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Föredragningslista 
 
Sammanträde med sjukhusstyrelsen för Skaraborgs 
Sjukhus den 3 november 2016 

Plats:  Hotell Park Inn, Malmö 
Tid:  Kl. 09.00 - 12.00  

Inledande formalia 
- Mötets öppnande 
- Upprop 
- Val av justerare 
- Godkännande av föredragningslista 
- Anmälan av tillkommande ärenden 
- Föregående protokoll 

Beslutsärenden 
1. Vårdöverenskommelse 2017 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden, bilaga 

SkaS 282-2016 
Eva Sundström 
 

2. Vårdöverenskommelse 2017, styrelsens identifierade riskområden, bilaga 
SkaS 282-2016 
Eva Sundström 
 

3. Serviceöverenskommelse med Regionservice 2017, bilaga 
SkaS 328-2016 
Eva Sundström 
 

4. Uppföljning av internkontroll SkaS, delårsrapport augusti 2016, bilaga  
SkaS 20-2016 
Eva Sundström 
 

5. Remiss – riktlinje mot korruption, mutor och jäv, bilaga 
SkaS 271-2016 
Omedelbar justering. 
Eva Sundström 
 

6. Implementering av ny eller reviderad lagstiftning och nya eller reviderade  
regionala styrande dokument, bilaga 
SkaS 329-2016 
Eva Sundström 
 

7. Anmälnings- och delegeringsärenden, bilaga 
Diarienummer SkaS 1-2016 

 
8. Övriga frågor. 

 

Postadress: 
Skaraborgs Sjukhus 
541 85 Skövde 

Besöksadress: 
Lövängsvägen 
Skövde 
 

Telefon: 
0500-43 10 00 

Webbplats: 
www.vgregion.se/skas 

E-post: 
diariet.skas@vgregion.se 
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Informationsärenden  
A. Ekonomisk rapport september 

Eva Sundström 
 

B. Rapport från sommaren 2016, bilaga  
Eva Sundström 
 

C. Utveckling av närsjukvårdscentrum SkaS Mariestad, bilaga 
Eva Sundström 
 

D. Verksamhetsanpassad bemanning, bilaga 
Marie Rodert 
 

E. HR-rapportering och statistik, bilaga 
Marie Rodert 
 

F. Information från presidiet 
Ulla-Britt Hagström, Johan Ask 
 

G. Sjukhusdirektörens information 
Eva Sundström 
 

 
Ulla-Britt Hagström 
ordförande 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2016-10-04 
Diarienummer SkaS 282-2016 
 

Skaraborgs Sjukhus 
Handläggare: Eva Sundström 
Telefon: 070 240 17 13 
E-post: eva.sundstrom@vgregion.se

 
 
 
Till Skaraborgs Sjukhus styrelse 
 
 

Vårdöverenskommelse 2017 med östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 

 

Förslag till beslut 
1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner vårdöverenskommelse 2017 

med östra hälso- och sjukvårdsnämnden. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Vårdöverenskommelsen beskriver utförarens uppdrag och reglerar inriktning, volymer, 
ersättning och uppföljning för överenskommelseperioden.  

Viktiga underlag för denna vårdöverenskommelse är: 
• Föregående års vårdöverenskommelse 
• Gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter, regionala riktlinjer samt 

regionala vård- och handlingsprogram och beslut som berör utförarens 
verksamhetsområde.  

• Regionfullmäktiges budget och regionstyrelsens Regiongemensamma riktlinjer för 
budgetarbete 2017 (RS 04149-2016). 

• Östra Hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument  
• Strategiska frågeställningar från utförarens styrelse.  

Regionfullmäktiges budget är Västra Götalandsregionens överordnade styrdokument. Vid 
en målkonflikt mellan andra regionala styrdokument och budgeten gäller den senast 
antagna budgeten. 

Uppdrag 
Skaraborgs Sjukhus uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård i enlighet med 
vårdöverenskommelsens bilaga 1. Hälso- och sjukvården ska ges med högsta möjliga 
medicinska säkerhet och kvalitet grundad på evidens samt följa regionalt gjorda 
prioriteringar. Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vara vägledande i detta arbete.  

Vården ska vara likvärdig och patientanpassad där diagnostisering och behandling sker på 
jämlika villkor. En jämlik hälso- och sjukvård innebär att vård och behandling ges på lika 
villkor, och med gott bemötande, till alla, oavsett bostadsort, kön, könsöverskridande 
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identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Inom ramen för uppdraget ska utföraren samverka med andra vårdgivare, kommuner och 
myndigheter. Skaraborgs Sjukhus ska arbeta systematiskt med hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande åtgärder och integrera dessa i hälso- och sjukvården.  

Befintliga utbudspunkter där Skaraborgs Sjukhus idag bedriver verksamhet är basen för 
denna vårdöverenskommelse. Vid förändring ska samråd ske mellan hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Skaraborgs Sjukhus enligt gällande reglemente. Beställaren ska 
löpande informera om kända förändringar i vårdutbud hos övriga vårdgivare som kan 
komma att påverka utföraren.  

Ekonomisk ersättning 
Omfattning, villkor och ersättning för uppdraget framgår av bilaga 2. Den ekonomiska 
ersättningen baseras på de förutsättningar som anges i Västra Götalandsregionens budget 
och Regiongemensamma riktlinjer för budgetarbete 2017 (RS 04149-2016). Ersättningen 
för 2017 uppgår till 3 654 681 tkr. 

Förändringar jämfört med föregående vårdöverenskommelse 
I bilaga 3 specificeras de förändringar som gjorts gentemot föregående 
vårdöverenskommelse. Specifikationen omfattar förändringar i uppdrag, volymer och 
ersättning. 

Uppföljning 
Uppföljning av uppdraget, inklusive omfattning och periodicitet, specificeras i bilaga 4.  
Grunden för uppföljning är Regionfullmäktiges mål och fokusområden, regionala 
indikatorer samt hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument.  
 
 
Bilaga 
Vårdöverenskommelse 2017 
 
 
Beslutet skickas till 
• Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
• Dialoggruppen för vårdöverenskommelse 
• Ledningsgrupp verksamhet 
• Ledningsgrupp stab  
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Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNÖ och Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

1. Allmänna förutsättningar

Parter 
Denna vårdöverenskommelse är tecknad mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
styrelsen för Skaraborgs Sjukhus.  

Giltighetstid 
Överenskommelsen gäller för perioden 2017-01-01--2017-12-31 

Utgångspunkter 
Vårdöverenskommelsen beskriver utförarens uppdrag och reglerar inriktning, volymer, 
ersättning och uppföljning för överenskommelseperioden.  

Viktiga underlag för denna vårdöverenskommelse är: 
• Föregående års vårdöverenskommelse
• Gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter, regionala riktlinjer samt

regionala vård- och handlingsprogram och beslut som berör utförarens
verksamhetsområde.

• Regionfullmäktiges budget och regionstyrelsens Regiongemensamma riktlinjer för
budgetarbete 2017 (RS 04149-2016).

• Östra Hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument
• Strategiska frågeställningar från utförarens styrelse.

Regionfullmäktiges budget är Västra Götalandsregionens överordnade styrdokument. Vid en 
målkonflikt mellan andra regionala styrdokument och budgeten gäller den senast antagna 
budgeten. 

Vid flerårig överenskommelse ska justeringar göras mellan åren, i enlighet med de 
förutsättningar som anges i regionens budget och regionstyrelsens Regiongemensamma 
riktlinjer för budgetarbete 2017 (RS 04149-2016). Det gäller också de förändringar som 
uppdatering av resursfördelningsmodellen kan komma att innebära.  

2. Uppdrag
Skaraborgs sjukhus uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård i enlighet med precisering i 
bilaga 1.  

Hälso- och sjukvården ska ges med högsta möjliga medicinska säkerhet och kvalitet grundad på 
evidens samt följa regionalt gjorda prioriteringar. Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd 
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vara vägledande i detta 
arbete.  

Vården ska vara likvärdig och patientanpassad där diagnostisering och behandling sker på 
jämlika villkor. En jämlik hälso- och sjukvård innebär att vård och behandling ges på lika 
villkor, och med gott bemötande, till alla, oavsett bostadsort, kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. 
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Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNÖ och Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Inom ramen för uppdraget ska utföraren samverka med andra vårdgivare, kommuner och 
myndigheter. Samverkan syftar till att på ett strategiskt plan nyttja varandras kunskaper och 
bygga upp gemensamma rutiner för att säkerställa vårdens kvalitet utifrån kunskap och 
patientens perspektiv. Syftet är att använda de sammantagna resurserna på bästa sätt för att nå 
uppsatta mål.  

Skaraborgs sjukhus ska arbeta systematiskt med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
åtgärder och integrera dessa i hälso- och sjukvården. Utföraren ska ingå i det regionala 
Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) och ska fortsätta att utveckla och 
följa upp arbetet i enlighet med intentionerna för HFS, Socialstyrelsens riktlinjer och 
regionuppdrag (RS 138-2011). 

Befintliga utbudspunkter där Skaraborgs sjukhus idag bedriver verksamhet är basen för denna 
vårdöverenskommelse. Vid förändring ska samråd ske mellan hälso- och sjukvårdsnämnden 
och Skaraborgs sjukhus enligt gällande reglemente. Beställaren ska löpande informera om 
kända förändringar i vårdutbud hos övriga vårdgivare som kan komma att påverka utföraren.  

Ekonomisk ersättning 
Omfattning, villkor och ersättning för uppdraget framgår av bilaga 2. Den ekonomiska 
ersättningen baseras på de förutsättningar som anges i Västra Götalandsregionens budget och 
Regiongemensamma riktlinjer för budgetarbete 2017 (RS 04149-2016). 

Förändringar jämfört med föregående vårdöverenskommelse 
I bilaga 3 specificeras de förändringar som gjorts gentemot föregående vårdöverenskommelse. 
Specifikationen omfattar förändringar i uppdrag, volymer och ersättning. 

Uppföljning 
Uppföljning av uppdraget, inklusive omfattning och periodicitet, specificeras i bilaga 4.  
Grunden för uppföljning är Regionfullmäktiges mål och fokusområden, regionala indikatorer 
samt hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument.  

Koncernkontoret ska samordna den uppföljning som begärs in från utföraren i syfte att 
undvika dubbelrapportering.  

3. Förändrade förutsättningar
Om det under överenskommelseperioden uppstår väsentligt förändrade förutsättningar har 
respektive part rätt att begära överläggningar. Om förändringarna är på grund av oförutsägbar 
händelse som ingen av parterna kan råda över, finns ett gemensamt ansvar att hantera den 
uppkomna situationen. Eventuella förändringar ska regleras i tilläggsöverenskommelse 
alternativt översyn av hela överenskommelsen. Om parterna inte är överens avgör 
regionstyrelsens ägarutskott hur ärendet ska hanteras. 
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Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNÖ och Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

4. Undertecknande parter

Västra Götaland ÅÅÅÅ-MM-DD 

Gunilla Druve Jansson  
Ordförande  
Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Ulla-Britt Hagström 
Ordförande  
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Leena Ekberg 
Ansvarig tjänsteman 

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör Skaraborgs Sjukhus 

Avdelningen för Kvalitetsstyrning 
uppdrag och avtal 

7 



Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNÖ och Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Bilaga 1 Precisering av vårduppdraget 

Precisering av basuppdrag 
Basuppdraget varierar mellan de olika sjukhusen. Exempelvis inkluderar basuppdraget en 
fungerande akutsjukvård, vård som inte kan vänta t.ex. cancervård, tillsammans med t.ex. väl 
fungerande omhändertagande av de mest sjuka äldre och de multisjuka”. Detta specificeras 
vidare nedan: 
Denna vårdöverenskommelse reglerar följande vård vid Skaraborgs Sjukhus till invånarna i 
Västra Götaland: 

• Akutsjukvård
• Planerad vård

Uppdrag akutsjukvård  
Skaraborgs sjukhus har ett helhetsansvar för verksamheten dygnet runt inom sjukhusets alla 
specialiteter. För att tillgodose det medicinska omhändertagandet som krävs vid livshotande 
tillstånd eller akut allvarligt insjuknande/skada ska specialiserad akutsjukvård bedrivas 
dygnet runt inom sjukhuset. Tillgängligheten vid akutmottagningarna ska vara god och 
sjukhuset ska verka för att väntetiderna kortas.   

Patienter som söker på akutmottagningen men som inte bedöms vara i behov av vård på 
länssjukvårdsnivå ska hänvisas rätt vårdnivå men inte avvisas.  

Uppdrag planerad vård  
Den planerade vården i Västra Götalandsregionen kan innehålla imperativ vård och övrig 
planerad vård. Imperativ vård avser planerad vård som behöver genomföras i närtid för att 
patienten inte ska ta skada eller avlida till exempel cancersjukvården. Med övrig planerad 
vård avses den vård som ges utifrån fastställda basvolymer och regionala 
tillgänglighetssatsningar.  

Skaraborgs Sjukhus ska delta i det regiongemensamma arbetet för att optimera 
kapacitetsutnyttjandet vid regionens samtliga sjukhus. Den planerade vården ska 
kännetecknas av god tillgänglighet. 

Vårdgaranti och valfrihet gäller och Skaraborgs Sjukhus ska ge adekvat information till den 
patient som önskar utnyttja valfriheten. Sjukhuset har administrativt och ekonomiskt ansvar 
för valfrihetsvården.  

Utgångspunkt är vårdutbudet enligt vårdöverenskommelse 2016 vilket beskrivs i form av 
övergripande prestationstal. Förändringar i vårdutbudet för 2017 beskrivs i bilaga 3. 

Därutöver omfattar basuppdraget: 
• Vård till invånare i Region Halland enligt samverkansavtal vilket innebär att de har

samma rätt till vård som invånare i Västra Götaland. 
• Vård i enlighet med tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården (HS63-2015)
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Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNÖ och Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Precisering av övriga uppdrag 

Basvolymer och tillgänglighetssatsningar i egen regi framgår av bilaga 5 

Riktade uppdrag 
Skaraborgs Sjukhus har även riktade uppdrag finansierade via Regionfullmäktiges 
budget, Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Information om dessa 
uppdrag och ersättning för dessa finns i sammanställning i bilaga 2d.  

Omställningen av vården  
Under 2017 kommer en omställning av hälso- och sjukvården att inledas. Syftet med 
omställningen är att skapa ökat värde för patienterna såsom ökad kvalitet, en högre 
patientsäkerhet, korta väntetider, ett gott bemötande och god omvårdnad före, under och efter 
behandling. Förändringen ska även medföra att patienterna involveras i högre utsträckning i 
sin behandling och att vården ska se helheten runt patienternas hälsa och sjukdom. 

Omställningen ska ske utifrån styrprincipen att vården ska skapa största möjliga värde för 
patienterna och invånarna, givet de tillgängliga resurserna. Styrprincipen ska vara vägledande 
för alla åtgärder som vidtas. Omställningsarbetet delas in i tre områden som kallas ”Den nära 
vården”, ”Koncentration av vård” och ”Digitala vårdformer och tjänster”. 

Omställningsarbetet kan komma att innebära tilläggsöverenskommelser under 2017. De 
ingående parterna behöver aktivt delta/bidra i arbetet så att nödvändiga förändringar kan 
genomföras. 

Pilotområden för nya ersättningsmodeller  
Under 2015 formulerade den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen ett uppdrag att se 
över modeller för ersättning av hälso- och sjukvård. Inom detta uppdrag kommer nya 
modeller för ersättning att testas som piloter under 2017. Val av modeller har sin 
utgångspunkt kring styrprinciper för omställning av vården. En av piloterna innebär att 
ersättning kommer att utgå för digitala kontakter med ljud och bild. Ett annat pilotområde 
kommer att vara försök med värdebaserad ersättning inom obesitaskirurgi, ryggkirurgi och 
höft- och knäoperationer.  

Skaraborgs Sjukhus ska planera för att HSS kommer att besluta om en ersättning för 
digitala  kontakter med ljud och bild(video). 

För Skaraborgs Sjukhus innebär det en värdebaserad ersättning av obesitaskirurgi, 
ryggkirurgi och höft- och knäartroplastik.  

Piloterna kommer att preciseras i en tilläggsöverenskommelse. 

Narkos inför tandvård 
På Skaraborgs Sjukhus har medel växlats sedan tidigare och finns hos 
folktandvården. Sjukhuset får endast höja priset med 2 % under 2017 för tillgång till 
narkos och volymerna ska vara oförändrade.  

Priserna skiljer sig mellan sjukhusen. Under 2017 ska en översyn av priserna ske och 
möjligheten till harmonisering övervägas inför 2018. 
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Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNÖ och Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Uppdrag till Skaraborgs Sjukhus att bedriva rättspsykiatrisk vård enligt bilaga 6 

Lokal ersättningsmodell mobil närvård 
Inom Skaraborg har utvecklats en mobil närvårdsmodell där vård och stöd erbjuds i hemmet. 
Primärvårdens hemsjukvårdsläkare och sjukhusets mobila närsjukvårdsteam och mobila 
palliativa team arbetar tillsammans med kommunens vård- och omsorg. De mobila 
funktionerna koordinerar och samordnar vården och är patientens fasta vårdkontakt. 
Med syfte att stödja utveckling av den mobila närvården har tidigare prestationsersättning 
ersatts med ett riktat uppdrag till sjukhuset. Medel för det riktade uppdraget omfördelas inom 
ramen för det totala ersättningsutrymmet för sjukhuset. 
Som en del av SkaS uppdrag ligger att fullfölja och utveckla uppdraget kring ”Mobil närvård 
Skaraborg” tillsammans med kommunerna och primärvården. För detta uppdrag erhålls 7,1 
mnkr som administreras via SkaS. 

Utveckling närsjukvårdscentrum Mariestad  
I samband med förslag till stängning av vårdplatser vid sjukhuset i Mariestad fick SkaS ett 
uppdrag kring utveckling av närsjukvårdscentrum Mariestad.  
Syftet med att skapa ett närsjukvårdscentrum är att tillgodose befolkningens behov av såväl 
nära vård som av god tillgänglighet till planerad vård. De vårdbehov som rör stora 
patientgrupper och är vanligt förekommande behöver tillgodoses nära patienten.  Detta 
innebär att större delen av invånarnas vårdkontakter kan klaras nära patienten.  
Projektet ligger i linje med den inriktning av den nära vården i Skaraborg där kommunerna, 
primärvården och SkaS påbörjats där primärvården utgör utgångspunkten kompletterad med 
mobila team och hemsjukvårdsläkare.  

Utvecklingen av ett närsjukvårdscentrum i Mariestad innebär att fler vårdgivare samverkar för 
att möta invånarnas behov i norra Skaraborg. I utvecklingsarbetet ingår att definiera vad ett 
närsjukvårdscentrum ska innehålla, organiseras, ledas och styras samt finansieras.  

Framtidens sjukvård i Skaraborg  
Som ett resultat av riskanalysen kring vårdöverenskommelse 2016 pågår ett arbete med fokus 
på långsiktiga förändringar för en ekonomi i balans. Arbetet benämns Framtidens sjukvård i 
Skaraborg. 

Arbetet omfattar huvudområdena: 
• Struktur för den akuta och planerade specialiserade vården, resurser och struktur
• Utveckla närsjukvården och samarbetet med kommunerna
• Kompetensförsörjning
• Arbetsmodeller

Grundläggande för alla grupper är att hitta en effektiv vård både ur verksamhets- och 
ett ekonomisk för Skaraborgs Sjukhus (SkaS). Viktigt är också att ta med hur SkaS 
ska kunna bli en viktig del i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård och 
skapa en målbild för SkaS de kommande tio åren.   

Psykiatri och närvård  
Uppdraget startade i samband med beslutet om att flytta heldygnsvården för psykiatri 
från Falköping till Skövde. Avrapportering sker löpande om hur arbetet utvecklas för 
vårdbyggnaden.  
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Inom uppdraget redovisas genomförandet av de uppdrag som finns inom den regionala 
utvecklingsplanen inom psykiatri. Grunduppdraget utgick från utvecklingen av den 
vuxenpsykiatriska verksamheten men då den regionala utvecklingen även har fokus på barn- 
och ungdomspsykiatri föreslås att detta läggs som ett delområde till detta uppdrag. 
Närsjukvårdsarbete ingår som en del i flera uppdrag, fortsättningsvis hanteras uppdragen 
kring närsjukvård inom projektet för utveckling närsjukvårdscentrum i Mariestad. 

Akutkedjan  
Resurser finns avsatta på regional nivå för att förbättra tillgängligheten på 
akutmottagningarna och är dels avsedda för akutvårdskedja och dels för 
akutläkarkoncept/fasta läkare på akuten. 
Målet är att förbättra tillgängligheten på akutmottagningarna så att vid minst 90 procent av 
besöken ska patienten haft en total vistelsetid (TVT) på akutmottagningen om högst fyra 
timmar. Syftet med satsningen är att öka takten i förbättringsarbetet så att det målet kan nås 
för alla förvaltningar 2018. 
Genom att genomföra föreslagna åtgärder bedöms att sjukhuset kan säkerställa att de patienter 
som har medicinskt behov får detta tillgodosett på ett effektivt sätt och arbetar med 
förbättringar för att göra vården sömlös för de patienter som har fortsatt vårdbehov utanför 
sjukhuset.  

Vårdnivåer 
I Västra Götalandsregionen bedrivs vård på följande vårdnivåer: 

Länssjukvård 
Med länssjukvård avses specialiserad öppen och sluten vård som kräver medicinska och 
tekniska resurser eller annan kompetens som inte omfattas av uppdrag inom 
primärvårdsnivån.  

Regionsjukvård  
Regionsjukvård definieras som den vård som samordnas med Västra Götalandsregionen som 
upptagningsområden. 

Rikssjukvård 
Rikssjukvård enligt Socialstyrelsens beslut och vård av rikssjukvårdskaraktär definieras i 
denna överenskommelse som all vård med hela Sverige som upptagningsområde. Region- och 
rikssjukvård samt vård av rikssjukvårdskaraktär sammanfattas i ofta begreppet 
högspecialiserad vård. 

Vårduppdraget för Skaraborgs sjukhus utförs på länssjukvårdsnivå. 

Ansvarsfördelning mellan SU och övriga sjukhus inom Västra Götalandsregionen 
Vårdansvaret för högspecialiserad vård definieras genom regiondirektörens 
verkställighetsbeslut (dnr RS 150-2015) och beslut i regionstyrelsen (dnr RS 488-2011). 

Den del av överenskommelsen som avser region- och rikssjukvård är en samverkansprocess 
mellan ägare, beställare och utförare. Regionstyrelsen samordnar processen. Beslut fattas av 
Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och 
HSN Väster. Västra Götalandsregionens fem hälso- och sjukvårdsnämnder ska samverka före 
beslut.  
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Bilaga 2 Ersättningsbilagor 

Utbetalning sker i enlighet med Regionfullmäktiges beslut om ersättningsmodell för 
sjukhusvård (RS583-2004/RSK602-2008). Belopp nedan innefattar indexuppräkning enligt 
Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2017(RS 04149-2016). 

Tillkommande beslut ägartillskott RS 
Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2016-09-27 att inför 2017 tillföra hälso- och 
sjukvårdsnämnderna riktat ägartillskott om totalt 150 mnkr. Tillskottet sker dels genom 50 
mnkr som kompensation för fattade ägarbeslut eller tecknade nya avtal.  Denna ersättning till 
sjukhusen ska arbetas in som prisökning i vårdöverenskommelserna.  Därutöver tillförs hälso- 
och sjukvårdsnämnderna 100 mnkr som förstärkt ersättning till sjukhusen för det riktade 
uppdraget om valfrihetsvård. 

Skaraborgs Sjukhus får 7,341 mnkr för 2017 att arbeta in som prisökning i 
vårdöverenskommelsen samt en ökad ersättning för riktat uppdrag om valfrihetsvård om 
16,203  mnkr. 

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2016-09-27 också att hälso- och 
sjukvårdsnämnderna får disponera ett utökat utrymme om totalt 250 mnkr för att ersätta 
sjukhusen för produktion utöver de i överenskommelserna fastställda taken, så kallat brutet 
tak. Samtidigt beslutade Regionstyrelsen att ge i uppdrag till regiondirektören att utforma en 
modell för denna ersättning som stimulerar till ökad produktivitet. Modellen ska utformas så 
att den ökade ersättningen utöver taknivån maximalt kan utgå med 250 mnkr för 2017. Den 
extra ersättningen till sjukhusen får hanteras för 2017 genom tilläggsöverenskommelser. 

