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Balanserat styrkort 2021 Hälso- och 
sjukvårdsnämnden 

 
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) leder, utvecklar och samordnar 

organisationens angelägenheter för hälso- och sjukvård samt tandvård, d.v.s. 

Specialistvården Västernorrland inklusive laboratoriemedicin, Rättspsykiatriska 

regionkliniken, Primärvårdsförvaltningen samt Folktandvården. Det innebär att 

inom dessa områden fullgör nämnden de uppgifter som organisationen enligt lagar 

och förordningar har i egenskap av vårdgivare. 

 

Region Västernorrland använder balanserad styrning/balanserat styrkort (BSK) 

som modell för sin verksamhetsplanering och uppföljning. Modellen fokuserar på 

det som är strategiskt viktigt och innebär att verksamheten beskrivs, planeras och 

följs upp ur fyra perspektiv – invånare, process, medarbetare och ekonomi. Balans 

skapas mellan kort- och långsiktiga mål och mellan finansiella och icke finansiella 

mål. För respektive perspektiv gäller följande gemensamma inriktningsmål: 

 
 

Invånarperspektivet 
 

Jämlik fördelning av resurser utifrån behov 

 
Medarbetarperspektivet Medarbetarna är delaktiga och har en bra arbetsmiljö 

 
Processperspektivet 

 
Effektiva och framgångsrika verksamheter 

 
Ekonomiperspektivet 

 
En ekonomi i balans över tid  

 

 

De balanserade styrkorten utgör en konkretisering av de övergripande mål som 
fastställts genom regionplanen. Balanserade styrkorten innehåller strategiska 
områden samt önskade resultat i form av mål och mått, som ska utgöra underlag 
för värdering och analys av respektive verksamhets måluppfyllelse, utifrån de 
övergripande målen.  

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att det varje år upprättas en budget 
samt ett balanserat styrkort med fyra perspektiv för nämndens ansvarsområde.  

Vidare ansvarar nämnden för att verksamheten kontrolleras, följs upp och 
utvärderas inom sitt ansvarsområde. 

 

Den samlade övergripande styrningen består av: 

- Regionfullmäktiges regionplan 

- Regionstyrelsens och nämndernas balanserade styrkort 

- Förvaltningarnas balanserade styrkort 

- Verksamheternas balanserade styrkort 

 

 

 



 

 

 

 
  

 
I praktiken har ovanstående styrande dokument en självständig roll i styrningen, 
men utgör samtidigt ett bidrag till en helhet, exempelvis i samband med årsredo-
visning. Strukturen bygger på de gemensamma strategiska områden för styrelsen 
och nämnderna, som anges i regionplanen. 

 

Det ska finnas en röd tråd från Region Västernorrlands vision och övergripande 
mål i regionplanen, styrelsens/nämndernas styrkort och de konkreta aktiviteter 
som behövs i verksamheten - till varje medarbetares individuella mål. Modellen 
ska således stödja kopplingen mellan politiska intentioner och verksamhet, för att 
nå de visioner och inriktningsmål som den politiska ledningen fastställt. 

 

Inför år 2021 har nämnden upprättat styrkort för sina ansvarsområden. Det 
balanserade styrkortet innehåller nedanstående mål och mått som ska bidra till att 
säkerställa måluppfyllelse för de inriktningsmål som fastställts för respektive 
perspektiv i regionplanen. 

 

Nämndens balanserade styrkort följs upp genom månadsrapport, delårs- och 
årsredovisning. Uppföljningen av de balanserade styrkorten ska kompletteras med 
könsuppdelad statistik utifrån definierade mått, där det är möjligt. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
  

 

Invånarperspektivet 
 

Strategiska områden för att nå inriktningsmålet ”Jämlik fördelning av 
resurser utifrån behov” är: 
 

• Arbete för en god och jämlik hälsa. 

• God tillgänglighet till hälso- och sjukvård samt tandvård.  

