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Kallelse/Föredragningslista 

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs 
Sjukhus den 15 juni 2017 

Plats: Skaraborgs Sjukhus Lidköping, Samlingssalen 

Tid: Kl. 13:00 - 16:00 

Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet, meddela detta snarast till 
Lisbeth Fernow, lisbeth.jinnestal_fernow@vgregion.se 

Inledande formalia 
• Mötets öppnande 
• Upprop  
• Val av justerare 
• Justeringsdatum 
• Eventuella beslut om närvarorätt 
• Eventuella beslut om yttranderätt 

Beslutsärenden 
1. Vårdplatsutredning/åtgärdsplan Skaraborgs Sjukhus 

Diarienummer SKAS 2017-00263 
Eva Sundström 

2. Implementering inköpspolicy 
Diarienummer SKAS 2017-00164 
Åsa Ranbro Jansson 

3. Motion om kortare arbetstid i vården 
Diarienummer SKAS 2017-00209 
Marie Rodert 

4. Sommarplanering 2017 för Skaraborgs Sjukhus 
Diarienummer SKAS 2017-00342 
Eva Sundström, Marga Brisman 

5. Delegering av rätt att lämna remissyttrande 
Diarienummer SKAS 2017-00389 
Petter Hjalmarsson 

6. Redovisning till regionstyrelsen av åtgärder med anledning av 
granskningsrapporten "Granskning av verksamhetsanpassad bemanning - 
läkares schemaläggning" 
Diarienummer SKAS 2017-00394 
Marie Rodert 

7. Övriga frågor 
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Delegeringsärenden  
1. Förändringar i attestantförteckningen 2017-04-30 

Diarienummer SKAS 2017-00195 

2. Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus april 2017 
Diarienummer SKAS 2017-00304 

3. Beslut om att ta emot gåva från Synskadades Vänner Skaraborg 
Diarienummer SKAS 2017-00314 

Anmälningsärenden 
1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut Information om förstudie 

sprututbytesprogram  
Diarienummer SKAS 2017-00295 

2. Regionstyrelsens beslut om utveckling av ersättningssystem för sjukhusen 
Diarienummer SKAS 2017-00300 

3. Regionstyrelsens beslut om ledningssystem för hälso- och sjukvården i 
Västra Götalandsregionen 
Diarienummer SKAS 2017-00310 

4. Regionfullmäktiges beslut om bokslutsdispositioner 2016 
Diarienummer SKAS 2017-00316 

5. Regionfullmäktiges beslut Utredning om alarmeringstjänst i Västra 
Götalandsregionen 
Diarienummer SKAS 2017-00317 

6. Regionfullmäktiges beslut Motion om åtgärder mot benskörhet 
Diarienummer SKAS 2017-00318 

7. Regionfullmäktiges beslut om Årsredovisning 2016  
Diarienummer SKAS 2017-00319 

8. Regionfullmäktiges beslut Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet 
Diarienummer SKAS 2017-00320 

9. Skrivelse till Östra patientnämnden angående ärendehantering 
Diarienummer SKAS 2017-00323 

10. Uppföljning av nämnders och styrelsers planer för intern kontroll 2017 
Diarienummer SKAS 2017-00351 

11. Regionfullmäktiges beslut Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning 
i Västra Götalandsregionen 
Diarienummer SKAS 2017-00398 

12. Regionfullmäktiges beslut Motion gällande att införa värdebaserad vård i 
Västra Götalandsregionen 
Diarienummer SKAS 2017-00399 
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Information 
A. Ekonomisk rapport 

Åsa Ranbro Jansson 

B. Organisation av omställningsarbete Skaraborgs Sjukhus 
Jane Johansson 

C. Organisatorisk tillhörighet barnneuromottagningar Skaraborgs Sjukhus 
Jane Johansson 

D. Attraktiv arbetsgivare 
Marie Rodert 

E. Högprioriterade frågor 
Jörgen Thorn 

F. Ökning av nettoårsarbetare 2017 vid jämförelse 2016 
Marie Rodert 

G. Hantering av gåvor till barn- och kvinnokliniken Skaraborgs Sjukhus 
Eva Sundström 

H. Granskningsplan Skaraborgs Sjukhus – Revisionsenheten 
Jörgen Thorn 

I. Power Big Meet - Möte med Lidköpings kommun 
Ulla-Britt Hagström 

J. Information från presidiet 

K. Sjukhusdirektörens information 

 

Ulla-Britt Hagström 
Ordförande 

Tänk på miljön 
Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se) 
 

http://www.vasttrafik.se/
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2017-06-02 
Diarienummer SKAS 2017-00263 
 
 

Västra Götalandsregionen 
Skaraborgs Sjukhus 
Handläggare: Eva Sundström 
Telefon: 0500 – 43 10 97 
E-post:  eva.sundstrom@vgregion.se

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Vårdplatsutredning / Åtgärdsplan Skaraborgs 
Sjukhus 
Förslag till beslut 
1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner rapporten kring 

vårdplatsutredning / åtgärdsplan. 

2. Rapporten skickas till östra hälso- och sjukvårdsnämnden. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Den rådande vårdplatsbrist som finns på Skaraborgs Sjukhus (SkaS) beskrivs som 
bakgrund till att östra hälso- och sjukvårdsnämndens begär att styrelsen för SkaS ska 
göra en vårdplatsutredning och åtgärdsplan. Utredningen ska innefatta hela 
skaraborgsperspektivet och SkaS samtliga utbudspunkter. 
Diskussion om antalet vårdplatser och överbeläggningar har kontinuerligt förts 
under åren. Under årens lopp har stora förändringar skett som exempelvis 
introduktion av nya metoder, nya läkemedel och en förståelse att vård på sjukhus 
inte alltid är det bästa för individen. Detta påverkar behovet av vårdplatser och 
hur de bör användas. Allt mer görs idag i öppenvård såväl behandlingar som 
kirurgiska ingrepp.  

Åtgärder pågår ständigt för att få rätt antal vårdplatser till exempel: 
• Närsjukvårdsarbetet har intensifierats 
• Samarbetet över verksamhetsområdesgränserna har ökat 
• Vårdplatskoordineringen har fått en ny struktur 
• På grund av personalbrist har det varit svårt att hålla alla vårdplatser öppna 

Vårdplatsbrist är resultatet av många olika samverkande faktorer. Bemanningssvårigheter 
och bristande överensstämmelse mellan inflöde av patienter och antalet disponibla 
vårdplatser är de vanligaste anledningarna. Vårdplatsbristen kan då leda till ett antal 
risker som måste tas hänsyn till i varje beslut kring minskat antal platser. Exempel på 
dessa risker är utlokalisering av patienter, överbeläggningar, överflyttning och transporter 
samt försämrad arbetsmiljö.  

Att komma tillrätta med vårdplatsbristen är ett långsiktigt arbete. Detta då 
kompetensbrist är främsta orsaken och då krävs att utbildningsmöjligheterna 
utvecklas och anpassas till dagens behov. Men andra faktorer är att medicinsk 
utveckling inte står still utan ständigt utvecklas. Detta är en möjlighet på samma 
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sätt som det är en utmaning för att hålla takten med nödvändig utveckling ur alla 
perspektiv, men en viktig faktor är att det finns ekonomiska resurser för att möta 
framtidens sjukvård. 

Omställningsarbetet kommer vara en viktig faktor i arbetet med att få rätt antal 
vårdplatser på respektive sjukhusort. Här kommer närsjukvårdsarbetet i Skaraborg 
kunna bidra med viktiga erfarenheter men också utvecklingsprojektet av 
närvården i Mariestad, Töreboda och Gullspång ger viktiga ingångar i hur ett 
annat arbetssätt kan minska behovet av vårdplatser.  