2a Sammanställning av ersättning länssjukvård 

Fast 
ersättnin
g (tkr) 

Rörlig 
ersättning 
(tkr) 

Total 
ersättning 
(tkr) 

Sluten somatisk vård 0 
Öppen somatisk vård 0 
Sluten psykiatrisk vård (vuxna) 0 
Öppen psykiatrisk vård (vuxna) 0 
Rättspsykiatri 0 
Sluten psykiatrisk vård (barn) 0 
Öppen psykiatrisk vård (barn) 0 
Riktade uppdrag 756 539 756 539 
Särskild framställan 0 
Totalt ersättningstak 3 678 225 
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2b Vårdvolymer länssjukvård  

Volym Ersättnin
g (tkr) 

Genom-
snittlig 
ersättnin
g (kr) 

Somatisk vård (exklusive DRG-ersatt 
öppenvård) 

-        Sjukhusvårdtillfällen 33 130 
-        DRG poäng 29 250 
-        Ytterfall 
-        Besök 206 000 

DRG-ersatt öppenvård 
-        Besök 68 440 
-        Poäng 7 260 

Psykiatrisk vård (vuxna) 0 
-        Vårdtillfällen 1 620 
-        Vårddagar 22 000 
-        Besök 43 000 

Rättspsykiatri 0 
-        Vårdtillfällen 
-        Vårddagar 7 900 

Psykiatrisk vård (barn) 0 
-        Vårdtillfällen 70 
-        Vårddagar 900 
-        Besök 10 000 

Förlossningsvård 
-        Planeringstal 

Riktade uppdrag 756 539 

Särskild framställan 0 
            -    
Totalt ersättningstak 3 678 225 
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Beskrivning av riktade uppdrag  
Akutmottagning 95 880 
Ambulans 157 080 
Hjälpmedel 49 209 
Rehabiliteringsvistelser 8 209 
Köpt vård högspecialiserad och psykiatri 16 835 
Valfrihetsvård och garantivård 15 921 
Regionstyrelsebeslut förstärkning valfrihetskostnad 16 203 
Läkemedel öppenvård 287 102 
Palliativ vård öppenvårdsteam i samarbete med Hospice 
Gabriel 3 174 
Käkkirurgi 7 286 
Projektfinansiering mobil närvård 7 140 
Omfördelad ytterligare ersättning mobil närvård 17 500 
Obalanser enligt tilläggsbudget 2015 75 000 
SUMMA 756 539 

2c Principer för ersättning till utföraren 

Ersättningen är fördelad mellan abonnemang, prestationsersättning, samt särskild framställan. 
Den totala ersättningen utgör det så kallade ersättningstaket. Såväl fast som rörlig ersättning 
erhålls upp till angivet tak. Utöver ersättningstaket kan sjukhuset inte påräkna någon 
ersättning såvida inte annat avtalats eller beslutats i särskild ordning. 

Fast ersättning och Prestationsersättning 
Ersättningen är fördelad mellan abonnemang (= verksamhetsanslag) och prestationsersättning. 
Den totala ersättningen utgör det så kallade ersättningstaket. Sjukhuset ersätts dels med en 
rörlig ersättning som motsvarar 50 procent av fullt pris per prestation, dels en fast andel för 
återstående 50 procent av den prestationsrelaterade vården. För den vuxenpsykiatriska 
slutenvården utgör den fasta ersättningen 80 procent av den totala ersättningen och för den 
vuxenpsykiatriska öppenvården motsvarar den fasta ersättningen 40 procent. För 
rättspsykiatrin är andelen fast ersättning 90 procent. Såväl fast som rörlig ersättning erhålls 
upp till angivet tak. Sluten somatisk vård ersätts med ett sjukhusspecifikt DRG-pris per 
poäng. Sjukhuset ersätts för ett sammanhängande vårdtillfälle inom sjukhuset och utifrån en 
regiongemensam diagnosgruppsrelaterad viktlista. För särskilt kostsamma vårdtillfällen, så 
kallade kostnadsytterfall, får sjukhuset utöver DRG-priset en särskild ersättning. Ersättning 
för dagkirurgisk verksamhet och viss annan öppen vård sker på basis av regiongemensam 
åtgärdsrelaterad viktlista (Nord DRG-O) och sjukhusspecifika priser per DRG-poäng. För 
övrig öppen vård (exkl. akutmottagning) sker ersättning för läkarbesök och behandlingar med 
specifika priser för olika typer av besök. 

Patientavgifter 
Sjukhuset debiterar patientavgifter enligt de regler som fastställts av Västra 
Götalandsregionen. Vid beslut om förändring av patientavgiftens storlek justeras det samlade 
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ersättningsutrymmet så att förändringen blir ersättningsneutral för sjukhuset. Patientavgifterna 
behålls av sjukhuset. 

Riktade uppdrag 
Ersättning avseende riktat uppdrag kan enligt regionens ersättningsmodell utbetalas för 
uppdrag som inte har direkt samband med den patientrelaterade hälso- och sjukvården, som 
forskning och utveckling men också för uppdrag som är svårt eller olämpligt att prestations 
ersätta så som t ex ambulansverksamhet och receptläkemedel samt nystartad verksamhet. 

Särskilda ersättningsmodeller  
Förlossning 
För förlossningsvården tillämpas en särskild ersättningsmodell som gäller patienter 
hemmahörande i VGR. För varje verksamhetsår fastställs en nivå avseende planerat antal 
förlossningar. Upp till denna nivå ersätts sjukhuset enligt sedvanlig ersättningsmodell, 50 
procent fast ersättning och 50 procent rörlig DRG-ersättning. Denna ersättning ingår i det 
samtalet ersättningstaket för sjukhuset. Vid volymer utöver planerat antal förlossningar utgår 
ersättning med 75 procent av gällande fullpris för DRG. Vid färre antal förlossningar i 
jämförelse med planeringsnivå sker reglering mot det samlade ersättningstaket för sjukhuset 
enligt gällande ersättningsmodell. 

2d Information om tillkommande ersättning från Regionfullmäktige (RF) och 
Regionstyrelsen (RS) samt Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) 2017   

Daterad 2016-10-20 ögonblicksbild 

Ersättning avseende D-nr/ 
Kommentar 

RF/RS/ HSS Belopp mnkr 

Satsning akutsjukvård HS 243-2015 HSS 31,6 
Psykiatri, 2015 och 2016 HS 205-2015 HSS 16,4 
Psykiatri, 2017 HS 2016-00561 HSS 7,3 
Statsbidrag psykisk ohälsa, 2017 HS 2016-00560 HSS 1,4 
Standardiserade vårdförlopp HS 2016-00004 HSS 8,6 
Statsbidrag förlossningsvård HS 2016-00238 HSS 8,4 
Statsbidrag flyktingströmmar HS 2016-00111 HSS 16,5 
Effektiv rehabiliterings- och 
sjukskrivningsprocess 2017 

HS 2016-00596 

Ordnat införande HS 2016-00574 

SUMMA 90,2 
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Bilaga 3 
Förändringar jämfört med föreg. vårdöverenskommelse 

Beskrivning av uppdrag 
och förändring 

Vårdvolymer 
(om så är 
aktuellt/möjligt) 

Ersättning 
(tkr) Ersättningsform 

Grundöverenskommelse exkl 
käkkirurgi 2016 3 474 293 
Käkkirurgi 7 003 
Summa 3 481 296 
Fria läkemedel barn 4 560 
Totalt ersättningstak 
föregående år 3 485 856 

Indexuppräkning 2% 69 717 
Regionstyrelsebeslut ytterligare 
index 0,211% 

7 341 

Regionstyrelsebeslut 
förstärkning valfrihetskostnad 

16 203 

Ordnat införande 21 106 
Finansiering jämställda löner 7 711 
Matrisjustering från övriga 
nämnder exkl index 

-1 015 

Rättspsykiatri inkl index 2% 63 134 
Justering av fria läkemedel barn 1 032 
Projektfinansiering mobil 
närvård 7 140 

Totalt ersättningstak 3 678 225 

17 



Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNÖ och Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Bilaga 4 Uppföljning 

Regionfullmäktiges mål och fokusområden 

Det strategiska målet för hälso- och sjukvården är en sammanhållen och tillgänglig hälso- och 
sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den 
enskilda personens behov och erfarenheter.  

Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk 
sjukdom ska förbättras 

Regionfullmäktige har beslutat om Regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri 2014-2018 
(RF 875-2013). I utvecklingsplanen beskrivs ett antal strategiska och prioriterade områden 
och därtill kopplade insatser för önskvärd framtida utveckling av vård och stöd till personer 
med psykisk ohälsa med behov av specialistpsykiatrin i Västra Götaland. Utvecklingsplanen 
ska implementeras i takt med att erforderliga beslut fattas om regionala uppdrag. 

     Fokusområden 
• Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin
• Genomföra den regionala psykiatriplanen
• Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa (avser primärvård)

Uppdraget till SkaS omfattar bland annat: 
- Att fortsätta arbetet med att implementera den Regionala utvecklingsplanen för 

vuxenpsykiatri 
- Att fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten till neuropsykiatriska 

utredningar för både barn och vuxna 
- Att arbeta med kompetensförstärkning av team som utreder, diagnostiserar och 

behandlar barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsstörning/nedsättning och 
kompetensförstärkning till team som behandlar patienter med självskadebeteende. 

- Att fortsätta arbetet för att tillgodose behovet av behandling för självskadebeteende i 
samklang med det lokala utvecklingsarbetet för psykiatri i Skaraborg. 

- Att fortsätta arbetet med att registrera i relevanta kvalitetsregister för psykiatri 

Patientens ställning inom hälso- och sjukvård ska stärkas 

SkaS ska arbeta aktivt med produktions- och kapacitetsplanering (P/K) i syfte att säkra 
tillgängligheten för invånarna och skapa en god arbetsmiljö för alla anställda. Alla 
verksamheter ska arbeta med produktion och kapacitetsplanering på olika sätt med olika 
resultat. 

Fokusområden 
• Uppfylla vårdgarantin
• Utveckla ett personcentrerat arbetssätt
• Förbättra akutvårdkedjan
• Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner
• Arbeta för en säkrare läkemedelshantering

Uppdraget till SkaS omfattar bland annat: 
- Att medverka i det regionala arbetet med produktion och kapacitetsplanering 
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- Att formera ett P/K team i syfte att stödja verksamheterna i utvecklingen av P/K 
planering för en ökad samordning och effektivitet. 

- Att införa personcentrerat arbetssätt inom alla verksamhetsområden 
- Att fortsätta utveckla akutvårdkedjan för att minska väntetider på akutmottagningen 
- Att på sikt bygga upp en akutläkarfunktion  

Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras. 

Nyckeln till många av utmaningarna är att skapa en kvalitetsdriven utveckling för hälso- och 
sjukvården i Västra Götalandsregionen. Kvalitet måste bli en viktigare del i regionens 
styrmodell. 
Vårdgivare ska i ökad utsträckning följas upp efter hur väl man uppnår olika mål för i förväg 
definierade kvalitetsindikatorer. Det systematiska kvalitetsarbetet ska prioriteras på alla nivåer i 
verksamheten.  

Fokusområden 
• Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i

nationella kvalitetsregister och jämförelser 
• Skapa ett sammanhållet vårdsystem och förstärka den nära vården
• Fortsatt utveckling av cancersjukvården.

Uppdraget till SkaS omfattar bland annat: 
- Uppföljning via nationella kvalitetsregister och andra jämförelser 
- Antalet kontaktsjuksköterskor och multidisciplinära team inom cancersjukvården 
- Standardiserade vårdförlopp 

Uppföljning 

Uppföljning av regionfullmäktiges mål och fokusområden rapporterar utföraren i 
delårsrapport mars, delårsrapport augusti samt årsredovisningen. Inrapportering sker via de 
ordinarie rapporteringssystem i enlighet med de riktlinjer som anges av Västra 
Götalandsregionen.  

Uppföljning av indikatorer kopplade till regionfullmäktiges mål och fokusområden sker i 
ordinarie rapporteringssystem, i enlighet med de riktlinjer som anges av Västra 
Götalandsregionen.  

Beställaren hämtar utförarens inrapportering i systemen. Vid eventuella avvikelser eller annat 
behov av information/fördjupning kan båda parter initiera en dialog i samband med ordinarie 
dialogmöten. 

Hälso- och sjukvårdsnämndens mål och fokusområden 

Skapa förutsättningar för att invånarna kan leva ett liv i hälsa. 

Hälso- och sjukvården har en framträdande roll i regionens folkhälsoarbete. Den ska både 
utveckla och tillämpa hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder som ska vara 
integrerade i vårdarbetet. Denna inriktning går hand i hand med en personcentrerad hälso- och 
sjukvård. Hälsofrämjande arbete inom sjukvården är intimt förknippat med individens egna 
hälsorelaterade livskvalitet. Genom att arbeta aktivt med insatser på detta område kan man 
skapa förutsättningar för en egenvård som förbättrar och bevarar en god hälsa.  
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      Fokusområde 
• Strategiskt folkhälsoarbete
• Fullfölja studier

Uppdraget till Skaraborgs Sjukhus omfattar bland annat: 
- Att bidra till att implementera de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande 

metoder genom att arbeta med det regionala uppdrag som är under framtagande. 
- Att samverka med vårdgrannar i detta arbete.  
- Att verka för att skillnader i hälsa ska minska 

Invånarna ska erbjudas en sammanhållen vård oavsett vårdnivå eller vårdgivare, som 
är jämlik, trygg och säker. 

En sammanhållen hälso- och sjukvård är särskilt viktig för de mest sjuka äldre, patienter med 
kroniska sjukdomar och mångbesökare. Dessa patientgrupper har ofta flera vårdgivare, många 
öppen- och slutenvårdstillfällen och ett behov av kommunala omsorgsinsatser vilket förutsätter 
en god samverkan mellan vårdens olika organisatoriska delar. Det är därmed viktigt att framför 
allt äldre och kroniskt sjuka med stort vårdbehov får en fast vårdkontakt eller vårdkoordinator. 
Genom ett bättre samarbete i vårdkedjan, i synnerhet mellan regionens vårdgivare och 
kommunerna, kan individen känna ökad trygghet och tillit. En utveckling av arbetssätt som 
flyttar vården närmre patienten, likt hemsjukvårdsläkare eller mobila insatser där vården 
erbjuds i patientens hemmiljö, ska stärka tillgängligheten och utveckla vården ytterligare.  

      Fokusområden 
• Utveckla närsjukvårdscentrum i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde för den

vård som behövs ofta 
• Tillse att vårdkedjor utvecklas med en god samverkan inom alla nivåer
• Oskäliga skillnader mellan kön och mellan åldrar samt mellan socioekonomiska

grupper

Uppdraget till Skaraborgs Sjukhus omfattar bland annat: 
- Närsjukvårdsteam finns i hela Skaraborg 
- Antalet samordnade individuella vårdplaner (SIP) 
- Andelen återinskrivna inom 30 dagar 
- Patientenkäter vad gäller upplevelser av vård och bemötande 

Uppföljning 

Hälso- och sjukvårdsnämndens mål, som är specifikt riktade till utföraren, följs upp i 
samband med dialogmöten eller i annan särskild ordning mellan parterna exempelvis genom 
att utföraren redovisar resultat ifrån aktuella regionala indikatorer (diarienummer HS 2016-
00482). 

Dialogmöte innebär att utförare och beställare träffas, både på politisk- och tjänstemannanivå, 
för uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndernas mål. På dialogmötena kan även andra 
aktuella frågor gällande vården hanteras, exempelvis från brukarråd och medborgardialog 
genomförda av hälso- och sjukvårdsnämnden. 
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Vårddata 
Uppföljning av vårddata görs av beställaren genom data som utföraren rapporterar till 
Koncernkontoret via Vega. Vid eventuella avvikelser eller annat behov av 
information/fördjupning kan båda parter initiera en dialog i samband med ordinarie 
dialogmöten.  

Kvalitetsregister och regionala kvalitetsindikatorer 
Utföraren ska delta i för verksamheten relevanta kvalitetsregister (diarienummer HS 2016-
00482). 

De kvalitetsmått och målnivåer som framgår av uppföljningsverktyget ”Kvartalen” ingår i 
utförarens uppdrag och omfattar de regionala kvalitetsindikatorerna med regionala måltal 
(diarienummer HS 2016-00482). Beställarna hämtar uppgifter från ”Kvartalen”. 
http://www.registercentrum.se/sv/kvartalen 

Regionalt beslutade indikatorer med måltal: 

Indikator Måltal 

1. Diabetes/sjukhus
Andel typ 1 diabetespatienter ≥ 18 år med 
HbA1c < 52 mmol/mol ≥ 20 % 

2. Diabetes/sjukhus
Andel typ 1 diabetespatienter ≥ 18 år med 
HbA1c > 70 mmol/mol < 20 % 

3. Diabetes/sjukhus
Andel typ 1 diabetespatienter ≥ 18 år med 
blodtryck < 140/85 mm Hg ≥ 90 % 

4. Diabetes/sjukhus
Andel typ 1 diabetespatienter, 45-80 år med 
LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L ≥ 60 % 

5. Diabetes/sjukhus
Andel typ 1 diabetespatienter < 18 år med 
HbA1c < 70 mmol/mol ≥ 85 % 

6. Barnsjukvård

Andel återinskrivningar i sluten vård inom 7 
dagar efter vård för astma/obstruktiv 
bronkit. Avser barn 0-6 år ≤ 3 % 

7. Barnsjukvård

Andel återinskrivningar i sluten vård inom 7 
dagar efter vård för gastroenterit. Avser 
barn 0-6 år ≤ 5 % 

8. Hjärtsjukvård
Andel reperfusion vid hjärtinfarkt med ST-
höjning. Gäller patienter < 80 år. ≥ 88 % 

9. Hjärtsjukvård

Andel kranskärlsröntgade inom 72 timmar 
vid icke-ST-höjningsinfarkt. Gäller patienter 
< 80 år. ≥ 85 % 

10. Hjärtsjukvård

Andel behandlade med ACE-hämmare/A2-
antagonister vid utskrivning efter 
hjärtinfarkt. Gäller patienter < 80 år. ≥ 90 % 

11. Hjärtsjukvård
Andel patienter med förmaksflimmer som 
får antikoagulantia ≥ 70 % 

12. Njursjukvård Andel i hemodialys med AV-fistel eller AV-
graft ≥ 72 % 
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Indikator Måltal 

13. Njursjukvård
Andel i hemodialys som uppnår 
behandlingsmål för dialysdos. ≥ 82 % 

14. Njursjukvård Dialys i hemmet ≥ 30 % 

15. Ortopedi Väntetid till operation av höftfraktur, andel ≥ 75 % 

16. Ortopedi Täckningsgrad, Riks-Höft, patienter ≥ 18 år 
 ≥ 95 %

17. Ortopedi
Andel omoperationer inom 2 år efter total 
höftprotesoperation ≤ 2 % 

18. Ortopedi
Patientrapporterat resultat av total 
höftprotesoperation ≥ 100 

19. Ortopedi NY
Patientrapporterad minskad bensmärta 
efter operation för diskbråck ≥ 80 % 

20. Stroke
Täckningsgrad Riks-Stroke. Gäller patienter 
≥ 18 år ≥ 90 % 

21. Stroke

Blodförtunnande behandling efter 
ischemiska stroke med förmaksflimmer. 
Gäller patienter ≥ 18 år. ≥ 60 % 

22. Stroke

Andel patienter med stroke som initialt 
vårdats på strokeenhet, IVA eller 
neurokirurgisk avdelning. Gäller patienter ≥ 
18 år. 

≥ 90 % 

23. Stroke

Andel patienter med ischemisk stroke som 
gavs reperfusionsbehandling. Gäller 
patienter ≥ 18 år. > 15 % 

24. Stroke

Andel TIA-patienter som vårdas på 
strokeenhet som första vårdenhet. Gäller 
patienter ≥ 18 år. ≥ 90 % 

25. Stroke

Andel strokepatienter som var ADL-
oberoende 3 månader efter insjuknandet. 
Gäller patienter ≥ 18 år. ≥ 80 % 

26. Stroke

Andel opererade inom 14 dagar vid 
symtomgivande förträngning av 
halspulsådern ≥ 75 % 

27. Stroke NY

Tid från ankomst till sjukhus till 
trombolysstart (door to needle time). Gäller 
patienter ≥ 18 år. ≤ 40 minuter 

28. Stroke NY

Andel strokepatienter som vid uppföljning 
efter 12 månader anger att de fått sina 
behov av rehabilitering efter utskrivning 
tillgodosedda. Gäller patienter ≥ 18 år. 

≥ 60 % 

29. Lungsjukvård NY

Andel personer 18 år eller äldre som vid 
besök för kontroll av KOL har fått 
bedömning av hälsostatus med strukturerat 
frågeformulär, CAT. 

≥ 95 % 
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Indikator Måltal 

30. Neurologi
Täckningsgrad i Svenska multipel 
sklerosregistret. Gäller patienter ≥ 18 år. ≥ 90 % 

31. Kirurgi
Andel ljumskbråcksopererade som om-
opereras inom 5 år ≤ 3 % 

32. Kirurgi
Andel elektiva ljumskbråcksoperationer 
som sker i öppenvård. ≥ 80 % 

33. Kirurgi

Andel patienter som får antibiotika vid 
borttagande av gallblåsa. Avser planerade 
operationer ≤ 12 % 

34. Kirurgi

Andel kvinnor som opereras med 
preperitoneal teknik vid 
ljumskbråcksoperation ≥ 90 % 

35. Kvinnosjukvård
Bristningar vid förlossning bland 
förstföderskor ≤ 5,0 % 

36. Kvinnosjukvård
Andel kejsarsnitt enligt Robson 1 bland 
förstföderskor ≤ 7 % 

37. Kvinnosjukvård NY
Patientrapporterad kontinens efter 
inkontinensoperation ≥ 75 % 

38. Psykiatri
Andel med skriftlig vårdplan, barn och 
vuxenpsykiatri. ≥ 50 % 

39. Psykiatri

Andel patienter med psykossjukdom som 
haft läkemedelsgenomgång tillsammans 
med läkare senaste 12 månaderna. Gäller 
patienter ≥ 18 år. 

≥ 90 % 

40. Psykiatri

Andel patienter med bipolär affektiv 
sjukdom med återfall i affektivt skov 
senaste 12 månaderna. Gäller patienter ≥ 
18 år. 

≤ 40 % 

41. Psykiatri

Andel patienter med ADHD där man 
använder systematiska metoder för 
behandlingsuppföljning. Gäller alla åldrar. ≥ 30 % 

42. Psykiatri
Andel patienter som blivit av med 
anorektisk undervikt. Gäller alla åldrar. ≥ 65 % 

43. Psykiatri

Andel patienter som får sitt tillstånd efter 
ECT bedömt med skattningsformulär eller 
intervju (MADRS). Gäller patienter ≥ 18 år. ≥ 60 % 

44. Ögon NY

Andelen patienter med slutlig refraktion 
inom 1 dioptri från den planerade efter 
kataraktoperation. Gäller patienter ≥ 18 år. ≥ 90 % 

45. Ögon NY

Andel patienter (utan annan ögonsjukdom) 
med förbättrad självskattad synfunktion 3 
månader efter kataraktoperation. Gäller 
patienter ≥ 18 år. 

≥ 90 % 
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Indikator Måltal 

46. Akutmottagning
Andel patienter bedömda av läkare inom 1 
timme. Gäller alla åldrar ≥ 55 % 

47. Akutmottagning
Andel oplanerade besök åter inom 72 
timmar på akutmottagning. Gäller alla åldrar ≤ 5 % 

48. Patientsäkerhet
Andel vårdtillfällen i somatisk slutenvård 
med vårdrelaterade infektioner. 

< 6 %  
Individuella mål se 
kommentarer 

49. Habilitering
Täckningsgrad i registrering av diagnoser i 
Vega för barn- och ungdomshabilitering ≥ 90 % 

50. Intensivvård
Återinskrivning på IVA inom 72 timmar. 
Gäller alla åldrar < 3 % 

51. Läkemedel
Andel zopiklon av sömnläkemedel till 
personer 75 år och äldre Individuella mål, se 

kommentar 

52. Läkemedel

Intravenösa antibiotika – andel penicilliner 
av penicilliner + cefalosporiner + 
piperacillin/tazobactam på rekvisition till 
sjukhuskliniker 

≥ 70 %, Individuella 
mål, se kommentar 

53. Läkemedel
Andel olämpliga läkemedel till personer 75 
år och äldre Individuella mål, se 

kommentar 

54. Läkemedel NY

Andel patienter inom sluten vård med 
misstänkt samhällsförvärvad pneumoni som 
initialt behandlas med penicilliner 

>55%, Individuella 
mål, se kommentar 

55. Cancer

Andel av opererade män med låg- eller 
intermediärrisktumör vid prostatacancer 
som genomgick nervsparande resektion ≥ 80 % 

56. Cancer

Andel män högst 75 år med lokaliserad 
högrisktumör vid prostatacancer som fått 
kurativt syftande behandling. ≥ 90 % 

57. Cancer

Aktiv monitorering av män 75 år eller yngre 
vid diagnos med prostatacancer av mycket 
lågrisk-typ. ≥ 95 % 

58. Cancer
30-dagars mortalitet vid elektiv operation för 
koloncancer ≤ 1 % 

59. Cancer
30-dagars mortalitet vid akut operation för 
koloncancer ≤ 4 % 

60. Palliativ vård
Samtal om vårdens innehåll och riktning 
(brytpunktssamtal). Gäller patienter ≥ 18 år. ≥ 70 % 

61. Infektion

Andel HIV-patienter med god viruskontroll 
(HIV-RNA kopior < 50 kopior/ml) av alla 
med antiviral behandling. Gäller patienter ≥ 
18 år. 

≥ 95% 

62. Infektion NY
Andel patienter med HIV som är nöjda eller 
mycket nöjda med sin fysiska hälsa. Gäller 
patienter ≥ 18 år. 

