar är utgångspunkten för en 
regiongemensam verksamhetsplan med 21 aktiviteter 
där arbete har påbörjats över förvaltningsgränser och 
tillsammans med kommuner 

25  

En regiongemensam 

verksamhetsplan  

21 aktiviteter har valts ut för att 

stödja vägen mot målet En hälso- 

och sjukvård för bättre hälsa 

Funktion för stöd och koordinering håller samman arbetet med gemensam VP samt följer 

upp och rapporterar till politiken. 



21 aktiviteter har totalt valts ut vilka syftar 
till att stödja hälso- och sjukvårdsstrategins 
mål och vision 

26  ARBETSMATERIAL 

Regiongemensam aktivitet Prioriteringsområde 

A. Utvärdera möjligheterna av digitala vårdmöten  Partnerskap med invånare 

B. Konkretisera en plan för 1177 för Region Halland - idag och utvecklingen framåt Partnerskap med invånare 

C. Breddinföra ambulant bedömning En modern hälso- och sjukvård 

D. Ta fram förslag på modell för avancerad vård i hemmet (inkludera lärdomar från läkarmedverkan i hemmet) En modern hälso- och sjukvård 

E. Utveckla metod för att minska inflödet till akutmottagningen av yngre patienter vars behov kan mötas utanför 

specialistsjukvården 
En modern hälso- och sjukvård 

F. Från remisser till konsultativt stöd genom virtuella kanaler - etablering av arbetssätt genom start med psykiatrin En modern hälso- och sjukvård 

G. Ta fram underlag som möjliggör konkretisering av hur det skulle kunna vara relevant att samla den 

specialiserade vården 
En modern hälso- och sjukvård 

H. Breddinföra utvecklad arbetsfördelning (Framtidsarbetet) En modern hälso- och sjukvård 

I. Förslag att införa en samlad patientindividuell försörjning av läkemedel En modern hälso- och sjukvård 

J. Införa webtidbok (Framtidsarbetet) En modern hälso- och sjukvård 

K. Genomföra resultatet av läkemedelsgenomlysningen En modern hälso- och sjukvård 

L. Praktiskt realiserande av inköpsstrategi Uppföljning för kvalitet och ekonomi 

M. Regiongemensam utvecklad beställningsservice Uppföljning för kvalitet och ekonomi 

N. Standardisera RGS tjänsteleveranser - ökad kostnadseffektivitet  Uppföljning för kvalitet och ekonomi 

O. Produktionskapacitetsstyrning- och planering (Framtidsarbetet) Uppföljning för kvalitet och ekonomi 

P. Regiongemensamma månadsrapporter - vidareutveckling  Uppföljning för kvalitet och ekonomi 

Q. Utveckla hemsjukvården tillsammans med kommunerna Aktiv samverkan mellan aktörer 

R. Möjliggör och rulla ut digitala vårdmöten för samordnad vårdplanering Aktiv samverkan mellan aktörer 

S. Säkerställ "Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård" Aktiv samverkan mellan aktörer 

T. Fullfölj utvecklingen av ett effektivt IT-stöd för informationsöverföring Aktiv samverkan mellan aktörer 

U. Ta fram förslag på riktade insatser för att minska vårdbehovet hos den 1% som konsumerar mest vård Aktiv samverkan mellan aktörer 

FÖR DISKUSSION 



Framgångsfaktorer under pågående 
genomförandefas 

27  

• Tydlig koppling mellan hälso- och sjukvårdsstrategin och ordinarie styrning (Mål 

och budget, resursfördelning och uppdrag samt verksamhetsplaner) 

 

• En regiongemensam verksamhetsplan som arbetats fram tillsammans, med 

aktiviteter som drivs med utpekat ansvar, tidplan, uppföljningsvariabler etc.  

 

• Särskild funktion för koordinering och stöd i arbetet med att genomföra 

aktiviteterna 

 

• Möjlighet att samverka med kommuner genom regional stödstruktur och 

gemensamma nämnder 

 

• Avrapportering till politiken varje månad 

 

 

 



Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland 
2017 - 2025 

AGENDA 

28  ARBETSMATERIAL 

Vad och hur ville vi göra? 

  

Hur blev det? 

  

Hur får vi det att hända? 

  

Hur vet vi att det har hänt? 



