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Landstingsstyrelsen

Kraftsamling – budget för specifika uppdrag
Bakgrund
Landstingsfullmäktige har i budget för 2012 redovisat att det i takt med de
förändringar som sker i omvärlden krävs en kraftsamling så att verksamheten kan
stärkas och förnyas och att därmed bättre folkhälsa och bättre vård till lägre
kostnader.
För att skapa en jämlik vård är en översyn av olika specialistområden inom
Landstinget nödvändig och det framstår som än mer viktigt att öka samverkan
både inom Landstinget och med andra vårdgivare
Behovet av en kraftsamling förstärks av de förändringar som förväntas i det
kommunala utjämningssystemet, vilka kommer att försämra Landstingets
finansiella situation.

En kraftsamling har påbörjats under 2012 inom områden där värdeskapande
förbättringar för invånarna kan göras samtidigt som kostnaderna bedöms kunna
minska följande år. Arbetet har fokus på att med bibehållen eller förbättrad
kvalitet minska ”slöseri” genom nya arbetssätt.
För projekt inom kraftsamlingen har landstingsfullmäktige beslutat att
landstingsstyrelsen ur ramen för oförutsedda utgifter kan anvisa medel.
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Pågående arbeten
Kraftsamlingsarbetet pågår inom områdena hälso- och sjukvård för äldre,
egenvård, e-hälsa, patientsäkerhet, administrativa effektiviseringar samt
processförbättringar inom alla områden. För två projekt är arbetet i en fas så att
resursbehov kan bedömas och att förväntade effekter kan redovisas.

Processförbättringar
I arbeten med processförbättringar har tillgång på logistisk kompetens varit
framgångsrikt i flera landsting. Detta gäller inom arbete med kapacitet och
tillgänglighet men även inom andra områden där processer behöver utvecklas eller
nya processer skapas.
Inom hälso- och sjukvårdsområdet ska den logistiska kompetensen leda till bättre
utnyttjande av mottagnings- och operationskapacitet och ge underlag för en
bemanning som flexibelt anpassas till verksamhetens behov. Inledningsvis utgår
logistikerna från Landstingets kansli, Qulturum. Planering och prioritering görs i
nära samverkan med berörda förvaltningar och arbetet utförs nära verksamheten.
Förutom förbättrad tillgänglighet till vården för länets invånare förväntas större
andel av nationella tillgänglighetsmedel att kunna erhållas. Statsbidragsökning
förväntas vara större än kostnaden för logistiker.
Resursbehov(kr)
Förvaltning/år
Landstingets kansli (2012)

2012
350 000
2 tjänster (3 månader)

2013
2 000 000
3 tjänster

E-hälsa
Införande av tidbok
Efter att Cosmic uppgraderats finns nu möjlighet till integration mellan Cosmic
tidbok och Mina vårdkontakter via det nationella tjänstekontraktet.
Den nationella standarden ger möjlighet för tidbokning på ett strukturerat och
enhetligt sätt. Det innebär att gränssnittet mot invånarna kan se likadant ut vare
sig det gäller tidbokning hos sjukhusmottagning, vårdcentral eller folktandvård.
Genom införande av webbtidbok kommer patienter att själva kunna välja tider
som passar dem. Förutom att ge större inflytande för patienten leder det till
minskad tidsåtgång för bokning och avbokning av tider i verksamheten. Dessutom
förväntas det leda till färre sena återbud och uteblivna besök, vilket idag leder till
betydande kostnader och onödiga väntetider.
Ekonomisk effekt förväntas genom att mottagningsadministration rationaliseras.
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Konkretisering av rationaliseringskrav får ske i samband med att en
helhetsbedömning görs av de administrativa effektiviseringar som uppnåtts genom
Cosmic-införandet.
Målsättningen är att alla mottagningar senast 2013-12-31 ska erbjuda
webbtidbokning.
Beräknade projektkostnader (tkr)
Förvaltning (preliminär fördelning)
Jönköpings sjukvårdsområde
Höglandets sjukvårdsområde
Värnamo sjukvårdsområde
Landstingets kansli för stöd till
Primärvårdens vårdcentraler m.fl.
Summa

2012
200 000
150 000
150 000

2013
700 000
600 000
500 000

500 000

500 000
2 300 000

Resurser fördelas till förvaltning när kostnaden uppstår.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att ur ramen för oförutsedda utgifter anvisa 850 000 kronor avseende beräknade
kostnader 2012 för redovisade projekt samt att resterande medel anvisas i 2013 års
budget.

LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör
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Ekonomidirektör
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Kraftsamling – budget för specifika uppdrag
Föreligger skrivelse om budgetmedel för projekt inom
ramen för Kraftsamling. Vid ärendets behandling ges
information av landstingsdirektören som också får i
uppdrag att förtydliga skrivelsen.
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att ur ramen för oförutsedda utgifter anvisa 850 000 kronor
avseende beräknade kostnader 2012 för redovisade projekt
samt att resterande medel anvisas i 2013 års budget.
Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson
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Intygar

Lena Sandqvist