≥ 90 % 
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Indikator Måltal 

63. Infektion NY

Andel patienter med HIV som är nöjda eller 
mycket nöjda med sin psykiska hälsa. 
Gäller patienter ≥ 18 år. ≥ 90 % 

64. Infektion NY

Andel patienter med Hepatit C som uppnår 
virusfrihet efter behandling med 
direktverkande antivirala läkemedel (DAA). ≥ 92 % 

65. Prehospital vård

Andel prio 1 uppdrag där första 
ambulansenhet är på hämtplats inom 20 
minuter från att larmcentral besvarat 112-
anropet och identifierat vårdbehov. Gäller 
alla åldrar 

≥ 90% 

66. Prehospital vård

Andel förbeställda (minst 12 timmar i 
förväg) liggande sjuktransporter till 
behandling/undersökning som kommer i tid 
till avlämningsplats. Gäller alla åldrar 

100 % 

Utvecklingsindikatorer, kan användas efter lokal anpassning 

Indikator Måltal 

67. Hälsofrämjande
Andel relevanta enheter/kliniker som 
använder AUDIT > 40% 

68. Hälsofrämjande,
förebyggande

Andel relevanta enheter/kliniker som 
bedömer och dokumenterar fysisk 
aktivitetsnivå för sina patienter > 25% 

69. Hälsofrämjande,
förebyggande

Andel patienter med otillräcklig fysisk 
aktivitet som fått rådgivning + tillägg > 25% 

70. Hälsofrämjande,
förebyggande

Andel patienter ≥ 13 år med dokumenterad 
bedömning av tobaksbruk ≥ 75% 

71. Hälsofrämjande,
förebyggande

Andel rökfria patienter i samband med 
operation. Indikatorn avser endast 
planerade operationer. ≥ 50% 

72. Hälsofrämjande,
förebyggande

Andel relevanta enheter/kliniker som 
bedömer och dokumenterar ohälsosamma 
matvanor för sina patienter > 20% 
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Bilaga 5 Regionala tillgänglighetssatsningar 

Ett utdrag ur beslutsunderlag från Koncernledningsgruppen Hälso- och sjukvård. 

Slutlig fördelning av vissa produktionsvolymer i egen regi 2017 

Under 2017 kommer Västra Götalandsregionen fortsatt följa upp planerad 
produktion inom de diagnosområden som ingår i den regionala produktions och 
kapacitetsplanering (”PK”). Inom dessa diagnoser har Västra Götalandsregionen 
störst problem med tillgängligheten; 80 % av patienter som väntar på första besök 
och behandling finns här.  

Koncernledningsgrupp hälso- och sjukvård har 2016-09-29 beslutat om 
basvolymer och tilläggsuppdrag för 2017 i enlighet med denna bilaga. 

Produktionsvolymer för 2017 utgår från de volymer som har funnits under 2016 om 
inte förändringar i VÖK medför ändrade volymer.  

Utöver basvolymer som finansieras inom VÖK finns sen tidigare tilläggsuppdrag 
som finansieras mot avrop enligt särskild ordning. Därutöver tillkommer 2017 
ytterligare tillgänglighetssatsningar som finansieras med de medel för utökad 
tillgänglighet som ställts till Hälso- och sjukvårdsstyrelsens (HSS) förfogande i 
budget för Västra Götalandsregionen 2017.  

Överenskomna volymer biläggs berörda hälso- och sjukvårdsnämnders och 
sjukhusstyrelsers VÖK 2017 som informationsbilaga. Framtagna 
produktionsvolymer kommer att följas inom ”PK” 2017.  

I bilaga 5a återfinns gällande priser för tillgänglighetsuppdrag som avropas. 
Ersättningen för uppdrag inom ryggkirurgi, höft- och knäproteskirurgi samt 
obesitaskirurgi kan komma att påverkas av piloter inom översynen av 
ersättningsmodeller inom hälso- och sjukvård. 

Ekonomisk uppföljning av tilläggsuppdrag sker enligt särskild rutin på samma sätt 
som 2016 (se bilaga 5a). 

De volymer som nu beslutas kan under året behöva justeras t.ex. beroende på 
förändringar i sjukhusens förmåga att uppfyllda sina åtaganden.  

I de fall där tilläggsuppdrag ska ske ur ett Regiongemensamt perspektiv kommer 
koncernkontoret att återkomma med besked hur strömmar mellan förvaltningarna 
ska ske utifrån de rutiner som tidigare etablerats.  

Inom ryggkirurgi och höft-knäproteser är volymer justerade 2017 som del i arbetet 
med ”Målbild 2018”. 
Bas och tilläggsvolymer för Skaraborgs Sjukhus framgår av nedanstående tabell. 
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Besök/ 

Behandling Område Totalt Bas Tillägg 
Utökat 
tillägg 

Besök Ortopedi 6 450 5 400  200 850 
Hud 6 400 5 500  900 0 
Ögon 6 700 6 700  0 0 
ÖNH 5 400 5 100  0 300 
Gynekologi 4 300 4 300  0 0 
Urologi 2 000 2 000  0 0 
Allmän kirurgi 3 750 3 750  0 0 
Handkirurgi 0 0  0 0 
Plastikkirurgi 0 0  0 0 

Behandling Rygg 220 120 20 80 
Gynekologi 1 100 1 100  0 0 
Övrig ortopedi 2 500 2 200  0 300 
Allmän kirurgi 2 500 2 500  0 0 
ÖNH 900 900  0 0 
Plastikkirurgi 0 0  0 0 
Övriga ögon 250 250  0 0 
Handkirurgi 0 0  0 0 
Urologi 1 100 1 100  0 0 
Protes 1 200 600 600 0 
Katarakt 2 200 2 200  0 0 

Obesitas  
Utöver de externa avtal och tilläggsuppdrag som beskrivs ovan följer 
koncernkontoret produktionen av obesitasoperationer som ersätts mot avrop enligt 
särskild rutin i bilaga 5a. Enligt preliminär plan kommer Västra Götalandsregionen 
under 2017 att utföra 675-700 obesitas operationer preliminärt fördelade mellan 
sjukhusen. 

Koloskopier  
2010 fattade HSU beslut om särskild finansiering av satsning inom koloskopier för 
att säkra tillgängligheten till dessa undersökningar som kommit att ersätta 
radiologisk diagnostik av sjukdomar i tjocktarmen. Satsningen fortsätter under 2017 
och ersätts enligt särskild ordning som tidigare. 
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Externa produktionsuppdrag 
Under 2016 har Västra Götalandsregionen i enlighet med beslut i regionstyrelsen och 
hälso- och sjukvårdsnämnderna ingått nya avtal med externa leverantörer inom 
kataraktkirurgi; dessa avtal trädde i kraft 2016-08-01. Avtal inom ryggkirurgi finns 
på plats sedan 2016-06-01. Upphandling genomförs inom hudsjukdomar, övrig 
ögonsjukvård, allmänkirurgi och urologi. Dessa avtal finansieras av de ovan nämnda 
tillgänglighetssatsningarna från HSS. Ambitionen är att dessas avtal ska finnas på 
plats senast första kvartalet 2017. Vidare kommer sedan tidigare befintliga avtal 
inom övrig ortopedi nyttjas i tillgänglighetssatsningarna 2017. 

Upphandlade volymer inom regiongemensamma avtal fördelas på förslag av 
koncernkontoret i samverkan med förvaltningarna mellan sjukhusen på ett sätt som 
bäst tillgodoser det samlade behovet inom Västra Götalandsregionen.  
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5a Finansiering regiongemensamma uppdrag 2017 

Sedan tidigare finns ett Regiongemensamt DRG-pris framtaget för 
tillgänglighetsuppdrag, ortopediplan och obesitas. Modellen har använts 2014, 2015 
och 2016. Arbetet har beretts av en arbetsgrupp med representanter från 
koncernkontoret1 och representanter från sjukhusförvaltningarna2. Inför 2017 har en 
uppräkning skett med 2 % i enlighet med anvisningar i Västra Götalandsregionens 
budget för 2017. 

Regiongemensamt DRG pris är 2017: 29 316 kr för DRG 1,0 
Regiongemensamt pris för öppenvårdsbesök: 2 050 kr  

Vid uppbokning av tilläggsuppdrag prognosticeras DRG vikt genom att snitt DRG vikter från 
föregående år, justerad med aktuell viktlista, används. Det regiongemensamma DRG priset 
används, produktion över bas följs i PK. Vid bokslut sker fakturering enligt faktisk DRG vikt. 

Bokning = fast drg pris*prognosticerad drg vikt * produktion över bas 
Fakturering = fast drg pris* faktisk drg vikt * produktion över bas 

Ersättningen för uppdrag inom ryggkirurgi, höft- och knäproteskirurgi samt 
obesitaskirurgi kan komma att påverkas av piloter inom översynen av 
ersättningsmodeller inom hälso- och sjukvård. 

1 Koncernstab hälso- och sjukvård, avdelning kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal; 
koncernstab utförarstyrning och samordning; koncernavdelning data och analys; koncernstab 
verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, avdelning ekonomi koncernkontoret 

2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kungälvs Sjukhus 
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Bilaga 6 Uppdrag till Skaraborgs sjukhus att bedriva 
rättspsykiatrisk vård 2017 

Uppdraget 

Skaraborgs Sjukhus har i uppdrag att ge öppen och sluten rättspsykiatrisk vård vid 
rättspsykiatrisk klinik till invånare i Västra Götaland och övriga som av domstol har 
överlämnats till sådan vård. 

För 2017 avser uppdraget en vårdvolym motsvarande 7 900 vårddagar och omfattar 24 
vårdplatser.  

Om sjukhuset inte har lediga vårdplatser eller om särskilda omständigheter motiverar det ska i 
första hand patient placeras vid någon av de två andra rättspsykiatriska klinikerna i Västra 
Götalandsregionen. I andra hand kan vårdinrättning utanför länet anlitas. Den regionala 
samrådsgruppen för rättspsykiatri ska pröva detta och minst två gånger per år gå igenom 
åtgärdsplaner för hur patienterna placerade utanför länet ska tas hem. Åtgärdsplanerna ska 
redovisas till ansvarig handläggare på Koncernkontoret.  Vid köp av vård utanför Västra 
Götaland ska regionens rutiner för köp av utomregional vård följas. 

Sjukhuset ska delta i det regionala samarbetet och bidra till fortsatt utveckling avseende både 
vårdinnehåll och verksamhet.  Inom ramen för sjukhusets övergripande uppdrag ingår, att för 
den rättspsykiatriska vården, bedriva forskning, utveckling och undervisning.   

Vårdens inriktning 

Rättspsykiatrisk vård ska bedrivas i överenstämmelse med lagen om rättspsykiatrisk vård 
(LRV) och därtill hörande författningar. Vården ska anpassas efter kvinnor och mäns olika 
förutsättningar och behov.   

Vården ska beakta såväl medicinska, sociala som psykologiska aspekter och syfta till en ökad 
funktionsförmåga i samhället. Patienter som är föräldrar skall erbjudas en vård som så långt 
det är möjligt tillgodoser barnens behov av information och delaktighet. Behandling av 
psykiatriska tillstånd och missbruk ska ske parallellt.    

Kontinuitet i insatser mellan vårdformer, vårdinrättningar och huvudmannagränser är viktig. 
En aktiv psykiatrisk rehabilitering ska ske för att understödja en god prognos. Sjukhuset ska 
samarbeta med kommunerna för att behoven av boende och sysselsättning ska kunna 
tillgodoses i samband med permission, utskrivning och rättspsykiatrisk öppenvård.  

Kvalitetsutveckling 

Sjukhuset ska delta i samtliga relevanta nationella och regionala kvalitetsregister. Fastställda 
regionala vårdprogram som är relevanta för verksamheten ska implementeras. 
Ledningssystem, uppgifter om uppnådd kvalitet och annan dokumentation som belyser 
verksamhetens kvalitet ska vara tillgänglig för uppdragsgivaren.   

Ersättning 

30 



Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNÖ och Styrelsen för Skaraborgs sjukhus 

För att genomföra uppdraget ersätts sjukhuset för vård till invånarna i Västra Götaland. För 
heldygnsvården ersätts verksamheten månadsvis med 90 % fast ersättning och 10 % rörlig 
ersättning per vårddag. En slutreglering av beloppet görs i bokslutet 2017 efter gemensam 
bedömning av uppdragets fullföljande.  

Uppföljning 

Sjukhuset ska månadsvis leverera uppgifter om den utförda rättspsykiatriska vårdens 
omfattning till regionens vårddatabas enligt gällande regler och praxis.   

Uppföljning av uppdragets genomförande sker regelbundet och gemensamt mellan 
uppdragsgivare och vårdgivare enligt bifogad uppföljningsplan. Uppdragsgivaren ska ha full 
insyn i den rättspsykiatriska vården inom sjukhuset. Uppdragsgivare och vårdgivare ska 
informera varandra om förutsättningarna för uppdragets genomförande förändras. Sjukhuset 
ska informera om verksamhetens inriktning eller omfattning avviker från uppdraget 

Uppföljningsplan Rättspsykiatri 2017  
Uppföljningsplanen (HS 27-2015) anger hur den rättspsykiatriska vården i Västra 
Götalandsregionen ska följas upp under 2017. Uppföljningen avser uppdragen till tre 
verksamheter3 att bedriva rättspsykiatrisk vård 2017. När rapportering sker framgår under 
respektive rubrik. Rapportering sker skriftligt till Koncernkontoret, koncernstab hälso- och 
sjukvård. 

Vårdproduktion  
Verksamheterna rapporterar i respektive system som fortlöpande överför data till VEGA. En 
del data kan följas upp på regional nivå via VEGA men annan data behöver redovisas särskilt 
från respektive verksamhet.  

Ur VEGA hämtas data som visar: 
• Pågående vårdtillfällen inom rättspsykiatrin.
• Antal patienter med sluten rättspsykiatrisk vård
• Antal patienter med öppen rättspsykiatrisk vård
• Köpt vård utomläns

Uppgifter redovisas per kön och kan tas ut kontinuerligt under året. 

Verksamheterna ska skriftligen lämna redovisning kring: 
• Antal vårdplatser per verksamhet
• Antal patienter från SIS, häkten och kriminalvårdsanstalt som vårdas på kliniken
• Antal vårddagar för patienter från SIS, häkten och kriminalvårdsanstalt
• Antal patienter som vårdas utomläns (köpt vård)
• Antal besök (öppenvården)
• Hur många platser som sålts till andra län/landsting

Där det är möjligt ska uppgifter redovisas per kön. 

3 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården och Skaraborgs Sjukhus 
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Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNÖ och Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Redovisning sker halvårsvis och i samband med årsbokslut om inte annat anges. Datum för 
redovisning: 31/8 2017 och 16/1 2018. 

Kvalitativ granskning och arbete ska under året göras kring: 
• Vårdtider per individ, om möjligt redovisning per kön.

Datum för redovisning: 16/1 2018. 

Registrering av kvalitet i vården  
Det ingår i uppdragen att registrera i kvalitetsregister, såväl RättspsyK som i relevanta 
diagnosregister. Verksamheterna ska redovisa hur många patienter, av totala antalet patienter, 
som finns registrerat i resp. diagnosregister, samt hur många av patienterna som tackat nej till 
registrering. 

Patienter i PsykosR ska ha erbjudits någon av registrets hälsofrämjande åtgärder och 
läkemedelsuppföljning, och ska redovisas av verksamheten. I uppföljningen av RättspsyK 
följs också de två parametrar som ingår i psykiatrikompassen: BMI och återfall i brottslig 
gärning, vilket ska redovisas av verksamheten. 

Verksamheterna ska också beskriva hur uppgifterna ur kvalitetsregistren används i det interna 
utvecklingsarbetet. 

Redovisning sker halvårsvis och i samband med årsbokslut om inte annat anges. Datum för 
redovisning: 31/8 2017 och 16/1 2018. 

Tvångsåtgärder  

Verksamheten ska redovisa antalet KVÅ-åtgärder enligt nedan. 
kod text Melior 

XU001 Fastspänning upp till och med 4 timmar 
XU002 Fastspänning i mer än 4 timmar 

XU003 
Fastspänning i mer än 4 timmar och mindre än 72 
timmar 

XU004 Fastspänning i 72 timmar eller mer 
XU011 Avskiljande upp till och med 8 timmar 
XU012 Avskiljande i mer än 8 timmar 
XU013 Avskiljande i 72 timmar eller mer 
DU040 Tvångsmedicinering, parenteral 
XU021 Medicinering under fastspänning eller fasthållande 

XU030 
Inskränkande av elektronisk kommunikation vid 
tvångsvård 

XU040 Övervakning av försändelser vid tvångsvård 
XU041 Vårdplan vid tvångsvård 

ZV229 
Åtgärd utförd under fasthållande eller 
fastspänning 

DU045 Uppföljande samtal 

Tabellen ska kompletteras med årlig beskrivning av hur verksamheten arbetar för att minska 
behovet av tvångsåtgärder. 

32 



Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNÖ och Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Redovisning sker i samband med årsbokslut. Datum för redovisning: 16/1 2018. 

Övrigt behandlingsinnehåll 

Verksamheten ska redovisa antalet KVÅ-åtgärder enligt nedan. 
kod text Melior 

DU118 Motiverande samtal 
DU119 Återfallsprevention 
DV030 Hälsosamtal 
XU041 Upprättande av vårdplan vid tvångsvård 
XU045 Upprättande av samordnad individuell plan 
XU046 Upprättande av samordnad vårdplanering 

Vidare ska verksamheten särskilt beskriva: 
• hur barn och ungas behov av information och delaktighet tillgodoses av

verksamheten 
• hur verksamheten arbetat med frågor kring stärkt brukarmedverkan och

brukardelaktighet 
• hur verksamheten arbetat med frågan om behandlingsinnehåll särskilt

anpassat efter kvinnors och mäns förutsättningar och behov 
• hur arbetet med forskning, utveckling och undervisning bedrivits under året

Redovisning sker i samband med årsbokslut. Datum för redovisning: 16/1 2018. 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2016-10-04 
Diarienummer SkaS 282-2016 
 

Skaraborgs Sjukhus 
Handläggare: Eva Sundström 
Telefon: 070 240 17 13 
E-post: eva.sundstrom@vgregion.se

 
 
 
Till Skaraborgs Sjukhus styrelse 
 
 

Vårdöverenskommelse 2017 – styrelsens identifierade 
riskområden  

Förslag till beslut 
1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner områden framtagna i risk- och 

väsentlighetsanalysen avseende vårdöverenskommelse 2017. 

2. Handlingsplan tas fram för riskområden med risknivå 12 och däröver. 

Sammanfattning av ärendet 
De formella vårdöverenskommelserna för 2017 ska vara ettåriga för att kunna hantera 
förändringar i ersättningssystem med mera, men inriktningen för arbetet ska vara att lägga 
grunden för stabilitet och långsiktighet för att på sikt bli fleråriga. Därför ska 
överenskommelsearbetet och utformningen av överenskommelserna göras på ett sådant sätt 
att arbetet inför år 2017 lägger en god grund för det långsiktiga förändringsarbetet och 
åtgärder för verksamhet i balans. Härigenom kan också arbetsinsatserna vid kommande 
överenskommelser begränsas.(Dnr RS 04149-2016 Regiongemensamma riktlinjer för 
detaljbudgetarbetet 2017). 

Då det på motsvarande sätt som tidigare år finns risk för att uppdraget och ekonomiska 
resurserna inte är i balans har en risk och väsentlighetsanalys genomförts för 
vårdöverenskommelse 2017. Framtagna förslag på riskområden har diskuterats och 
kompletterats av styrelsen. Riskerna har värderats utifrån allvarlighetsgrad, avses vilken 
skada som risken kan medföra och utifrån sannolikhet det vill säga hur troligt det är att 
risken uppstår. De olika riskområdena har därmed fått en risknivå.  För riskområden med 
risknivå 12 och däröver föreslås att en handlingsplan tas fram som beskriver hur risken ska 
åtgärdas alternativt minimeras. Internkontrollplanen ska därefter uppdateras med 
identifierade riskområden. För riskområden med hög risknivå föreslås uppföljning vid 
varje styrelsemöte.  
 
Bilaga 
Riskområden i Vårdöverenskommelse 2017 
 
 
Beslutet skickas till 
• Dialoggruppen för vårdöverenskommelse 
• Sjukhusledning verksamhet 
• Sjukhusledning stab  

Postadress: 
Skaraborgs Sjukhus 
541 85 Skövde 

Besöksadress: 
Lövängsvägen 
541 42  Skövde 
 

Telefon: 
0500-43 10 00 

Webbplats: 
www.vgregion.se/skas 

E-post: 
diariet.skas@vgregion.se 

 



Riskområden i vårdöverenskommelse 2017 – Skaraborgs Sjukhus styrelse 

En riskbedömning har gjorts på fokusområden i vårdöverenskommelsen samt andra ingående uppdrag med bedömt riskvärde. Riskbeskrivningen och därmed 
riskbedömningen har utgått från värderingen om vad som ska skyddas, vara skyddsvärt och bedömts utifrån perspektiven patient/medborgare, medarbetare och 
ekonomi. 
Med allvarlighetsgrad avses vilken skada som risken kan medföra och med sannolikhet avses hur troligt det är att risken uppstår. 
 
Beskrivna risker med en riskbedömning på 12-16 kommer beskrivas ytterligare och en handlingsplan tas fram för att åtgärda alternativt minimera risken. 
Riskområdena läggs till internkontrollplanen för 2017.  
 
Mål och fokusområde efter RF:s budget och Mål och inriktningsdokument ÖHSN 

Mål Fokusområde Riskbeskrivning Allvarlig
hetsgrad  
(1-4) 

Sanno-
likhet (1-4) 

Summa 
(allvarlighetsgrad 
x sannolikhet) 

Den psykiska ohälsan ska 
minska och omhändertagande 
av personer med psykisk 
sjukdom ska förbättras. 

Förbättra tillgängligheten inom Barn- och 
ungdomspsykiatrin 

Att tillgängligheten inte förbättras 
beroende bl a på kompetensbrist 

4 4 16 

Genomföra den regionala psykiatriplanen Att prioritering inte är gjord, allt ska 
genomföras på en gång, kompetensbrist 

4 2 8 

Stärka första linjens förmåga att möta 
psykisk ohälsa (ej SkaS) 

 - - - 

Patientens ställning inom 
hälso- och sjukvården ska 
stärkas 

Uppfylla vårdgarantin Att vårdgarantin inte uppfylls inom alla 
områden, kompetens saknas, ökad volym 
remisser. 

4 3 12 

Utveckla ett personcentrerat arbetssätt i 
hälso- och sjukvården 

Att effekten av det påbörjade arbetet inte 
är mätbart under 2017 pga pågående 
utvecklingsarbete 

1  3 3 

Förbättra akutvårdkedjan Att effekten av det påbörjade 
förbättringsarbetet inte är påvisbart under 
2017 och därmed nås inte förväntad ledtid 

2 4 8 

Arbeta för en säkrare 
läkemedelsanvändning 

Att förbättringsarbetet inte blir 
framgångsrikt relaterat till brister i 
tillgängliga IT-stöd. 

4 4 16 

Den medicinska kvaliteten 
ska öka och den 

Minska antalet vårdskador och antalet 
vårdrelaterade infektioner 

Att verksamheten inte har fokus på 
patientsäkerhetsfrågor. 

4 3 12 



Mål Fokusområde Riskbeskrivning Allvarlig
hetsgrad  
(1-4) 

Sanno-
likhet (1-4) 

Summa 
(allvarlighetsgrad 
x sannolikhet) 

organisatoriska effektiviteten 
förbättras 

 
Samtliga verksamheter inom hälso- och 
sjukvården ska prestera bättre än 
genomsnittet i nationella jämförelser 

Att målet inte uppnås då fokus är inte på 
kvalitetsfrågor 

3 
 

4 12 

Skapa ett sammanhållet vårdsystem och 
förstärka den nära vården (HSNÖ) 

Att parterna inom vårdsystemet inte 
kommer överens. Att resurser inte kan 
sättas in i tillräcklig omfattning. 

1 2 2 

Fortsatt utveckling av cancersjukvården 
(HSNÖ) 

Att det skapar en ”undanträngningseffekt” 
för andra patientgrupper, kompetensbrist 
samt tillgänglighet till t ex medicinsk 
service 

3 2 6 

Skapa förutsättningar för att 
invånarna kan leva ett liv i 
hälsa 

Strategiskt folkhälsoarbete 
(Indikatorerna till det övergripande målet 
att skaraborgarna ska ha bäst hälsa 2020) 

Att verksamheten inte har följsamhet till 
de nationella riktlinjerna. 

2 4 8 

Invånarna ska erbjudas en 
sammanhållen vård oavsett 
vårdnivå eller vårdgivare, som 
är jämlik, trygg och säker
  

Utveckla närsjukvårds-centrum i 
Falköping, Lidköping, Mariestad och 
Skövde för den vård som behövs ofta 

Att parterna inte kommer överens. 1 2 2 

Tillse att vårdkedjor utvecklas med 
en god samverkan inom alla nivåer 

Att olika parter inte kommer överens. 1 2 2 

 
Ytterligare områden som kan vara med (finns i VÖK 2017): 
 
Attraktiv arbetsgivare - 
lönestruktur 
 

Jämställda löner – för att rätta till oskäliga 
skillnader i lönestrukturen 

Risk för att pengarna inte räcker. 4  4 16 

Utveckla modellen för lönekarriär och 
kompetensutveckling 
 

Risk för att pengarna inte räcker. 2 3 6 

Attraktiv arbetsgivare - 
kompetensförsörjning 
 

Yrkesintroduktion av sjuksköterskor – för 
nyutexaminerade sjuksköterskor 

Risk för bortfall om det blir tvingande. 3 2 6 

Specialistutbildning för sjuksköterskor – 
betald utbildning inom beslutade 
specialistutbildningar 

Att SkaS inte tilldelas platser utifrån 
behov. 

3 1 3 

Konkurrens för olika kompetenser Att olika yrkesgrupper väljer andra 
attraktiva anställningar exv vårdval rehab 

2 2 4 



Mål Fokusområde Riskbeskrivning Allvarlig
hetsgrad  
(1-4) 

Sanno-
likhet (1-4) 

Summa 
(allvarlighetsgrad 
x sannolikhet) 

Kompetensutveckling för undersköterskor 
– fortsättning av tidigare satsning 

 1 1 1 

ST-styrning – översyn av handledarskap 
samt bättre överblick och styrning av ST, 
central prioritering av ST-block 

 1 1 1 

Satsa på ledarskap  
 

Att felrekryteringar görs vid tillsättning av 
nya chefer 
Att ledarskapet och verksamheten utgår 
från förändring som en positiv kraft. 