SkaS måste också förbereda för de delar i omställningen som är kopplat till 
koncentration där ett exempel är ledplastikcentret på SkaS Lidköping som kan 
medföra omfördelning av vårdplatser mellan avdelningar. 

Det finns åtgärder som kan genomföras på kort sikt och exempel på dessa är 
införande av produktions- och kapacitetsplanering, säkerställa det akuta flödet, 
anpassa vårdavdelningar till optimal bemanning och ytterligare utveckla 
vårdplatskoordinering för att minimera överflyttningar. 
 

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
Förvaltningschef 

Eva Sundström 
Stf sjukhusdirektör/servicechef

Bilaga 
• Beslut från östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
• Vårdplatsutredning 

Beredning 
• Sjukhusledning stab och verksamhet 
• Central MBL  

Beslutet skickas till 
• Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
  
 
 

 
 



 1 (13) 

Rapport 
Datum 2017-06-07 
Diarienummer SKAS 2017-00263 
 

Skaraborgs Sjukhus 
Handläggare: Sundström Eva 
Telefon: 070 240 1713 
E-post: eva.sundstrom@vgregion.se

 
 
 
Till östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
 

Vårdplatsutredning/Åtgärdsplan Skaraborgs Sjukhus  
Den rådande vårdplatsbrist som finns på Skaraborgs Sjukhus (SkaS) beskrivs som 
bakgrund till att östra hälso- och sjukvårdsnämndens begär att styrelsen för SkaS ska 
göra en vårdplatsutredning och åtgärdsplan. Utredningen ska innefatta hela 
skaraborgsperspektivet och SkaS samtliga utbudspunkter. 

Sammanfattning 
Där det bedrivs hälso-och sjukvård skall det finnas personal, lokaler och utrustning som 
behövs för att ge god vård. God vård innebär att vården bland annat är av god kvalitet och 
uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. 
 
Diskussion om att antalet vårdplatser och överbeläggningar har kontinuerligt förts under 
åren. Under årens lopp har stora förändringar skett som exempelvis introduktion av nya 
metoder, nya läkemedel och en förståelse att vård på sjukhus inte alltid är det bästa för 
individen. Detta påverkar behovet av vårdplatser och hur de bör användas. Allt mer görs 
idag i öppenvård såväl behandlingar som kirurgiska ingrepp.  
 
Åtgärder pågår ständigt för att få rätt antal vårdplatser till exempel: 

• Närsjukvårdsarbetet har intensifierats 
• Samarbetet över verksamhetsområdesgränserna har ökat 
• Vårdplatskoordineringen har fått en ny struktur 
• På grund av personalbrist har det varit svårt att hålla alla vårdplatser öppna 

 
Men vårdplatsbrist är resultatet av många olika samverkande faktorer. 
Bemanningssvårigheter och bristande överensstämmelse mellan inflöde av patienter och 
antalet disponibla vårdplatser är de vanligaste anledningarna. Vårdplatsbristen kan då 
leda till ett antal risker som måste tas hänsyn till i varje beslut kring minskat antal platser. 
Exempel på dessa risker är utlokalisering av patienter, överbeläggningar, överflyttning 
och transporter samt försämrad arbetsmiljö.  
 
Att komma tillrätta med vårdplatsbristen är ett långsiktigt arbete. Detta då kompetensbrist 
är främsta orsaken och då krävs att utbildningsmöjligheterna utvecklas och anpassas till 
dagens behov. Men andra faktorer är att medicinsk utveckling inte står still utan ständigt 
utvecklas. Detta är en möjlighet på samma sätt som det är en utmaning för att hålla takten 
med nödvändig utveckling ur alla perspektiv, men en viktig faktor är här att det finns 
ekonomiska resurser för att möta framtidens sjukvård. 
 

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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Omställningsarbetet kommer vara en viktig faktor i arbetet med att få rätt antal vårdplatser 
på respektive sjukhusort. Här kommer närsjukvårdsarbetet i Skaraborg kunna bidra med 
viktiga erfarenheter men också utvecklingsprojektet av närvården i Mariestad, Töreboda 
och Gullspång ger viktiga ingångar i hur ett annat arbetssätt kan minska behovet av 
vårdplatser.  
 
SkaS måste även förbereda för de delar i omställningen som är kopplat till koncentration 
där ett exempel är ledplastikcentret på SkaS Lidköping som kan medföra omfördelning av 
vårdplatser mellan avdelningar. 
 
Men det finns åtgärder som kan genomföras på kort sikt och exempel på dessa är införande 
av produktions- och kapacitetsplanering, säkerställa det akuta flödet, anpassa 
vårdavdelningar till optimal bemanning och ytterligare utveckla vårdplatskoordinering för 
att minimera överflyttningar. 
 
 
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
 
 
 
Ulla-Britt Hagström  Jörgen Thorn 
Ordförande   Sjukhusdirektör 
Skaraborgs Sjukhus  Skaraborgs Sjukhus 
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Vårdplatsutredning  
 
Antalet vårdplatser har under tid förändrats på SkaS som följd av olika orsaker: 

• Till följd av att vården kontinuerligt förbättrats och att man utifrån kvalitets- och 
patientperspektiv kunnat minska antal inneliggande dygn, är behovet av vårdplatser 
minskande. Ytterligare vårdplatser har växlats över till dag- och hemsjukvård. 

• Ständigt pågående utvecklings-/processarbeten har lett till kortare vårdtider och 
t.ex. till att vissa avdelningar har anpassat antalet vårdplatser till behovet som kan 
vara högre på vardagar än under helgen. 

• Bristen på vårdplatser idag beror på att det saknas sjuksköterskor för att kunna 
bemanna de vårdplatser som vi har behov av att ha öppna. 

Nedan besvaras frågeställningarna i begäran för respektive punkt samt med en 
beskrivning av de åtgärder som planeras för att nå vårdplatsnivå anpassat till 
uppdraget. 
 

Vårdplatsutredningens frågeställningar  

Skaraborgs Sjukhus vårdplatsbehov 
Behovet av vårdplatser bygger på SkaS uppdrag enligt vårdöverenskommelsen med östra 
hälso- och sjukvårdsnämnden. Där beskrivs uppdraget för akut och planerad vård utifrån ett 
helhetsperspektiv för att ge vård inte bara inom området för östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
utan för hela Västra Götalandsregionen. I uppdraget ingår även att delta och optimera 
kapacitetsutnyttjandet tillsammans md övriga sjukhus.  
 
För att identifiera vårdplatsbehovet som krävs för att utföra detta uppdrag görs bedömning från 
tidigare års beläggningstal, förändringar i vårdutbud, utveckling av andra vårdformer, 
överföring av vård till öppenvård, koncentration av vård till annat sjukhus men även förelagda 
ekonomiska förutsättningar. Med detta som underlag fattas beslut om fastställda vårdplatser 
vid fastställande av detaljbudgeten. 
 
En faktor som även spelar roll framöver är hur vårdplatserna kommer att utformas. Detta då 
större krav ställs på en-patientsrum med toalett och dusch men också ventilation och slussar.  
Allt för att säkra patientens integritet och sekretess samt patientsäkerhetsrisker som risk för 
vårdrelaterade infektioner. SkaS har tillgång till lokaler för vårdplatser på sjukhusen i 
Falköping, Lidköping och Skövde.  
 
I vissa situationer behövs justering av antalet vårdplatser vilket hanteras enligt nedanstående 
rutin: 

• Beslut kring förändring av fastställda vårdplatser tas på delegation av sjukhusdirektör 
efter samråd med chefläkare = antal disponibla vårdplatser.  