Önskade resultat  
Mål Mått Källa Jämförelsetal  Målnivå 

2021 

Uppföljning 

En positiv utveckling 2021–2023 
gällande andel i befolkningen 
som bedömer sin hälsa som god. 
Barn och ungdomars hälsa samt 
tandhälsa, beaktas särskilt. 
 

Andel som uppger att 
de mår bra/mycket 
bra  
(Barn, ungdom, vuxna) 

Hälsosamtal/ 
undersökning 

2018-2019: 
Grundskola åk 4  

Flickor 90 %        
Pojkar 92 %  

 
Gymnasiet år 1  

Flickor 70 % 
Pojkar 85 %   

 
2019: 

40- 50- och 60år 
Kvinnor: 69 % 

Män: 71 %   

Samlad 
kvalitativ 

bedömning 
 
 

Årsvis 

Högt förtroende för hälso- och 
sjukvård samt tandvård.  

Andel, högt/ganska  
högt förtroende för:  
-Sjukhusen 
-Hälso-/vårdcentralerna 

Hälso- och 
sjukvårds-
barometern 

2019: 
Sjukhusen 

   V-norrland 58 % 
         Riket 69 %  

Primärvård 
   V-norrland 55 %  

         Riket 59 %  

Ökade 
värden jfr 
med före-
gående år  

Årsvis 

Helhetsintryck av hälso-
och sjukvården –  
Patienter med positiv 
upplevelse 
(dimensionsvärde)  
  

Nationell 
patientenkät 

2019:  
RVN Riket 

 Primärvård   
                 81    82 

 
2018:  

          RVN Riket  
 Somatik  
   Öppen 90   90 
   Sluten  88   88 
 Psykiatri 
   Öppen 82   83 
    Sluten 69   74 

Motsvara 
rikets 

genomsnitt 

Årsvis 
(vartannat år 
primärvård/ 

specialistvård) 

Kunder som är nöjda 
med folktandvården,  
övergripande NKI 
Ungdomar/vuxna 

Folktand-
vårdens 
kundenkät 

2019: 
Ungdomar 96 

Vuxna 97 

Bibehållas 
från 

föregående 
år  

 

Årsvis 

  



 

 

 

 
  

 
Hälso- och sjukvården och 
tandvården tillhandahåller hög 
tillgänglighet.  
 

Andel medborgare 
som anser att de i stor 
/mycket stor utsträck-
ning har tillgång till 
den hälso- och 
sjukvård de behöver  

Hälso- och 
sjukvårds-
barometern 

2019: 
   V-norrland 80 %   

      Riket 84 % 

Motsvara 
rikets 

genomsnitt 

Årsvis 

Tillgänglighet – 
patienter med positiv 
upplevelse 
(dimensionsvärde)  
 
 

Nationell 
patientenkät 

2019:  
RVN Riket 

 Primärvård   
               84    84 

 
2018:  

          RVN  Riket  
 Somatik  
  Öppen 88    89 
  Sluten  86    86 
 

 Psykiatri 
  Öppen  78   80  
   Sluten  70   79 

Motsvara 
rikets 

genomsnitt 

Årsvis 
(vartannat år  
primärvård/ 

specialistvård) 

Jämlik och jämställd hälso- och 
sjukvård där patienterna ges en 
högre grad av delaktighet och en 
personcentrerad vård. 

Delaktighet och 
involvering –  
Patienter med positiv 
upplevelse  
(dimensionsvärde)  
  

Nationell 
patientenkät 

2019:  
RVN Riket 

 Primärvård   
              80    80 

 
2018:  

          RVN  Riket  
 Somatik  
  Öppen  87   88 
  Sluten   80   81 
 Psykiatri 
   Öppen 80   81  
    Sluten 61   69 
 

Motsvara 
rikets 

genomsnitt 
 

 

Årsvis 
(vartannat år  
primärvård/ 

specialistvård) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
  

 

 
Medarbetarperspektivet 

Strategiska områden för att nå inriktningsmålet ”Medarbetarna är 
delaktiga och har en bra arbetsmiljö” är: 

• Rätt kompetens på varje nivå för att kunna bedriva en verksamhet med god 

kvalitet.  