3 
 
3 

2 
 
3 

6 
 
9 

Stimulera uppgiftsväxling och nya 
arbetssätt  
 

Uppgiftsväxlingen kan påverka 
patientsäkerheten negativt, färre personer 
att dela vårduppdraget med, uppdelade 
uppdrag kan motverka processarbete 

4 4 16 

Systematisera 
arbetsmiljöarbetet 
 

Breddinföra goda exempel och pröva 
arbetstidsmodeller. 

Att breddinföring inte främjar specifika 
behov på enhetsnivå. 

2 4 8 

Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och 
hälsofrämjande arbete för minskad 
sjukfrånvaro 

pågår 1 1 1 

Ersättningen enligt VÖK 
2017 täcker inte kostnaderna 
för patienternas/befolkningens 
vårdbehov 

Kostnadsutvecklingen inom olika 
kostnadsslag  

Kostnadsutvecklingen inom olika 
kostnadsslag täcks inte av tilldelad 
ekonomisk resurs. Uppdragen i VÖK är 
inte fullt ut finansierade 

4 4 16 

 
Övriga riskområden – från styrelsens genomgång 
 
      
      

Jag vill också ha med under rubriken "attraktiv arbetsgivare - lönestruktur" en premiering på lön utöver avtal för varje anställningsår. Detta för att kunna behålla både under 
och sjuksköterskor på längre sikt. (= risk? Åtgärd?) 
Ett tredje riskområde är schemaläggningen av arbetstiden vilken idag verkar stjäla osunt mycket fokus från verksamheten och dessutom försvårar långsiktig planering och 
även sommarplanering. Ett årsarbetsschema borde utredas och riskbedömas. (= risk? Åtgärd?) 
Som nummer fyra är det det mycket märkliga budgetarbetet där mer vård beställs än vad man budgeterat i medel. Detta medför en risk för att långsiktigt kunna planera 
rationaliseringar över längre tidsrymder. (=sista riskområdet) 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2016-10-04 
Diarienummer SkaS 328-2016 
 

Skaraborgs Sjukhus 
Handläggare: Eva Sundström 
E-post: eva.sundstrom@vgregion.se

 
 
 
Till Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
 
Serviceöverenskommelse 2017 mellan Skaraborgs Sjukhus  
och servicenämnden 
 
Förslag till beslut 
1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner serviceöverenskommelsen 2017 med  

servicenämnden.  

2. Ersättningsnivån för serviceöverenskommelsen uppgår för år 2017 till 150 818 tkr. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Serviceöverenskommelsen är ett avtal mellan servicenämnden och Skaraborgs Sjukhus om 
de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen inklusive uppskattade volymer och 
kostnad. Serviceöverenskommelsen omfattar både de tjänster Regionservice levererar i 
egen regi och de tjänster som har upphandlats av Regionservice. Till grund för serviceöver-
enskommelsen ligger den styrmodell för servicesamspelet som beslutades av regionfull-
mäktige 2014. Tjänsterna är indelade i två grupper, ägarstyrda tjänster och kundstyrda 
tjänster. Vad gäller för kundstyrda tjänster finns det också möjlighet att utöka dessa med 
tilläggstjänster. 
Förändringar inför 2017 
Förändringar inför serviceöverenskommelsen är inom området för nya städriktlinjer, RS 
2795 – 2012, och denna del uppgår för 2017 med 4 459 tkr. Då riktlinjerna kommer införas 
succesivt kommer helårsbeloppet öka med ytterligare cirka 3 000 mkr inför 2018.  
Den andra större posten gäller patientmåltider där det regiongemensamma priset ökar på 
grund av stora investeringar i sjukhusköken.  
Ersättningsnivå 
Ersättningsnivå räknas upp med index och utvecklingsanslag men justeras även med de ef-
fektiviseringar som genomförts. För 2016 uppgår kostnaden till: 
• Ägarstyrda tjänster  52 514 tkr 
• Kundstyrda tjänster  92 741 tkr 
• Styckeavrop     4 703 tkr 
• Övrigt               860 tkr 

Totalt uppgår serviceöverenskommelsen till 150 818 tkr vilken är en ökning med 7 997 tkr. 
 
Bilaga 
• Serviceöverenskommelse 2017 
• Sammanställning tjänster samt belopp 2017 
 
Beslutet skickas till 
Servicenämnden 

Postadress: 
Skaraborgs Sjukhus 
541 85 Skövde 

Besöksadress: 
Lövängsvägen 
541 42  Skövde 
 

Telefon: 
0500-43 10 00 

Webbplats: 
www.vgregion.se/skas 

E-post: 
diariet.skas@vgregion.se 
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Regionservice Dnr SN 2016-00531 
Skaraborgs sjukhus  

                          
 

  
 
 
Serviceöverenskommelse 2017 mellan Skaraborgs sjukhus och 
Regionservice 
 
1. Inledning 
 
Serviceöverenskommelsen är ett avtal mellan Regionservice och Skaraborgs sjukhus 
om de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen; inklusive uppskattade 
volymer och kostnad. Serviceöverenskommelsen omfattar både de tjänster 
Regionservice levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av 
Regionservice. 
 
Till grund för serviceöverenskommelsen ligger den styrmodell för servicesamspelet 
som beslutades av regionfullmäktige 2014. 
 
 
2. Förtydligande principer och förhållningssätt 
 
I styrmodellen ingår en regiongemensam beskrivning och definition av de olika 
tjänsterna och en regiongemensam prislista för dessa tjänster. I juni 2016 fastställde 
regiondirektören prislistan och tjänstekatalogen för 2017. 
 
 
3. Ersättningsnivå och fakturering 
 
Ersättningsnivån för 2017 är beräknad till 150 818 tkr  
 

ägarstyrda tjänster 52 514 tkr 
 
tjänsteöverenskommelse med normalintervall 92 741 tkr 
 
styckavrop (budgetindikation) 4 703 tkr  
 
övriga tilläggstjänster 860 tkr 

 
Regionservice fakturerar månatligen en tolftedel av årsbeloppen ovan med undantag 
för tjänsterna med styckavrop där faktureringen sker löpande. 
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4. Uppföljning och kommunikation 
 
Regionservice ansvarar tillsammans med förvaltningen Skaraborgs sjukhus, för 
uppföljning av överenskommelsen och tjänsterna. 
Parterna ansvarar för att innehållet i denna överenskommelse kommuniceras inom den 
egna förvaltningen. 

 

5. Underskrift 
 

Regionservice 
 
…………………………………………. 
Ort och datum 
 
 
 
………………………………………… 
Thomas Front 
Servicedirektör 
 
 
 
 
 

Skaraborgs sjukhus 
 
…………………………………………. 
Ort och datum 
 
 
 
………………………………………… 
Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 

Servicenämnden 
 
…………………………………………. 
Ort och datum 
 
 
 
 
 
………………………………………… 
Peter Hermansson 
Ordförande 

Styrelsen för Skaraborgs sjukhus 
 
 
…………………………………………. 
Ort och datum 
 
 
 
 
 
………………………………………… 
Ull-Britt Hagström 
Ordförande 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bilaga: 
1. Spec. sök-underlag 
2. Kompletterande beskrivning av Regionservice tjänster 2017                



Serviceöverenskommelse 2017 Bilaga 1

Dnr  SN 2016-00531

0
0

10 314
5 589
2 313

618
1 393

401
560
348
212
94
94
41
41
55
55

30 365
1 927
5 210

250
15 448
7 530
3 254
1 183
2 071
4 326
4 326
3 293
1 835
1 458
212
212

52 514
0

Blank
Ägarstyrda tjänster
Administrativa stödfunktionstjänster
Löneadministration & pensionsservice
Faktureringstjänst - Kund & lev.faktura
Faktureringstjänst - Patientfaktura
Redovisningstjänst
Interna konsulttjänster (övergripande stödstruktur)
Fordonshanteringstjänster
Fordonsadministration i VGR
Leasingbil - korttid (Övergripande stödstruktur)
Informationsproduktion & tryckeritjänster
Informationsprod. & tryckeritjänster (övergripande stödstruktur)
Konferens-& mötestjänster
Konferenser & möten i VGR.  (övergripande stödstruktur)
Lokalvårdstjänster
Lokalvård via entreprenad i VGR (övergripande stödstruktur)
Materialförsörjningstjänster
Rätt material - Läkemedelstransp.& icke depåvaror
Rätt material -  Depåleverans samt sjukhusintern leverans av depåmaterial
Rätt material - Sterilgodstransport
Rena textilier - Patienttextilier
Rena textilier - Personaltextilier
Patientmåltidstjänster
Försörjning av patientmåltider i VGR - Stödstruktur
Försörjning av patientmåltider i VGR - Livsmedelshantering
Posttjänster
Central posthantering
Transporttjänster
Budtransport till/från laboratorium
Budtransport leveranser & borttransport av riskavfall (ADR)
Utbildningstjänster
Utbildningssamordning i VGR
Totalt Ägarstyrda tjänster
Blank

2017 
Helårskostnad 

för tjänsten (tkr)

Skaraborgs sjukhus
Motpart  734

1



Serviceöverenskommelse 2017 Bilaga 1

Dnr  SN 2016-00531

0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 6 294

349,00 9 406 3 283
291,00 1 525 444
316,00 8 126 2 568
0,00 0 39 392

291,00 109 343 31 819
364,00 14 211 5 173
291,00 4 946 1 439
364,00 26 9
0,00 0 951
0,00 0 5 994
0,00 0 0
0,00 0 2 639
0,00 0 3 355
0,00 0 41 061
47,76 160 509 7 666
84,44 150 494 12 708
68,13 1 952 133
79,28 141 591 11 226
63,68 2 124 135
74,42 10 785 803
85,75 53 000 4 545
83,65 45 971 3 845
0,00 0 0
0,00 0 92 741
0,00 0 0

Blank
Tjänsteöverenskommelse med normalintervall
FM-servicetjänster
Effektiv arbetpl. - Utrustningsbaserad FM
Effektiv arbetpl. -  Lokalvårdande FM
Effektiv arbetpl. - Övr adm FM-tjänster
Lokalvårdstjänster
Rena lokaler - Vardag
Rena lokaler - Helg
Rena vårdlokaler - Vardag
Rena vårdlokaler - Helg
Lokalvård via entreprenad
Materialförsörjningstjänster
Sterilgodstransport
Påfyllning förråd material
Påfyllning förråd textilier
Patientmåltidstjänster
Frukost bricka
Lunch bricka
Lunch kantin
Middag bricka
Middag kantin
Specialkost frukost
Specialkost lunch
Specialkost middag
Transporttjänster
Totalt Tjänsteöverenskommelse med normalintervall
Blank

timme
timme
timme

timme
timme
timme
timme

timme

portion
portion
portion
portion
portion
portion
portion
portion

Pris per 
enhet 

2017 (kr)
Enhet

SÖK 2017 
Antal 

enheter 
(Volym)

2017 
Helårskostnad 
för tjänsten 

(tkr)

Skaraborgs sjukhus
Motpart  734

2



Serviceöverenskommelse 2017 Bilaga 1

Dnr  SN 2016-00531

0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 3 416
77,00 40 229 3 098
317,00 7 27
837,00 29 291
0,00 0 441
0,00 0 441
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 694
0,00 0 694
0,00 0 -0

415,00 0 -0
0,00 0 153
0,00 0 153
0,00 0 0
0,00 0 4 703
0,00 0 0

Blank
Styckavrop
Administrativa stödfunktionstjänster
Fordonshanteringstjänster
Leasingbil - korttid
Leasingbil - långtid, servicenivå 1
Leasingbil - långtid, servicenivå 2
Informationsproduktion & tryckeritjänster
Kopiering & scanning
Konferens-& mötestjänster
Konferens & mötescentrum
Catering
Catering
Utbildningstjänster
Utbildningsinsatser
Lokalvårdstjänster
Övriga städtjänster vid behov
Transporttjänster
Totalt Styckavrop
Blank

timme
fordon/månad
fordon/månad

timme

Pris per 
enhet 

2017 (kr)
Enhet

SÖK 2017 
Antal 

enheter 
(Volym)

2017 
Helårskostnad 
för tjänsten 

(tkr)

0
0

860
400
368
92
0

860
0

Blank
Övriga tilläggstjänster
Övriga Tilläggstjänster
Personalbostäder
Byte ambulansdäck
Securitas bevakn Mariestad
Blank
Totalt Övriga tilläggstjänst
Blank

2017 Helårskostnad  
för tjänsten (tkr)

0
0
0
0
0

52 514
0

92 741
0

4 703
0

860
0

150 818
0
0

Blank
734 Skaraborgs sjukhus
Blank
Totalt SÖK
Blank
Ägarstyrda tjänster
Blank
Normalintervall
Blank
Styckavrop
Blank
Övriga tilläggstjänster
Blank
Kostnad för service
Blank
Blank

2017 
Helårskostnad 
för tjänsten 

(tkr)

Skaraborgs sjukhus
Motpart  734

3
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Inledning och beskrivning av innehåll 
 
Regionfullmäktige fattade beslut om ny styrmodell i juni 2014 för Regionservice. Den ekonomiska 
styrmodellen trädde i kraft den 1 januari 2015. En ledningsstruktur för servicesamspelet beslutades i 
januari 2016.  
Samverkan, beredning och utveckling av styrmodellen hanteras av kundrådet för intern service där 
Koncernkontoret, Regionservice och förvaltningarna är representerade. Ekonomidirektören, 
Koncernkontoret är ordförande. 
 
Detta dokument gäller 2017 och är ett komplement till den av regiondirektören beslutade prislistan 
och tjänstekatalogen.  
 
Kompletteringen innehåller följande delar: 
 

1. Ekonomisk styrning av servicetjänster inom Västra Götalandsregionen (VGR) 
För dig som söker en övergripande beskrivning av principer och utgångspunkter för den nya 
styrmodellen för servicesamspelet samt en beskrivning av hur styrmodellen fungerar i 
praktiken. 

2. Beskrivning av samtliga tjänster 
För dig som söker en beskrivning av en eller flera tjänster samt vilken typ av 
överenskommelse som gäller för tjänsten/tjänsterna. 

3. Skillnader mellan 2016-2017 

För dig som söker en enkel beskrivning av skillnaden mellan en eller flera tjänster mellan 2016 

och 2017. 

 

1. Ekonomiska styrprinciper (regionfullmäktige) 
De mest centrala kan sammanfattas som: 

 Regionservice levererar tjänster till Regionservice självkostnad. Regionpriserna beslutas 

årligen av regiondirektören.  

 Dialogen inför serviceöverenskommelsen ska präglas av volym- och kvalitetsresonemang.  

 Prislistor med enskilda timpriser eller sammansatta tjänstepriser skall inte förhandlas utan 

dessa beslutas årligen av regiondirektören. 

 Tjänster kan ha olika finansiering från externa kunder, interna förvaltningskunder och via 

regionala anslag. Eventuella tillfälliga över/underskott skall inte korssubventionera varandra 

utan skall betalas tillbaka till förvaltningarna.  

 Löpande produktivitetsförbättringar i serviceverksamheter skall tillfalla förvaltningarna via 

gradvis lägre reala priser. På så sätt har förvaltningarna incitament att delta i 

utvecklingsfrågor kring serviceleveranser. 

 En mildare form av internhandel skall prägla samspelet. Om kärnverksamhetens förbrukning 

och efterfrågan av en tjänst inte riskerar att bli väsentligt kostnadsdrivande, skall tjänster 
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paketeras i större funktionsliknande avtal. På så sätt undviks överadministration och onödiga 

förhandlingar.  

 Utvecklingen av standardisering för olika tjänster skall eftersträvas framför olika lokala 

lösningar. Ibland måste dock det lokala perspektivet och särlösningar få företräde.  

 Utifrån ett regionövergripande effektivitetsperspektiv är huvudprincipen en låg grad av 

valfrihet för förvaltningarna, avseende att utföra tjänsten själv eller att anlita Regionservice.  

 Förvaltningen ska alltid vända sig till Regionservice när ett tjänstebehov uppstår. 

Regionservice gör kontinuerligt en bedömning om tjänsten ska utföras i egen regi eller, på 

grund av kostnadseffektivitet, ska tillhandahållas genom upphandlad leverantör. 

Regionservice anvisar förvaltningen till upphandlad leverantör då tjänsten inte genomförs i 

egen regi. 

Tre avtalskonstruktioner inom en serviceöverenskommelse 
Målsättningen är att sätta samman tjänster i större tjänsteöverenskommelser så långt det går, 

framförallt inom områden där inte den interna förvaltningen rimligen varken kan påverka eller har en 

synpunkt på leveranserna och dess kostnader. Principen ska emellertid endast tillämpas där den inte 

riskerar att verka väsentligt kostnadsdrivande för VGR som helhet.  

Det finns tre grupper eller konstruktioner:  

 

 Ägarstyrda tjänster. Ägarstyrda grundläggande stödstrukturtjänster beställs, styrs och följs 

upp av ägaren. Finansieringen sker via en årligt fastställd avgift som debiteras samtliga 

förvaltningar utifrån förvaltningens storlek avseende antal anställda (om inte annat anges) 

och som baseras på en eller flera kostnadsdrivande komponenter. 

• stödstruktur
Låg grad av kostnadsdrivning, volymer varierar inte så mycket, exempelvis rena textilier, fakturaservice, löne- och 
pensionsservice

Ägarstyrd tjänst  38 %   av Regionservice kostnader 2016

• avropas vid behov
Kostnadsdrivare, svårt att förutse volymer, exempelvis konferensarrangemang, interna konsulter, tjänste- ID-
service

Styckavrop  7 %   av  Regionservice kostnader 2016

•I viss mån kostnadsdrivare, volymer varierar något, årlig volymjustering mot beslutad normalvariation (spann).

Tjänsteöverenskommelse med normalintervall    55 % av  Regionservice kostnader 2016
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Ägarstyrda tjänster består av hela eller delar av tjänsteområden som är att betrakta som 

fasta och som ingår i VGR:s övergripande stödstruktur. Exempel är tjänsten rena textilier där 

normer och riktlinjer styr intervall för hur exempelvis vårdverksamheter och personal skall 

använda och byta kläder. Andra exempel är kostnader för posthantering samt 

faktureringstjänster. Tjänsten ska utföras och utgångspunkten är att volymen inte skulle 

påverkas om avtalsformer och priser var mer rörliga. Redovisningstjänsten och 

faktureringstjänsten har för 2017 en särskild nyckel då antal anställda inte bedöms vara en 

adekvat fördelningsnyckel. 

 Styckavrop 

Beställs och finansieras av förvaltningarna. Följs upp gemensamt av Regionservice och 

förvaltningen, på initiativ av Regionservice. Tillämpas för tjänster av karaktären ”vid behov” 

och prissätts enligt kostnadsdrivande enhet, ex antal timmar eller antal enheter. Ett 

styckavrop behöver dock inte faktureras var för sig utan bör med fördel samlas ihop och 

samfaktureras. Exempel är leasingbilar och olika typer av konsulter som förvaltningar hyr in 

från Regionservice. 

 

 Fast tjänsteöverenskommelse med normalintervall (spann) 

Beställs och finansieras av förvaltningarna. Följs upp gemensamt av Regionservice och 

förvaltningen, på initiativ av Regionservice. Tillämpas för tjänster som är väsentligt 

kostnadsdrivande för VGR som helhet. Utfall under eller över normalintervallet baserat på 

faktiskt utfall för perioden och prognos för helåret följs upp och kommuniceras av 

Regionservice till förvaltningen i samband med delårsboksluten per juni, september samt i 

årsbokslut per december. 

I tjänsteöverenskommelse med ett normalintervall, ”spann”, tillåts en varierande 

beställnings- och leveransvolym inom ett spann +/- 2 % eller +/- 4 % utan att 

månadsfaktureringen ändras. När utfallet blir över/under normalintervallet, exempelvis 3 %, 

debiteras förvaltningen för tillkommande eller avgående leveranser utanför 

normalintervallet. I denna grupp återfinns de stora tjänsteområdena måltider och lokalvård. 

För specificering av vilken nivå på spannet (2 % eller 4 %) som gäller för respektive tjänst, se 

kapitel 2. 

Ekonomisk justering (kreditering/debitering) görs av Regionservice en gång per år vid 

årsbokslut per december.  

Fast tjänsteöverenskommelse utan normalvariation (spann) är borttagen inför 2017.  
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Obligatorisk eller valbar tjänst  
Utifrån ett regionövergripande effektivitetsperspektiv är huvudprincipen en låg grad av valfrihet för 

förvaltningarna, avseende att utföra tjänsten själv eller att anlita Regionservice. Om tjänsten är 

obligatorisk gäller det för de som har behov av tjänsten. Exempel är redovisningstjänsten. 

Förvaltningen ska alltid vända sig till Regionservice när ett tjänstebehov uppstår. Regionservice gör 

kontinuerligt en bedömning om tjänsten ska utföras i egen regi eller, på grund av 

kostnadseffektivitet, ska tillhandahållas genom upphandlad leverantör. Regionservice anvisar 

förvaltningen till upphandlad leverantör då tjänsten inte genomförs i egen regi. Exempel är lokalvård 

via entreprenad. 

 

 

 

2. Tjänstebeskrivning 
utifrån tjänstekatalog 

Regionservice ingår varje år en 
serviceöverenskommelse (SÖK) med 
respektive förvaltning. SÖK:en 
beskriver vilka tjänster som 
tillhandahålls av Regionservice till 
förvaltningen, inklusive volymer och 
priser. I detta avsnitt ges en 
beskrivning av samtliga tjänster i 
servicesamspelet som omfattas av 
internhandeln. 

 
 
 
 
 

  Exempel på SÖK, Serviceöverenskommelse 
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Administrativa stödfunktionstjänster 
 

Diarieservice   

 Tjänsten innebär att ta emot, scanna, registrera, lämna ut & arkivera handlingar. 

 Valbar tjänst som är ägarstyrd och som kostnadsfördelas till de förvaltningar som använder 

tjänsten och där regionbidrag inte lämnas till Regionservice för att utföra tjänsten. Övriga 

användande förvaltningar (där regionbidrag lämnas till Regionservice) får inte någon 

kostnadsfördelning men sänkt anslag motsvarande regionbidraget.  

 En regional översyn görs av diariehanteringen, vilket kan påverka tjänstekonstruktionen 

under 2018. 

Tjänste-ID Service  

 Tjänsten omfattar hela beställningsprocessen av Tjänste-ID-kort. 

 Valbar tjänst (på sikt obligatorisk och ägarstyrd men det kräver i så fall särskilt beslut) som 

finansieras av förvaltningen. 

 Tjänsten ses över under 2016 för eventuell förändring 2018. 

 Styckdebitering per kort tillämpas även under 2017. 

Löneadministration och pensionsservice  

 Tjänsten innebär att hantera VGR:s löner och pensioner till förvaltningar och anställda utifrån 

den regionalt definierade processen för lönehantering och pensionsservice. 

 Obligatorisk tjänst som är ägarstyrd och kostnadsfördelas till samtliga förvaltningar. 

Faktureringstjänst 

 Tjänsten innebär att hantera VGR:s kund- & leverantörsfakturor och patientfakturor utifrån 

den regionalt definierade processen för fakturahantering. 

 Obligatorisk tjänst som är ägarstyrd och kostnadsfördelas till samtliga förvaltningar enligt 

tidsåtgång per förvaltning. 

Redovisningstjänst 

 Tjänsten inkluderar löpande redovisningstjänst inklusive betalningsprocessen enligt regionalt 

fastställt gränssnitt om bastjänst och process. 

 Tjänsten inkluderar också fakturahantering, redovisning och support till Marknadsplatsen. 

 Obligatorisk tjänst som är ägarstyrd och kostnadsfördelas enligt tidsåtgång per förvaltning. 

Interna konsulttjänster i VGR 

 Tjänsten innebär att upprätthålla en övergripande stödstruktur för att tillhandahålla interna 

konsulttjänster utifrån VGR:s behov. 
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 Obligatorisk tjänst som är ägarstyrd och kostnadsfördelas till samtliga förvaltningar. 

Interna konsulttjänster  

 Tjänsten innebär att enligt överenskommelse med förvaltningen, tillhandahålla interna 

konsulter inom områdena projektledning, HR, ekonomi och administration. 

 Valbar tjänst som finansieras av förvaltningen. 

 Styckavrop per timme tillämpas från 2017. (Den fasta tjänsteöverenskommelsen som fanns 

tidigare är borttagen) 

  

Fordonshanteringstjänster 
 

Fordonsadministration i VGR 

 Tjänsten innebär att upprätthålla en övergripande stödstruktur för att tillhandahålla fordon 

utifrån VGR:s behov. 

 Obligatorisk tjänst som är ägarstyrd och kostnadsfördelas till samtliga förvaltningar. 

Leasingbil 

 Tjänsten innebär att tillhandahålla leasingbilar för korttidsanvändning i VGR. 

 Tjänsten innebär också att tillhandahålla skötselpaket för långtidsleasingbilar i VGR.  

 Obligatorisk tjänst (om man som förvaltning avser att använda denna typ av tjänst) som 

finansieras av förvaltningen. 

 Styckavrop per timme för korttidsleasing och styckavrop per fordon och månad för 

långtidsleasing. 

