Region Östergötland
För livet framåt

Vårt uppdrag
”Vårt arbete omfattar många olika typer av frågor
som berör och påverkar invånarna i Östergötland.”

Region Östergötland ansvarar för att:
•

ge invånarna i Östergötland en bra hälsooch sjukvård

•

erbjuda högspecialiserad vård till sydöstra
sjukvårdsregionen och för hela Sverige inom
vissa områden

•

leda det regionala utvecklingsarbetet
för att stärka Östergötlands tillväxt
och attraktivitet

•

utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

För livet framåt
I Region Östergötland arbetar engagerade och professionella
människor med den viktiga uppgiften att driva utveckling
och tillväxt framåt.
Vi ska skapa en bättre infrastruktur, ett gynnsammare
företagsklimat, en bättre folkhälsa, ökad turism
och ett bredare kulturutbud.
Vi har en hälso- och sjukvård som håller hög klass och vi har
höga ambitioner. Vi vill lära oss mer, stärka vården och göra
den ännu bättre – varje dag, året om.
Tillsammans utvecklar vi regionen! Här finns viljan och kraften
för att kunna göra skillnad – för livet framåt.

Politisk organisation
•

Region Östergötland är
den högsta direktvalda
politiska organisationen
i Östergötland.

•

Högsta beslutande organ
är regionfullmäktige,
med 101 folkvalda
politiker.

RRFF = Region Östergötlands råd i frågor om funktionsnedsättning
RPR = Region Östergötlands pensionärsråd

Regionfullmäktige 2018-2022
Minoritetsstyre:
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna
Miljöpartiet
Politisk opposition:
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet

Mandatfördelning
35

30

25

20

15

10

5

0

31
23
13
8

8

8

6

4

Hållbar regional tillväxt
•

Det regionala utvecklingsarbetet har som
mål att stärka Östergötlands tillväxt och
attraktivitet.

•

Vi arbetar för att skapa hållbar utveckling,
bättre infrastruktur, ett gynnsammare
företagsklimat, en bättre folkhälsa,
ökad turism och ett bredare kulturutbud.

H Å L L B A R
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F Ö R E T A G S K L I M A T

I N F R A S T R U K T U R

K U L T U R
T U R I S M

Kollektivtrafik
•

•

Region Östergötland är
regional kollektivtrafikmyndighet
och ansvarar för att utveckla en
attraktiv och effektiv kollektivtrafik.
Östgötatrafiken ägs av Region
Östergötland och ansvarar för den
dagliga driften av kollektivtrafiken.

100%
fossilfri
kollektivtrafik

31

miljoner
resor/år

Hälso- och
sjukvård
•

•
•
•

Tre sjukhus
– Universitetssjukhuset i Linköping
– Vrinnevisjukhuset i Norrköping
– Lasarettet i Motala
43 vårdcentraler i offentlig och
privat regi
Närsjukvård i alla länsdelar
40 folktandvårdskliniker

Region Östergötlands
största uppdrag är
att erbjuda invånarna
i Östergötland
en jämlik hälso- och
sjukvård och tandvård
av hög kvalitet.

Region Östergötlands
organisation

Hälso- och sjukvårdens
organisation

11

Vård genom
hela livet

43

vårdcentraler

•

Vårdcentralerna i Östergötland
erbjuder vård till alla genom hela livet
– nyfödda, barn och ungdomar, vuxna,
äldre och patienter i livets slutskede.

3

jourcentraler

•

För invånarna ska vårdcentralen vara det
självklara förstahandsvalet vid behov av
kontakt med sjukvården.

Digital vårdcentral
som erbjuder
videosamtal
med läkare och
fysioterapeut.

Närsjukvård

- för de vanligaste hälso- och
sjukvårdsbehoven

•

•

Fyra enheter ansvarar för närsjukvården
i respektive länsdel som omfattar både
öppenvård, specialistsjukvård, sjukhusvård
och akut vård.
Särskilt betydelsefull är närsjukvården för
personer med livslånga sjukdomstillstånd
eller funktionsnedsättningar, och för
patienter med komplexa behov med höga
krav på samordning mellan vårdenheter
och huvudmän.

