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Hälso- och sjukvårdsnämnd 4
Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Ale

Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Ale, Partille,
Härryda, Mölndal, Lilla Edet, Lerum, Alingsås

Inledning
Detta Mål- och Inriktningsdokument är uppdrag till förvaltningen att genomföra överläggningar med vårdgivarna för att tillgodose vårdbehoven för invånarna i Tjörn, Öckerö,
Kungälv, Stenungsund, Ale, Partille, Härryda, Mölndal, Lilla Edet, Lerum och Alingsås
kommuner. Mål- och Inriktningsdokumentet är ettårigt och gäller för år 2019.

Beställningsprocessen

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har en befolkningstillväxt som ställer krav på planering
av hälso- och sjukvård och hälsofrämjande insatser. I vissa delar av nämndområdet har
befolkningen större behov av förebyggande insatser för att höja den hälsorelaterade
livskvalitén, reducera sjukligheten och den för tidiga dödligheten. Västra hälso- och
sjukvårdsnämnden omfattar en befolkning på drygt 361 000 invånare. Sjukvården ska vara
jämlik, jämställd och likvärdig och ges först till de som har störst behov. Målet syftar till att
skapa en god hälsa och att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård. Arbetet med
att förebygga ohälsa ges hög prioritet.
Regionfullmäktige har i sin budget för 2019 satt följande mål och fokusområden för hälsooch sjukvården:
Strategiskt mål
 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och
patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och
erfarenheter

Prioriterade mål för 2019 - 2021:
 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk
sjukdom ska förbättras
 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras
 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras
Fokusområden 2019:
 Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin
 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna
 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa
 Uppfylla vårdgarantin
 Förstärka primärvården och den nära vården
 Förbättra akutvårdkedjan
 Utveckla digitala vårdformer och tjänster
 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner
 Minska antalet överbeläggningar
 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet
i nationella jämförelser
 Den specialiserade vården ska koncentreras
Omställning av hälso- och sjukvården:
 Utveckla den nära vården
Vård som patienten behöver ofta ska finnas nära. I den nära vården ingår
primärvården, tandvården samt öppen specialiserad vård som erbjuds utanför de stora
akutsjukhusen, på specialiserade närsjukvårdscentrum, mindre sjukhus, på distans, i
patientens hem eller i andra öppna vårdformer. Det samordningsansvar som finns i
den nära vården för patientens hela hälso- och sjukvårdsbehov ska utvecklas.
 Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet
Specialiserad vård som invånarna behöver sällan ska koncentreras till färre platser för
att säkra kvalitet, patientsäkerhet och ökad effektivitet. Detta innebär att sjukhus utan
akutmottagning dygnet runt kommer att få ökade planerade volymer och tydliga
profiler. Både den akuta och den planerade vården behöver koncentreras så att varje
behandlare och team har tillräckligt stora volymer för att upprätthålla kvalitet och
patientsäkerhet. För att klara detta behöver Västra Götalandsregionen ses som en enhet
där patienter ibland tas omhand på det närliggande sjukhuset, ibland på andra sjukhus
i Västra Götaland.
 Utveckla digitala vårdformer och tjänster
Digitaliseringen påverkar alla områden i samhället och invånarnas förväntningar på
hur moderna organisationer möter och interagerar med omvärlden ökar.
Digitaliseringens möjligheter ska användas för att ge invånarna en trygg och säker
vård som skapar värde, ökar delaktigheten och tillgängligheten samt ger medarbetarna
en attraktivare arbetsplats.
 Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling
Det behövs ett systematiskt arbete med lokal verksamhetsutveckling och ständiga
förbättringar inom varje verksamhet. Med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och
ständiga förbättringar ska vi tillvarata medarbetarnas kompetens och vilja att utveckla
hälso- och sjukvården. Sjukvårdens chefer och medarbetare ska ges tid, kunskap och

redskap att arbeta med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling i syfte att kunna erbjuda
högre medicinsk kvalitet och högre patientupplevd kvalitet i en bättre organisation

I politiska majoritetens budgetförslag 2019 slås fast att hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälsooch sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att senast den 31 oktober 2018 träffa överenskommelser för
år 2019 med berörda styrelser, förvaltningar och alternativa utförare inom hälso- och sjukvård
och tandvård avseende ersättningar, vårdnivåer och vårdinriktning med mera.
Samt att regionstyrelsen ges mandat att i planeringsdirektiven även besluta om att prolongera
2018 års vårdöverenskommelser att gälla även 2019.
Förslag till överenskommelser och avtal för år 2019 ska presenteras vid nämndens sammanträde
den 26 oktober 2018.