  

FM-servicetjänster (Facility management) 
 
Effektiv arbetsplats 

 Tjänsten innebär att leverera FM-tjänster i vårdlokaler & verksamhetslokaler enligt 

överenskommelse per objekt för förvaltningen. Tjänsten kan inkludera följande delmoment 

(beroende på förvaltningens behov och objektets förutsättningar): 

o Kontorsservice 

o Intern posthantering 

o Skötsel av ex konferensrum, avdelningskök, omklädningsrum & jourrum 

o Intern avfallshantering 

o Interna och externa flytt-tjänster  

o Övrig arbetsplatsskötsel utifrån behov 
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 Valbar tjänst (på sikt obligatorisk men det kräver beslut) som finansieras av förvaltningen. 

 Tjänsteöverenskommelse med normalintervall 4 % och pris per timme plus OB-tillägg enligt 

kollektivavtal uppdelat på tre priskategorier: 

o Utrustningsbaserade FM-tjänster 

o Lokalvårdsbaserade FM-tjänster 

o Övriga administrativa FM-tjänster 

 Tjänsten ska på sikt prissättas utifrån funktion baserat på typ av ytor, kvadratmeter och 

serviceinnehåll. Detta kräver dock utvecklat systemstöd på Regionservice samt särskilt 

beslut. 

Arbetsplatsservice 

 Servicepaket för administrativa hus som innehåller: 

o Rena lokaler 

o Effektiv arbetsplats 

o Möbler & inventarier 

 Obligatorisk tjänst om man som förvaltning finns i något av VGR:s administrativa hus och 

som finansieras av förvaltningen. 

 Tjänsteöverenskommelse med normalintervall 2 % tillämpas. 

Patienttransporter 

 Tjänsten innebär att transportera patienter inom sjukhuset. 

 Valbar tjänst som finansieras av förvaltningen. 

 Tjänsteöverenskommelse med normalintervall 4 % och pris per timme plus OB-tillägg enligt 

kollektivavtal. 

Informationsproduktion & tryckeritjänster 
 

Informationsproduktion & tryckeritjänster i VGR 

 Tjänsten innebär att upprätthålla en övergripande stödstruktur för att tillhandahålla 

informationsproduktionstjänster och tryckeritjänster utifrån VGR:s behov. 

 Obligatorisk tjänst som är ägarstyrd och kostnadsfördelas till samtliga förvaltningar. 

  

mailto:bodil.nielsen@vgregion.se
mailto:lennart.ryler@vgregion.se
mailto:tomasz.syberyjskij@vgregion.se


 
  2016-06-13 
   Komplement till SÖK 2017, v.1.0 
   Koncernkontoret/Regionservice 
  bodil.nielsen@vgregion.se, lennart.ryler@vgregion.se, tomasz.syberyjskij@vgregion.se 
 

 

9 
 

Tryck & distribution av handlingar till nämnder & styrelser 

Tjänsten upphör 2017. 

Informationsproduktion  

 Tjänsten innebär att enligt uppdrag från förvaltningen ta fram, producera och distribuera 

kommunikationsmaterial och originalarbeten. 

 Obligatorisk tjänst (om man som förvaltning avser att använda denna typ av tjänst) som 

finansieras av förvaltningen. 

 Styckavrop med pris per timme tillämpas. 

Konferens-& mötestjänster 
 

Konferenser & möten i VGR 

 Tjänsten innebär att upprätthålla en övergripande stödstruktur för att tillhandahålla 

konferens- och mötestjänster (bokning av interna och externa konferensanläggningar samt 

administration och/eller projektledning kring konferenser, seminarier, temadagar inom VGR) 

utifrån VGR:s behov. 

 Obligatorisk tjänst som är ägarstyrd och kostnadsfördelas till samtliga förvaltningar. 

Konferens- & mötesarrangemang 

 Tjänsten innebär att på uppdrag av förvaltningen genomföra hela processen kring konferens- 

och mötesarrangemang inklusive för- och efterarbete. Framförallt handlar det om bokning av 

interna och externa konferensanläggningar samt administration och/eller projektledning 

kring konferenser, seminarier, temadagar inom VGR. 

 Valbar tjänst som finansieras av förvaltningen. 

 Styckavrop med pris per timme tillämpas. 

Konferens- & mötescentrum 

 Tjänsten innebär att tillhandahålla gemensamma dagkonferenslokaler i VGR, exempelvis 

Gullbergsvass konferens. 

 Valbar tjänst som finansieras av förvaltningen. 

 Styckavrop enligt särskild prislista i SAMBO tillämpas. 
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Lokalvårdstjänster 
 

Rena lokaler 

 Tjänsten innebär att städning av vårdlokaler & övriga verksamhetslokaler. Tjänsteinnehållet 

för rena lokaler baseras på riktlinjer för städkvalitet enligt beslut av regionstyrelsen 2015. 

 Obligatorisk tjänst som finansieras av förvaltningen. 

 När tjänsten utförs i egen regi av Regionservice tillämpas tjänsteöverenskommelse med 

normalintervall 2 % och pris per timme plus OB- tillägg enligt kollektivavtal. 

 Tjänsten ska 2017 prissättas utifrån funktion baserat på typ av ytor, kvadratmeter, frekvens 

och serviceinnehåll enligt beslut 2015-12-17. 

 När tjänsten utförs av externt upphandlad leverantör, görs debitering till förvaltningen enligt 

upphandlat avtal. Detta innebär så kallat 1 till 1-förhållande mellan kostnad gentemot 

upphandlad leverantör och kostnad som förvaltningen betalar. 

Lokalvård via entreprenad i VGR 

 Tjänsten innebär att upprätthålla en övergripande stödstruktur för att tillhandahålla 

lokalvård via entreprenad inklusive avtalshantering och avtalsuppföljning och från och med 

2017 utförs kvalitetsgranskningarna av Regionservice. 

 Obligatorisk tjänst som är ägarstyrd och kostnadsfördelas till de förvaltningar som har 

lokalvård via externt upphandlad leverantör (entreprenad). 

Tilläggstjänst: Rena vårdlokaler 

 Tjänsten innebär att tillhandahålla vårdspecifika lokalvårdstjänster så som skötsel av 

sköljrum, slutstädning av vårdplatser, operationsstädning etc. och baseras på riktlinjer för 

städkvalitet, enligt beslut av regionstyrelsen. 

 Valbar tjänst (på sikt obligatorisk men det kräver särskilt beslut) som finansieras av 

förvaltningen. 

 Tjänsteöverenskommelse med normalintervall 4 % tillämpas med pris per timme plus OB -

tillägg enligt kollektivavtal. 

Övriga städtjänster vid behov 

 Tjänsten innebär att utföra olika typer av vid behov-specifika lokalvårdstjänster och kan 

utföras i egen regi av Regionservice eller av upphandlad leverantör. 

 Obligatorisk tjänst (om man som förvaltning avser att använda denna typ av tjänst) som 

finansieras av förvaltningen. 

 Styckavrop med debitering enligt faktisk självkostnad eller kostnad enligt upphandlat avtal 

tillämpas. 
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Materialförsörjningstjänster 
 

Försörjning av material & textilier i VGR 

 Tjänsten innebär att upprätthålla en övergripande stödstruktur för materialförsörjning 

utifrån VGR:s behov. Här ingår samordning med inköpsprocessen, varuvägsval med 

tillhörande hantering & lagerhållning samt sortimentsutveckling. 

 Obligatorisk tjänst som är ägarstyrd och kostnadsfördelas till berörda förvaltningar. 

Kostnadsfördelningen görs på respektive tjänst; Rätt material i rätt tid & på rätt plats och 

Rena textilier i rätt tid & på rätt plats, då båda dessa tjänster också är ägarstyrda. 

Rätt material i rätt tid & på rätt plats 

 Tjänsten innebär att genomföra hela materielförsörjningsprocessen bestående av avrop, 

leverans- och godskontroll, sampackning samt extern & intern transport fram till 

avdelning/förråd. Transporter av läkemedel (här ingår kommande transporter av 

slutenvårdsdos till sjukhusen) och sterilt gods samt att transport av icke depåvaror görs från 

godsadress till leveransadress (från lastbrygga till avdelning/förråd).  

 Obligatorisk tjänst som är ägarstyrd och kostnadsfördelas till samtliga förvaltningar. 

 Undantaget är sterilgodstransporter och läkemedelstransporter som är obligatorisk för hälso- 

och sjukvården.  

 Sterilgodstransporter debiteras efter tidsåtgång per förvaltning 2017. Kan komma att ändras 

efter beslut till 2018.   

Tilläggstjänst: Påfyllning materialförråd  

 Tjänsten innebär att kontrollera, beställa och fylla på material i förråd. 

 Valbar tjänst (på sikt obligatorisk men det kräver särskilt beslut) som finansieras av 

förvaltningen. 

 Tjänsteöverenskommelse med normalintervall 2 % och pris enligt faktisk självkostnad för 

förvaltningen. 

Rena textilier i rätt tid & på rätt plats 

 Tjänsten innebär att genomföra hela textilförsörjningsprocessen bestående av avrop, tvätt & 

textilhantering, tillhandahållande av sterila textila flergångsprodukter samt extern & intern 

transport fram till avdelning & omklädningsrum & bortforsling av tvätt från omklädningsrum 

till tvätteriet. 

 Obligatorisk tjänst som är ägarstyrd och kostnadsfördelas till de förvaltningar som använder 

dels patienttextilier, dels personaltextilier eller båda delar. 
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Tilläggstjänst: Påfyllning av textilförråd 

 Tjänsten innebär att kontrollera, beställa och fylla på textiler i förråd. 

 Valbar tjänst (på sikt obligatorisk men det kräver särskilt beslut) som finansieras av 

förvaltningen. 

 Tjänsteöverenskommelse med normalintervall 2 % och pris enligt faktisk självkostnad för 

förvaltningen. 

Tilläggstjänst: Profilkläder 

 Tjänsten innebär att tillhandahålla och utveckla profilkläder. 

 Valbar tjänst som är ägarstyrd och kostnadsfördelas till de förvaltningar som använder 

tjänsten. 

Patientmåltidstjänster 
 

Försörjning av patientmåltider i VGR 

 Tjänsten innebär att upprätthålla en övergripande stödstruktur för att tillhandahålla 

patientmåltider samt leverans av livsmedel till vårdavdelningar, utifrån VGR:s behov. 

 Obligatorisk tjänst som är ägarstyrd och kostnadsfördelas till samtliga förvaltningar som 

använder tjänsten patientmåltider (sjukhusen). 

Vällagad och näringsriktig mat i rätt tid och på rätt plats (patientmåltider) 

 Tjänsten innebär att enligt överenskommelse med förvaltningen tillhandahålla 

patientmåltidstjänster, inklusive transport till och från avdelning: 

o Frukost, lunch och middag på bricka eller i kantin  

o Specialkost på bricka eller i kantin 

 Obligatorisk tjänst för sjukhusen och som finansieras av förvaltningen. 

 Tjänsteöverenskommelse med normalintervall 2 % tillämpas, prissättning per portion 

(inklusive transport) enligt prislista. 
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Posttjänster 
 

Central posthantering 

 Tjänsten innebär central hantering av ankommande & avgående post i VGR, inklusive 

portokostnad.  

 Obligatorisk tjänst som är ägarstyrd och kostnadsfördelas till samtliga förvaltningar. 

Cateringtjänster (tidigare restaurang och cafétjänster) 

Catering 

 Tjänsten innebär att leverera mat & dryck enligt beställningsbart utbud inklusive leverans till 

förbeställd plats. Kan utföras i egen regi av Regionservice eller av upphandlad leverantör. 

 Obligatorisk tjänst (om man som förvaltning avser att använda denna typ av tjänst) som 

finansieras av förvaltningen. 

 Styckavrop med debitering enligt prislista eller kostnad enligt upphandlat avtal tillämpas. 

Transporttjänster 
 

Budtransport 

 Tjänsten innebär transport av diagnostiska prover till och från laboratorium, leverans och 

returer av post, paket, läkemedel mm till öppenvård och övriga regionverksamheter utanför 

sjukhusen samt borttransport av riskavfall (ADR). 

 Obligatorisk tjänst som är ägarstyrd och kostnadsfördelas till hälften till samtliga 

förvaltningar och till häften till samtliga vårdverksamheter. 

Personaltransporter 

 Tjänsten innebär att transportera personal mellan olika delar av verksamheten. 

 Valbar tjänst som finansieras av förvaltningen. 

 Kan utföras i egen regi av Regionservice eller av upphandlad leverantör. 

 Tjänsteöverenskommelse med normalintervall 2 % enligt faktisk självkostnad alternativt 

kostnad enligt upphandlat avtal. 
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Övrig transporttjänst 

 Tjänsten innebär att utföra olika typer av vid behov-specifika transporttjänster och kan 

utföras i egen regi av Regionservice eller av upphandlad leverantör. 

 Obligatorisk tjänst (om man som förvaltning avser att använda denna typ av tjänst) som 

finansieras av förvaltningen. 

 Styckavrop med debitering enligt faktisk självkostnad eller kostnad enligt upphandlat avtal 

tillämpas. 

Utbildningstjänster 
 

Utbildningssamordning i VGR 

 Tjänsten innebär att upprätthålla en övergripande stödstruktur för utbildningssamordning i 

VGR inklusive gemensam kurskatalog, utifrån VGR:s behov. 

 Obligatorisk tjänst som är ägarstyrd och kostnadsfördelas till samtliga förvaltningar. 

Utbildningsinsatser 

 Tjänsten innebär att på uppdrag av förvaltningen genomföra hela processen kring 

utbildningsarrangemang och utbildningsinsatser inklusive för- och efterarbete.  

 Valbar tjänst som finansieras av förvaltningen. 

 Styckavrop med pris per timme tillämpas. Kostnader för till exempel föreläsare, kurslitteratur 

inkluderas i timpriset. (syns under transfereringar i SÖK-underlaget).  
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3. Skillnad mellan 2016 & 2017 
 
I denna tabell görs en sammanställning av förändringar i tjänsteutbudet mellan åren.  
 

Skillnader mellan åren 

 
Tjänsteområde Innehåll Nytt 2017, kommentar 

Administrativa stödfunktionstjänster 

Diarieservice   Diarieservice   2016 pågår regional översyn av 
diariehanteringen, kan komma att 
ändras 2018. 

Tjänste-ID Service  Tjänste-ID Service Tjänsten ses över under 2016. Ev. 
ändring till ägarstyrning 2018. 

Löneadministration och 
pensionsservice 

 

Pensionsservice  Tidigare särskild 
överenskommelse mellan 
Koncernkontoret och 
Regionservice. Pensionsservice 
ingår i tjänsten från 2017. 

Faktureringstjänst  Ekonomiservice, faktura 

 Ekonomiservice, 
patientfaktura 

Särskild fördelningsnyckel gäller 
2017, debitering enligt tidsåtgång 
per förvaltning 

Interna konsulttjänster   Konsulttjänster, tillhandahålla 
interna konsulter inom 
områdena projektledning, 
HR, ekonomi och 
administration 
 

Tidigare fast överenskommelse 
som övergår till 
styckprisdebitering 2017. Fast 
kostnad för stödstrukturen 
belastar inte styckpriset. 

FM-servicetjänster 

Informationsproduktion & tryckeritjänster 

Informationsproduktion och 
tryckeritjänster i VGR 

- Ägarstyrd tjänst med syfte att 
säkerställa att VGR har en 
kostnadseffektiv struktur för 
framtagning och produktion av 
informations- och 
kommunikationsmaterial. Fast 
kostnad för stödstrukturen finns 
här (OH), belastar inte styckpriset. 

Tryck och distribution av 
handlingar till nämnder och 
styrelser 

Repro, Tryckeri, Adress  

 

Tjänsten upphör 2017, handlingar 
skickas i huvudsak elektroniskt. 

Informationsproduktion Repro, Tryckeri, Adress   
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Tjänsteområde Innehåll Nytt 2017, kommentar 

Lokalvårdstjänster 

Rena lokaler Tjänsteinnehållet för rena lokaler 
baseras på riktlinjer för 
städkvalitet enligt beslut av 
regionstyrelsen 2015. 

2017 ska tjänsten prissättas 
utifrån funktion baserat på typ av 
ytor, kvadratmeter, frekvens och 
serviceinnehåll enligt beslut 2015-
12-17. Det nya priset blir klart 
under september 2016. 

Lokalvård via entreprenad i VGR Regionservice sköter upphandling, 
avtalsvård och från 2017 även 
kvalitetsgranskningar. 

Debiteras de förvaltningar som 
har lokalvård på entreprenad via 
upphandlad leverantör. 

Materialförsörjningstjänster 

Försörjning av material och 
textilier i VGR 

- Ägarstyrd tjänst med syfte att 
säkerställa att VGR har en 
kostnadseffektiv struktur och 
process för att tillhandahålla 
material till VGR:s verksamheter. 
Fast kostnad för stödstrukturen 
finns här (OH), belastar inte 
styckpriset. 

Rätt material i rätt tid och på rätt 
plats  

Inkl. läkemedelstransporter, 
(ingår slutenvårds-
dostransporter 2017) 
sterilgodstransporter och icke 
depåvaror 

Transporter av läkemedel och 
sterilgods kostnadsfördelas på 
hälso- och sjukvården. 
Sterilgodstransporter debiteras 
2017 efter tidsåtgång per hälso- 
och sjukvårdsförvaltning. 

Sterilgodstransport  Tjänsten läggs in i Rätt material i 
rätt tid och på rätt plats 2017. 

Cateringtjänster (tidigare restaurang- och cafétjänster)                                

Catering Catering Nytt namn på tjänsteområdet 
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          Uppföljning av internkontroll SkaS 
       delårsrapport augusti 2016 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2016-10-12 
Diarienummer SkaS 20-2016 
 

Administrativa enheten 
Handläggare: Petter Hjalmarsson 
Telefon: 070-082 57 29 
E-post: petter.hjalmarsson@vgregion.se

 
 
 
Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
 
 

Uppföljning intern kontroll – delårsrapport 
augusti 2016  
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus noterar informationen i tjänsteutlåtandet 
Uppföljning intern kontroll – delårsrapport augusti 2016, dnr SkaS  
20-2016. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsens plan för intern kontroll 2016 och uppföljningsplan bygger på en 
riskanalys av den regionala budgetens mål och fokusområden. Riskanalysen 
syftade till att identifiera risker som hotar SkaS måluppfyllelse samt att bedöma 
sannolikheten för att riskerna realiseras och möjliga konsekvenserna om så sker.  
 
Efter genomförd riskanalys fastställdes 17 olika kontrollområden och därtill 
kopplade åtgärder med syfte att hantera riskerna. 
 
Det finns en regional struktur med bland annat del- och helårsrapporter för 
uppföljning av förvaltningarnas arbete med de mål och fokusområden som 
regionfullmäktige beslutat. Det är naturligt att använda dessa rapporter i 
tillämpliga delar för uppföljning av internkontrollplanen. Tabell 1 nedan redovisar 
vilka stycken i delårsrapport augusti 2016 som överlappar med den uppföljning 
som ska göras enligt internkontrollplanen. 
 
Vad gäller övriga kontrollområden visar tabell 2 hur dessa följs upp. 
 
Sammantaget bör dessa tabeller ge styrelsen en bild av hur internkontrollplanens åtgärder 
följs upp inom förvaltningen.  

Tabell 1: Kontrollområden som behandlas i SkaS delårsrapport augusti 2016 
Kontrollområde Åtgärd Avsnitt, sida 
Ekonomi i balans  Kontrollera att åtgärdsplan för ekonomi i 

balans följs. 
9.2, s 29 

Ekonomi i balans  Följa upp SkaS ekonomiska resultat.  9.1, s 25 
Förbättra tillgänglighet inom 
barn- och ungdomspsykiatrin  

Kontrollera att plan för utredningsteam för 
neuropsykiatriska utredningar genomförs.  

5.2, s 4 

Genomföra den regionala 
psykiatriplanen  

Kontrollera att den regionala psykiatriplanen 
genomförs.  

5.2, s 5 

Postadress: 
Skaraborgs Sjukhus 
541 85 Skövde 

Besöksadress: 
Lövängsvägen 
541 42  Skövde 
 

Telefon: 
0500-43 10 00 

Webbplats: 
www.vgregion.se/skas 

E-post: 
diariet.skas@vgregion.se 
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Kontrollområde Åtgärd Avsnitt, sida 
Patientflöden  Kontrollera att SkaS har effektiva 

patientprocesser.  
5.1, s 4 

Utveckla ett personcentrerat 
arbetssätt i hälso- och sjukvården  

Ta fram handlingsplan för personcentrerad 
vård.  

5.2, s 7 

Förbättra akutvårdkedjan  Kontrollera att handlingsplan för en 
förbättrad akutvårdkedja genomförs.  

5.2, s 7 

Minska antalet vårdskador och 
antalet vårdrelaterade infektioner  

Ta fram plan för kontroll av att 
patientsäkerhetsplanen genomförs.  

5.2, s 7 

Minska antalet vårdskador och 
antalet vårdrelaterade infektioner  

Kontrollera att patientsäkerhetsplanen 
genomförs.  

5.2, s 7 

Arbeta för en säkrare 
läkemedelsanvändning  

Ta fram handlingsplan för en säkrare 
läkemedelsanvändning.  

5.2, s 8 

Arbeta för en säkrare 
läkemedelsanvändning  

Kontrollera att åtgärdsplan för en säkrare 
läkemedelsanvändning genomförs.  

5.2, s 8 

Skapa ett sammanhållet 
vårdsystem  

Kontrollera att projektplan för mobil närvård 
följs.  

5.2, s 9 

Stimulera uppgiftsväxling och 
nya arbetssätt  

Kontrollera att SkaS strategi för kompetens- 
och uppgiftsväxling genomförs.  

6.2, s 16 

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro  Ta fram en plan för förbättrad arbetsmiljö 
och minskad sjukfrånvaro.  

6.2, s 17 

Tabell 2: Övriga kontrollområden 
Kontrollområde Åtgärd Kommentar 
Minska klimatutsläpp och 
miljöpåverkan  

Uppföljning enligt SkaS 
miljöledningssystem.  

Ledningens 
genomgång i 
december. 

Utveckla produktions- och 
kapacitetsplanering inom SkaS 

Utveckla produktions- och 
kapacitetsplanering inom SkaS. 

Uppföljning av 
SkaS 
verksamhetsplan. 

Tillgång till vårdplatser Kontrollera att beslut kopplade till 
vårdplatsutredning genomförs. 

Rapport till 
styrelsen maj 
2016. 

Skapa ett sammanhållet 
vårdsystem 

Kontrollera att projektplan för omstart 
psykiatri följs 

Styrelsen har 
löpande fått 
rapporter under 
2016, se 
mötesprotokoll. 

Satsa på ledarskap Ta fram riktlinje för chefers ansvar och 
befogenheter 

Förslag har tagits 
fram, ej fastställt 

Kompetensförsörjning Ta fram samlad plan för 
kompetensförsörjning. 

Uppföljning av 
SkaS 
verksamhetsplan 

Intern kontroll Ta fram plan för utveckling av intern 
kontroll under 2016. 

Arbetet med risk- 
väsentlighetsanalys 
redan påbörjat. Se 
protokoll från 
styrelsens möte 
den 22 sep. 



Datum 2016-10-11 
Diarienummer SkaS 20-2016 
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Beredning 
SkaS presidium 2016-10-12. 
 
SKARABORGS SJUKHUS 
 
 
 
Jörgen Thorn   Madelén Schöldberg 
sjukhusdirektör  administrativ chef 
 
 

Beslutet skickas till 
För kännedom 

• Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se 
• Jörgen Thorn 
• Madelén Schöldberg 
• Petter Hjalmarsson 
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   Beslutsärende 5 
 

          Remiss  
             riktlinje mot korruption, mutor och jäv 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2016-10-13 
Diarienummer SkaS 271-2016 
 

Administrativa enheten 
Handläggare: Petter Hjalmarsson 
Telefon: 070-082 57 29 
E-post: petter.hjalmarsson@vgregion.se

 
 
 
Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
 
 

Förslag till riktlinjer mot korruption, mutor och jäv 

Förslag till beslut 
1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ställer sig bakom förslaget till riktlinjer 

mot korruption, mutor och jäv med de kommentarer som lämnas i 
förslaget till remissyttrande (diarienummer 271-2016, daterat 2016-10-05). 

2. Förslaget till remissyttrande fastställs. 
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
Regionstyrelsen har i en remiss den 16 augusti 2016 begärt in synpunkter på ett 
förslag till riktlinjer mot korruption, mutor och jäv. Begäran har skickats till 
samtliga nämnder, styrelser och bolag i Västra Götalandsregionen. 

De frågor man framför allt velat ha svar på är: 
1. Vad är remissinstansernas generella reflektioner om riktlinjerna? 
2. Är riktlinjerna tillräckligt tydliga och väl formulerade? 
3. Saknas något inom området som är viktigt att ha med? 
4. Finns invändningar mot någon del? 

Ärendet har handlagts inom administrativa enheten. Beredskap och säkerhet, 
ekonomienheten och HR-enheten har fått tillfälle att lämna synpunkter på 
innehållet. 

Överlag är förvaltningen positiv till förslaget. Några synpunkter och frågor har 
framkommit. Dessa framgår av förslaget till remissyttrande. 

Presidiet har vid sitt sammanträde den 12 oktober 2016 lämnat en synpunkt på att 
innehållet i den gula rutan på sidan 2 bör förtydligas, se förslag till 
remissyttrande. 

Enligt remissen skulle yttrande skickas in till regionstyrelsen senast den 31 
oktober. Efter kontakt med koncernkontoret har SkaS fått klartecken att inkomma 
med ett svar efter styrelsemötet den 3 november. Paragrafen bör därför justeras 
omedelbart för att yttrandet ska kunna lämnas så snart som möjligt.  

