VÅR VISION

VÅRT UPPDRAG

VÅR KULTUR

NU-sjukvården ska:
 bedriva och
utveckla
patientsäker och
effektiv vård
 kännetecknas av
hög kvalitet och
tillgänglighet
 bedriva den planerade vården främst på
Uddevalla sjukhus som även är ett av regionens
produktionscentra
 bedriva den akuta vården i huvudsak på NÄL
 samverka med kommuner, primärvård och övrig
sjukvård
 vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta aktivt
med kompetensutveckling och kompetensförsörjning
 tillvarata medarbetarnas förbättringsarbeten för
ökad patientnytta

 Patientens behov är utgångspunkt för
en patientssäker och effektiv vård
 Medarbetarnas och ledningens engagemang
utvecklar verksamheten
 Patientens vård hindras inte av organisatoriska
gränser
 Utvärdera kontinuerligt insatserna utifrån
patientnytta
 Beslut är underbyggda och baseras på fakta
 Arbeta förebyggande för att främja utveckling,
hälsa och ekonomi
 Långsiktiga
lösningar
skapar en
robust och
hållbar
utveckling

SE PATIENTENS HELA VÄG GENOM VÅRDEN
GENOM ATT

EFFEKTIVT RESURSUTNYTTJANDE OCH HÖG
KVALITET GENOM ATT

UTVECKLA MEDARBETARSKAP OCH
LEDARSKAP GENOM ATT

 Patienten är medaktör i vården
 Medicinska vårdplaner och sammanhållen
dokumentation
 Skapa forum för utveckling och samverkan

 Utveckla värdebaserad vård
 Utveckla verksamheter till att vara en del av
regionens samlade produktion
• Verksamhet i balans
• Arbeta för hälsofrämjande och förebyggande
vård

 Utveckla och våga prova nya arbetssätt
 Skapa bättre förutsättningar för chefer att utöva
sitt chefsuppdrag
 Ha en god arbetsmiljö, där medarbetarna känner
stolthet och arbetsglädje

NU-SJUKVÅRDEN HAR HÖG KVALITET OCH
TILLGÄNGLIGHET

NU-SJUKVÅRDEN SKAPAR VÄRDE
TILLSAMMANS MED PATIENTERNA

NU-SJUKVÅRDEN HAR KRAFT ATT
GENOMFÖRA

•
•
•
•

• Sammanhållen vård
• Gränsöverskridande samarbete
• Patienten är medaktör i vården

• Verksamheten har tillgång till rätt information
baserad på evidens och tillräcklig fakta
• En attraktiv arbetsplats med goda
utvecklingsmöjligheter
• Rätt kompetens på rätt
plats

NULÄGE 2014
• De flesta patienterna är nöjda med den vården
som ges
• Dialogen med patienterna om deras tillstånd och
vårdplanering kan förbättras
• Gränsöverskridande arbete behöver utvecklas

NULÄGE 2014
• Viss kompetens är svår att rekrytera
• Arbetsmiljön kan göras bättre
• Tillgång till rätt information kan förbättras
• De ekonomiska utmaningarna är fortfarande
stora

 Utveckla Värdebaserad vård
 Utveckla Uddevalla sjukhus med inriktning på
dagkirurgisk verksamhet

 Kompetensförsörja och utveckla attraktiva
arbetsplatser
 Skapa verksamhet och ekonomi i balans

 Införa värdebaserad vård med förbättrade
vårdprocesser
 Etablera dagkirurgiskt centrum på Uddevalla
sjukhus

 Förbättra chefers organisatoriska förutsättningar
 Utveckla hälsofrämjande arbetsplatser
 Utveckla analys och uppföljning av vårdresultat
och ekonomi

Det goda livet – med särskilt fokus på en god hälsa.
Västra Götaland ska vara en attraktiv region att bo
och verka i.
NU-sjukvården är ett sjukhus i ständig utveckling för
patientens bästa.

LÅNGSIKTIGA STRATEGIER 2018

LÅNGSIKTIGA MÅL 2018

Goda medicinska resultat
Rätt vård i rätt tid
Säker vård
Utbildning och forskning nära verksamheten

NULÄGE 2014
• Resultaten i kvalitetsregistren är jämförbara med
regionens sjukhus men kan förbättras
• Ny kunskap och systematisk uppföljning av
vårdens resultat kan förbättras
• Alla patienter får inte vård i rätt tid
• Vården kan göras säkrare
• Forskning och utveckling behöver i större
utsträckning utgå från patienternas behov

FOKUSOMRÅDEN 2015
 Förbättra tillgängligheten
 Förbättra produktionsplaneringen för en
effektivare vård
 Utveckla det systematiska patientsäkerhetsarbetet

PRIORITERADE AKTIVITER 2015
 Utveckla produktionsplanering
 Utveckla arbetssätt för vården av akut sjuka
patienter
 Utveckla arbetssätt för att förenkla patientens
vårdresa
 Genomföra handlingsplanen för patientsäkerhet
 Förbättra tillgänglighet till webb och telefon

FÖRÄNDRINGSAGENDA 2015
NU-sjukvården