• Vid behov av tillfällig förändring av vårdplatsantalet ska verksamhetschefen i god tid 
före verkställande, ge sjukhusdirektör skriftligt underlag för detta beslut.  

• Akuta tillfälliga förändringar av vårdplatsantalet (max under en månad) beslutas av 
biträdande sjukhusdirektör efter samråd med chefläkare. 
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Nuläge av antal grundplatser 
Fastställd vårdplats är en administrativ benämning som t.ex. används i budget- och 
planeringssammanhang. En vårdplats i sluten vård skall ha fysisk utformning, utrustning och 
bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. 
 
Nedan redovisas fastställd vårdplats samt utvecklingen av disponibla vårdplatser under året. 
 

 
 
Definition av områden  
Medicin: Vårdavdelningar som organisatoriskt tillhör verksamhetsområdena M1, M2, M3 samt M4(MAVA) 
finns vid sjukhusen Falköping, Lidköping och Skövde. 
Kirurgi: Vårdavdelningar som organisatoriskt tillhör K2, K3 (del), K4, K5 samt M4 (KAVA), finns vid 
sjukhusen i Lidköping och Skövde. 
Barn: Vårdavdelningar som tillhör K3 (del) och M6 finns vid sjukhuset i Skövde. 
Förlossning/BB: Tekniska vårdplatser tillhör verksamhetsområde K3 finns vid sjukhuset i Skövde. 
IVA Skövde/Lidköping: Tekniska vårdplatser tillhör verksamhetsområde K6 finns vid sjukhusen i Lidköping 
och Skövde. 
Psykiatri: Vårdavdelningar som tillhör verksamhetsområde M5, finns vid sjukhuset i Falköping. 
 

Nuläge av antal utlokaliserade vårdplatser 
En utlokaliserad patient innebär en patient som vårdas på annan vårdenhet än den som har 
specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Innebörden i begreppet 
”medicinskt ansvar” tolkas lokalt utifrån vårdgivarens organisatoriska förutsättningar. 
En patient räknas inte som utlokaliserad när det är medicinskt motiverat att vårda på annan 
vårdenhet, t.ex. kirurgisk vård på barnavdelning, isoleringsvård, vård på akutvårdsenhet 
och intensivvård. 
 
Andra begrepp kopplade till utlokalisering: 
Hemavdelningen ansvarar för läkarrond, läkarordinationer, läkemedelslista och 
journaldiktering inkluderande aktuell medicinsk vårdplan. Rondning av utlokaliserad patient 
genomförs dagligen av läkare från hemavdelningen.  
Mottagande avdelning står för vårdplatsen och där tillhörande omvårdnadspersonal (inklusive 
läkarsekreterarfunktion), som utför ordinationer och genomför vården enligt den medicinska 
vårdplan som upprättats. Mottagande avdelning utför omvårdnadsdokumentationen. 
 
 
 
 

Område
Fastställda Disponibla 

maj 2017

Medel disp vpl    
v 25-32 2016

Medel disp vpl    
v 25-32 2017 

(prognos)
Medicin 289 269 210 199
Kirurgi 225 207 166 149
Barn 26 26 29 24
Förlossning / BB 34 36 34 36
IVA S/L 12 12 9 9
Psykiatri 100 77 77 76
Summa 686 627 525 493
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Diagrammet visar genomsnittligt antal utlokaliseringar inom somatisk vård per 100 
disponibla vårdplatser och dag kl. 06.00, under respektive månad. (uppgift hämtad från 
väntetids och tillgänglighetsrapport). 
 
Överbeläggningar och utlokaliseringar är vanligt förekommande. Förhållandet innebära en 
patientsäkerhetsrisk, försämrad vårdmiljö och arbetsmiljö. Mätningar av förekomsten kan 
även – som i detta fall – ses som indikator på tillgängligheten. (text hämtad från Väntetids- 
och tillgänglighetsrapporten). 
 

Beskrivning hur utlokaliserade vårdplatser redovisas 
I de fall det saknas vårdplatser hanteras detta inom SkaS funktion för 
vårdplatskoordinering. Denna funktion finns på MAVA, KAVA och SkaS Lidköping och 
har ansvar för att fördela ut patienter på lediga platser och ger en helhetsbild av 
vårdplatsläget. Alla patienter redovisas i det personaladministrativa systemet Elvis. Där 
registreras förutom alla patientuppgifter, specialitet och vilken avdelning patienten är 
inskriven på. Vid uppföljning matchas avdelning och specialitet för att hitta antalet 
utlokaliserade patienter 
 

Nuläge av antal ofrivilligt stängda vårdplatser 
Varje verksamhet har ett antal vårdplatser som de i sin verksamhetsplan planerar att ha 
under året. Variation i det planerade antalet finns över veckans dagar och över olika delar 
av året. En ofrivilligt stängd vårdplats är när en eller flera av ovannämnda planerade 
vårdplatser inte kan användas. Under våren har det funnits ofrivilligt stängda vårdplatser 
inom alla specialiteter i olika omfattning. 

Beskrivning av vårdplatsplaneringen inför sommaren 
Vårdplatsplaneringen pågår hela året för att ha kontroll på antalet vårdplatser för 
helgdagar, sommarperiod men även tillfälliga bemannings- eller andra åtgärder som kan 
påverka antalet vårdplatser. Under 2016/2017 har möten hållits veckovis för planering och 
analys. 
  



Vårdplatsutredning, 2017-06-07 7 (13) 

I korthet sker planeringen specifikt för sommaren 
- Utvärdering 

o Under september/oktober, utvärdering sommaren, uppföljning risk och 
konsekvensanalys 

- Behovsanalys 
o Oktober – december, analys av vårdplatssituationen, prognos för öppna 

vårdplatser baserat på bemanningsprognos, behovsanalys utifrån föregående 
sommar inklusive andra förändringar i vårdstruktur mm 

o Identifiering av alternativa lösningar för att klara vårdplatsbehov 
- Planering  

o Januari – mars, semesterplanering, schema, vikariatsbehov, planering osv 
- Genomförande 

o Januari – juni, matchning tillgänglig personal mot önskad semesterperiod, 
alternativa lösningar mm 

Patientsäkerheten med anledning av vårdplatssituationen 
Vårdplatsbrist försämrar patientsäkerheten, visat i flertal studier på grund av: 

• Ökat antal överbeläggningar 
• Ökat antal utlokaliserade patienter 
• Ökat antal överflyttning av patienter mellan enheter på sjukhusorter och mellan 

sjukhusorter 
• Försämrad arbetsmiljö för medarbetare 

Därtill kan vårdplatsbristen leda till 
• Glidning i indikationer för såväl inskrivning samt utskrivning vilket påverkar 

patientsäkerheten 
• Patienter får vänta på vård och riskerar därmed försämring 

 

Arbetsmiljö med anledning av vårdplatssituationen 
Arbetsmiljön påverkas negativt vid brist på vårdplatser här beskrivs några exempel: 
 

• Bemanningssnurror: Startas på grund av vårdplatsbrist. Bristande kompetens och 
ovana/ oerfarna medarbetare påverkar patientsäkerhet och arbetsmiljö negativt när 
tillfälliga vårdplatser öppnas och bemannas. (Bemanningssnurra = tomma fysiska 
vårdplatser som vid behov kan öppnas upp och bemannas med personal från alla 
avdelningarna) 
 

• Utlokalisering patient: Brist på vårdplatser på ordinarie avdelning leder till att 
patient vårdas på annan enhet. Utlokalisering skapar merarbete administrativt och 
ronder blir ofta försenade. Patienter som vårdas utlokaliserade löper generellt en 
högre risk för vårdskador än om patienten vårdas på ordinarie avdelning. Bristande 
kompetens och ovana/ oerfarna medarbetare påverkar patientsäkerhet och 
arbetsmiljö negativt när utlokalisering sker av patient till annan enhet. 
 