Beredning 
SkaS presidium 2016-10-12 
 
 
 

Postadress: 
Skaraborgs Sjukhus 
541 85 Skövde 

Besöksadress: 
Lövängsvägen 
541 42  Skövde 
 

Telefon: 
0500-43 10 00 

Webbplats: 
www.vgregion.se/skas 

E-post: 
diariet.skas@vgregion.se 
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SKARABORGS SJUKHUS 
 
Jörgen Thorn   Madelén Schöldberg 
sjukhusdirektör  administrativ chef 
 
 

Bilaga 
1. Förslag till remissyttrande 
2. Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv (remissversion) 

Besluten skickas till 
• Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se  
 
För kännedom 
Lena Brodén 
Åsa Ranbro Jansson 
Marie Rodert 
Petter Hjalmarsson 
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Förslag till remissyttrande 
Datum 2016-10-13 
Diarienummer SkaS 271-2016 
Ert diarienummer RS 2016‐05152 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Regionstyrelsen 
regionstyrelsen@vgregion.se 
 

 
 

Förslag till riktlinjer mot korruption, mutor och jäv 
Regionstyrelsen har i en remiss den 16 augusti 2016 begärt in synpunkter på ett 
förslag till riktlinjer mot korruption, mutor och jäv. Styrelsen för Skaraborgs 
Sjukhus (SkaS) ställer sig bakom förslaget men vill lämna följande synpunkter: 

• SkaS skulle gärna se en kort sammanfattning på första sidan med 
hänvisning vart man kan vända sig om man har några frågor i ämnet. 

• I förslaget sägs att VGR:s uppdragsgivare är medborgarna. Mer korrekt 
vore att använda uttrycket invånare. 

• För att förtydliga att förtroendevalda och medarbetare endast kan påverka 
sitt eget och sina kollegors agerande bör den gula rutan på sidan 2 lyda: En 
förtroendevald eller medarbetare ska uppträda på ett sådant sätt att denne 
inte kan misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål 
eller hänsyn i sitt arbete. 

• Riktlinjen beskriver korruption som ”bland annat att ge och ta emot muta, 
jäv, maktmissbruk och vänskapskorruption” men i den fortsatta texten tas 
endast muta och jäv upp. Det vore önskvärt om riktlinjen tydligare beskrev 
vad som menas med maktmissbruk och vänskapskorruption. 

• I avsnittet om förmåner nämns såväl ”högt” som ”mycket lågt” värde. Om 
möjligt vore det önskvärt med en precisering av dessa uttryck. 

 
 
STYRELSEN FÖR SKARABORGS SJUKHUS 
 
 
 
Ulla-Britt Hagström  Jörgen Thorn 
ordförande   sjukhusdirektör 

Postadress: 
Skaraborgs Sjukhus 
541 85 Skövde 

Besöksadress: 
Lövängsvägen 
541 42  Skövde 
 

Telefon: 
0500-43 10 00 

Webbplats: 
www.vgregion.se/skas 

E-post: 
diariet.skas@vgregion.se 
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1 Ett förtroendefullt arbetssätt 
Som förtroendevald och medarbetare i Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar vi på in- 
vånarnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grund-
läggande värden för all offentlig verksamhet. Medborgarnas förtroende fordrar att vi som 
förtroendevalda och medarbetare i VGR inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål  
eller hänsyn i vårt arbete. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödo-
samt och tidsödande att bygga upp det.  
 
En förtroendevald eller medarbetare inom VGR får aldrig missbruka sin ställning. Vi har alla 
ett särskilt ansvar mot vår uppdragsgivare – medborgarna – att bekämpa mutor och korrupt-
ion var det än må förekomma. På så vis försvarar vi och stärker rättssamhället. Lagen ger oss 
inte alltid tydliga anvisningar. Det egna ansvaret och förmågan att göra etiska val måste 
många gånger ta vid.  
 

 
Du ska uppträda så att du bidrar till att allmänheten har ett stort förtroende för VGR. Därför 
sätter du dig inte i en situation där du ens kan misstänkas för att på ett otillbörligt sätt ha bli-
vit påverkad, i din roll som förtroendevald eller medarbetare. Vi som arbetar i VGR följer reg-
ler, håller oss opartiska i vårt uppdrag, hanterar de pengar som vi förvaltar effektivt och med 
gott omdöme, erbjuder inte och tar inte emot pengar eller opassande gåvor. 
 
Du ska undvika att hamna i jävsituationer och aldrig ta emot någon form av otillbörlig betal-
ning, gåva eller annan ersättning som kan påverka, eller som kan uppfattas påverka, VGR:s 
objektivitet och opartiskhet.  All tjänsteutövning ska vara saklig och objektiv. Det betyder att 
släktskap, vänskap eller andra privata relationer får inte påverka tjänsteutövning och be-
slutsfattande.  

2 Bakgrund och syfte 
Inom det offentliga handlägger vi ärenden och sköter andra uppgifter som ofta har stor bety-
delse för enskilda människor eller företag. En grundförutsättning är att vi aldrig agerar på ett 
sådant sätt att förtroendet för VGR:s, styrelsers, nämnders eller förvaltningars saklighet eller 
opartiskhet kan rubbas. 
 
Denna riktlinje är ett stöd för att både tydliggöra VGR:s hållning och tolka gällande lagstift-
ning. Riktlinjerna utgår från Sveriges kommuner och landstings (SKL) vägledning om mutor 
och jäv.  
  
  

En förtroendevald eller medarbetare ska inte ens kunna 
misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande  

önskemål eller hänsyn i sitt arbete. 
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Syfte med riktlinjerna är att 

− tydliggöra VGR:s värderingar och förhållningssätt mot korruption 

− visa på riskerna med att över huvud taget ta emot gåvor och förmåner från personer 
eller företag som man har att göra med i tjänsten 

− visa hur du kan resonera och agera när du stöter på frågor om mutor eller jäv  

− fungera som underlag för arbetsplatsdiskussioner där du och dina kollegor gör klart för 
er hur lagarna och myndighetens regler ska tillämpas i olika mut- och jävssituationer 
som skulle kunna uppkomma på arbetsplatsen. 

3 Korruption 

”Att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning.” 

I begreppet ingår bland annat att ge och ta emot muta, jäv, maktmissbruk och vänskapskor-
ruption. 

Både att ge och ta emot en muta är ett brott. 

Även ett löfte om att ge eller ta emot en gåva är förbjudet, oavsett värde. 
 

3.1 Muta  

3.1.1 Vad säger lagen om mutor?  
Lagreglerna om tagande och givande av muta finns i 10 kap. brottsbalken (BrB). De omfattar 
alla arbetstagare och uppdragstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst 
och oberoende av befattning eller anställningsform. Reglerna omfattar även förtroende-
valda. Regler om åtal finns även i 20 kap. BrB och brottet tagande av otillbörlig förmån vid 
röstning finns i 17 kap. BrB.  
 
Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för någon annans 
räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig förmån för sin tjänsteutövning. Att begära 
en muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också ett brott. Något orsakssammanhang 
behöver inte finnas mellan förmånen och det sätt på vilket arbetstagaren utför sitt arbete 
(10 kap. 5 a § BrB).  
 
Givande av muta är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till arbets- eller upp-
dragstagare. Att acceptera en begäran från en tjänsteman eller förtroendevald om att få en 
otillbörlig förmån är också givande av muta (10 kap. 5 b § BrB).  
 
Handel med inflytande är att ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån 
för att påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphand-
ling. Likaså om man lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig förmån för att han 

Västra Götalandsregionen har nolltolerans mot korruption. 
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eller hon ska påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upp-
handling(10 kap. 5 d § BrB). 
 
 

3.2 Förmåner  
Varje förmån som kan misstänkas påverka tjänsteutövningen ska betraktas som otillåten! 
Vid domstolsprövning görs alltid en samlad bedömning av alla omständigheter som har bety-
delse för det enskilda fallet. De ställer särskilt höga krav på anställda i den offentliga sektorn. 
Synnerligt strängt ser man på myndighetsutövning och offentlig upphandling.  
 
OBS! Det hjälper inte att DU som mottagare kunnat visa att DU inte påverkats av för-
månen! 
 
Frågor som du bör ställa dig om du erbjuds något av en extern part 
 
 Varför erbjuds jag den här förmånen? 
 Har förmånen ett högt värde? 
 Finns det risk för att jag påverkas i mitt arbete? 
 Finns det risk för att allmänhetens förtroende för VGR skadas? 

 
Några typiska situationer där du bör tänka dig noga för är inför erbjudanden om gåvor, testa-
mentsförordnanden, rabatter, provisioner, måltider, resor, konferenser, fritidserbjudanden, 
tjänster eller krediter, men även mer dolda förmåner som exempelvis inköp till ”självkost-
nadspris”.  Ett bra sätt att undvika svåra gränsdragningsproblem är att du helt undviker att ta 
emot gåvor och förmåner.  
 
Ibland kan en givare komma att uppfatta det som oartigt av mottagaren att avböja en gåva 
eller belöning. Om värdet är mycket lågt kan det vara tillåtet att ta emot den. Men om den 
över huvud taget ska kunna tas emot måste det vara helt klart att den inte kan uppfattas 
som muta. Ibland kan även en gåva eller belöning utan ekonomiskt värde framstå som så  
attraktiv för mottagaren att den kan tänkas påverka dennes tjänsteutövning. Rena penning-
gåvor kan aldrig tas emot även om det skulle röra sig om små belopp.  
 
Om du är osäker på hur ett erbjudande om en gåva eller förmån ska hanteras bör du ta upp 
frågan med din chef för bedömning. En otillbörlig gåva kan naturligtvis inte bli tillåten genom 
att en chef godkänner den.  
 
Vid utlandsresor är det en bra utgångspunkt för det egna uppträdandet att de lagar, policys 
och etiska regler som gäller på hemmaplan även ska följas utomlands. Om den lokala lagstift-
ningen är strängare gäller naturligtvis den.  
 

Det kan någon gång hända att du erbjuds en gåva som egentligen är för dyrbar att acceptera 
men där kulturen förutsätter att den tas emot. Du bör då snarast lämna gåvan till behörig 
chef för beslut om hur VGR ska ta hand om den. 
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3.3 Jäv och andra intressekonflikter 

3.3.1 Vad säger lagen om jäv? 
Lagreglerna om jäv för förtroendevalda och medarbetare finns i 6 kap. 24-27 §§ kommunal-
lagen. Reglerna talar om när en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse 
i ett ärende att hens opartiskhet kan ifrågasättas.  
 
Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt kan på-
verka dess utgång. Reglerna gäller inte bara den som beslutar i ett ärende, utan gäller även 
den som bereder ett ärende.  

3.3.2 När är man jävig? 
Klara fall av jäv är  

• om du eller någon närstående är sökande i ärendet eller om ärendets utgång kan 
väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig eller en närstående  

 
Du kan också vara jävig om det finns någon annan särskild omständighet som skulle kunna 
rubba förtroendet för din opartiskhet, till exempel om du är  

• vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet  
• ekonomiskt beroende av en part eller intressent 
• engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma att det brister 

i förutsättningarna för en opartisk bedömning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3 Konsekvens av jäv 
Om du är jävig får du inte delta i handläggningen av ärendet eller uppdraget. Det innebär att 
du normalt inte får vidta någon åtgärd i ärendet över huvud taget. Den som är jävig får inte 
heller närvara vid det nämnd-/styrelsesammanträde när ärendet behandlas och/eller beslu-
tas.  
 
Om du känner till någon omständighet som kan antas utgöra jäv mot dig ska du självmant 
meddela detta, normalt till din chef eller motsvarande. Är du tveksam om jäv föreligger bör 
du ta upp frågan till diskussion.  Om du skulle delta i ett ärendes handläggning fast du är  
jävig kan du orsaka försening av det, eftersom ett beslut i ärendet kan överklagas på grund 
av jävet.  

I jävsituationer bör försiktighetsprincipen tillämpas. 
Det innebär att den det berör ska avstå från  

att delta i hanteringen av ärendet 
”för säkerhets skull”. 
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4 Ansvar 
För att stärka det preventiva skyddet mot korruption, muta och jäv är det av största vikt att 
alla delar i organisationen löpande ser över och uppdaterar sitt skydd i form av dokument-
erade rutiner, kontroll av identifierade riskområden samt löpande för samtal utifrån identi-
fierade risker inom sitt respektive arbetsområde. VGR:s ställningstagande om nolltolerans är 
ett stöd och tydliggörande av en kultur som motverkar alla former av oegentligheter. 
 

• Regionstyrelsen fattar beslut om regionala riktlinjer. Ska utöva uppsikt över övriga 
nämnder och styrelser arbete mot korruption. 

• Nämnden/styrelsen och bolagsstyrelsen ansvarar för att riktlinjerna efterlevs i sin or-
ganisation och genomförs inom ramen för arbetet med intern kontroll. 

• Alla förtroendevalda och medarbetare ansvarar för att sätta sig in i och följa de lagar 
och riktlinjer som gäller. Det innebär bland annat att i diskussion med chefer och kol-
legor aktivt medverka till att tillämpningen av regler och riktlinjer på din arbetsplats 
uppfyller högt ställda etiska krav. 

5 Rapportera missförhållanden och misstanke om oegentligheter 
Vi förväntas som förtroendevalda och medarbetare i offentlig sektor att leva upp till högt 
ställda krav på saklighet och opartiskhet i vårt arbete/uppdrag. Vi har anledning att förvänta 
oss att även andra på vår arbetsplats lever upp till samma höga krav. Lojaliteten mot uppdra-
get och mot uppdragsgivaren – ytterst invånarna – innebär att vi inte heller stillatigande ska 
acceptera tecken på oegentligheter i vår närhet. 
 
VGR tolererar inte korruption, mutor och annat som kan rubba allmänhetens förtroende för 
vår verksamhet. Du som är förtroendevald eller medarbetare i VGR ska rapportera misstanke 
om brott, överträdelser och avvikelser från reglerna.  

5.1 Så här gör du en anmälan 
I första hand ska du anmäla misstanke om oegentligheter till närmaste chef.  
Om detta inte är lämpligt kan ärendet eskaleras till koncernsäkerhetschefen. 
 
Du som är förtroendevald ska i första hand anmäla misstanke om oegentligheter till ord- 
förande eller vice ordförande i den nämnd/styrelse det gäller.  
Om detta inte är lämpligt kan anmälan göras till koncernsäkerhetschefen.  
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Implementering av ny eller reviderad lagstiftning  
och nya eller reviderade regionala styrande dokument 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2016-10-05 
Diarienummer SkaS 329-2016 
 

Skaraborgs Sjukhus 
Handläggare: Petter Hjalmarsson 
Telefon: 070-082 57 29 
E-post: petter.hjalmarsson@vgregion.se

 
 
 
Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
 
 

Riktlinje för implementering av ny eller reviderad 
lagstiftning och nya eller reviderade regionala styrande 
dokument  

Förslag till beslut 
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) beslutar följande: 

1. Sjukhusdirektören ansvarar för att i samråd med presidiet lägga fram ett 
tjänsteutlåtande till styrelsen med förslag till beslut om implementering 
och uppföljning vid ny eller reviderad lagstiftning som är relevant och 
betydande för verksamheten vid SkaS. 

2. Sjukhusdirektören ansvarar för att i samråd med presidiet lägga fram ett 
tjänsteutlåtande till styrelsen med förslag till beslut om implementering 
och uppföljning vid nya eller reviderade politiska styrdokument som är 
relevanta för verksamheten vid SkaS. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för SkaS ansvarar enligt kommunallagen (KL) för att, inom sitt område, 
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Styrelsen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt (KL 6 kap, 7 §). 

I detta ansvar ingår bland annat att: 

1. Säkerställa att förvaltningen följer och verkar i enlighet med ny eller 
reviderad och för verksamheten relevant och betydande lagstiftning på det 
sätt styrelsen beslutar. Vidare ansvarar styrelsen för att följa upp att 
implementeringen ger det resultat lagstiftningen avser att uppnå. 

2. Säkerställa att förvaltningen följer och verkar i enlighet med nya eller 
reviderade regionala styrande dokument. Vidare ansvarar styrelsen för att 
följa upp att implementeringen ger det resultat styrdokumentet avser att 
uppnå. 

I och med detta beslut tydliggörs sjukhusdirektörens ansvar för att lägga fram 
förslag på hur styrelsen ska säkerställa att ny eller reviderad lagstiftning och nya 
eller reviderade politiska styrande dokument implementeras och följs upp i 
verksamheten. 

Postadress: 
Skaraborgs Sjukhus 
541 85 Skövde 

Besöksadress: 
Lövängsvägen 
541 42  Skövde 
 

Telefon: 
0500-43 10 00 

Webbplats: 
www.vgregion.se/skas 

E-post: 
diariet.skas@vgregion.se 
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Fördjupad beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
I december 2015 publicerade VGR:s revisionsenhet en rapport avseende en 
granskning av styrning och ledning i styrelsen för Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda 
specialistsjukhus, styrelsen för folkhögskolorna, regionutvecklingsnämnden samt 
regionstyrelsen. 

Syftet med granskningen var att bedöma om nämnder och styrelser har upprättat 
ett väl fungerade styrsystem som inkorporerar lagstiftning och författning, 
regionfullmäktiges styrdokument, visioner och policyer samt 
överenskommelser/uppdrag. Syftet var också att bedöma om regionstyrelsen i sin 
tur har säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över huruvida nämnder och styrelser 
har upprättat ett väl fungerande styrsystem. 

Enligt revisionen hade nämnderna inte i tillräcklig omfattning fattat beslut om 
styrning och kontroll när det gäller policyer och att detta i viss mån även gällde 
lagstiftning. Nämnderna genomför heller inte någon aktiv risk- och 
väsentlighetsbedöming. Revisionsenheten drog slutsatsen att den interna 
kontrollen avseende hanteringen av policyer, och i viss mån lagstiftning, därmed 
inte är tillräcklig. 

Rapporten behandlades på styrelsen för SkaS sammanträde den 25 februari 2016, 
§ 15, diarienummer SkaS 59-2016. 

Hantering av politiska styrdokument och lagstiftning 
I revisionsenhetens rapport rekommenderades nämnder och styrelser att 
säkerställa att hanteringen av politiska styrdokument och lagstiftning sker på ett 
ändamålsenligt sätt när det gäller ansvar, styrning och kontroller.  

Styrelsen för SkaS rekommenderas att fatta beslut enligt förslaget ovan för att 
förtydliga förvaltningens ansvar för att ta emot, bereda och lägga fram förslag på 
hur styrande dokument och lagstiftning ska implementeras och följas upp i 
verksamheten. 

Beredning 
SkaS presidium 2016-10-12. 
 
SKARABORGS SJUKHUS 
 
Jörgen Thorn   Madelén Schöldberg 
Sjukhusdirektör  Administrativ chef 

Besluten skickas till 
För genomförande: 
Jörgen Thorn 
 
För kännedom: 
Madelén Schöldberg 
Petter Hjalmarsson 
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Sammanfattning 
Inför sommaren identifierades flera risker kopplade till patientsäkerhet och 
arbetsmiljö. Åtgärder genomfördes för att eliminera, minska och bevaka dessa 
risker. Efter sommaren har denna utvärdering genomförts för att följa upp hur det 
gick inom perspektiven patient, process, medarbetare och ekonomi. 

Det planerades att ha fler disponibla vårdplatser öppna denna sommar jämfört med förra 
sommaren men i efterhand visade sig att färre disponibla vårdplatser var öppna. En 
medveten strategi var att minska antalet extra disponibla vårdplatser med hjälp av 
”bemanningssnurror” vilket genomfördes, istället ökade antalet utlokaliserade patienter 
jämfört med förra sommaren. Antalet överbeläggningar låg på samma nivå som tidigare. 
En bidragande orsak till att vårdplatssituationen kunnat hanteras med färre disponibla 
vårdplatser tillgängliga är att antalet vårdtillfällen i slutenvård varit färre än föregående 
sommar. 

Den upplevda arbetsmiljön var mer negativt påverkad än 2015 på grund av 
bemanningsproblematik, dock var sjukfrånvaron lägre. Registrerade arbetsskador var något 
fler än sommaren 2015 och återfanns inom områdena stick/skär och hot/våld. Övertiden 
har ökat framförallt för sjuksköterskegruppen och mer flyttad semester kan komma att 
påverka höstens bemanning och tillgänglighet negativt. 

Antalet vårdskador som registrerats under sommaren är lika många som föregående 
sommar men patientklagomålen är fler. Tillgängligheten har försämrats mer än förra 
sommaren och kostnadsökningen är större jämfört med förra sommaren. 

Resultatet av denna utvärdering kan användas som underlag vid planeringen av sommaren 
2017, bland annat föreslås följande åtgärder: 

• Tidig planering och beslutad öppethållandeplan behöver vara klar tidigare än 2016
• Skapa en arbetsgrupp som kontinuerligt under året arbetar med vårdplatser

och med öppethållandeplanering
• Gemensam introduktion för samtliga vikarier i det som inte är verksamhetsspecifikt
• Fullfölja introduktionsvecka för kliniskt basår innan verksamhetsintroduktionen
• Tidigare beslut och tydlig information kring eventuella sommarersättningar
• Utökat användande av servicepersonal, ”uppgiftsväxling”
• Förbättra kommunikationen, informationen och följsamheten kring

rekryteringsprocessen

Marga Brisman  Christer Printz 
Chefläkare, Skaraborgs Sjukhus Chefläkare, Skaraborgs Sjukhus 

Susanne Gustavsson 
Chefsjuksköterska, Skaraborgs Sjukhus 
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Inledning  
Planeringen inför sommaren 2016 påbörjades hösten 2015 och baserade sig dels på det 
tidigare arbetssätt SkaS haft för sommarplanering men med tillägg av de förslag 
utvärderingen av sommaren 2015 gav. Utvärderingen av sommaren 2015 visade positiva 
effekter av regelbundna MBL-möten under semesterperioden, tydliga rutiner för 
vårdplatskoordinering samt att ha en ansvarig verksamhetschef, så kallad 
”verksamhetschef i tjänst”, för helhetssyn av den dagliga verksamheten. Under sommaren 
2015 var öppnandet av tillfälliga disponibla vårdplatser det största arbetsmiljöproblemet 
för SkaS medarbetare. Sommarplaneringen inför 2016 tog fasta på detta och 
utgångspunkten var en öppethållandeplan med fler vårdplatser än 2015. Sommaren 2016 
har samarbetet och samverkan mellan olika enheter, verksamhetsområden, medarbetare 
och chefer varit mycket gott. 

Patient 
Patientklagomål 
Under sommaren registrerades fler klagomål från patienter och närstående än förra 
sommaren (2015/44, 2016/77) men generellt ökar andelen patientklagomål troligtvis 
relaterat till att vi uppmuntrar patienter och närstående till detta i större utsträckning nu 
jämfört med tidigare. De flesta gäller brister i bemötande och fördröjd vård och 
behandling. Exempel på patientklagomål redovisas nedan: 

Patient född 1926 blir förflyttad hit som medicinpatient pga platsbrist på den andra 
avdelningen. Efter att ha läst igenom pats journal ser jag att detta blir hans fjärde 
avdelníng att ligga på under sjukhusvistelsen. Pat är ledsen/arg/uppgiven när han kommer 
upp till avdelningen och känner sig till besvär, utrycker att "ingen vill ha mig på sin 
avdelning". 

Patienten kommer in på akuten idag på förmiddagen då man den 29/7 vid hemgång från 
avd. glömt att dra en pvk. Tittar i meliorjournalen och ser att en "blå" pvk var satt av 
ambulans den 26/7 men ej dragen. Patientens make är mkt upprörd. 

Det har varit mycket klagomål från patienter under sommaren att de inte kommit fram på 
telefonen. Det har inte varit tillfredsställande täckning i telefon under semesterperioden 
och rådgivningstelefon har varit belastad med sekreterarnas telefon sedan vecka 24. Detta 
har varit en bidragande orsak till att patienter med medicinska problem inte kommit fram. 
Ärenden som ringt via rådgivningstelefon har varit till exempel frågor om fakturor, kvitton 
och avbokningar. 

Samordnad vårdplanering 
Under sommaren har vårdplaneringsteamet funnits tillgängliga som stöd för verksamheten 
alla veckor men med reducerad styrka. Teamet har då funnits som dokumentations- och 
rådgivningsstöd men inte deltagit i vårdplaneringsmöten. Från kommunerna kom 148 
avvikelser (141 avvikelser 2015) under sommarmånaderna som gäller brister i samordnad 
vårdplanering och informationsöverföring gällande läkemedelsbehandling. 
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Process 

Det planerades att ha fler vårdplatser öppna denna sommar jämfört med förra sommaren 
men i efterhand visade sig att färre disponibla vårdplatser faktiskt var möjliga att hållas 
öppna. En bidragande orsak till att vårdplatssituationen kunnat hanteras med färre 
disponibla vårdplatser tillgängliga är att antalet vårdtillfällen i slutenvård varit färre än 
föregående sommar. En medveten strategi var också att minska antalet extra disponibla 
vårdplatser med hjälp av ”bemanningssnurror” vilket genomfördes, istället ökade antalet 
utlokaliserade patienter jämfört med förra sommaren. Antalet överbeläggningar ligger på 
samma nivå som tidigare. Dock är den procentuella minskningen av antalet vårdplatser 
inför sommaren samma som föregående sommar eftersom vi redan innan denna sommar 
hade 5 % färre vårdplatser än inför sommaren 2015. 

Beläggningsgrad  
Totalt antal vårdplatser har under sommarperioden juni-augusti 2016 i genomsnitt varit 50 
lägre än samma period 2015 (se Tabell 1). Antal utförda vårdtillfällen under juni-augusti 
uppgick till 8 600 och var 230 färre än under samma period 2015.     