Närsjukvård innebär
att invånarna ska
kunna få sitt samlade
behov av hälso- och
sjukvård och social
omvårdnad nära där
de bor eller vistas.

Specialiserad sjukvård
på tre sjukhus
Universitetssjukhuset i Linköping
•
•

Högspecialiserad sjukvård och forskning
6 000 medarbetare

Vrinnevisjukhuset i Norrköping
•
•

Akutsjukhus med förlossningsvård och BB
2 400 medarbetare

Lasarettet i Motala
•
•

Länsdelssjukhus med medicinsk specialistvård
dygnet runt, planerad kirurgi och ortopedi
1 100 medarbetare

L A S A R E T T E T
I M O T A L A

V R I N N E V I S J U K H U S E T
I N O R R K Ö P I N G

U N I V E R S I T E T S S J U K H U S E T
I L I N K Ö P I N G

Tandvård
för alla
Folktandvården erbjuder alla
former av tandvård:
• förebyggande tandvård
• barn- och ungdomstandvård
• allmäntandvård
• och specialisttandvård

40

kliniker på
20 orter
i länet

600
medarbetare

210 000
patienter
i alla åldrar

1177 Vårdguiden
•

1177 Vårdguiden är hela Sveriges
samlingsplats för information, inspiration
och e-tjänster inom hälsa och vård.

•

Finns på webb och telefon.

•

Bakom 1177 Vårdguiden står den svenska
sjukvården genom alla regioner i
samverkan.

1177 Vårdguiden i Östergötland
under en månad

193 130

inloggningar till
e-tjänsterna

16 421
366 258

besök på 1177.se

Statistik från 1177 under 2018.

besvarade
samtal till
1177

Tillsammans för en god
hälso- och sjukvård
Region Östergötland samarbetar med
Region Jönköpings län och Region Kalmar län
i sydöstra sjukvårdsregionen för att:
•

skapa en god och jämlik hälsa och vård och
öka tillgängligheten för regionens invånare.

•

utveckla hälso- och sjukvården genom
exempelvis forskning.

I sjukvårdsregionen finns nio sjukhus.
Huvuddelen av den högspecialiserade sjukvården
utförs på Universitetssjukhuset i Linköping.

Goda resultat i
Sydöstra sjukvårdsregionen
•

Region Jönköpings län, Region Kalmar län
och Region Östergötland har under lång
tid visat toppresultat inom många
områden i hälso- och sjukvårdens
öppna jämförelser.

•

Sydöstra sjukvårdsregionen utmärker sig
i den nationella patientenkäten och i
hälso- och sjukvårdsbarometern.

BÄSTA
SJUKHUS
Våra sjukhus har
flera topplaceringar
i Dagens Medicins
jämförelser
av sjukhusen
i Sverige.

Forskning och
innovation
•

Region Östergötland arbetar för att skapa och stödja
regionala innovationsmiljöer. Genom smart specialisering
kan dessa bidra till strukturförändringar som leder till
hållbar regional tillväxt och utveckling.
Några exempel är Vreta Kluster, Visual Sweden
och Innovative Materials Arena (IMA)

•

Inom hälso-och sjukvården bedriver vi forskning av hög
kvalitet i nära samverkan med Linköpings universitet.
Det leder till utveckling av sjukvården och en bättre vård
för patienterna genom nya metoder för diagnostik,
prevention, behandling och rehabilitering.
Exempel på forskningsområden där vi ligger i frontlinjen
är medicinsk bildvetenskap, brännskador och
regenerativ medicin.

Forskning
och innovation
ger oss möjligheter
att möta våra
samhällsutmaningar
genom att utveckla,
förändra och förbättra
olika delar
av samhället.

Vård i
världsklass

Brännskadevård

Neurosjukvård

Seldinger

Vården i Östergötland håller en hög
kvalitet med spetskompetens inom
flera områden.
Universitetssjukhuset i Linköping
är bland de bästa i landet på
högspecialiserad sjukvård, till och med
världsledande inom vissa områden.

