Östra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål och niktningar 2020-2022

Den medicinska kvaliteten ska öka och organisatoriska effektiviteten ska
förbättras (Regionfullmäktiges mål)
Fokusområde (RF)

Aktiviteter (HSNÖ)

Indikatorer/måltal (HSNÖ)

Detaljstyrningen av hälso- och
sjukvård ska ersättas av
tillitstyrning.

Minska antalet utlokaliserade
patienter (patient som är
inskriven och vårdas på annan
vårdenhet än den som har
specifik kompetens och
medicinskt ansvar för
patienten).

Antal patienter som är
utlokaliserade per sjukhus
inom Skaraborgs Sjukhus
(Falköping, Lidköping och
Skövde).

Fortsätta arbetet i
Vårdsamverkan Skaraborg för
fortsatt införande av lagen om
samverkan vid utskrivningar
från sluten hälso-och sjukvård.

Antal Samordnad individuell
plan (SIP) och antal fast
vårdkontakt för personer inom
den somatiska öppenvården.

Mer ansvar, makt och
befogenheter ska
decentraliseras till första
linjens chefer.

Tillskapa fler tillgängliga
vårdplatser.
Förbättra samverkan mellan
VGR och kommun för att
minska antalet
överbeläggningar.

Antal SIP och antal fast
vårdkontakt för personer inom
barn och vuxen psykiatriska
öppenvård.
Antal SIP per vårdgivare.
Följ upp samverkanseffekten
mellan VGR och kommuner

Antal dagar med
utskrivningsklara patienter.

Uteblivna besök ska minska
Antal uteblivna besök av andel
besök per vårdgivare.
Minska antalet vårdskador och
vårdrelaterade infektioner
(VRI)

Olämpliga läkemedel till personer,
75 år och äldre ska minska mot
föregående år
Andel vårdtillfällen i somatisk
slutenvård med vårdrelaterade
infektioner ska understiga 5
procent.

Antibiotikaförskrivningen på
recept ska minska till högst
250 recept per 1000 invånare
och år fördelat per kommun.
Sammanhållen vård för
personer med neurologiska
sjukdomar

Tillgång till MS-sjuksköterska
måltal: 100 procent
Tillgång till
Parkinsonsjuksköterska
Måltal: 100 procent
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Invånarnas tillgänglighet till digitala vårdformer ska öka, liksom
verksamhetens användning av digitala lösningar (Regionfullmäktiges mål)
Fokusområde (RF)

Aktiviteter (HSNÖ)

Indikatorer/måltal (HSNÖ)

Öka implementeringen
(införandet) av digitala
lösningar och AI, och ökad
patientsäkerhet

Följ utvecklingen om
vårdmöten på distans

Antal besök som genomförs via
Skype/Video i förhållande till
total andel besök per
vårdgivare
Kvalitativ beskrivning om hur
utvecklingen sker med
eventuella kommande mätetal
Antal enheter per vårdgivare
som erbjuder webtidbokning
och beskriv vilka

Följ utvecklingen med egen
monitorering
Öka tillgängligheten till
internetbaserat stöd och
behandling

Fler invånare ska kunna boka
tid via webtidbokning

Stöd och behandling via nätet

Kvalitativ beskrivning. Vilka
verksamheter erbjuder
behandling vid nätet och vilken
behandling.

Följa upp vilka e-tjänster som
är under utveckling hos
samtliga vårdgivare

Kvalitativ beskrivning om vad
som pågår inom e-tjänster och
till vilka målgrupper.
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Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka (Regionfullmäktiges
mål)
Fokusområde (RF)

Aktiviteter (HSNÖ)

Indikatorer/måltal (HSNÖ)

Vårdcentraler som kan erbjuda
sina patienter en fast
läkarkontakt ska premieras.

Följa upp väntetider och
vårdgarantin.

Uppföljning av statistik för
invånarna i Skaraborg

Fler ska söka vård på rätt
vårdnivå i en fungerande
vårdkedja

Antal personer som genomgått
triage och fått bedömningen
”grön” på akutmottagningen

Stärka tillgängligheten och
korta väntetiderna för både
första besök och behandling.