Prioriterat mål 2019
Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens övergripande prioriterade mål för 2019, utöver
regionfullmäktige målen, är:

Utveckla vårdsamverkan
Alla vårdgivare ska, var och en för sig och tillsammans, bidra till en god samverkan.
Detta för att ge en sammanhållen vård och omsorg av de som har behov av insatser från
flera parter. I första hand avses en väl fungerande samverkan mellan region och kommun.

Vision

Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens vision 2015 - 2019
”En god hälsa och en god vård genom hela livet på lika villkor för befolkningen”
Hälso- och sjukvårdsnämndens uppgift är att främja hälsa och förebygga ohälsa samt erbjuda
befolkningen/invånarna en god offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård efter
behov och på lika villkor.
Nämnden ska erbjuda en hälso- och sjukvård som är säker, trygg, patientfokuserad, kunskapsbaserad och ändamålsenlig, jämlik, jämställd, ges i rätt tid och är effektiv. De invånare som är i
störst behov av hälso- och sjukvård ska i första hand få ta del av hälso- och sjukvårdens resurser.

Övergripande
Grundförutsättning
Nämndens viljeyttring är att eftersträva den nära vården. Det är viktigt att verksamhet finns
även på små orter. Vård som man behöver ofta skall finnas nära patienterna, medan vård som
ges mer sällan, som exempelvis ögonoperationer och höftledsoperationer, kan centraliseras
och ges på annan ort/plats i Västra Götalandsregionen.

Dialog med kommunerna
Dialog med kommunerna är en viktig del i samverkan kring flera målgrupper. Det operativa
arbetet sker inom Vårdsamverkansorganisationerna. Forum för dialog på politisk nivå bör
utvärderas och utvecklas under mandatperioden.

Utveckla samverkan med kommunerna
Sammanhållen vård avser att vårdgivarna och de olika huvudmännen var för sig och
tillsammans bidrar till en god vård och omsorg av de som är i behov av insatser från flera
parter. I första hand avses en väl fungerande samverkan mellan region och kommun. Navet i
samverkan mellan VGR och kommunerna är delregionala samverkansarenor kring de olika
närområdena. I dessa medverkan företrädare för den kommunala vården- och omsorgen,
primärvården och sjukhusen i det aktuella geografiska området.

Den demokratiska dialogen
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden ska kommunicera med invånare, utförare och andra
aktörer för att fullgöra sitt uppdrag. Genom dialog och kommunikation ska nämnden öka
befolkningens delaktighet, engagemang och kunskap om nämndens roll samtidigt som
nämnden ökar sin kunskap om behovet av vård. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska fånga
åsikter i dialog med invånarna och ska utifrån befolkningens behov och önskemål göra
prioriteringar som är ändamålsenliga för hela befolkningen.
Dialogen med invånarna sker på olika sätt, allt ifrån nämndledamöternas spontana kontakter
med enskilda invånare till planerade dialogmöten så som pensionärsråd, handikappråd, barnoch ungdomsråd och dialog med brukar- och patientorganisationer. Det handlar om att
nämnden för dialog med personer från olika grupper i samhället och med personer som är
olika aktiva i samhällsdebatten.
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har en kommunikationsplan för mandatperioden som
beskriver mål, inriktning och strategier för nämndens kommunikation. Till
kommunikationsplanen har nämnden en handlingsplan som beskriver tillvägagångssätt och
aktiviteter.
En arbetsgrupp har utsetts av nämnden att göra det förberedande arbetet inför invånardialoger.
Samtliga i nämnden ansvarar för att delta vid dialogtillfällena.