• Vårdplatsbrist i Göteborg. Leder till en ökad arbetsbelastning då patienterna 
skickas till ”hemsjukhuset” tidigare. 
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• Överhettning akutmottagningen: Ökat inflöde kan ge att patienter som behöver 
slutenvård blir kvar länge på akutmottagningen om det inte finns vårdplatser att 
flytta dem till. Detta kan leda till överhettning på akutmottagningen vilket innebär 
med försämrad arbetsmiljö.  
 

Det framkommer tydligt att vårdplatsbrist som medför utlokalisering, ibland 
överbeläggning och öppnande av vårdplatser med bemanningssnurra påverkar arbetsmiljön 
negativt. Att arbeta på en enhet där du inte är van eller att ta hand om patienter utanför ditt 
specifika kompetensområde är en stressfaktor. Utlokalisering och försämrad arbetsmiljö är 
kända riskfaktorer för en sämre patientsäkerhet och kan därmed öka risken för vårdskador. 
Visst belägg finns även för försvårad rekrytering av medarbetare när utlokaliseringar, 
snurror och överbeläggningar är ofta förekommande 

Andra vårdformer i Skaraborgs Sjukhus planering 
SkaS har ett behov ett vidgat utbud av vårdformer som möter medborgarnas behov. Detta 
ingår som en del av SkaS arbete med Omställning av sjukvården i VGR. 
Utökning i SkaS regi kommer att ske med 

• Digitala möten och tjänster 
• Dagsjukvård 
• Mobil närsjukvård 
• Mobil hemsjukvård 

 

Hur påverkas omställningsarbetet utifrån vårdplatssituationen? Kort, medel 
och lång sikt 
Omställningsarbetet kommer att vara en viktig del i arbetet med att förbättra 
vårdplatssituationen. Det är viktigt att arbetet kommer igång och kan prioriteras. Men det 
är mycket arbete och planering för att få effekt kopplat till vårdplatser. Med andra ord 
kommer det synas resultat först på medel och lång sikt. Detta då kompetensförsörjning är 
en viktig faktor som inte bara är kopplad till omställningen utan till hela utvecklingen för 
hälso- och sjukvård. 
 

Antal överbeläggningar 
Överbeläggning definieras som händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte 
uppfyller kraven på disponibel vårdplats.  
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Diagrammet visar genomsnittligt antal överbeläggningar inom somatisk vård per 100 
disponibla vårdplatser och dag kl. 06.00, under respektive månad. (uppgifterna hämtade 
från väntetids- och tillgänglighetsrapport) 
 
Genomsnittligt antal överbeläggningar per 100 vårdplatser och dag är vid samtliga sjukhus 
vanligen högre än 0. Detta betyder inte att sjukhuset i sin helhet så gott som alltid är 
överbelagt. Att deras mätvärden ändå överstiger 0 beror på att ej fullt belagda avdelningar 
tilldelas ett nollvärde de dagar så är fallet. Sjukhusets mätvärden baseras enbart på de 
avdelningsmätningar som påvisar överbeläggningar i förhållande till antalet vårdplatser. 
Indikatorn följer Socialstyrelsens definition och tydliggör att en överbeläggning på en viss 
avdelning inte kan uppvägas av en ledig plats på en annan avdelning – sett ur ett 
patientperspektiv. Överbeläggningar och utlokaliseringar är vanligt förekommande. 
Förhållandet kan innebära en patientsäkerhetsrisk, försämrad vårdmiljö och arbetsmiljö. 
Mätningar av förekomsten kan även – som i detta fall – ses som indikator på 
tillgängligheten. (text hämtad från Väntetids- och tillgänglighetsrapporten) 
 
För SkaS är antalet överbeläggningar färre än inom andra sjukhus i VGR. Att inskrivna 
patienter blir definierade som på överbeläggningsplats är främst kopplat till kompetensbrist 
på sjuksköterskor.  

Utskrivningsklara patienter 
Patient som inte längre bedöms behöva vård vid en enhet inom ett landstings slutna hälso- 
och sjukvård. Bedömningen görs av behandlade läkare. 
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Genomsnittligt antal dagar mellan Datum för utskrivningsklar och datum för utskrivning 
per patient. Redovisas per månad då patient skrivits ut. (Uppgift hämtad från väntetids och 
tillgänglighetsrapport). Begreppet ”utskrivningsklar” härrör från det regelverk som åtföljer 
Betalningsansvarslagen. Det tillämpas bland annat för att avgöra när betalningsansvar för 
inneliggande patient inträder för kommunal socialtjänst/hälso- och sjukvård eller 
landstingsfinansierad primärvård (inom 5 arbetsdagar från det att en patient förklarats 
utskrivningsklar).   
 
Tillgängligt antal vårdplatser kan förutom ovan beskrivna orsaker bero på hur kommuner 
kan ta hem patienter som är utskrivningsklara. Här pågår ständigt utvecklingsarbete inom 
närsjukvårdsarbetet och inför nya lagen kring trygg och säker utskrivning för att 
patienterna inte ska behöva vara kvar på sjukhuset. Den nya lagens intentioner förutses 
innebära minskat vårdplatsbehov. 
 

Diskussion  

Vårdplatssituation 
Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas personal, lokaler och utrustning som 
behövs för att ge god vård. God vård innebär att vården bland annat är av god kvalitet och 
uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. 
 
Diskussion om antalet vårdplatser och överbeläggningar har kontinuerligt förts under åren. 
Under årens lopp har stora förändringar skett som exempelvis introduktion av nya metoder, 
nya läkemedel och en förståelse att vård på sjukhus inte alltid är det bästa för individen. 
Detta påverkar behovet av vårdplatser och hur de bör användas. Allt mer görs idag i 
öppenvård såväl behandlingar som kirurgiska ingrepp.  
 
Antalet vårdplatser har minskat i Sverige och vi har få vårdplatser per capita i 
internationella jämförelser. Idag ifrågasätts allt oftare om vi nu har för få vårdplatser. 
Samma utveckling och diskussioner förs vid SkaS och flera utredningar har gjorts för att 
belysa frågan. Just nu är ett av SkaS främsta problem att rekrytera sjuksköterskor både 
allmänsjuksköterskor och inom specialområden.  
 
Vårdplatsutredningar har tidigare genomförts som ibland pekat på möjlighet att reducera 
antalet vårdplatser och ibland att det krävs ökat antal. De flesta utredningar har baserats på 
förväntad befolkningstillväxt/minskning och medicinsk utveckling. Det som nu diskuteras 
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med koncentration, utbyggd närsjukvård och digitalisering har analyserats i mindre 
omfattning.   
 