Uppföljning på två nivåer  

29  ARBETSMATERIAL 

 Källa:  Hälso- och sjukvårdsstrategin 2017-25 
 

 

 

Långsiktiga indikatorer per 

delmål. Följs i ÅR och 

delårsrapport. 

 

 

Uppföljningsvariabler per 

prioritering, utgår från 

aktiviteter i regiongemensam 

vp. Följs i ÅR och 

delårsrapport. 



2025 ska Halland vara ”På målet” för alla 
delmål - inför varje år definieras målvärden 
för det specifika året 

Mål 

 

Delmål 

 

30  

En hälso- och sjukvård för bättre hälsa   

30  

FÖR DISKUSSION 

ARBETSMATERIAL 

Vision 

 

Halland – bästa livsplatsen  

Arbetar hälsofrämjande och 

levererar en individuell hälso- 

och sjukvård av hög kvalitet för 

en god och jämlik hälsa  

 

Är trygg, sammanhållen och 

utformas tillsammans med 

patient och närstående 

 

 

 

Arbetar med ständig förbättring 

för bättre hälsa hos invånarna 

 

 

 

 

 

Möjliggör att invånare själva tar 

ansvar utifrån egen förmåga 

 

 

 

 

 

 

Har en tydlig prioritering av hur 

kompetens och resurser 

används 

 

 

 

 

 

Indikatorer 

 

Indikatorernas 

målvärde 

 • På väg mot målet: Topp 3 

för totalindex, 1/3 av alla 

delindex i översta 1/3 och 

inget delindex i nedersta 1/3 

 

 

 

 

 

• På väg mot målet: Samtliga 

dimensioner från nationell 

patientenkät > 80% och 

ingen strukturell variabel i 

nedersta 1/3  

 

 

 

 

 

 

 

• På väg mot målet: 

Definieras under 2017, där 

första steget är att etablera 

utgångsvärden 

 

 

• På väg mot målet: Båda 

dimensioner från nationell 

patientenkät > 80%, 70 % 

hallänningar med inloggning 

till e-tjänsterna och 50 % av 

patienterna som använt 

dessa, 50 % medarbetare har 

nyttjat digitala verktyg för 

behandling/kontakt 

• På väg mot målet: En 

tydlig trend av minskat 

underskott för den totala 

hälso- och 

sjukvårdsbudgeten 

 

• Nationella indikatorer för 

hälso- och sjukvårdsdata – 

prioritering med hjälp av 

utfall i nationella 

jämförelser (vården i 

siffror) 

• Nationella indikatorer för 

sammanhållen vård 

(patientupplevelse/nationell 

patientenkät samt hälso- 

och sjukvårdsutfall/vården i 

siffor)  - 

• Mått på förbättringsarbete 

(enkäter medarbetare och 

chefer) 

• Mått på genomförande av 

verksamhetsplanering från 

mål till daglig verksamhet 

• Nationella indikatorer för 

delaktighet (nationell 

patientenkät) och användning 

av digitala tjänster hos 

invånare och profession 

• Budgetutfall för hälso- 

och sjukvården 

• På målet: Topp 3 för 

totalindex, hälften av alla 

delindex i översta 1/3 och 

inget delindex i nedersta 1/3 

 

 

 

 

 

 

 

• På målet: Minst en 

dimension från nationell 

patientenkät > 90%, 

samtliga dimensioner > 80% 

samt alla strukturella 

variabler i översta 1/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

• På målet: Definieras under 

2017, där första steget är att 

etablera utgångsvärden 

 

 

 

 

• På målet: En dimension från 

nationell patientenkät > 90% 

och båda dimensioner > 80%, 

90 % hallänningar med 

inloggning till e-tjänsterna och 

75 % av patienterna som 

använt dessa, 80 % 

medarbetare har nyttjat 

digitala verktyg för 

behandling/kontakt 

• På målet: Den totala 

budgetramen för hälso- 

och sjukvården ska 

hållas 

• Utgångsläge 

 

 

 

 

• Utgångsläge 

 

 

 

 

 

 

• Utgångsläge 

 

• Utgångsläge • Utgångsläge 



 
Genom uppföljningen av indikatorerna 
identifieras särskilda insatsområden för varje år.  
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Hur ligger Halland till i 

förhållande till våra långsiktiga 

mål? 

Hur har utvecklingen i Halland 

sett ut över tid?  

Vad är rimligt att sätta som 

målvärden för 2017? 

Var vill vi nå under 2018? 