Folkhälsa
Regionfullmäktiges prioriterade mål kopplat till folkhälsa är att skillnader i livsvillkor och
hälsa ska minska. En ökad jämlikhet i hälsa och livsvillkor är en förutsättning för att uppnå ett
långsiktigt socialt hållbart samhälle. Ett socialt hållbart samhälle innebär att grundläggande
mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper diskrimineras eller missgynnas. Fokus

för hälso- och sjukvårdsnämnden under 2019 är att:
 Rikta satsningar för fullföljda studier
 Inrikta satsningarna mot de största utmaningarna i varje kommun i arbetet för en jämlik
hälsa och social hållbarhet
 Folkhälsofrågorna ska lyftas in och genomsyra de beställningar/överenskommelser som
nämnden träffar med utförarna.
I kommunernas lokala arbete med folkhälsa och social hållbarhet är regionens verksamheter
oerhört betydelsefulla. Det är viktigt att vårdgivarna deltar i kommunens folkhälsoarbete och
arbete med social hållbarhet utifrån sitt hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. Parterna ska
gemensamt definiera behov och utvecklingsmöjligheter.
Alla avtal och överenskommelser ska ha ett tydligt folkhälsoperspektiv, uppdrag ska utformas
för en tydlig samverkan mellan utförare och kommuner. Vårdgivaren ska delta i det lokala
folkhälsoarbetet och i arbetet med social hållbarhet utifrån gemensamt definierade behov och
utvecklingsmöjligheter. Avtalsansvariga ska ta fram uppföljningsparametrar på hur
hälsofrämjande och förebyggande insatser samt samverkan i det lokala folkhälsoarbetet utförs av
vårdgivare.

Rättighetsfrågor
Rättighetsperspektivet skall genomsyra all verksamhet. I den antagna handlingsplanen för
systematiskt arbete med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 2017-2020 nämns
fyra rättigheter med koppling till Västra Götalandsregionens kärnuppdrag: rätten till bästa
möjliga hälsa, rätten till kultur, rätten till arbete och rätten till utbildning. I nämndens
beslutsunderlag skall barnrättsperspektivet beaktas och en ”barnkonsekvensanalys” skall
genomföras.

Patienternas delaktighet i vården
All verksamhet inom hälso- och sjukvården måste ses ur patientens perspektiv och kvalitet ska
framför allt definieras utifrån ett patientperspektiv. Hälso- och sjukvården ska präglas av
personcentrerad vård. Det innebär att i högre grad fokusera på de resurser varje person har samt
vad det innebär att vara människa och i behov av vård. För arbetet med att höja vårdens kvalitet
innebär det att krav ställs på att patienten blir delaktig i sin egen vård, men också att patienten
på olika sätt kan påverka hur vården utformas och hur behoven av olika sjukvårdsinsatser
bedöms. Genom digitaliseringens möjligheter ska regionen bli bättre på att möta patienters vilja
att informera sig om sin sjukdom, öka tillgängligheten till vårdservice digitalt, samt att få
patienterna delaktiga i besluten kring dem.

Följsamhet till regionala medicinska riktlinjer (RMR)
I alla vårdöverenskommelser och avtal som nämnden tecknar likväl som i Krav- och kvalitetsboken Vårdval vårdcentral skall finnas krav på följsamhet till regionala medicinska riktlinjer
(RMR) och regionala vårdprogram. Vårdgivarnas följsamhet till dessa regionala medicinska
riktlinjer skall följas upp. Rutiner som möjliggör för nämnden att vidta åtgärder i de fall
vårdgivare inte följer de regionala medicinska riktlinjerna skall tas fram.