• God samverkan och delaktighet. 

• Väl utvecklad akademisk miljö. 

Önskade resultat  
Mål Mått Källa      Jämförelsetal Målnivå 

2021 

Uppföljning 

Attraktiv arbetsgivare, där 
medarbetare och ledare mår bra, 
har tillgång till ett nära ledarskap 
och utvecklas i sitt arbete. 
 

HME Totalindex* - 
Hållbart Medarbetar-
engagemang 

Medarbetar- 
och 
chefsenkäten 

2019: 
85 

Miniminivå  
75 

Årsvis 

Chefsindex Chefsenkäten 2018: 
f.d HSN: 71 

f.d FPTN: 74 

Miniminivå  
75 

Årsvis 
(mäts 

vartannat år) 

Region Västernorrland erbjuder 
hälsofrämjande arbetsplatser. 

Sjukfrånvaro i 
procent av ordinarie 
arbetstid 
 

Heroma 2019: 
5,1 % 

Högst 5 % Månadsvis 
Delårsvis 

Årsvis 

Stabil och varaktig bemanning 
med egna medarbetare. 

Andel medarbetare 
som svarar att de kan 
rekommendera 
Region 
Västernorrland som 
arbetsgivare 

Medarbetar-
enkäten 

2018: 
 f.d HSN: 74 % 
f.d FPTN: 74 % 

Miniminivå 
75 %  

Årsvis 
(mäts 

vartannat år) 

Andel, kostnad 
inhyrd personal i 
relation till egna 
personalkostnader 

RVN  
Ekonomi-
system 
 

2019: 13,9 %   
2018: 13,0 %  

Högst 11 % Delårsvis 
Årsvis 

*) HME-index bygger på 9 frågor som tillsammans bildar ett totalindex.  
Frågeområdena utgår från: Ledare som tar tillvara medarbetarnas engagemang och kompetens för en positiv utveckling 
av verksamheten och dess medarbetare, Arbetet upplevs stimulerande, meningsfullt och utvecklande, Tydliga mål, 
förväntningar och återkoppling bidrar till delaktiga och engagerade medarbetare. 

 
 
 



 

 

 

 
  

 

Processperspektivet 

Strategiska områden för att nå inriktningsmålet ”Effektiva och 
framgångsrika verksamheter” är: 

• Långsiktigt systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete  

• Hållbara lednings- och styrningsstrukturer  

Önskade resultat  
Mål Mått Källa Jämförelsetal Målnivå 

2021 

Uppföljning 

Hälso- och sjukvården samt 
tandvården har ändamålsenliga 
lednings- och styrningsstrukturer. 

Delindex* (ur HME, 
Hållbart Medarbetar-
engagemang) 
Styrning, Ledarskap,  
Motivation 

Medarbetar-
och chefs-
enkäten 

2019: 
Styrning 86 

Ledarskap 86 
Motivation 83 

Miniminivå  

75 

Årsvis 

Utveckling gentemot en god och 
nära vård, i enlighet med Hälso- 
och sjukvårdens utveckling i 
Region Västernorrland (målbilden). 

Andel oplanerade 
återinskrivningar i 
sluten vård inom 30 
dagar 

Analys & 
uppföljning 
 

2019: 15,6 % 
2018: 16,5 % 

 

15 % Delårsvis 
Årsvis 

Andel undvikbar 
slutenvård hos personer 
med kroniska tillstånd 

2019: 7,4 % 
2018: 6,8 % 

6 % 

Antal fastställda 
överenskommelser om 
samverkansstruktur 
utifrån de prioriterade 
områdena inom 
SocialReko** 

SocialReko, 
berednings-
grupp. 

2019:  
4/4 

4/4 Årsvis 

Hälso- och sjukvården bedrivs i 
enlighet med strukturen för God 
vård.  

Utifrån nationella 
områden för uppföljning 
(God vård***) tar resp. 
förvaltning fram 
relevanta utvecklings-
områden 

Förvaltning-
arnas delårs-
rapport resp 
verksamhets-
berättelser. 