En fördjupad analys gjordes i samband med att antalet vårdtillfällen minskat i större 
omfattning under perioden 2012 till 2014. Orsakerna till minskningen utreddes 2014 och är 
en följd av:   

• Förskjutning från slutenvård till öppenvård 
• Minskat antal korta vårdtillfällen 0-1 vårddagar för okomplicerade diagnoser 
• Överflyttning av vård till SU 
• Följsamhet till medicinska riktlinjer 

 
Efter att denna analys utförts har fler åtgärder gjorts för att få rätt antal vårdplatser bland 
annat: 

• Närsjukvårdsarbetet har intensifierats 
• Samarbetet över verksamhetsområdesgränserna har ökat 
• Vårdplatskoordineringen har fått en ny struktur 
• Men på grund av personalbrist har det varit svårt att hålla alla vårdplatser öppna 

 
Sammantaget kan sägas att vårdplatsbrist är resultatet av många olika samverkande faktorer. 
Bemanningssvårigheter och inkongruens mellan inflöde av patienter och antalet disponibla vårdplatser 
är de vanligaste anledningarna. Vårdplatsbristen kan då leda till ett antal risker som hänsyn måste tas 
till i varje beslut kring minskat antal platser. Exempel på dessa är:  

Patientsäkerhetsrisker 
• Utlokalisering av patienter 
• Överbeläggningar  
• Försämrad arbetsmiljö 
• Överflyttning/Transporter  

 

Åtgärdsplan 
Att komma tillrätta med vårdplatsbristen är ett långsiktigt arbete. Detta då kompetensbrist 
är främsta orsaken och då krävs att utbildningsmöjligheterna utvecklas och anpassas till 
dagens behov. Men andra faktorer är att medicinsk utveckling inte står still utan ständigt 
utvecklas. Detta är en möjlighet på samma sätt som det är en utmaning för att hålla takten 
med nödvändig utveckling ut alla perspektiv, men en viktig faktor är här att det finns 
ekonomiska resurser för att möta framtidens sjukvård. 
 
Omställningsarbetet kommer vara en viktig faktor i arbetet med att få rätt antal vårdplatser 
på respektive sjukhusort. Här kommer närsjukvårdsarbetet i Skaraborg kunna bidra med 
viktiga erfarenheter men också utvecklingsprojektet av närvården i Mariestad, Töreboda 
och Gullspång ger viktiga ingångar i hur ett annat arbetssätt kan minska behovet av 
vårdplatser.  
 
SkaS måste även förbereda för de delar i omställningen som är kopplat till koncentration 
där ett exempel är ledplastikcentret i Lidköping som kan medföra omfördelning av 
vårdplatser mellan avdelningar. 
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Det finns åtgärder som kan genomföras på kortare period exempel på dessa är: 
• Tidigare vårdplatsutredningarna åtgärder är inte genomförda vilka omfattar 

omfördelning och utökning av vårdplatser 
• Införande av produktions- och kapacitetsplanering bör snabbas på 
• Säkerställa det akuta flödet och hur det fördelas inom SkaS och hur det påverkar 

vårdplatsbehovet 
• Vårdavdelningar kvarstår med platsantal som inte möjliggör optimal bemanning, 

det krävs minst 21 vårdplatser på en avdelning för optimal bemanning, helst 28-32 
vårdplatser. 

• Ytterligare utveckla vårdplatskoordinering för att minimera överflyttningar mellan 
enheter som kan förlänga vårdtiden för en patient med i medel 1 dygn.  

• Arbeta vidare med vårdplanering vid inskrivning tillsammans med patienten 
(ingår i arbetet med trygg och effektiv utskrivning). 
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Definitioner 
 
Begrepp som används kring vårdplatser: 
 
Fastställd vårdplats: Vårdplats i sluten vård beslutad av huvudman. Fastställd vårdplats är 
en administrativ benämning och används i t.ex. budget- och planeringssammanhang.  
 
Disponibel vårdplats: Vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och 
bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.  
 
”Överbeläggning”: Händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte 
uppfyller kraven på disponibel vårdplats.  
 
”Utlokaliserad”: Inskriven patient som vårdas på annan vårdenhet än den som har 
specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Innebörden i begreppet 
”medicinskt ansvar” måste tolkas utifrån vårdgivarens organisatoriska förutsättningar. En 
patient räknas inte som utlokaliserad när det är medicinskt motiverat att vårda på annan 
vårdenhet, t.ex. kirurgisk vård på barnavdelning, isoleringsvård, vård på akutvårdsenhet 
och intensivvård samt när patient vårdas på avdelning med uppdrag som omfattar flera 
specialiteter.  
 
”Utskrivningsklar” är en patient som inte längre bedöms behöva vård vid en enhet inom 
ett landstings slutna hälso- och sjukvård. Bedömningen görs av behandlade läkare. 
 
Bemanningssnurra = tomma fysiska vårdplatser som vid behov kan öppnas upp och 
bemannas med personal från alla avdelningarna som i sin tur får ta in personal på övertid 
eller vikarie. 
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§ 16 

Vårsplatsutredning/Åtgärdsplan Skaraborgs sjukhus 

Diarienummer HSNÖ 2017-00039 

Beslut 

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden begär en 

vårdplatsutredning/åtgärdsplan av styrelsen för Skaraborg Sjukhus.  

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrunden till östra hälso- och sjukvårdsnämndens begäran att styrelsen för 

Skaraborgs Sjukhus ska göra en vårdplatsutredning och åtgärdsplan är den 

rådande vårdplatsbrist som finns på Skaraborgs Sjukhus. 

 

Utredningen ska innefatta hela skaraborgsperspektivet och Skaraborgs Sjukhus 

samtliga utbudspunkter med en beskrivning av följande: 

 Skaraborgs Sjukhus vårdplatsbehov  

 Nuläge av antal grundplatser 

 Nuläge av antal utlokaliserade vårdplatser  

 Beskrivning hur utlokaliserade vårdplatser redovisas 

 Nuläge av antal ofrivilligt stängda vårdplatser 

 Beskrivning av vårdplatsplaneringen inför sommaren 

 Patientsäkerheten med anledning av vårdplatssituationen 

 Arbetsmiljö med anledning av vårdplatssituationen 

 Andra vårdformer i Skaraborgs Sjukhus planering 

 Hur påverkas omställningsarbetet utifrån vårdplatssituationen? 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2017-03-09 

Skickas till 

 Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

 Jörgen Thorn  
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2017-06-02 
Diarienummer SKAS 2017-00164 
 
 

Västra Götalandsregionen 
Skaraborgs Sjukhus 
Handläggare: Stefan Nordenskär 
Telefon: 070-982 09 70 
E-post: stefan.nordenskar@vgregion.se

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Implementering inköpspolicy 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ger sjukhusdirektören i uppdrag att 
säkerställa Skaraborgs Sjukhus implementering och följsamhet till Västra 
Götalandsregionens inköpspolicy. 

2. En översyn ska ske av rutiner för inköp och avtal för att säkerställa att den 
regionala inköpspolicyn följs. 

3. En åtgärdsplan ska tas fram för ökad följsamhet till riktlinjer, rutiner och 
avtalade leverantörer vid köp av varor och tjänster. 

4. Framtagen åtgärdsplan återrapporteras till styrelsen 2017-09-21. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Regionfullmäktige har beslutat om en reviderad inköpspolicy för Västra 
Götalandsregionen. Ny policy och riktlinje ska öka tydligheten kring ansvar, 
uppföljning och tillsyn för hantering av inköpsfrågor i Västra Götalandsregionen. 
Policyn och de regiongemensamma riktlinjerna gäller från 1 januari 2018 med 
successivt införande under 2017. 

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 

Åsa Ranbro Jansson 
Ekonomichef

Bilagor 
• Policy inköp 
• Riktlinje inköp 

Besluten skickas till 
• Ekonomichef för genomförande 
• Sjukhusledning stab och sjukhusledning verksamhet för kännedom 

 



 

Beslutad av: Regionfullmäktige, 2016‐10‐10—11, § 171 

Diarienummer: RS‐2016‐03129 

Giltighet: från 2017‐01‐01 till 2021‐12‐31 

 
 
Policy 
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Barium‐id:  
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Sammanfattning 
 

 Inköpspolicyn riktar sig till Västra Götalandsregionens samtliga nämnder, 
styrelser och i tillämpliga delar Västra Götalandsregionens majoritetsägda 
bolag. Policyn omfattar alla inköp som görs för Västra 
Götalandsregionens räkning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).   

 Det övergripande inköpsmålet är ett effektivt och hållbart nyttjande av 
resurser vid varje inköp. 