Bildmedicin
och
visualisering

(Hjärt- och
kärlsjukdomar)

Neonatalvård
Högisolering

Katastrofmedicin

Könskorrigerande
kirurgi

För ett starkare
Östergötland
Några exempel:
•
Agtech 2030
Agtech 2030 är en tio-årig satsning, med start 2019,
som långsiktigt ska säkra livsmedelsförsörjning,
minska miljöpåverkan och öka Sveriges
internationella konkurrenskraft inom lantbruket.
•

Visual Sweden
Visual Sweden är en framgångsrik innovationsmiljö
som främjar innovation och regional tillväxt inom
visualisering och bildanalys.

•

#jag med
Projektet #jagmed har drivit ett framgångsrikt
arbete mot skolavhopp. Under tre år har 7 000
ungdomar nåtts av projektet.

Region Östergötland har
en bärande roll i
Östergötlands utveckling
och tillväxt. Vårt arbete
omfattar många olika
typer av frågor som
berör och påverkar
invånarna i
Östergötland.

Vi bygger för
framtidens vård
Vi bygger nytt och om för att kunna möta
morgondagens krav på flexibla arbetssätt,
nya digitala lösningar och en hög
patientsäkerhet.
•
•
•
•

Universitetssjukhuset i Linköping och
Vrinnevisjukhuset i Norrköping byggs om
och moderniseras.
I Vadstena får den rättspsykiatriska
regionkliniken nya lokaler.
På Lasarettet i Motala sker en teknisk
upprustning.
I Finspång bygger vi ett helt nytt vårdcentrum
som samlar all vård på orten.

De närmsta åren
investerar Region
Östergötland stort för
framtidens hälsooch sjukvård.

Digitalisering – för högre
kvalitet och effektivitet
Fem fokusområden i Östergötland:
1.
2.
3.
4.
5.

Digital
Digital
Digital
Digital
Digital

kompetens
ledning
innovation
trygghet
infrastruktur

Region Östergötland ska använda
digitaliseringen för att
erbjuda bättre samhällsservice,
öka invånares
delaktighet och tillit,
utveckla, effektivisera och
kvalitetssäkra verksamheten
och bli en attraktivare
arbetsgivare.

Bättre tillgänglighet
med e-hälsa
Region Östergötland arbetar för att:
•

öka kontakterna med invånarna via digitala kanaler

•

flytta över vårdärenden till digitala kanaler
där det finns patient- och verksamhetsnytta

•

erbjuda kvalitetssäkrade råd om vård och hälsa
via 1177.se

•

öka kännedomen om 1177.se och e-tjänsterna

Hållbarhet
Vi arbetar för en hållbar utveckling
i tre dimensioner:
1) Social hållbarhet
2) Ekonomisk hållbarhet
3) Miljömässig hållbarhet
En av våra fokusfrågor är Agenda 2030
och de globala målen för hållbar
utveckling.

Region Östergötland
ska vara en positiv kraft
i omställningen till det
hållbara samhället
där goda livsvillkor
och jämlik hälsa
står i centrum.

Ekonomi 2019
INTÄKTER

Landstingsskatt och
generella statsbidrag

Vårdintäkter och
patientintäkter tandvård

Övriga statsbidrag

Övriga intäkter

Vårdintäkter

Finansiella intäkter

Patientintäkter

KOSTNADSFÖRDELNING

Löner

Övriga driftkostnader

Arbetsgivaravgifter

Avskrivningar

Övriga
personalkostnader

Finansiella kostnader

Läkemedelskostnader
totalt

Länets största
arbetsgivare
Med nästan 14 000 medarbetare inom
100 olika yrken är Region Östergötland
länets största arbetsgivare.

100
olika yrken

13 800

De flesta av våra medarbetare arbetar inom
vården som sjuksköterskor, undersköterskor
och läkare.
Men hos oss jobbar också:
IT-tekniker, ekonomer, systemvetare, lärare
biomedicinska analytiker, projektledare,
fastighetsförvaltare, statistiker, medicintekniker,
HR-specialister, tandhygienister och många fler
yrkesgrupper.

medarbetare

81%

är kvinnor
Medelåldern är

44
år