Jämlik och jämställd vård
Jämlik hälso- och sjukvård innebär att vård och behandling erbjuds på lika villkor och med
gott bemötande till alla oavsett bostadsort, ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social
ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning. En förutsättning för att kunna
arbeta framgångsrikt med jämlikhet inom vården är att ständigt studera och följa upp vårdens
resultat och belysa de ojämlikheter som finns.
Till stor del handlar arbetet med jämlikhet i vården om att arbeta med vårdens anpassningsförmåga för att på bästa sätt möta alla människors olika behov och förutsättningar.
Anpassningen till människors olika behov och förutsättningar gäller inte bara i kommunikationen med patienter utan även vid val av behandlingsmetoder, i strävan efter att undanröja
hinder i tillgängligheten till vården, i arbetet med hälsofrämjande insatser och när det gäller
att verkligen ha ett patientcentrerat förhållningssätt. På så sätt bidrar en mer jämlik vård till en
ökad jämlikhet i hälsa.
Kunskapscentrum för Jämlik vård (KJV) har ett uppdrag att stötta nämnden att arbeta för
en mer jämlik vård. Normmedvetenhet är ett kunskapsområde som tillskrivs allt större
betydelse för att kunna arbeta framgångsrikt med jämlikhet i vården. Samhällets normer
påverkar både strukturer och individer och får konsekvenser både när det gäller vilka
behandlingar som erbjuds vilka patienter, hur de bemöts, men även i hur vården skapar
tillit och tillgänglighet för alla invånare oavsett bakgrund. Genom utbildningsinsatser och
framtagandet av verktyg och metoder stöttas vårdverksamheter i att öka
normmedvetenheten och förbättra jämlikheten i vården.

Vårdsamverkansorganisationer
RF mål –


En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och
patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och
erfarenheter

Nämndmål:
Utveckla vårdsamverkan
Alla vårdgivare ska, var och en för sig och tillsammans, bidra till en god samverkan.
Detta för att ge en sammanhållen vård och omsorg av de som har behov av insatser från
flera parter. I första hand avses en väl fungerande samverkan mellan region och kommun.

Sammanhållen vård avser att vårdgivarna och de olika huvudmännen var för sig och
tillsammans bidrar till en god vård och omsorg av de som är i behov av insatser från flera
parter. I första hand avses en väl fungerande samverkan mellan region och kommun. Navet i
samverkan mellan VGR och kommunerna är delregionala samverkansarenor kring de olika
närområdena. I dessa medverkan företrädare för den kommunala vården- och omsorgen,

primärvården och sjukhusen i det aktuella geografiska området.
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden ingår i flera vårdsamverkansorganisationer:
Kommun och sjukvård i samverkan i Göteborgsområdet
Inom Ledningsgruppen för samverkan (LGS) finns fyra temagrupperna Äldre, Mitt i livet,
Psykiatri och Barn och unga. Närområdessamverkan sker genom NOSAM grupperna
SIMBA (Samverkan i Mellersta Bohuslän och Ale)
SIMBA är en närvårdssamverkansorganisation för ”Den Nära Vården” i kommunerna Tjörn,
Stenungsund, Kungälv och Ale. Inom SIMBA finns fem fokusgrupper Barn och unga vuxna
med utsatt situation, Äldre multisjuka och multisviktande, Personer med psykisk ohälsa,
Personer med funktionsnedsättning och Personer med behov av vård i livets slutskede.
Närområdessamverkan sker genom Närvårdsområdesgrupperna (NO-grupper).
SAMLA (Vårdsamverkan Lerum och Alingsås)
SAMLA är en närvårdssamverkansorganisation för ”Den Nära Vården” i kommunerna
Alingsås och Lerum. SAMLA har fyra fokusområden i sin handlingsplan ”Samverkan,
vårdplanering och omhändertagande på rätt nivå, Barn och ungas psykiska hälsa, Psykisk
hälsa/missbruk och beroende, vuxna och Vård- och omsorg om äldre över 65 år.
Närområdessamverkan sker genom Närvårdsområdesgrupperna (NO-grupper).
Vårdsamverkan Fyrbodal
Inom vårdsamverkan Fyrbodal finns åtta samverkansområden Information och
kommunikation, Barn och unga, Äldre, Palliativ vård, Våld i nära relationer, Samverkande
sjukvård, Psykiatri och Missbruk och beroende. I denna vårdsamverkan representerar Norra
Hälso- och sjukvårdsnämnden enligt överenskommelse nämndområdets kommun Lilla Edet.