 Till denna inköpspolicy finns riktlinjer som förtydligar och ger vägledning 
kring hur anställda och förtroendevalda inom Västra Götalandsregionen 
ska agera i inköpsfrågor.  
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Följande gäller för alla inköp  
Inköpspolicyn ska säkerställa att alla som handhar någon form av inköp för Västra 
Götalandsregionen har samma grundsyn.  

Det övergripande inköpsmålet är ett effektivt och hållbart nyttjande av resurser vid varje 
inköp. Det uppnås genom att alla inköp: 

 sker enligt gällande lagstiftning och Västra Götalandsregionens riktlinjer. 

 främjar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

 har som utgångspunkt att de är regiongemensamma, eftersom de kan ha en 
påverkan även utanför egen förvaltning. Helhetssyn och Västra 
Götalandsregionens gemensamma bästa har företräde framför enskild 
verksamhets intresse. 

 stödjer genomförandet av andra måldokument och policyer som regionfullmäktige 
beslutar om 

Ansvar för upphandling 
Regionstyrelsen ansvarar för att styra och följa upp inköpsprocessen inom Västra 
Götalandsregionen. Beslutanderätten för upphandling regleras i reglementen eller 
ägardirektiv till samtliga nämnder, styrelser och bolagsstyrelser. Regionstyrelsen ansvarar 
för all upphandling av varor och tjänster som inte ryms inom Fastighetsnämndens, hälso‐ 
och sjukvårdsnämndernas, hälso‐ och sjukvårdsstyrelsens eller Västtrafiks styrelses 
ansvar.  

Fastighetsnämnden ansvarar för upphandling och har avtalsansvaret för fastighets‐
förvaltning och byggande. Västtrafiks styrelse ansvarar för upphandling och avtalsansvar 
för trafik och trafikrelaterade tjänster. Hälso‐ och sjukvårdsnämnderna och hälso‐ och 
sjukvårdsstyrelsen ansvarar för vårdavtal med externa vårdgivare inom sitt uppdrag och 
sin budget samt för avtal om insatser som främjar hälsa. 

Ansvar för avrop 
Alla nämnder och styrelser ska avropa från upphandlade avtal. Beslutanderätten för 
avrop regleras i styrelsers och nämnders delegeringsordning.  

Begrepp 
Inköp ‐ används i detta dokument som ett samlingsbegrepp för alla upphandlingar och 
avrop.  

Upphandling ‐ med offentlig upphandling menas de åtgärder som Västra 
Götalandsregionen genomför för att ingå ett avtal avseende varor och tjänster eller 
byggentreprenader med en extern leverantör. Med upphandling avses här även 
direktupphandling. 
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Avrop – ett avrop av en vara eller en tjänst från ett upphandlat avtal.  
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Sammanfattning 
• Regionfullmäktige fastställde den DD MM 2016 en inköpspolicy för Västra 

Götalandsregionen. Policyn omfattar alla Västra Götalands-regionens 
samtliga nämnder, styrelser och majoritetsägda bolag. 

• Riktlinjer för tillämpning av inköpspolicyn riktar sig till Västra 
Götalandsregionens samtliga nämnder, styrelser och majoritetsägda 
bolag. 

• Riktlinjen ska utifrån inköpspolicyn förtydliga och ge vägledning kring hur 
anställda och förtroendevalda inom Västra Götalandsregionen ska agera i 
inköpsfrågor som omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU), 
både internt och externt.  

• I dessa riktlinjer ingår även riktlinjer för direktupphandling enligt 15 kap 3 
§ LOU. 

• Det övergripande inköpsmålet är ett effektivt och hållbart nyttjande av 
resurser vid varje inköp. 
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Begrepp 
Inköp - används i detta dokument som ett samlingsbegrepp för alla upphandlingar och 
avrop. 

Upphandling - med offentlig upphandling menas de åtgärder som Västra 
Götalandsregionen genomför för att ingå ett avtal avseende varor och tjänster eller 
byggentreprenader med en extern leverantör. Med upphandling avses även 
direktupphandling.  

Avrop – ett avrop av en vara eller en tjänst från ett upphandlat avtal. 

Inköpsfunktion – i enlighet med beslutad inköpspolicy ansvarar 
fastighetsnämnden för upphandling av fastighetsförvaltning och byggande. Västtrafiks 
styrelse ansvarar för trafik och trafikrelaterade tjänster. Hälso- och sjukvårdsnämnderna 
och hälso- och sjukvårdsstyrelsen ansvarar för vårdavtal med externa vårdgivare inom sitt 
uppdrag och sin budget samt avtal om insatser som främjar hälsa. Regionstyrelsen 
ansvarar för upphandling av alla övriga varor och tjänster.  

Fastighetsnämnden och Västtrafik AB har egna inköpsorganisationer. Regionstyrelsen, 
hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen får sitt 
tjänstemannastöd från koncernkontoret, koncerninköp. I detta dokument används 
samlingsbegreppet inköpsfunktioner och det avser då alla tre enheterna.   

Ansvar och organisation 
I enlighet med inköpspolicyn ska all upphandling utgå från ett regiongemensamt 
perspektiv eftersom den kan ha en påverkan även utanför egen förvaltning. Helhetssyn 
och VGR:s gemensamma bästa har företräde framför enskild verksamhets intresse. 

Inköpsfunktionerna ska användas för att säkerställa den juridiska kompetensen och 
affärsmässigheten vid inköp.  

Enligt inköpspolicyn ansvarar inköpsfunktionerna för att genomföra all upphandling. 
Nämnder och styrelser ansvarar för att verksamheten avropar från upphandlade avtal. 

Styrelser och nämnder initierar upphandling som genomförs och handläggs av 
inköpsfunktionerna. Nämnder och styrelser definierar krav och inriktning i upphandlingar 
och kan välja att delta vid uppföljning av kvalitet och leveranser.  

Regionstyrelsen ansvarar för att styra och följa upp inköpsprocessen inom Västra 
Götalandsregionen. 

Inköpsprocessen 
Inköpsprocessen beskriver hur avrop och upphandling inom VGR ska gå till. 
Koncernkontoret, avdelningen för koncerninköp har ansvar för att rutiner och 
instruktioner upprättas och finns tillgängliga för alla medarbetare. 
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VGR:s inköpsprocess är verksamhetsstyrd, vilket innebär att behov och krav definieras av 
verksamheten samt att inköpsstrategier arbetas fram i nära samarbete med 
verksamhetsrepresentanter.  

Det kan finnas frågor som väcks under inköpsprocessen som inte är direkt hänförd till 
själva inköpsprocessen utan mer av verksamhets- eller av principiell karaktär, som t ex då 
en upphandling leder till ett förändrat arbetssätt. Sådana frågor ska hanteras av andra 
beslutsforum inom VGR.  

Alla aktörer utsedda i inköpsprocessen har ett regiongemensamt uppdrag och bidrar med 
sin speciella verksamhetskunskap. Det kan innebära att medarbetare i sin roll kan komma 
att medverka till beslut som är bra för VGR som helhet men som på kort sikt kan påverka 
den egna förvaltningen negativt. 

Respektive verksamhet ansvarar för den egna personalens kostnader i inköpsprocessen.   

Vid större och mer komplexa upphandlingar som genomförs i form av ett större 
verksamhetsprojekt med egen styrgrupp, kan den ordinarie inköpsstyrgruppen i 
undantagsfall ersättas med den styrgrupp som utsetts i projektet. I styrgruppen ska det 
då ingå inköpskompetens som är avstämd med gällande inköpsfunktion.  
När upphandlingen är klar överlämnas avtalsförvaltning till ordinarie styrgrupp.  