• Målvärde: … 

• Motivering till föreslaget 

målvärde för 2018: … 

• Behöver ske i dialog med 

verksamheten 

 

ILLUSTRATIV 

• Första steget är att definiera vilka insatsområden som är relevanta – dels utifrån själva 

resultaten och dels utifrån politisk inriktning - och därefter konkretisera målvärden för dem 

• Det kan vara samma som 2017 men det kan också ha ändrats 



Framgångsfaktorer för uppföljning av hälso- 
och sjukvårdsstrategin 
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• Uppföljning med tydliga, jämförbara och långsiktiga indikatorer 

 

• Politiskt väl förankrade indikatorer 

 

• Möjliggör att tydligt se hur långt man har kommit i förhållande till målet 

 

• Uppföljning som synliggör insatsområden 

 

• Verksamheter och professioner är delaktiga i framtagandet av målvärden 

 

• Verksamheterna kan direkt påverka resultatet genom att kraftansamla i 

insatsområdena 
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TACK för uppmärksamheten! 

En hälso- och sjukvård för bättre hälsa 

http://regionhalland.se/halsosjukvardsstrategi 

http://regionhalland.se/halsosjukvardsstrategi




Bilaga  
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Partnerskap med invånare 

36  ARBETSMATERIAL hösten 2016 

Prioriteringar 

FÖR DISKUSSION 

 

 
• Förstå vad invånare tycker om hälso- och sjukvården och använda insikterna för 

utformning av vård och behandling 

• Införa öppen redovisning av resultat för att möjliggöra informerade val för invånare 

• Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 

1177 Vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar 



En modern hälso- och sjukvård 
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Prioriteringar 

FÖR DISKUSSION 

 

 
• Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna 

vårdformer och hemsjukvård 

• Optimera och skapa nya flöden, med anpassade resurser genom hela hälso- och 

sjukvården: fokus 2017 är multisjuka  

• Standardisera patienternas hela vårdprocesser utifrån bästa tillgängliga kunskap  

• Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster  

• Utveckla, genomföra och utvärdera riktade insatser för mer jämlik hälsa 

• Införa framtidens vårdinformationsstöd och etablera digitala kanaler för kommunikation 

och samverkan  

• Breddinföra utvecklad arbetsfördelning och utvärdera behovet av nya kompetenser 

• Hålla samman somatisk och psykiatrisk vård utifrån patientens behov  

• Säkerställa att läkemedel är en integrerad del av hälso- och sjukvården  



 

 

Uppföljning för kvalitet och en regional 
ekonomi i balans  
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Prioriteringar 

FÖR DISKUSSION 

• Styra och följa upp utifrån kvalitet, produktion och ekonomi 

• Följa upp och planera ekonomin utifrån flöden  

• Följa upp, återkoppla och öppet redovisa gemensamma nyckelindikatorer 

• Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården 



Utveckling med utgångspunkt i utbildning och 
forskning 
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Prioriteringar 

FÖR DISKUSSION 

 

 
• Arbeta strategiskt med utbildning och kompetensutveckling utifrån nuvarande och 

framtida kompetensbehov 

• Säkerställa verktyg och processer för effektiv kompetensutveckling, bland annat digitala 

utbildningsstöd och kliniska träningscentra 

• Säkerställa goda förutsättningar för och kvalitet på kliniska utbildningsplatser  

• Skapa goda förutsättningar för patientnära forskning så att forskning integreras i det 

löpande arbetet och bidrar till verksamhetsutveckling 

• Arbeta aktivt med ordnat införande av ny kunskap och innovationer samt med ordnat 

utmönstrande av förlegade arbetssätt 

• Arbeta för att attrahera kliniska studier, bland annat genom att skapa en tydlig ingång 

• Samverka kring forskning, utbildning och innovationer, bland annat med högskola, 

universitet, företag och kommuner 



Aktiv samverkan mellan aktörer 
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Prioriteringar 

FÖR DISKUSSION 

 

 
• Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser 

• Gemensamt vidareutveckla vården inom kommunala boenden och i hemmet 

• Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att systematiskt använda 

samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar 

• Fortlöpande vidareutveckla hälso- och sjukvårdsorganisationen på alla nivåer 

• Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat för 

att främja barn och ungas hälsa  

• Skapa förutsättningar för en effektiv och ömsesidig kommunikation mellan aktörer för att 

möta behoven hos invånare 