Folkhälsa
RF mål –
Prioriterat mål:
Regionfullmäktiges prioriterade mål kopplat till folkhälsa är att skillnader i livsvillkor och
hälsa ska minska. En ökad jämlikhet i hälsa och livsvillkor är en förutsättning för att uppnå
ett långsiktigt socialt hållbart samhälle. Ett socialt hållbart samhälle innebär att
grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper diskrimineras eller
missgynnas.

Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens mål –
Utveckla vårdsamverkan
Alla vårdgivare ska, var och en för sig och tillsammans, bidra till en god samverkan.
Detta för att ge en sammanhållen vård och omsorg av de som har behov av insatser från
flera parter. I första hand avses en väl fungerande samverkan mellan region och kommun.

Prioriterade områden:


Rikta satsningar för fullföljda studier.



Inrikta satsningarna mot de största utmaningarna i varje kommun i arbetet för en
jämlik hälsa och social hållbarhet.



Folkhälsofrågorna ska genomsyra de beställningar/överenskommelser som
nämnden träffar med utförarstyrelserna.



I kommunernas lokala arbete med folkhälsa och social hållbarhet är regionens
verksamheter oerhört betydelsefulla. Vårdgivarna ska delta i kommunens
folkhälsoarbete och arbete med social hållbarhet utifrån sitt hälsofrämjande och
förebyggande uppdrag. Parterna ska gemensamt definiera behov och
utvecklingsmöjligheter.



Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden fortsätter sin inriktning med att stödja
utvecklingsarbetet i Kungälv kring att minska utanförskapet.



Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden initierar ett strategiskt arbete med Lilla
Edets kommun kring folkhälsoarbetet.

Uppdrag till Koncernkontoret 2019
 Följa upp hur arbetet med social hållbarhet och satsningar för fullföljda studier
utvecklas inom nämndens område tillsammans med kommunerna.
 Ta fram indikatorer över hur utförarstyrelserna omsätter folkhälsa i
vårdöverenskommelserna, och följa upp dessa.

Länssjukvård och högspecialiserad vård
RF mål –
Strategiskt mål
 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och
patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och
erfarenheter
Prioriterade mål för 2019 - 2021:
 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk
sjukdom ska förbättras
 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras
 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras

Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens mål –
Prioriterat mål:

Utveckla vårdsamverkan
Alla vårdgivare ska, var och en för sig och tillsammans, bidra till en god samverkan.
Detta för att ge en sammanhållen vård och omsorg av de som har behov av insatser från
flera parter. I första hand avses en väl fungerande samverkan mellan region och kommun.

Prioriterade områden:


Följsamhet till fastställda vårdgarantitider, med särskilt fokus på
allvarliga/livshotande sjukdomar så som cancer och inom barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP).



Initiera och stödja arbetet med utveckling av en sammanhållen vårdkedja (modell
”Hälsostaden Ängelholm”).



Säkerställa BUP som specialistnivå genom att satsa på en utbyggd första linjens
barn- och ungdomspsykiatri.



Utveckla förebyggande insatser inom diabetesvården.



Säkra övergången från barn till vuxenvården inom länssjukvården.

Beställning 2019
Psykiatri:


Alla patienter, särskilt inom psykiatrin, som har behov av samordnad vård när de skrivs ut
från sjukhus, skall ha en dokumenterad SIP (Samordnad Individuell Vårdplan)

Palliativ vård:


Utveckla avancerad sjukvård för barn i hemmet eller i hemliknande miljö

Ambulans:


Säkerställa att VGR standards gällande inställelsetid för ambulans efterlevs



Säkerställa prehospitala funktioner i nämndområdet

Sammanhållen vårdkedja:


Intensifiera arbetet med utveckling av en sammanhållen vårdkedja (modell ”Hälsostaden
Ängelholm”)

Habilitering:


Säkerställa att personer med funktionsnedsättning ska ha full tillgång till samtliga
specialiteter utöver habiliteringsverksamhet inom länssjukvården



Säkra övergången mellan barn- och vuxenhabilitering (Tryggt och säkert överlämnande)

Uppdrag till Koncernkontoret 2019
Allmänt:
I alla uppföljningar som Koncernkontoret gör, hitta gemensamma och jämförbara mått. Detta
för att möjliggöra jämförelser mellan sjukhusen och visa utveckling över tid.