 

Hållbarhet 
Enligt inköpspolicyn ska VGR:s inköp främja ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 
Som vägledning för hållbarhetsaspekten vid inköp ska:  

• VGR:s miljöprogram med tillhörande miljömål beaktas i inköpsprocessen 
för att ge förutsättningar att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan  

• Relevanta sociala och etiska krav ställs genom att ”Uppförandekod för 
leverantörer” tillämpas vid all upphandlingsverksamhet. 

• Principerna kring hållbar utveckling och globalt ansvarstagande, i Västra Götaland 
2020 - strategi för tillväxt och utveckling (VG 2020) ska beaktas. VGR ska också 
vara öppen för och driva innovativa upphandlingar med bl.a. miljöfokus.  

• Principerna i Policyn för VGR:s arbete med de mänskliga rättigheterna ska beaktas 
vid all upphandlingsverksamhet. 

• ”Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin” 
och ”Handlingsplan för Beredningen för överenskommelsen mellan Västra 
Götalandsregionen och den sociala ekonomin” beaktas i inköpsprocessen när så är 
möjligt. 

• Transportinfrastruktursupphandlingar ska bidra till regional och nationell 
utveckling samt vara ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet.  
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Behov av varor och tjänster  
Inköpsfunktionerna samordnar information om volymbehov av varor och tjänster inom 
sina specifika ansvarsområden. Verksamheterna ansvarar för att i enlighet med 
inköpsprocessen adressera sina behov till respektive inköpsfunktion. 

Inköpsfunktionerna fattar beslut och verkställer styrelser och nämnders beslut om 
upphandling, efter att behovsanalys är gjord. VGR perspektiv går före enskild verksamhets 
intresse och koncernperspektiv ska alltid vara styrande vid kostnadsberäkning som utgör 
underlag för beslut. 

De tre inköpsfunktionerna ansvarar för att upphandling sker i enlighet med de regelverk 
som styr VGR i olika situationer. 

 

Beställningar och avrop 
Inköpsfunktionen ansvarar för att kommunicera vilka upphandlade avtal som finns, så att 
verksamheterna på bästa sätt kan avropa de varor och tjänster de har behov av. Frågor 
kring upphandlade avtal och produkter, avsaknad av avtal eller behov av stöd vid 
beställning besvaras av ansvarig inköpsfunktion.  

Avtal med externa leverantörer ska kontinuerligt samlas i en regional sökbar 
avtalsdatabas. Koncernkontoret, avdelningen för koncerninköp ansvarar för att detta 
följs. 

Vid avrop eller VGR intern beställning av vara eller tjänst ansvarar verksamheten för att 
söka information om befintliga avtal, se flödesschema.  

Flödesschema vid beställning  

 

 

 

 

 

 

 

 

Om det råder oklarheter om ett verksamhetsbehov finns i det upphandlade sortimentet 
eller inte, kontaktas respektive inköpsfunktion. 
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Verksamheterna ansvarar för god planering av sina inköp och att kommunicera dessa 
med berörd inköpsfunktion. God framförhållning är ett krav för att ge rätt förutsättningar 
för att kunna tillgodose behov i rätt tid, särskilt i de fall där ny upphandling eller förnyad 
konkurrensutsättning måste genomföras. 

Vara eller tjänst beställs enligt fastställda rutiner och via anvisade beställningssystem. 
Saknas ett elektroniskt beställningssystem för någon vara eller tjänst ska ansvarig 
inköpsfunktion bistå med tydlig beställningsinstruktion och stödja verksamheten i att köp 
sker på rätt sätt enligt de rutiner som finns.  

Verksamheterna ansvarar för att beslutade riktlinjer och rutiner för inköp är tydliggjorda 
och följs i den egna organisationen, till exempel genom program för egenkontroll. 

I samband med avrop är det verksamhetens ansvar att se till att delegeringsordningen 
följs och att alla avrop beslutas och attesteras av behörig person. Detta gäller oavsett om 
beställningen sker via elektroniskt beställningssystem eller via direktkontakt med 
leverantör. 

 

Direktupphandling  
En direktupphandling får användas om det som ska upphandlas uppgår till högst 28 
procent av det relevanta tröskelvärdet för varor och tjänster (för 2016 uppgår 
direktupphandlingsgränsen till 534 890 kr). Direktupphandling kan även tillämpas när det 
är möjligt att tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering och i de fall 
då det finns synnerliga skäl. 

En upphandling får inte delas upp i syfte att kringgå bestämmelserna om beloppsgränsen 
(se 15 kap 3a § LOU). 

Direktupphandlingar ska genomföras av inköpsfunktionerna. De kontrollerar att värdet av 
direktupphandlingar av samma slag inom VGR fortfarande möjliggör en 
direktupphandling. 

Kontraktets värde ska beräknas exklusive mervärdesskatt och för avtalets hela löptid. 
Även alla eventuella optioner och förlängningsklausuler som finns i avtalet ska räknas 
med som om de kommer att utnyttjas. 

Konkurrensutsättning ska alltid göras när det är möjligt. 

Överstiger upphandlingens värde 100 000 kr ska upphandlingen dokumenteras enligt 
särskild rutin i ledningshandbok för inköp. I dokumentationen ska skäl och annat av 
betydelse antecknas (se 15 kap 18 § LOU).  

 

Leverantörs- och avtalsrelationer  
Inköpsfunktionerna samordnar VGR:s avtalsrelationer och uppföljningen av dessa i frågor 
som rör priser, viten och övriga avtalsvillkor. 
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Verksamheten kan ha kontakter med leverantörer för omvärldsbevakning. Exempel på 
omvärldsbevakning kan t ex vara att inhämta information om produktnyheter, produkters 
egenskaper och kvalitet.  

Ett gott samarbete med avtalade leverantörer är en förutsättning för bästa effekt av 
upphandlingen. Verksamheten, inköpsfunktionerna och leverantören ska ha en god dialog 
om leverantörens prestationer under avtalsperioden. En direkt dialog mellan 
verksamheten och avtalad leverantör kan också ske i samband med avrop.   

 

Uppföljning  
Koncernkontoret, avdelningen för koncerninköp är VGR:s centrala inköpsfunktion som 
ansvarar för utveckling och tillsyn av inköpsprocessen. Koncerninköp följer upp 
efterlevnaden av denna riktlinje.  

I syfte att möjliggöra regional uppföljning ska anvisade system för beställning och 
uppföljning användas.  

Uppföljning av leverantörer genomförs av inköpsfunktionerna, i många fall i samarbete 
med verksamheten, i syfte att säkerställa efterlevnad av ställda krav. 

Alla nämnder och styrelser ansvarar för process- och avtalstrohet inom sin organisation. 

 

Styrande dokument  
• Västra Götalandsregionens miljöprogram 
• Uppförandekod RF 22 april 2008 med tillägg RF 24 september 2013 
• Policy för Västra Götalandsregionens arbete med de mänskliga 

rättigheterna. RF 8,9 juni 2015 
• Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och utveckling 2014-2020 
• Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala 

ekonomin 
• Handlingsplan för Beredningen för överenskommelsen mellan Västra 

Götalandsregionen och den sociala ekonomin  
• Överenskommelse om samverkansformer för den offentligt finansierade 

hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, den medicintekniska 
industrin och laboratorietekniska industrin. RS 1711-2013  

• Principer och riktlinjer för reklam, sponsring mm RS 2010-01-19 
• Västra Götalandsregionens budget 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2017-05-12 
Diarienummer SKAS 2017-00209 
 
 

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

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Motion om kortare arbetstid i vården 
Förslag till beslut 

1. Skaraborgs Sjukhus föreslår att regionfullmäktige avslår motionen om 
kortare arbetstid i vården. 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion till regionfullmäktige föreslår Vänsterpartiet att Västra 
Götalandsregionen snarast tar initiativ till kortare arbetstid för de som arbetar natt 
eller kombinerad dag/kväll/natt på akutmottagningar och vårdavdelningar och det 
görs tillsammans med personal och fackförbund. 
 