Andel anrop till
bedömningsbilarna och antal
patienter som hänvisats till
annan vårdnivå än
akutsjukhuset
Antal kontakter från den
kommunala hälso- och
sjukvården till
bedömningsbilarna.
Antal inkomna remisser
(inkluderat egen remiss) som
hänvisats till annan vårdnivå
än länssjukvård.
Öka tillgången till vård mobila
team inom vuxenpsykiatri,
palliativ vård och
mellanvårdteam inom BUP.

Antal närsjukvårdteam ska öka
till fyra team på Skaraborgs
Sjukhus. Fler ska få vård i
hemmet.

Antal personer som får vård i
hemmet av mobila team (team
i samverkan med kommunala
hälso- och sjukvården och
primärvården) fördelat per
kommun.
Antal personer inskrivna i
närsjukvårdsteamen.
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Den psykiska hälsan ska förbättras liksom tillgängligheten till vård för
personer med psykisk sjukdom (Regionfullmäktiges mål)
Fokusområde (RF)

Aktiviteter (HSNÖ)

Indikatorer/måltal (HSNÖ)

Öka tillgängligheten och korta
väntetiderna för barn-och
ungdomar med psykisk hälsa

Följa upp vårdgarantin och
väntetider för samtliga
vårdgivare.

Andel i procent högst 90 dagar
till första besök. Processmått
100 procent.
Andel i procent högst 30 dagar
till första besök. Processmått
100 procent.
Andel i procent högst 30 dagar
till utredning. Processmått 100
procent.
Andel i procent högst 30 dagar
till behandling. Processmått
100 procent.
Antal köpta vårddagar från
andra vårdgivare i VGR och
privata och/eller andra externa
vårdgivare.

Öka tillgängligheten

Följa upp att vårdcentraler
uppfyller sitt uppdrag om att
göra en första bedömning av
psykisk hälsa hos barn
Följa utvecklingen med
Uppdrag psykisk hälsa (UPH)
med tillhörande satelliter

Antal köpta utredningar av
andra vårdgivare i VGR och
privata och/eller externa
offentlig vårdgivare.
Antal patienter som haft besök
enheter som erbjuder drop-in
tider kvällstid.
Specifik fråga från HSNÖ som
kommer att ingå i nya
uppföljningsplanen 2020 av
vårdcentraler
Specifik fråga från HSNÖ som
kommer att rapporteras av
projekten för 2020
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En god och jämlik hälsa i befolkningen och verka för att minska de
påverkbara hälsoklyftorna (Östra hälso- och sjukvårdsnämndens egna mål)
Fokusområde (HSNÖ)

Aktiviteter (HSNÖ)

Indikatorer/måltal (HSNÖ)

Stödja barn och ungas
livsvillkor

Främja god tandhälsa
(livsvillkor och hälsa)

Andelen 6-åringar med
kariesangrepp per kommun

Fullföljda studier

Följ upp skolresultat
(livsvillkor)

Andelen av avgångseleverna
årskurs 9 med behörighet till
gymnasiet fördelat per
kommun

Förebygg fetma genom goda
kostvanor och motion i alla
åldrar (anknyter till
levnadsvanor)

Antal personer som fått stöd
via hälsocoach online

Förebygg fallskador i hemmet
(anknyter till livsvillkor och
hälsa)

Antalet vårdade på grund av
fallskador per 1000 invånare
65 år och äldre per kommun.

Suicidprevention med särskilt
fokus på flickor mellan 15-24
år (anknyter till livsvillkor och
psykisk ohälsa)

Antal kommuner som har en
handlingsplan för
suicidprevention (med insatser
som riktar sig till målgrupper)

Suicidprevention med särskilt
fokus på äldre män 70 år.

Förskrivningen av
antidepressiva läkemedel till
män och kvinnor över 70 år ska
minska.

Främja kompetenshöjning för
att uppmärksamma tidiga
tecken om suicid genom att
tillgängliggöra det nationella
webbverktyget
Suicidprevention i Svensk
sjukvård (SPISS).

Antal enheter som genomgått
det nationella webbverktyget
SPISS.

Främja goda levnadsvanor

Andel barn som vid 2,5 års
ålder alternativt 4-årsbesöket
har övervikt/fetma uppdelat
per kommun.
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