SIP – Utvecklingsområde med särskild uppföljning

Cancervård:


Särskild uppföljning och analys av vårdgarantitiderna inom cancersjukvården för barn och
vuxna



Särskild uppföljning och analys av cancerrehabilitering

Psykiatri:


Utveckla sammanhållna vårdprocesser, över organisatoriska gränser, för patienter inom
psykiatrisk vård med fokus på barn- och ungdomspsykiatrin



Särskild uppföljning av vårdgarantitiderna till psykiatrisk/psykosocial behandling inom
psykiatrisk öppenvård samt till barn- och ungdomspsykiatrin



Särskild uppföljning av att patienter med psykiatrisk sjukdom får en jämlik tillgång till
somatisk vård och behandling

Sköra äldre:


Utveckla sammanhållna vårdprocesser, över organisatoriska gränser för multisjuka

Olämpliga läkemedel:


Sammanhållen uppföljning av förskrivning av olämpliga läkemedel över vårdnivågränserna (specialistvård, primärvård) för att säkerställa att vårdgivarna följer regionala
medicinska riktlinjerna (RMR) och regionala vårdprogram. Ta fram rutiner som möjliggör
för nämnden att vidta åtgärder i de fall vårdgivare inte följer de regionala medicinska
riktlinjerna.

Primärvård
RF mål –
Strategiskt mål
 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och
patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och
erfarenheter
Prioriterade mål för 2019 - 2021:
 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk
sjukdom ska förbättras
 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras
 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras

Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens mål –
Prioriterat mål:

Utveckla vårdsamverkan
Alla vårdgivare ska, var och en för sig och tillsammans, bidra till en god samverkan.
Detta för att ge en sammanhållen vård och omsorg av de som har behov av insatser från
flera parter. I första hand avses en väl fungerande samverkan mellan region och kommun.
.

Prioriterade områden:


Integrerad verksamhet för missbruks/beroendevården ska finnas i nämndområdets
kommuner såväl för barn- och unga som för vuxna.



Barn- och ungdomspsykiatrin inom första linjens vård och BUM ska ges nära våra
barn- och ungdomar och ska integreras med kommunernas socialtjänst och
elevhälsa.



Vårdcentralerna ska tydligt koordinera och ansvara för samordning av
vårdinsatser för målgruppen mest sköra äldre.



Hembesök i särskilt och enskilt boende ska säkras genom mobila
hemsjukvårdsteam i enlighet med Krav- och kvalitetsboken.



Säkerställa att Läkemedelsgenomgångar genomförs enligt vårdprogrammet för
mest sjuka äldre.



Säkerställa hembesök från BVC.

Uppdrag
Utvecklatill
förebyggande
insatser inom
diabetesvården.
Koncernkontoret
2019

 Säkra uppföljningen av pilotprojektet med SIMBA – teamen så att dessa jämförs med
psykiatriberedningens projekt med förstärkta vårdcentraler, barn- och ungas psykiska
hälsa
 Följa upp vårdvalen kvartalsvis enligt av nämnden beslutad uppföljningsplan, med
särskilt fokus på tillgänglighet och täckningsgrad.
 Verka för att Västra Götalandsregionen ökar tillgängligheten till primärvård genom
exempelvis digitala vårdtjänster.
 Aktivt arbeta med införandet av integrerade verksamheter för missbruks- och
beroendevård i nämndområdets kommuner såväl för barn- och unga som för vuxna.
 Sammanhållen uppföljning av förskrivning av olämpliga läkemedel över vårdnivågränserna (specialistvård, primärvård) för att säkerställa att vårdgivarna följer
regionala medicinska riktlinjerna (RMR) och regionala vårdprogram. Ta fram rutiner
som möjliggör för nämnden att vidta åtgärder i de fall vårdgivare inte följer de
regionala medicinska riktlinjerna.

