Mål och inriktning 2021 – nämndens
uppdrag från regionfullmäktige

2020-06-26

Utmaningen är fortsatt arbete för att nå en ökad vårdproduktion i förhållande
till satsade medel
Mål

Fokusområde

Aktiviteter

Uppföljning

Den medicinska kvaliteten ska
öka och den organisatoriska
effektiviteten förbättras

Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska
ersättas av tillitsstyrning. Mer ansvar, makt och
befogenheter ska decentraliseras till första
linjens chefer.

Nämnder fortsätter arbetet
med att utveckla sin styrning
till en mer tillitbaserad
styrning.

Genomför en
Baseline-mätning som
följs upp i slutet av
verksamhetsåret
2021.

Öka antalet tillgängliga vårdplatser för att minska
problemet.

Följa upp vårdplatser för äldre

Undersök om
behovet av
vårdplatser för äldre
inom psykiatrisk och
geriatrisk vård
tillgodoses

Delar av den planerade vården på akutsjukhusen
ska flyttas ut till närsjukhus eller andra
specialistmottagningar.

Följa upp uppbyggnaden av
Närvårdcentrum i Skaraborg
och utveckling av elektiva
vårdkedjor mellan
akutsjukhus och den nära
vården

Beskriv utbud som har
tillkommit,
effektiviteten i nya
arbetssätt och
vem/vilka får
hemtagning av nytta
Patientnöjdhet.

2020-06-18

Utmaningen är att stärka tillgängligheten och korta väntetiderna inom hälsooch sjukvården
Mål

Fokusområde

Aktiviteter

Uppföljning

Invånarnas tillgång till den vård
de behöver ska öka

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

Utforma åtgärdsplaner
för specialistområdena
med graverande
avvikelser över längre
tid.

Följ upp
måluppfyllelse per
område.

Öka tillgängligheten och korta väntetiderna för barn
och ungdomars med psykisk ohälsa.

Upprätta aktivitetsplan i
samverkan med berörda
aktörer i Skaraborg och
barn och unga samt
vårdnadshavare.

Följa upp antal
väntande till BUP
gällande indikatorer.

Stärka utvecklingen av
nya arbetssätt i
samverkan genom
digitala verktyg.

Kvalitativ
uppföljning i form
dialog.

Öka antalet digitala
vårdmöten och
distanskonsultationer.

Följ upp antal.

Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka,
liksom verksamhetens användning av digitala
lösningar.

2020-06-18

Följa upp vilka
insatser som erbjuds
barn och unga med
psykisk ohälsa inom
primärvården.

Utmaningen är att skapa en nära hälso- och sjukvård som bättre än idag kan
möta en utveckling med en ökade psykisk ohälsa och de ökade behov som finns
i en åldrande befolkning
Mål

Fokusområde

Aktiviteter

Uppföljning

Primärvården ska bli den
naturliga ingången för personer
i behov av vård

Minskat behov av slutenvård på
sjukhusen genom tillskapande
av fler mobila team och nära
vårdformer.

Följ närsjukvårdsteamens
utveckling.

Närsjukvårdsteamens antal
hembesök per team, antal
digitala besök och antal
uppdrag.

Närsjukvårdsteam demens och
psykisk hälsa.

Fortsatt utveckling av första
linjens sjukvård för psykisk
ohälsa.

Stimulera till utveckling av team
med hög tillgänglighet och
snabba insatser av rätt aktör.

Kvalitativ uppföljning i form av
dialog.
Kvalitativ uppföljning i form av
dialog.*
* Nämnden följer löpande upp
primärvården i enlighet med
beslutad plan för uppföljning.

2020-06-18

Mål (HSNÖ egna mål)

Fokusområde

Aktiviteter

Uppföljning

En god och jämlik hälsa i
befolkningen och verka föra
att minska de påverkbara
hälsoklyftorna

Stödja barn och ungas
livsvillkor

Främja hälsosamma matvanor och
god tandhälsa.

Andelen 6-åringar med kariesangrepp per
kommun.

Fullföljda studier

Följa upp skolresultat

Andelen av avgångselevernas årskurs 9 med
behörighet till gymnasiet fördelat per
kommun.

Främja goda
levnadsvanor

Förebygga fetma genom hälsosamma
matvanor och fysisk aktivitet i alla
åldrar.

Andel barn som vid 2,5 års ålder alternativt
4-årsbesöket har övervikt/fetma uppdelat
per kommun.
Följa utvecklingen av fysiskt aktiva (16-84 år)
via enkäten Hälsa på lika villkor.
Följa utvecklingen av hälsosamma matvanor
(16-84 år) via Hälsa på lika villkor
Antal personer som fått stöd via hälsocoach
online och Närhälsan On-line.

Mål (HSNÖ egna mål)

Fokusområde

Aktiviteter

Uppföljning

En god och jämlik hälsa i befolkningen och
verka föra att minska de påverkbara
hälsoklyftorna

Främja goda
levnadsvanor

Förebygga psykisk ohälsa med
särskild fokus på unga flickor.

Andel elever som är nöjda med sig själva
ska öka (CAN enkäten).

Förebygga psykisk ohälsa och suicid
hos äldre över 65 år med särskilt
fokus på äldre män.

Andel över 65 år med nedsatt psykisk
välbefinnande och suicidtankar ska minska
(Hälsa på lika villkor).

Främja kompetenshöjningen för att
uppmärksamma tidiga tecken på
suicid.

Antal kommuner som har en
handlingsplan för suicidprevention.
Antal verksamheter som genomgått
utbildning i suicidprevention.