Tabell 1 Antal disponibla vårdplatser inklusive extra disponibla vårdplatser 

Maj Juni Juli Augusti 

2016 638 584 505 543 

2015 676 576 533 573 

Förändring 2016-2015 -38 8 -28 -30 

Under delar av sommarperioden har det akuta patientinflödet varit högt och disponibla 
vårdplatser har inte räckt till. För att möta behovet har tillfälliga disponibla vårdplatser 
öppnats enligt framtagen rutin och bemannats med ”bemanningssnurror”. Under juni – 
augusti 2016 öppnades inom somatiken endast en tredjedel av andelen extra disponibla 
vårdplatser som var öppna under sommaren 2015. Inom psykiatrin har inte några extra 
disponibla vårdplatser öppnats. 

Diagrammet nedan (Figur 1) visar hur många dygn som extra vårdplatser öppnats på 
respektive enhet. främsta orsaken till att extra vårdplatser öppnas är brist på vårdplatser 
inom framförallt medicin, ortopedi och kirurgi.  
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Figur 1 Antal dygn med tillfälligt öppnade vårdplatser enligt definition för disponibel vårdplats under 
juni-augusti 2016 

Genomsnittsbeläggningen har varit något högre än föregående sommar för somatiken.  
Beläggningsgraden i nedanstående diagram (figur 2 och 3) inkluderar de extra disponibla 
vårdplatser som öppnats. Beläggningsgraden har varit över regionalt mål som är 90 
procent. En beläggningsgrad över 90 procent leder till ineffektivitet och försämrad logistik 
på en avdelning. En hög beläggningsgrad kan även medföra att operationer behöver strykas 
och försämrar därmed tillgängligheten utifrån vårdgaranti.  

Figur 2 Beläggningsgrad Psykiatri Figur 3 Beläggningsgrad Somatik 

Överbeläggning och utlokaliserade patienter 
När vårdplatsbehovet inom den egna enheten inte räckt till har patienter utlokaliserats till 
annan avdelning eller placerats på överbeläggningsplats inom den egna enheten. Antal 
överbeläggningsdagar har inte varit högre under sommarperioden varken jämfört med 
övriga månader under året eller jämfört med föregående sommar förutom under augusti där 
antal överbeläggningsdagar varit högt (Figur 4). Antal utlokaliserade dagar har varit något 
högre än föregående sommar (Figur 5). Utlokalisering av patienter beror främst på att 
planerad utökning av vårdplatser under året inte kunnat genomföras på grund av 
sjuksköterskebrist.  
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Figur 4 Antal överbeläggningsdagar 

Figur 5 Antal utlokaliserade dagar 

I antal överbeläggningar ingår de patienter inskrivna på de vårdplatser som SkaS 
avdelningar har som ”dragspel”. En avdelning kan som exempel ha 24 + 3 disponibla 
vårdplatser. Detta innebär att 24 vårdplatser registreras som disponibla vårdplatser i SkaS 
patientadministrativa system, ELVIS. När avdelningen har 25 inskrivna patienter räknas 
den 25:e patienten som överbeläggning trots att de 3 extra vårdplatserna är utrustade och 
vid högt patientinflöde bemannas av enhetens egen personal eller via solidarisk bemanning 
mellan olika enheter, verksamhetsområden och sjukhusorter.  Detta är en väl inarbetad 
rutin på avdelningar inom SkaS och fungerar väl året om och är speciellt viktigt under 
sommarperioden. Av de patienter som räknas som överbeläggning är en mycket liten andel 
patienter som får en sängplats i en korridor eller liknande. Avdelningarnas 
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”dragspelsplatser” ingår inte i den beskrivning kring de extra tillfälliga vårdplatser som 
öppnats under sommaren och bemannats via så kallade bemanningssnurror som beskrivits 
under rubriken beläggningsgrad ovan.  

Ledtider akutmottagningarna 
Besök på akutmottagningarna under sommaren som ledde till inläggning av patienten var 
på SkaS Skövde 14 färre än föregående sommar och på SkaS Lidköping 127 färre. När det 
gäller besök på akutmottagningarna så hade akutmottagningen SkaS Skövde ca 13 000 
besök och akutmottagningen SkaS Lidköping ca 5 500 besök. Totalt är detta en ökning 
jämfört med föregående sommar på ca 1 000 patienter. Dock har antalet 
ambulanstransporter till akutmottagningarna varit ca 200 färre än föregående sommar.  

I Skövde förstärktes läkarbemanningen med en ”mellanjour” på akutmottagningen mellan 
kl.12-20 inom både ortopedi och medicin. Dessa läkare var stationerade på 
akutmottagningen hela tiden och fungerade som stöd för AT-läkarna samt tog egna 
patienter. Dessa finansierades med hjälp av stimulansbidrag för akutsjukvård. Inom den 
kirurgiska verksamheten fanns en förstärkning i jourlinjen mellan kl.17-20 men den 
funktionen var inte stationerad på akutmottagningen. På akutmottagningen på SkaS 
Lidköping har läkarnas jourer inte varit förstärkta men där har man redan i vanliga fall en 
”mellanjour” som stöd för AT-läkarna inom den medicinska verksamheten. Tid till läkare 
(Tabell 2) och total väntetid (Tabell 3) visar inte på några större skillnader jämfört med 
föregående sommar.  

Tabell 2 Tid till läkare TTL. Målvärde > 90 % av patienterna inom 60 min 
Tid till läkare Juni Juli Augusti 
2015 Skövde 48 % 55 % 50 % 
2015 Lidköping 52 % 53 % 52 % 
2016 Skövde 48 % 53 % 46 % 
2016 Lidköping 46 % 56 % 57 % 

Tabell 3 Total väntetid TVT. Målvärde > 90 % av patienterna inom 240 min. 
Total väntetid Juni Juli Augusti 
2015 Skövde 73 % 79 % 77 % 
2015 Lidköping 69 % 70 % 68 % 
2016 Skövde 76 % 78 % 72 % 
2016 Lidköping 71 % 79 % 77 % 

Avvikelser – Vårdskada 
Antalet registrerade vårdskador i avvikelsehanteringssystemet under sommaren var 106 
stycken (juni 44 stycken, juli 46 stycken, augusti 16 stycken) vilket är på samma nivå som 
förra sommaren då 101 vårdskador registrerades (Figur 6).  
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Figur 6 Registrerade vårdskador sommar 2011-2016 på SkaS 

Som tidigare somrar är fallolyckor den vanligaste avvikelsen, denna sommar fanns 52 
fallolyckor registrerade (2015 43 stycken). Fallolyckorna ledde bland annat till tre 
höftfrakturer och en fraktur i överarm. Dessutom ett stort antal skrapsår och näsblod, ett 
flertal röntgenundersökningar och extra observationer av patienter fick göras. Efter 
fallolyckor är läkemedelsrelaterade avvikelser och avvikelser kopplade till fördröjd 
diagnostik och behandling vanligast. Ett exempel på en läkemedelsavvikelse var att en 
patient fick sin rumsgrannes läkemedel. Händelsen ledde till att patienten fick förflyttas till 
en högre vårdnivå (IVA). Överbeläggning och ovan sommarpersonal uppgavs i avvikelsen 
som bidragande orsak till händelsen. 

Lokal tjänsteman i beredskap L-TiB 
TIB-funktionen har haft en lugn sommar utifrån ett säkerhetsperspektiv och jämfört med 
övriga månader på året. Antalet visar dock inte alltid belastningen. Färre ärenden rörande 
SkaS-interna vårdplatser än tidigare år, men betydligt fler regionala inventeringar av 
intensivvårdsplatser. 

Väntetider för planerat besök och behandling 
Antal väntande till besök uppgick efter augusti till 7 400 patienter (5 600 patienter 2015), 
vilket är en ökning med 800 patienter sedan maj 2016 och betydligt fler än efter förra 
sommaren. Antal väntande till operation/behandling uppgick till 3 000 patienter (2 500 
patienter 2015), vilket är en ökning med 450 patienter sedan maj 2016. Måluppfyllelsen för 
vårdgarantin har försämrats under sommaren.  Väntande till behandling har ökat på grund av 
brist på vårdplatser och brist på öppna operationssalar vilket beror på personalbrist under 
semesterperioden.  Väntande till besök har ökat på grund av färre utförda första besök och ökat 
remissinflöde.  
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Medarbetarperspektivet 
Arbetsbelastning – Enkät till chefer om upplevd arbetsbelastning och 
semesterrekryteringsprocess 
Inför utvärderingen av sommaren SkaS 2016 har en enkät skickats ut till samtliga 
enhetschefer. Svarsfrekvensen är 65 %. Svaren i enkäten ligger till grund för nedanstående 
utvärdering ur ett medarbetarperspektiv. 

Sommaren 2016 har upplevts vara mer ansträngd ur medarbetarperspektivet än sommaren 
2015. Redan inför sommaren var ett antal vårdplatser stängda pga. av sjuksköterskebristen 
och det fanns svårigheter att rekrytera denna yrkesgrupp.  Svårigheterna att rekrytera 
sjuksköterskor delas av övriga förvaltningar inom VGR såväl som nationellt. Bristen 
påverkar tydligt bemanningen under sommaren samtidigt som det är färre kvalificerade 
sökande till sommarvikariaten från undersköterskegruppen. SkaS rekryteringsprocess 
avseende sommarvikarier behöver kommuniceras tydligare och följas upp kontinuerligt då 
risken att ”tappa” sökande ökar om det inte görs.  

Den sammantagna bilden av arbetsbelastningen är att den varit tung. Det är framförallt 
bristen på sjuksköterskor där bristen på erfarna sjuksköterskor blir tydlig. Det finns en 
osäkerhet i hur rutiner fungerar, hur vården ska utföras. Generellt har det varit en varierad 
vårdtyngd med en hög belastning och under vissa perioder en mycket hög belastning. Detta 
påverkar såväl den fysiska som psykiska arbetsmiljön samt försvårar bemanningen. 
Arbetsbelastningen har varierat över perioden, över dagar och för olika enheter. Inom 
förlossningsvården har det varit en hög beläggning med många förlossningar och längre 
vårdtider. En av orsakerna till detta kan vara det stora antalet nyanlända. Under sommaren 
2016 har ett större antal extra arbetspass utförts samt även större andel flyttad semester. 
Det ökade antalet extra arbetspass är en direkt effekt av sjuksköterskebristen.  

Tabell 4 Värdering av arbetsbelastning 
Värdering av arbetsbelastningen sommaren 2016, graderas 
1-6 (1=mycket lugnt, 6=mycket tungt) 

1 2 3 4 5 6 
Antal svar 0 1 14 28 14 4 

Det som framkommer i enkäten till enhetschefer kring sommaren är att bemanna de så 
kallade ”snurrorna” påverkar medarbetarna negativt då upplevelse av otillräcklighet och 
osäkerhet att arbeta på annan avdelning utgör ett relativt högt stressmoment.   

Enhetscheferna har upplevt en ryckighet i öppethållandeplanen som påverkat 
bemanningslösningar negativt. Det har även medfört svårigheter i att planera introduktion 
för befintlig personal inför sammanslagning. 

Beslut om eventuella sommarersättningar bör komma tidigare och informationen bör bli 
tydligare då upplevelsen är att olika svar ges i frågan. 

Introduktion semestervikarier 
Socialstyrelsens ändrade författning kring legitimationskrav för nyutbildad sjuksköterska 
har försvårat introduktionen och även fördröjt när medarbetaren kan anställas som 
legitimerad sjuksköterska med fullt yrkesansvar. Flera enheter beskriver att det varit svårt 
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att introducera på ett optimalt sätt på grund av olika förutsättningar. Som stöd till 
verksamheten tog chefläkarfunktionen VGR tillsammans med HR fram en gemensam 
information inför sommaren om vad en nyutexaminerad sjuksköterska utan legitimation får 
utföra. Det som påverkats mest var läkemedelshantering, där regelverket försvårade 
introduktionen, vilket medförde osäkerhet hos medarbetaren.  

Införandet av det regiongemensamma kliniska basåret för den nyutexaminerade 
sjuksköterskan har också medfört en del oklarheter i verksamheten. Beslutet om att ge den 
gemensamma introduktionen efter sommaren har av flertalet enheter påpekats inte varit 
bra, utan bättre att använda tiden farm till legitimationen på en gedigen introduktion som 
underlättar den verksamhetsspecifika introduktionen.  

Introduktionstiden för semestervikarier varier mellan enheterna. I enkäten lyfts behovet av 
en förvaltningsövergripande introduktion upp av flera enheter. Den skulle ex innehålla de 
gemensamma systemen (Melior, Klara/SVPL m.m.) , HLR, basala hygienrutiner, olika 
policy, medarbetaransvar mm.  

Förändrat arbetssätt 
På flertalet vårdavdelningar har det anställts fler undersköterskor för att möta bristen av 
sjuksköterskor. Detta har även inneburit att man ändrat arbetssätt, antal patienter per 
vårdlag samt sammanslagningar av vårdenheter. På flertalet enheter har antalet patienter/ 
vårdlag ökats på grund av sjuksköterskebristen. 

På akutmottagningen SkaS Skövde har användandet av s.k. mellanjour ortopedi, kirurgi 
och medicin medfört att flödena har bibehållits och upplevelsen av stress minskat pga. av 
anhopning av patienter.  

Några vårdavdelningar har under sommaren använt servicepersonal för 
arbetsuppgifter som inte innefattas av patientnära vård. Samtliga enheter som 
använt denna funktion upplever detta som positivt och kan tänka sig att använda 
sig av denna kategori i framtiden. 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med sommaren 2015. Den största 
minskningen finns i grupperna sjuksköterskor och undersköterskor. Minskningen syns i 
samtliga sjukintervall. I grupperna läkare och administratörer vård syns en ökning av 
sjukfrånvaron.  

Tabell 5 Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaro % 2015/Jun 2015/Jul 2015/Aug Medelvärde 

perioden
2016/Jun 2016/Jul 2016/Aug Medelvärde 

perioden
A Sjuksköterskor, barnmorskor 6,61% 6,03% 6,19% 6,27% 6,48% 5,41% 5,83% 5,90%
B Undersköterskor m.fl. 8,91% 7,57% 8,95% 8,44% 7,63% 6,69% 6,73% 7,00%
C Läkare 1,83% 1,34% 2,00% 1,71% 3,23% 2,34% 2,43% 2,65%
F Administratör, vård 5,04% 4,42% 5,50% 4,97% 6,37% 4,96% 4,71% 5,31%
Summa 6,28% 5,49% 6,14% 5,95% 6,25% 5,23% 5,37% 5,60%

Mertid, övertid, förskjuten arbetstid och dubbla arbetspass  
För sjuksköterskegruppen har övertiden ökat jämförelse med sommaren 2015. Det är 
framförallt den kvalificerade övertiden som ökat ca 2000 timmar. En av orsakerna till 
ökningen är att ambulansverksamheten inte har poänglön som ger övrig övertid. Idag 
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bokförs den övertiden på ordinarie tidsgrupper nedan samt det ändrade regelverket under 
sommarmånaderna för sjuksköterskor som arbetar deltid. Denna grupp fick kvalificerad 
övertid vid extra arbetade pass där sommarersättningen användes.  
Det syns en ökning på förskjuten fridag med ca 120 dagar och en minskning på förskjuten 
arbetstid (ex byte från dag till kvällspass samma dag) med ca 300 färre pass. 

Tabell 6 Utförd övertid sjuksköterskor, barnmorskor 

Utförd övertid 2015/Jun 2015/Jul 2015/Aug Summa perioden 2016/Jun 2016/Jul 2016/Aug Summa perioden

Mertid 974 952 913 2 839 1 166 1 325 1 156 3 647

Enkel övertid 963 903 832 2 697 1 233 1 137 1 138 3 508

Kval övertid sjuksköterskor 2 637 3 737 3 605 9 978 2 761 5 029 4 208 11 998

Övrig övertid 586 973 1 328 2 887 33 94 259 386

Summa 5 160 6 565 6 677 18 401 5 193 7 585 6 762 19 539

Förskjuten fridag 240 137 313 691 368 171 275 814

Förskjuten arbtid 578 502 587 1 667 439 403 520 1 362

I undersköterskegruppen har övertiden minskat jämfört med sommaren 2015. Minskningen 
ses framförallt inom grupperna mertid och kvalificerad övertid med sammanlagt 1150 
timmar. Den enkla övertiden har ökat med ca 200 timmar. Det har skett en ökning på 
förskjuten fridag (+ 142 dagar) samt på den förskjutna arbetstiden med ca 150 timmar.  

Tabell 7 Utförd övertid undersköterskor/skötare/barnskötare/ambulanssjukvårdare 
Undersköterskor

Utförd övertid 2015/Jun 2015/Jul 2015/Aug Summa perioden 2016/Jun 2016/Jul 2016/Aug Summa perioden

Mertid 558 431 694 1 683 487 252 341 1 081

Enkel övertid 330 352 320 1 001 413 435 373 1 221

Kval övertid 1 253 1 545 1 814 4 612 1 138 1 554 1 368 4 060

Övrig övertid 375 506 357 1 237 112 48 112 272

Summa Övertid 2 515 2 834 3 185 8 533 2 151 2 288 2 194 6 633

Förskjuten fridag 61 169 207 437 164 170 244 578

Förskjuten arbtid 592 365 442 1 400 395 631 530 1 556

För administratörer vård är övertidsuttaget jämfört perioderna ungefär detsamma. Det syns 
en ökning uttag kvalificerad övertid ca 280 timmar samt en minskning på mertid 
motsvarande tid. Under sommaren 2016 finns det inte någon registrerad förskjuten 
arbetstid. 
Tabell 8 Utförd övertid administratörer vård 

Utförd övertid 2015/Jun 2015/Jul 2015/Aug Summa perioden 2016/Jun 2016/Jul 2016/Aug Summa perioden
Mertid 72,5 161,7 71,2 305,3 35,6 53,1 0,0 88,7
Enkel övertid 43,2 36,4 28,1 107,7 55,7 46,6 0,0 102,3
Kval övertid 182,0 181,7 114,4 478,1 224,5 525,1 0,0 749,6
Förskjuten fridag 0,0 8,5 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Förskjuten arbtid 15,1 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 312,8 388,3 213,6 914,7 315,7 624,8 0,0 940,6

För läkargruppen har övertid/jourtid minskat mot 2015 med ca 800 timmar sammanlagt. 
Det är ffa inom tidsgruppen läkarjour där minskningen skett. 

Tabell 9 Utförd övertid läkare 
Utförd övertid 2015/Jun 2015/Jul 2015/Aug Summa perioden 2016/Jun 2016/Jul 2016/Aug Summa perioden

Mertid 30,09 17,77 118,02 165,88 116,44 57,34 46,70 220,48
Enkel övertid 18,56 35,28 27,32 81,16 14,49 29,42 32,75 76,66
Kval övertid 2,23 7,61 8,00 17,84 11,78 19,35 16,38 47,51
Läkarjour 8 917,06 8 492,71 9 462,05 26 871,82 9 556,90 9 448,94 7 643,23 26 649,07
Summa 8 967,94 8 553,37 9 615,39 27 136,70 9 699,61 9 555,05 7 739,06 26 993,72
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Under sommaren 2016 har det förekommit att antal dubbla arbetspass, sammanlagt 313 
pass (jämför med 2015 = 86 pass). Dubbelt arbetspass är ordinarie arbetspass med direkt 
följd av ytterligare ett arbetspass. Merparten av dessa arbetspass har varit inplanerade 
sedan tidigare utifrån möjligheten att använda den extra sommarersättningen. Övriga 
dubbla arbetspass beror på akut sjukdom samt extravak. Merparten av de dubbla 
arbetspassen är utförda av sjuksköterskor. 

Tabell 10 Dubbla arbetspass 
Dubbla arbetspass Juni Juli Augusti Totalt
Sjuksköt/barnm 43 104 81 228
Undersköt.m.fl 14 28 23 65
Med sekr 2 7 3 12
Läkare 6 2 8
Totalt 59 145 109 313

Semester och extra arbetade timmar och antal beordrade arbetspass 
Ett av verktygen för att lösa bemanningen under sommaren är de regiongemensamma 
sommarersättningarna som gäller för flytt av semesterdag/vecka samt extra ersättning vid 
arbetspass utöver ordinarie arbetstid. 
För sjuksköterskor/barnmorskor har det skett en ökning i samtliga ersättningsgrupper. De 
största ökningarna är flytt av semestervecka och utförda extra timmar. Den flyttade 
semestern ska tas ut under 2016 och kommer således påverka bemanning även under 
hösten. Uttaget av mer arbetad tid innebär att arbetstidsförläggningen varit förtätad och 
påverkan på dygns och veckovilan har skett. 

Undersköterskegruppen och medicinska sekreterare har utfört mer extra arbetad tid jämfört 
med 2015. För övrigt inga förändringar.  

Tabell 11 Extra arbetad tid sjuksköterskor 
Sjuksköterskor 15-jun 15-jul 15-aug  Summa 16-jun 16-jul 16-aug Summa Differens
Förskjuten semesterdag 12 16 15 43 21 25 13 59 16
Förskjuten  semestervecka 12 22 6 40 22 69 27 118 78
Extra timmar 2276 2887 2292 7455 1741 5496 3867 11104 3649
Extra arbetspass 260 456 245 961 201 650 485 1336 375

Tabell 12 Extra arbetad tid undersköterskor 
Undersköterskor 15-jun 15-jul 15-aug  Summa 16-jun 16-jul 16-aug Summa Differens
Förskjuten semesterdag 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Förskjuten  semestervecka 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extra timmar 258 351 45 654 156 426 346 928 274
Extra arbetspass 40 55 15 110 16 48 39 103 -7

Tabell 13 Extra arbetad tid medicinska sekreterare 
Medicinska sekreterare 15-jun 15-jul 15-aug  Summa 16-jun 16-jul 16-aug Summa Differens
Förskjuten semesterdag 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Förskjuten  semestervecka 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Extra timmar 8 20 15 43 36 367 67 470 427
Extra arbetspass 1 3 2 6 5 46 8 59 53

Av samtliga utförda arbetspass är ca 11 beordrade. Orsaken har oftast varit akut sjukdom 
hos medarbetare. Ingen medarbetare har fått bryta sin semester. Den förändring som skett 
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av medarbetares ändrade semester har varit frivillig, planerad och ersatts med de VGR 
gemensamma sommarersättningarna. 

Bemanningsföretag  
För att klara bemanningen under sommaren har bemanningsföretag använts i större 
utsträckning än under sommaren 2015. Det är framförallt inom sjuksköterskegruppen där 
ökningen är högst. En av orsakerna är bristen på sjuksköterskor som redan fanns innan 
sommaren och som blir påtaglig när sommaren och semester ska tas ut.  

Tabell 14 Bemanningsföretag 
Utfall 2015-06 2015-07 2015-08 Summa 2015 2016-06 2016-07 2016-08 Summa 2016 Diff 15/16

5551 Köp läkare, bemanningsftg -3 625 -3 612 -3 474 -10 710 -3 232 -4 335 -3 807 -11 375 -664

5552 Köp  sjuksköterska, beman.ftg -183 -346 -523 -1 052 -655 -704 -843 -2 201 -1 150

Bemanningsföretag -3 811 -3 957 -4 008 -11 777 -3 887 -5 039 -4 650 -13 576 -1 799

Avvikelser – arbetsskada  
Antalet arbetsskador som inträffat och registrerats i avvikelsehanteringssystemet var 47 
stycken sommaren 2016 (sommaren 2014, 33 stycken och sommaren 2015 32 stycken). 
Arbetsskadorna var främst kopplade till stick/skär samt hot/våld.  

Skyddsrond Arbetsbelastning – Veckovis uppföljning i samband med MBL 
Under hela semesterperioden har regelbundna MBL möten hållits 2 gånger per vecka. 
Dessa möten har alltid inletts med en genomgång av arbetsmiljön och har dokumenterats i 
protokoll. Resultatet ger en gemensam tydlig bild av arbetsmiljön och arbetsbelastningen 
och har gett en bra dialog och vid behov har specifika insatser gjorts. Via dessa möten 
finns nu en tydlig bild av vilka enheter som haft störst belastning på arbetsmiljön och detta 
överensstämmer även med den statistik vi har för utlokaliseringar, överbeläggningar och 
öppnande av tillfälliga disponibla vårdplatser. En arbetsmiljöframställan enligt 
arbetsmiljölagen §6:6a har inlämnats under sommaren. 

Ekonomi 
Utskrivningsklara patienter – betaldagar 
I genomsnitt har 171 dygn fakturerats per månad under perioden januari till augusti, vilket 
är 90 fler betaldagar jämfört med samma period 2015. Fakturering av betaldagar sker med 
eftersläp och augusti kan redovisas först efter september.   

Kontrollerad kostnadsutveckling  
Kostnad utöver ordinarie lönekostnad uppgick under sommaren till 11,3 miljoner kronor, 
vilket är en kostnadsökning med 2,9 miljoner kronor jämfört med förra sommaren. Denna 
kostnadsökning stämmer med den analys som gjorts under medarbetarperspektivet där man 
ser ökat antal övertidstimmar, framförallt kvalificerad övertid, och ökat användande av 
förskjuten semester. Det tillkommer troligtvis en kostnadsökning i samband med att den 
förskjutna semestern ska tas ut under hösten/vintern. 
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Rekommendationer 
• Det är viktigt med en bra struktur för sommarplanering. Erfarenheter från

föregående somrars planeringsarbete kan bidra till utveckling och förbättring av
detta arbete. Ett tydligare deltagande av enhetschefer i sommarplaneringen är ett
förslag.