Tandvård
RF mål –
Strategiskt mål
 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och
patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och
erfarenheter
Prioriterade mål för 2019 - 2021:
 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk
sjukdom ska förbättras
 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras
 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras

Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens mål –
Prioriterat mål:

Utveckla vårdsamverkan
Alla vårdgivare ska, var och en för sig och tillsammans, bidra till en god samverkan.
Detta för att ge en sammanhållen vård och omsorg av de som har behov av insatser från
flera parter. I första hand avses en väl fungerande samverkan mellan region och kommun.

Prioriterade områden:


Riktade insatser inom barntandvården i de områden där särskilt behov finns.



För att prioritera livskvalité för våra äldre och personer som omfattas av LSS skall
samarbetet avseende mun- och tandhälsa prioriteras. Munhälsobedömningar skall
genomföras, de som tackar ja skall få genomförd munhälsobedömning. Speciellt
fokus med hänsyn till läkemedelsbiverkningar.

Beställning 2019
 Tandvården ska samverka med Familjecentralerna
 Alla som tackar ja till munhälsobedömning skall få munhälsobedömning genomförd

 Förstärkta insatser inom barntandvården skall ges till barn i utsatta områden
 Erbjuda kommunerna stöd och utbildningsinsatser för att förbättra munhälsan hos
äldre

Habilitering & Hälsa
RF mål –
Strategiskt mål
 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och
patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och
erfarenheter
Prioriterade mål för 2019 - 2021:
 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk
sjukdom ska förbättras
 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras
 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras

Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens mål –
Prioriterat mål:

Utveckla vårdsamverkan
Alla vårdgivare ska, var och en för sig och tillsammans, bidra till en god samverkan.
Detta för att ge en sammanhållen vård och omsorg av de som har behov av insatser från
flera parter. I första hand avses en väl fungerande samverkan mellan region och kommun.

Prioriterade områden:


Säkra att personer med funktionsnedsättning har tillgång till första linjens vård.



Säkerställa tillgången till fördjupad Neuropsykiatrisk utredning (NP-utredning) för
barn och vuxna inom habiliteringen

Uppdrag till Koncernkontoret 2019
 Följa implementeringen av den nya regionala medicinska riktlinjen (RMR) vad gäller
ansvarsfördelning för medicinskt omhändertagande av vuxna med medfödd
funktionsnedsättning. Det innebär ett förändrat ansvar för Habilitering & Hälsa och
andra vårdgivare. Habiliteringen ska fungera som ett kunskapscentrum för medfödd
funktionsnedsättning, hjälpa patienter i kontakt med övrig sjukvård och vid behov
samordna flera vårdinsatser.

 Övergången mellan barn- och vuxenhabiliteringen samt tillgängligheten till alla
specialiteter på sjukhusen för patienter inskrivna inom habiliteringen ska säkras
 Säkerställa överlämningen av 6-åringar som går från habiliteringen till BUP. Särskild
uppföljning krävs.
 Hitta sätt att arbeta för att förbättra förutsättningarna för möjligheten till fullföljda
studier och arbete för personer med funktionsnedsättning.
 Större fokus i Närvårdssamverkan kring Habilitering & Hälsas patienter.
 Hitta metoder för att upptäcka personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld
i nära relation.
 Sammanhållen uppföljning av förskrivning av olämpliga läkemedel över vårdnivågränserna (specialistvård, primärvård) för att säkerställa att vårdgivarna följer
regionala medicinska riktlinjerna (RMR) och regionala vårdprogram. Ta fram rutiner
som möjliggör för nämnden att vidta åtgärder i de fall vårdgivare inte följer de
regionala medicinska riktlinjerna.

Vårdsamverkan - Kommunerna
RF mål –
Strategiskt mål
 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och
patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och
erfarenheter
Prioriterade mål för 2019 - 2021:
 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk
sjukdom ska förbättras
 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras
 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras

Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens mål –
Prioriterat mål:

Utveckla vårdsamverkan
Alla vårdgivare ska, var och en för sig och tillsammans, bidra till en god samverkan.
Detta för att ge en sammanhållen vård och omsorg av de som har behov av insatser från
flera parter. I första hand avses en väl fungerande samverkan mellan region och kommun.

