
UTVECKLINGSOMRÅDE KUNSKAPSCENTRUM
Habilitering & Hälsa står för kunskap, specialiserad  
vård och stöd för patienter, tolkanvändare, närstående, 
vårdgrannar och invånare i Västra Götaland. Vi vägleder  
patienter och närstående i vården, och är en självklar 
konsult och samarbetspartner för övrig  
hälso- och sjukvård. Med spetskunskap 
inom funktionsnedsättningar bidrar 
Habilitering & Hälsa till att Västra  
Götalandsregionen kan bli en  
ledande samhällsutvecklare.

LÅNGSIKTIGA MÅL

Våra insatser ger effekt

Patienten får vård  
i rimlig tid

Patienten är medaktör

Vi erbjuder en säker  
och jämlik vård

Vi är en attraktiv arbetsgivare  
som erbjuder en god arbetsmiljö

Vi har en ekonomi i balans

Verksamhetsplan 2023

VISION

Det goda livet 
– tillsammans har vi  
kraft att förändra.

VÄRDEGRUND

Varje människa är  
unik och värdefull.  

Vi möts med respekt  
och öppenhet.

UPPDRAG
Specialiserad vård och  
stöd vid en varaktig  

funktionsnedsättning;  
som nedsatt förmåga  
att förstå omvärlden,  
kommunicera, höra,  

se och röra sig.

Västra Götalandsregionen leds av visionen Det goda livet. Det förutsätter en hållbar utveckling, nu och för kommande  
generationer. Ett övergripande mål är att ställa om vården för att erbjuda en sammanhållen och tillgänglig hälso- och  
sjukvård med högsta kvalitet och patientsäkerhet. Alla verksamheter inom Västra Götalandsregionen kan göra skillnad  
när vi tillsammans arbetar med Agenda 2030 och högt satta mål för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

STRATEGIER

• Våra resurser används effektivt med 
definierade arbets- och vårdprocesser 

• Vi arbetar personcentrerat och har 
en god patientsäkerhetskultur 

• Vi bedriver en hållbar kunskaps- och 
teknikbaserad vård och service

• Vi samverkar med brukarorganisationer 
och vårdgrannar

• Vi förbättrar arbetsmiljön genom att 
utveckla ledarskap och medarbetarskap

Fokusområden och mål Indikatorer Målvärden

Stärkt arbetsgivarvarumärke
Hållbart medarbetarengagemang  80% HME-index

Hälsofrämjande insatser genomförs  Ja

Arbetsmetoder som ger  
god effekt för patienter  
och tolkanvändare

Täckningsgrad kvalitetsregister Målvärde per verksamhetsområde

Andel som informerats om rörelsenyckeln
20% inom habilitering  
barn och ungdom

Måluppfyllelse i vårdplan Målvärde per verksamhetsområde

Hög kvalitet och säkerhet
Ledtid i Medcontrol inom tre månader  80%

Andel av granskade journaler som följer 
beskriven process eller riktlinje 

100%

Effektiv vård och service  
med ökad produktion

Antal besök och tolktillfällen per vecka Målvärde per verksamhetsområde

Produktionsplanering Målvärde per verksamhetsområde

Stärk tillgängligheten  
och korta väntetiderna

Andel uppfylld vårdgaranti
Målvärde per vårdgaranti  
30, 60 och 90 dagar

Andel utförda tolk- och taltjänstuppdrag 92%

Öka invånarnas tillgång  
till digitala vårdformer

Andel digitala vårdmöten och tolkuppdrag 7% respektive 25%

Andel digitala vårdinbjudningar 10% 

Andel mottagningar som  
erbjuder webbtidbokning

100% om ekonomiskt  
och tekniskt möjligt