• Det finns ett behov i verksamheterna av en tidig planering och beslut gällande
öppethållandeplan behöver vara klar tidigare än inför sommaren 2016.

• Skapa en arbetsgrupp som kontinuerligt under året arbetar med
öppethållandeplanering av vårdutbudet på SkaS.

• Utveckla rutinen för detaljplanering av antal vårdplatser och dokumentation av
dessa i det patientadministrativa systemet (ELVIS) samt uppföljning av utfall.

• Förbättra planen för utlokalisering och överbeläggningar av patienter innan
sommaren.

• Gemensam sjukhusövergripande introduktion för samtliga vikarier i det som inte är
verksamhetsspecifikt.

• Fullfölja introduktionsvecka för kliniskt basår innan verksamhetsintroduktion för
nya sjuksköterskor.

• Tidigare beslut och tydlig information kring eventuella sommarersättningar.
• Utökat användande av servicepersonal, ”uppgiftsväxling”.
• Det behöver utvärderas på varje enhet utifrån sommaren 2016. Kunde antalet extra

arbetspass/flytt av semester minska om det var andra semesterperioder än de som
var?

Deltagare i utvärderingsarbetet 
Inger Levin, HR-funktionen 
Charlotte Ejerblom, Ekonomi-funktionen 
Marga Brisman, Patientsäkerhetsfunktionen 
Christer Printz, Patientsäkerhetsfunktionen 
Susanne Gustavsson, Patientsäkerhetsfunktionen 
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1. Bakgrund och beslut om projekt

1.1 Bakgrund  
Den vård man behöver ofta ska finnas nära. Vården ska vara flexibel och anpassad 
efter patientens behov. Idag bedrivs sjukvård i Sverige till stor del på sjukhus och 
andelen primärvård är mindre än i flera andra länder. Framtidens vård behöver i 
större utsträckning ske i öppen vård nära patienten. Fokus ska vara att arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande. 

Med nära vård menar vi öppen specialiserad vård som ges i anslutning till 
sjukhus, på specialiserade när(sjuk)vårdscentrum eller andra öppna mottagningar, 
vård inom primärvården eller i patientens hem samt vård via internetbaserade 
tjänster. (SOU 2016:2) Den vård som med goda resultat, god patientsäkerhet och 
kostnadseffektivitet kan bedrivas utanför sjukhus ska bedrivas i de vårdformer 
som skapar mesta möjliga värde för patienten. 

För att den nära vården ska kunna fungera krävs ett nära samarbete mellan olika 
specialiteter och vårdgivare. Genom ett ökat erbjudande av internetbaserade 
tjänster kan tid frigöras för direkt vårdkontakt. 

För den specialiserade vården innebär detta att möta patienterna i öppna 
mottagningar eller i mobila lösningar. Patienter med kronisk sjukdom ska inte 
behöva gå via en akutmottagning vid en försämring, utan kunna vända sig till ett 
specialistteam på öppen mottagning eller via hembesök. 

Primärvården ska fungera som patientens vägvisare i vården och ge effektiv, bred 
och lättillgänglig vård för de flesta vårdbehoven. Genom sjukvårdsupplysning, 
utbildning och information om egenvård kan invånarna stödjas att själva ta hand 
om enklare besvär. 

Mobila hemsjukvårdsläkare som arbetar nära kommunens sjuksköterskor är en 
viktig bas i omhändertagande av de mest sjuka (som inte alltid behöver vara 
äldre). 

Den nära vården ställer krav på nya arbetssätt och mer flexibla arbetsplatser. 
Arbetet ska präglas av att skapa mesta möjliga värde för patienten. Det krävs nya 
sätt att arbeta tillsammans, att våga pröva gemensamma lösningar och inte 
fokusera på avgränsningar. Med en korrekt bedömning och kontinuitet i 
vårdprocessen underlättas styrning till rätt vårdnivå vilket ger förutsättningar för 
högsta möjliga värde för patienterna. 

1.2 S yfte  
Syftet med att skapa ett när(sjuk)vårdscentrum att tillgodose invånarnas behov av 
såväl nära vård som av god tillgänglighet till planerad vård.  

De vårdbehov som rör stora patientgrupper och är vanligt förekommande behöver 
tillgodoses nära patienten.  Detta innebär att större delen av invånarnas 
vårdskontakter kan klaras nära patienten.  



Projektet ligger i linje med den inriktning av den mobila närvården i Skaraborg 
där kommunerna, primärvården och SkaS påbörjats där primärvården utgör 
utgångspunkten kompletterad med mobila team och hemsjukvårdsläkare.  

Utvecklingen av ett när(sjuk)vårdscentrum i Mariestad innebär att fler vårdgivare 
samverkar för att möta invånarnas behov i norra Skaraborg.  

En viktig del är även att utveckla det förebyggande arbetet för att minska behovet 
av vård och omsorg. 

I utvecklingsarbetet ingår att definiera vad ett när(sjuk)vårdscentrum ska 
innehålla, organiseras, ledas och styras samt finaniseras.  

1.3 Omfattn ing  och avgräns ning  
Ett när(sjuk)vårdscentrum i Mariestad ska hantera sjukdomstillstånd som är 
vanliga bland invånarna och ofta förekommande för individen. Vården ska även 
så långt som möjligt bedrivas lokalt. Modellen bygger vidare på den samverkan 
som finns idag kring de mest sjuka, barn och unga, personer med psykisk ohälsa, 
personer med funktionsnedsättning, palliativ vård samt förebyggande insatser. 

Utgångspunkterna ska vara mobil, nära och förebyggande vård och omsorg. 

Hela projektet med när(sjuk)vårdscentrum kommer att utgöra ett pilotprojekt i 
Västra Götaland. Detta sker i samverkan mellan kommuner och hälso- och 
sjukvårdsförvaltningar inom Västra Götalandsregionen vad gäller utformning och 
innehåll samt ansvarsfördelning och finansiering. 



2 Resultat av projektet 
2.1 Projekte ts  res ulta t/mål 

Arbetet utgår från den statliga utredningen om effektiv vård (SOU 2016:2). Det 
tvärprofessionella teamarbetet ska vara plattformen för vård och omsorg på individnivå. 
I det tvärprofessionella teamet ingår den enskilde och alla yrkeskompetenser som 
målgruppen behöver få tillgång till nära eller mobilt.  

Ett arbetsättet med en gemensamt styrd verksamhet har prövats inom målgruppen de 
mest sjuka äldre. Inom projektet ska detta utvecklas så att det passar 
när(sjuk)vårdscentrums alla målgrupper.  

Målet med när(sjuk)vårdscentrum är: 

• Tätare samverkan/samarbete mellan kommunerna, primärvården och sjukhuset
där alla behöver bli mer mobila och finnas ute i brukarens/patientens hem.

• Tvärproffessionella team (från olika huvudmän) nära invånarna.
• En närmare samverkan mellan primärvårdsläkare och sjukhusspecialister genom

strukturerade, regelbundna konsultationstider för patientärenden.
• Specialistvård nära patienten.
• Digitala vårdformer/tjänster utvecklas.
• Gemensamt folkhälsoarbete och annat förebyggande arbete.
• Gemensam ledning och styrning.

Förväntat resultat: 

• Trygghet för invånarna och ökad delaktighet för brukare/patient som i större
utsträckning kan få sin vård och omsorg nära.

• Ökat kompetensutbyte som skapar en tryggare roll för vårdgivare att hantera
patientfall utan att behöva remittera till sjukhus.

• Ökad kunskap och kännedom om varandra och därigenom färre
gränssnittsdiskussioner och större möjligheter till förbättringar.

• Ett arbetssätt med nära samverkan mellan kommuner, Västra Götalandsregionen
och privata vårdgivare ger förutsättningar för kompetensutveckling.

• Ett effektivt resursutnyttjande och vård på rätt vårdnivå.
• En förbättrad hälsa för invånarna.



3 Organisation, bemanning & styrning 
3.1 Projektorganis a tion  

Projektet leds av en politisk styrgrupp med med representanter från östra hälso- 
och sjukvårdsnämnden, styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, primärvårdsstyrelsen, 
styrelsen för beställd primärvård, styrelsen för Hälsa & Habilitering, 
tandvårdsstyrelsen, Mariestad kommun, Töreboda kommun, Gullspångs kommun 
samt de privata vårdcentralerna.  

En beredningsgrupp skapas med representanter från berörda parter och 
projektledare. Beredningsgruppens uppgift är att förbereda ärenden till politisk 
styrgrupp samt hålla ihop arbetet i kommande arbetsgrupper. 

Till projektet knyts ett tjänstemannastöd i form av projektledare och 
kommunikatör. 

Projektet ska samverka med Vårdsamverkan Skaraborg. Det gäller främst Politisk 
Styrgrupp Skaraborg, styrgrupp vårdsamverkan och projektledning Mobil närvård 

3.2 Uppföljn ing  och rapporte ring 
Uppföljning av planering och genomförande av när(sjuk)vårdscentrum i 
Mariestad sker löpande till politisk styrgrupp.  

De ingående parterna ansvarar för rapportering till sin huvudman. 



4 Delområden 
För alla delområden ska ingången och målet vara att det skapar värde för 
brukaren/patienten. De med stora behov ska kunna mötas upp nära. Samverkan 
ska vara utgångspunkten för att skapa en sömlös vård. 

Inom den nära vården finns många pågående aktiviteter t ex mobila team och 
hemsjukvårdsläkare. För att få en samlad bild för vad som finns startar projektet 
med identifiering och kartläggning av nuvarande utbud i form av projekt, 
aktiviteter eller löpande verksamhet inom varje delområde. För att arbetet ska 
komma igång på bästa sätt ska det utgå från det som redan pågår så att detta 
tillvaratas på bästa sätt. Sedan kompletteras med ytterligare aktiviteter allt 
eftersom de idientifieras. Arbetssättet ska vara att utveckla, testa och utvärdera för 
att få fram konceptet för närsjukvårdscentrum.  

En visuell bild av när(sjuk)vårdscentrum Mariestad ska presenteras i samband 
med kartläggningen. 

Nedan presenteras förslag på sex delområden samt exempel på aktiviteter 
kopplade till dessa. Inom konceptet för närsjukvårdscentrum kommer dessa 
delområden att utvecklas och fler kan läggas till.   

4.1 Mobil närvård och oms org 
Tvärprofessionella team och över huvudmannannivå/gränser – vilka finns idag – 
vad saknas (se effektiv vård) 

Utveckling av mobil närvård för mest sjuka 

Fortsätta utvecklingen för mobil närvård och omsorg inom området för psykisk 
funktionssnedsättning och det gemensamma uppdraget för barn och unga enligt 
VästBus 

Se utvecklingsplan för mobil närvård (för dessa kommuner kommer projektet 
mobil närvård att bli en del i detta projekt) 

- Vad finns idag och vad kan kompletteras 

Mobila team inom alla delar av specialistsjukvården till exempel inom psykiatri. 

4.2 Nära  vård  och oms org  
Samverkan mellan sjukvårdsförvaltningar, kommuner m fl 

Utveckla konsultmedverkan i olika vårdmöten 

Jourcentral/närakut – pågår inom VGR omställningsområden 

Områden som primärvården har tagit upp som lämpliga för samarbete: 

• Hjärtsvikt / kardiologi

• Endokrinologi, främst diabetes

• Psykiatri – inkl. geropsykiatri

• Njurmedicin

• Lungmedicin - Kol (ofta i kombination med hjärtsvikt)



Utveckling av psykiatriverksamheten är en viktig del inom närsjukvården till 
exempel genom närmare samarbete med elevhälsan och primärvården. 
(konsultfunktion likt i Mariestad) 

Trygg hemgång – resurser inom vårdövergångar 

Mångbesökare inom t.ex. grupperna för öron, näs och hals 

Medicinsk service i form av radiologi och laboratoriemedicin 

4.3 Förebyggande  vård  
Folkhälsoarbetet ska ha en gemensam plattform exempelvis genom att 
folkhälsoplanerare och folkhälsoråd kan samordnas för Mariestad, Töreboda och 
Gullspång 

Förebyggande insatser i brukarnas hem ska utvecklas tillsammans. 

Tandvård – uppsökande tandvård för att förebygga ohälsa 

Familjecentral, MVC, BVC 

4.4 Vårdpla ts er 
Mellanvårdsavdelning – utvärdering 

4.5 Organis a tion  och finanis ering 
Organisation över huvudmannagränser 

Långsiktig finansiering 

Ledning och styrning 

4.6 Fors kning och u tveckling  
Forskning och utveckling är en viktig del i utvecklingen för att få en vetenskaplig 
grund för konceptet. Respektive parts FOU-enheter knyts till projektet för denna 
uppgift. 



5 Tilldelade ekonomiska ramar 
5.1 Kos tnader för projekte t 

Medel för projektledare finns för hösten 2016 via östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden. För kommande år finansieras projektet med regionala medel. 

Övrig medverkan samt eventuella kostnader finansieras av respektive part. 



6 Tidplan 
6.1 Tidplan , bes lu ts punkter och  mils to lpar 

Till den politiska styrgruppen i oktober 2016 ska ett första förslag presenteras 
kring utveckling av ett när(sjuk)vårdscentrum i Mariestad.  

Beslut om genomförande ska fattas innan 31 december 2016.  

När(sjuk)vårdscentrum Mariestad ska starta under 2017. 

Arbetet med att identifiera och kartlägga nuvarande utbud ska starta omgående. 
Detta ska presenteras tillsammans med en visuell målbild för 
när(sjuk)vårdscentrum Mariestad i januari 2017.  

För de olika delområdena som beskrivs under punkt 4 ska uppdragsbeskrivningar 
tas fram inklusive tidplan så snart kartläggningen är klar. Rapportering sker 
löpande till politisk styrgrupp. Inom varje delområde ska minst ett delprojekt 
starta under första halvåret 2017.  
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Informationsärende D 
Verksamhetsanpassad bemanning 



Åtgärder för förändring 
av arbetstidsförläggning



Skaraborgs Sjukhus

Förändring av arbetstider

Riktlinjer från koncernledning i VGR för att 
använda resurser på ett effektivt sätt:

• Verksamhetens bemanningsbehov ska styra 
• Arbetstidsförläggningen ska bidra till att 

verksamhetens mål uppnås
• Bemanningen samplaneras med alla 

kompetenser i teamet, inklusive läkare



Skaraborgs Sjukhus

Riktlinjer för arbetstider

• Alla på Skaraborgs 
Sjukhus anställs på 
dygnets alla timmar, 
vilket innebär att alla delar 
på arbetet under dygnets 
alla timmar



Skaraborgs Sjukhus

Riktlinjer för arbetstider

Noggrann 
kartläggning av 
verksamhetens 
behov ska 
genomföras,  så 
att målen för  
verksamheten 
uppnås. 



Skaraborgs Sjukhus

Riktlinjer för arbetstider

Normalfördela jour samt 
beredskap

Lägg ut jourkompledighet 
regelbundet, före och efter 
jourpass och planerat uttag 
av jourkomplediga veckor, 
exempelvis var 4 till var 6 
vecka.



Skaraborgs Sjukhus

Riktlinjer för arbetstider

Förändra flexramar på 
enheter för att minska 
övertid. 

SkaS-övergripande SjD-
beslut

Med flextid menas vanligtvis 
en rätt att kunna vara flexibel i 
hur man lägger sin arbetstid i 
början och slutet av 
arbetsdagen inom ramen för 
fastlagda tider.



Skaraborgs Sjukhus

Vad behöver göras?
Utifrån kartläggning (vilken alltid ska göras vid 
förändringar av verksamhetens uppdrag och även ses 
över inför varje ny schemaperiod) ska tydliga 
bemanningsmål finnas för varje enhet och alla kategorier.

Ange riktlinjer för hur schema planeras. Ange tydligt hur 
behovet av kontinuitet tillgodoses. Stöd för arbetet kan 
fås via HR enheten.



Skaraborgs Sjukhus

Vad behöver göras?

Lägg Basscheman på alla kategorier i Heroma som 
stämmer med verksamhetens behov utifrån genomförd 
kartläggning och samplanering. 

Chefen ansvarar för all arbetstidsförläggning



Skaraborgs Sjukhus

Vad behöver göras?

Bemanningsmål och schemaperiodernas längd 
samordnas för alla kategorier, ex. för läkare, 
omvårdnadspersonal och medicinska sekreterare 
som arbetar inom samma VO, enhet och mottagning. 



Skaraborgs Sjukhus

MÅL

Avrapportering sker till Ledningsgrupp 
för Skaraborgs Sjukhus
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Informationsärende E 
 HR-rapportering och statistik 



HR rapport
2016



Skaraborgs Sjukhus

Sjukfrånvaro % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2014 7,4% 7,9% 7,4% 6,9% 6,3% 5,5% 5,0% 5,5% 6,8% 6,7% 7,2% 7,4%
2015 7,3% 8,0% 7,8% 7,0% 7,0% 6,1% 5,2% 5,8% 6,7% 6,9% 7,0% 7,1%
2016 7,7% 8,2% 7,4% 6,8% 6,4% 6,2% 5,1% 5,3% 6,3%



Skaraborgs Sjukhus

Sjuktimmar inkl 
sjukersättning

Föregående 
år

Innevarande 
år

Förändring

1-14 dgr 124 880 123 937 -942
15-59 dgr 67 109 62 169 -4 940
> 60 dgr 201 758 201 130 -629
Total 393 747 387 236 -6 511

Sjukfrånvaro % Ack jan-sept 
2015

Ack jan-sept 
2016

Förändring Antal 
månads-
anställda

A Sjuksköterskor, barnmorskor 7,2% 6,9% -0,3% 1 700
B Undersköterskor m.fl. 10,0% 9,2% -0,8% 966
C Läkare 2,4% 2,9% 0,6% 613
D Tandläkare 3,0% 2,5% -0,5% 5
E Tandsköterskor, -hygienister m.fl. 3,8% 2,9% -1,0% 12
F Administratör, vård 6,2% 6,3% 0,1% 323
G Rehabilitering och förebyggande 7,6% 7,1% -0,5% 254
H Sjukhustekniker/labpersonal, inkl BMA 2,7% 4,1% 1,4% 60
I Utbildning, kultur och fritid 3,6% 7,2% 3,6% 17
J Teknik, hantverkare 2,8% 9,6% 6,7% 8
L Administration 4,0% 4,4% 0,3% 318
Total 6,7% 6,6% -0,2% 4 276

Sjukfrånvaro



Skaraborgs Sjukhus

Personalomsättning: Antal tillsvidareanställda som har slutat i relation till antal tillsvidareanställda. 

Avgångar externt och annan förvaltning VGR

Avgångar externt, annan förvaltning VGR och 
annat verksamhetsområde inom SkaS

Total personalomsättning SkaS Utfall ack 
2015

Utfall ack 
2016

Förändring 
ack

A Sjuksköterskor, barnmorskor 9,2% 9,6% 0,5%
B Undersköterskor m.fl. 6,3% 10,4% 4,2%
C Läkare 7,5% 8,6% 1,0%
D Tandläkare 0,0% 20,0% 20,0%
E Tandsköterskor, -hygienister m.fl. 0,0% 9,1% 9,1%
F Administratör, vård 3,9% 10,9% 7,0%
G Rehabilitering och förebyggande 8,8% 13,5% 4,7%
H Sjukhustekniker/labpersonal, inkl BMA 9,8% 5,2% -4,6%
I Utbildning, kultur och fritid 6,7% 20,0% 13,3%
J Teknik, hantverkare 0,0% 20,0% 20,0%
L Administration 8,3% 7,2% -1,1%
Total 7,8% 9,8% 2,0%

Personalomsättning per 
verksamhetsområde

Utfall ack 
2015

Utfall ack 
2016

K1 BFM, AT/SG 10,1% 10,2%
K2 Kir, Uro, palliativ 5,4% 9,9%
K3 Kvinnosjukv, Barn o unga 6,8% 10,1%
K4 Ortopedi 11,7% 20,0%
K5 Ögon, Öron o Käkkirurgi 6,6% 8,3%
K6 Anestesi, Operation, IVA 7,0% 6,9%
M1 Medicin Skövde, Neuro, Reha 14,6% 14,2%
M2 Medicin, Sömn, Akuten L, Be 13,0% 17,1%
M3 Hud, Inf, Njurm, Kardiologi 9,7% 12,1%
M4 Akuten S, Ambulansen, AVA 14,1% 10,6%
M5 Vuxenpsykiatri 7,5% 14,7%
M6 BUP; Diagn, Psykoter, Ätstö 9,4% 14,9%
F1 FOU 14,3% 0,0%
U1 Utbildning 0,0% 10,0%
FK 11,1% 9,6%

Personalomsättning



Skaraborgs Sjukhus

Övertid

*) Manuellt justerade pga fel i Heroma 

Övertid ack, timmar Utfall ack fg år Utfall ack Förändring ack
Mertid 21 071 22 249 1 178
Enkel övertid 13 082 17 360 4 278
Kval övertid 41 201 48 999 7 798
Övrig övertid *) 12 543 3 525 -9 018
Total 87 898 92 133 4 235



Skaraborgs Sjukhus

Övertid per yrkesgrupp

Timmar schema Utfall ack fg år Utfall ack Förändring 

A Sjuksköterskor, barnmorskor *) 53 424 57 095 3 671
B Undersköterskor m.fl. *) 25 522 25 740 218
C Läkare 1 005 1 062 57
D Tandläkare 3 29 26
E Tandsköterskor, -hygienister m.fl. 45 48 3
F Administratör, vård 2 622 3 021 399
G Rehabilitering och förebyggande 1 593 1 285 -308
H Sjukhustekniker/labpersonal, inkl BMA 351 389 38
I Utbildning, kultur och fritid 218 147 -70
J Teknik, hantverkare 0 20 20
K Kök, städ, tvätt 8 173 165
L Administration 3 107 3 124 17

Huvudgrupp 87 898 92 133 4 235



Kompetensförsörjning

SkaS sjuksköterskor/barnmorskor

Yrkesgrupp Idag 5 år Förutsättningar

206010 Anestesissk Nettogap perioden är ca 40 %

Nationell brist

Ej hög personalomsättning  däremot hög medelålder

27 % är över 60 år

28% är över 50 år

206012 Psykiatrissk 
VUP

Nettogap över perioden 2016 – 2020 på  90 % .

37 % över 60 år

29 %  över 50 år

Svår att rekrytera även till öppenvård

Nationell brist

Psykiatri lockar inte den nyfärdiga ssk 
Hög personalomsättning på VUB ssk 

206015 IVA ssk Nettogap över perioden 2016 – 2020 på 41%

43% är 50- 59 år

Nationell brist 

Hög personalomsättning senaste 2 åren-ej lyckats återrekrytera i samma omfattning. 

206016 Operationssk Nationell brist

Få utbildningsplatser

Många har EA 

38 % över 50 år



Kompetensförsörjning

206018 
Barnsjuksköterska

43 % är över 50 år

Svårt att rekrytera specialistutbildade sjuksköterskor

10458 
Sjuksköterska 
onkologi

Utveckling cancersjukvård kräver fler specialistutbildade sjuksköterskor

Nationella riktlinjer påverkar kompetensbehovet

Bildande av onkologiskt center har tydliggjort SkaS sammantagna behov av VUB ssk 

206090 
Sjuksköterska 
,annan

SkaS har idag relativt lätt att rekrytera grundutbildad sjuksköterska. Problemet är att behålla 
Det är ff.a i åldersgruppen 30-39 år där flest slutar. 

206510 
Röntgensjuksköters
ka

40 % är över 50 år

24 % över 60 år

205010 
Barnmorska 

59 % är över 50 år

18 % är över 60 år

Nationell brist

SkaS sjuksköterskor/barnmorskor



Kompetensförsörjning

Verksamhet: ST läkare/ Specialister ÖL

Yrkesgrupp Idag 5 år Förutsättningar

10300 Specialist/ÖL ortopedi 69 % av ÖL är över 50 år. Innebär stor generationsväxling kommande 10 år 
Viktigt att behålla ST- ej svårt att rekrytera

10500 Specialist/ÖL obstetrik 
gynekologi

83 % av överläkarna är över 50 år

42 % av överläkarna är över 60 år

Stor generationsväxling kommande 10 åren och kunskapstapp. Påverkar även 
möjligheten att behålla ST 
Viktigt att behålla ST- ej svårt att rekrytera

40200 spec./ÖL  Barn o 
ungdomspsykiatri

Svårt att hitta specialister/ÖL

Använder bemanningsföretag kontinuerligt 
Viktigt att behålla ST- ej svårt att rekrytera

50100 Spec./ÖL Bild och 
funktionsmedicin

62,5 % av ÖL/spec är över 50 år 

35 % är över 60 år

Stor generationsväxling närmsta 10 åren och i samband med det kompetensförlust
Viktigt att behålla ST- ej svårt att rekrytera

70100 Spec./ÖL  Neurologi Nationell brist neurologer 

Relativt lätt att rekrytera ST 



Kompetensförsörjning

Verksamhet: Rehabilitering

Yrkesgrupp Idag 5 år Förutsättningar

Psykolog Många PTP söker –men kvarstannar inte efter period slut  trots att erbjudande om anställning görs i 
de flesta fall. 

Bristen på erfarna psykologer påverkar antalet PTP då handledning måste kunna säkras.

Hög konkurrens från privat marknad samt från storstadsregionerna

Fysioterapeut Konkurrens med kommuner och privata aktörer. 

Arbetsterapeut Konkurrens med kommuner och privata aktörer. 
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Information från presidiet 
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Informationsärende G 
Sjukhusdirektörens information 
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