Prioriterat område:
Utveckla vårdsamverkan
 Alla vårdgivare ska, var och en för sig och tillsammans, bidra till en god
samverkan. Detta för att ge en sammanhållen vård och omsorg av de som har
behov av insatser från flera parter. I första hand avses en väl fungerande
samverkan mellan region och kommun.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden skall under 2019 verka för att:
Utveckla vårdsamverkan
 Driva och utveckla arbetet med utveckling av en sammanhållen vårdkedja, modell
”Hälsostaden Ängelholm”.
 Systematiskt följa upp och sammanställa avvikelser vad gäller vårdsamverkan

 Delta i arbetet med att utveckla avvikelsesystemen inom närvårdsamverkan som ett
led i en ”lärande- och utvecklingsprocess”.
Länssjukvård
 Alla patienter, särskilt inom psykiatrin, som har behov av samordnad vård när de
skrivs ut från sjukhus, skall ha en dokumenterad SIP (Samordnad Individuell
Vårdplan)
Primärvård
 Integrerad verksamhet för missbruk ska finnas såväl för barn- och unga som för vuxna
i nämndområdets kommuner, (Socialmedicinska mottagningar, liknande)


Utveckla vårdsamverkan kring barn- och ungdomar med psykisk ohälsa utifrån
modellen ”SIMBA-team”.

Uppdrag till Koncernkontoret 2019


Koncernkontoret får i uppdrag att se över formerna för vårdsamverkan med
kommunerna

Jämlik vård
RF mål –
Strategiskt mål
 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och
patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och
erfarenheter
Prioriterade mål för 2019 - 2021:
 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk
sjukdom ska förbättras
 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras
 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras

Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens mål –
Prioriterat mål:

Utveckla vårdsamverkan
Alla vårdgivare ska, var och en för sig och tillsammans, bidra till en god samverkan.
Detta för att ge en sammanhållen vård och omsorg av de som har behov av insatser från
flera parter. I första hand avses en väl fungerande samverkan mellan region och kommun.

Prioriterade områden:


Samordnad individuell plan (SIP) ska finnas upprättad och dokumenterad
för patienter/invånare som har fler än en (1) myndighetskontakt för sin vård
och omsorg. Det gäller särskilt för patienter inom psykiatrisk hälso- och
sjukvård och personer med stora vårdbehov som stroke.



Hembesök efter förlossning ska genomföras enligt riktlinjer i
barnhälsovården.



Hälsoundersökning av personer med långvarig psykisk sjukdom ska
erbjudas och genomföras enligt rutin (RMR Årligt hälsosamtal och somatisk
kontroll av patienter med långvarig psykiatrisk ohälsa)



Hälso- och sjukvården ska förbättra patienternas ställning i vården genom
involvering av patienter och invånare i förbättringsarbeten och för
återföring av kunskap om och erfarenheter av kvaliteten i vården.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden skall under 2019 verka för en
mer jämlik vård genom att tillsammans med Kunskapscentrum för
Jämlik vård följa områdena:
 Samordnad individuell plan (SIP) ska finnas upprättad och dokumenterad för
patienter/invånare som har fler än en (1) myndighetskontakt för sin vård och omsorg. Det
gäller särskilt för patienter inom psykiatrisk hälso- och sjukvård och personer med stora
vårdbehov som stroke.
 Hembesök efter förlossning ska genomföras enligt riktlinjer i barnhälsovården.
 Hälsoundersökning av personer med långvarig psykisk sjukdom ska erbjudas och
genomföras enligt rutin (RMR Årligt hälsosamtal och somatisk kontroll av patienter med
långvarig psykiatrisk ohälsa)
 Hälso- och sjukvården ska förbättra patienternas ställning i vården genom involvering av
patienter och invånare i förbättringsarbeten och för återföring av kunskap om och
erfarenheter av kvaliteten i vården.

Fastställd av Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden vid
nämndsammanträdet den 27 juni 2018, § 154