2019: 
Kvalitativ 

beskrivning 

Förbättrade 
värden, minst i 
nivå med riks-
genomsnitten 

Delårsvis 
Årsvis 

En säker hälso- och sjukvård samt 
tandvård bedrivs. 

HSE (övergripande 
medelvärdesindex) 

HSE-enkät 2020:  I nivå med riks-

genomsnitten 

Årsvis 

Region Västernorrland bedriver 
ett effektivt miljö- och 
hållbarhetsarbete. 

Utveckling i enlighet 
med hållbarhetsplanens  
målsättningar, andel 
genomförda aktiviteter  
i handlingsplan 

Uppföljning 
Handlings-
plan 
(Hållbarhets-
plan) 

Nytt mått    Samlad 

kvalitativ 

bedömning, 

utifrån 

måluppfyllelse 

per mål-

område**** 

Delårsvis 
(utvalda delar) 

Årsvis 

Digitala tjänster erbjuds och 
moderna IT-stöd möjliggör 
effektiva processer. 

Utveckling i enlighet 
med digitaliserings-
strategins målsätt-
ningar, utifrån för 
nämnden relevanta 
områden i fastställd 
handlingsplan 2021 
(ja/nej) 

Förvaltning-
arnas 
handlings-
planer  

2019: 
Ja 

Utveckling 
fortgår enligt 

plan (Ja)  

Delårsvis 
Årsvis 

*)   HME, Delindex: Styrning: insatt i arbetsplatsens mål, mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt, vetskap om vad som förväntas 
av mig i mitt arbete. Ledarskap: Närmaste chef visar uppskattning för arbetsinsats, visar förtroende samt ger förutsättningar för 
att ta ansvar i mitt arbete. Motivation: Arbetet upplevs stimulerande, meningsfullt och utvecklande. 

**) De gemensamma satsningsområdena inom SocialReko är: Barn och unga, Äldre, Psykisk ohälsa och Missbruk 
***) Enligt Socialstyrelsens samlingsbegrepp, God vård (Kunskapsbaserad och ändamålsenlig, Säker, Individanpassad, Effektiv, Jämlik 

och Tillgänglig). 

***) Målområden Hållbarhetsplan: 1. Vi ökar kunskapen om hållbarhet; 2. Vi arbetar för att varje människa ska må bra; 3: Vi 
använder jordens resurser klokt; 4. Vi begränsar klimatpåverkan. 

 



 

 

 

 
  

 

Ekonomiperspektivet 

Strategiska områden för att nå inriktningsmålet ”En ekonomi i balans 
över tid” är: 

• God ekonomisk hushållning, för en långsiktigt hållbar verksamhet med 

ekonomi i balans över tid. Detta innebär på kort sikt återställning av tidigare 

års underskott och på lång sikt återställning av eget kapital inklusive 

ansvarsförbindelsen. 

Önskade resultat  
Mål Mått Källa Jämförelsetal Målnivå 

2021 

Uppföljning 

En ekonomi i balans. Ekonomiskt resultat, 
mnkr 

RVN 
Ekonomi-
system 

2019:  
-343,8 mnkr  

 

Ej överstiga 
tilldelad 

budgetram 

Månadsvis 
Delårsvis 

Årsvis 

Minska kostnaderna per DRG- 
poäng (somatik) respektive 
besök/vårdtillfälle (psykiatri). 
 

Somatisk vård 
Kostnad per DRG-
poäng 

Cognos 
 

2019*:  
63 700 kr/p 

 
2018: 

62 392 kr/p 

2 %  
Produktivitets-    

förbättring 
  

Delårsvis 
Årsvis 

 

Psykiatrisk vård 
Kostnad per besök 
resp. vårdtillfälle  

2019*: 
Öppen: 3 105 

Sluten: 67 223 
 

2018:  

Öppen: 3 180  
Sluten: 71 217 

*) Ovanstående utfall för 2019 utgör förkalkylerade värden och bygger på 2018 års kostnadsnivå som därefter är indexerad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