Regionstyrelsen har skickat motionen på remiss till Skaraborgs Sjukhus (SkaS), 
Sahlgrenska samt Kungälv och Frölunda sjukhus. 
 
SkaS har sedan länge använt sig av möjligheten att teckna lokala arbetstidsavtal. I 
samarbete mellan chefer, HR-enheten och fackliga organisationer prövas nya 
arbetstidsmodeller.  
 
Sedan slutet av 90-talet använder SkaS i stor utsträckning rörliga 
arbetstidsmodeller, vilket betyder att arbetstiderna förläggs i intervaller om 5 till 
10 veckor och att arbetstiderna planeras på varje enhet utifrån verksamhetens 
behov och i viss utsträckning de anställdas önskemål. Medarbetarna har i de olika 
arbetstidsmodellerna möjlighet att påverka sitt arbetstidsschema.  
 
Exempel på arbetstidsmodell är rörlig arbetstidsmodell med ”kvoterad” natt. Detta 
innebär att medarbetare som i sitt schema planerar in nätter får en förkortning av 
veckoarbetstiden.  
 
Flera av redan befintliga arbetstidsmodeller på SkaS ger i vissa fall mer tid för 
återhämtning än vad som anges i det nationella kollektivavtalet som tecknats 
mellan Sveriges Kommuner och Landstig och Vårdförbundet/Fysioterapeuterna.  
 
Nya eller förändrade arbetstidsmodeller planeras nu på akutmottagningen i 
Skövde, anestesi och operation i Skövde och intensivvårdsavdelningarna i Skövde 
och Lidköping.  
 



Datum 2017-05-12 
Diarienummer SKAS 2017-00209 
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Förvaltningen anser att det vore olyckligt om det tecknades ett nytt 
regionövergripande arbetstidsavtal innan resultatet av dessa nya eller förändrade 
arbetstidsmodeller utvärderats. 

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 

Marie Rodert 
HR-chef

Bilaga 
• Förslag till remissyttrande 
• Inkommen remiss 

Besluten skickas till 
• Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se 
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Remissyttrande 
Datum 2017-05-12 
Diarienummer SKAS 2017-00209 
Ert diarienummer RS 2017-00553 

 

Regionstyrelsen 
regionstyrelsen@vgregion.se 
  

Motion om kortare arbetstid i vården 
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) föreslår att regionfullmäktige avslår motionen om 
kortare arbetstid i vården. 
 
SkaS har sedan länge använt sig av möjligheten att teckna lokala arbetstidsavtal. I 
samarbete mellan chefer, HR-enheten och fackliga organisationer prövas nya 
arbetstidsmodeller.  
 
Sedan slutet av 90-talet använder SkaS i stor utsträckning rörliga 
arbetstidsmodeller, vilket betyder att arbetstiderna förläggs i intervaller om 5 till 
10 veckor och att arbetstiderna planeras på varje enhet utifrån verksamhetens 
behov och i viss utsträckning de anställdas önskemål. Medarbetarna har i de olika 
arbetstidsmodellerna möjlighet att påverka sitt arbetstidsschema.  
 
Exempel på arbetstidsmodell är rörlig arbetstidsmodell med ”kvoterad” natt. Detta 
innebär att medarbetare som i sitt schema planerar in nätter får en förkortning av 
veckoarbetstiden.  
 
Flera av redan befintliga arbetstidsmodeller på SkaS ger i vissa fall mer tid för 
återhämtning än vad som anges i det nationella kollektivavtalet som tecknats 
mellan Sveriges Kommuner och Landstig och Vårdförbundet/Fysioterapeuterna.  
 
Nya eller förändrade arbetstidsmodeller planeras nu på akutmottagningen i 
Skövde, anestesi och operation i Skövde och intensivvårdsavdelningarna i Skövde 
och Lidköping. 
 
SkaS anser att det vore olyckligt om det tecknades ett nytt regionövergripande 
avtal innan resultatet av dessa nya eller förändrade arbetstidsmodeller utvärderats. 
 
Skaraborgs Sjukhus 
Västra Götalandsregionen 
 
 
 
Ulla-Britt Hagström 
Ordförande 

 
Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör  
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2017-05-15 
Diarienummer SKAS 2017-00342 
 
 
 
 

Västra Götalandsregionen 
Skaraborgs Sjukhus 
Handläggare: Eva Sundström/Marga 
Brisman 
Telefon: 0500-43 10 00 
E-post: eva.sundstrom@vgregion.se 
marga.brisman@vgregion.se

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Sommarplanering 2017 för Skaraborgs Sjukhus 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus noterar informationen kring 
sommarplanering, öppethållandeplan och risk och konsekvensanalys för 
sommaren 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Sommarplaneringen på Skaraborgs Sjukhus har fortgått enligt plan och baserar sig 
på erfarenheterna från tidigare somrar och de förslag som togs fram av 
utvärderingsgruppen för sommaren 2016. 

Nytt för planeringen var att gruppen för öppethållandeplanering tillsattes tidigt 
under hösten 2016 med deltagare från alla verksamheter, HR och 
chefläkarfunktionen. Gruppen har träffats en gång per vecka och planeringen 
gäller inte bara för sommaren utan ska arbeta med beläggnings- och 
bemanningsfrågor för hela året.  

Ett förslag till öppethållandeplan för vårdplatser och mottagningsverksamhet 
bifogas. Antalet vårdplatser bygger på bedömning från föregående år men 
fortfarande finns perioder där bemanningen inte ännu är helt löst.  

För öppenvårdsverksamheten minskar den planerade verksamheten vilket betyder 
att planeringen för hösten behöver statas omgående. 

En risk och konsekvensanalys är framtagen och som ligger till grund för 
uppföljning under sommarmånaderna. Denna uppföljning är planerade två gånger 
per vecka där tjänstgörande inom sjukhusledningen träffar de fackliga 
organisationerna. 

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 

Eva Sundström 
Stf sjukhusdirektör
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Bilagor 
• Öppethållandeplan sommaren 2017 
• Risk och konsekvensanalys för sommaren 2017 

Besluten skickas till 
• Marga Brisman, marga.brisman@gregion.se 
• Eva Sundström, eva.sundstrom@vgregion.se 

 

mailto:marga.brisman@gregion.se
mailto:eva.sundstrom@vgregion.se


Öppethållandeplan sommaren 2017
(sammanställning 2017-06-07)

Medel disp vpl    v 

25-32 2016 Område Fastställda Disponibla
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

210 Medicin 289 269 218 203 199 199 199 199 199 199 199 199 259 275
Diff mot disp vpl -51 -66 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -10 6

166 Kirurgi 225 207 195 156 156 152 152 138 142 138 146 160 207 207
Diff mot disp vpl -12 -51 -51 -55 -55 -69 -65 -69 -61 -47 0 0

29 Barn 26 26 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 26
Diff mot disp vpl -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0

34 Förlossning / BB 34 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Diff mot disp vpl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 IVA S/L 12 12 12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 12 12
Diff mot disp vpl 0 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 0 0

77 Psykiatri 100 77 77 77 77 77 77 77 77 73 73 77 77 77
Diff mot disp vpl 0 0 0 0 0 0 0 -4 -4 0 0 0

525 Summa 686 627 562 505 501 497 497 483 487 479 487 505 617 633
-161 Diff mot Fastställda vpl -59 -124 -181 -185 -189 -189 -203 -199 -207 -199 -181 -69 -53

-102 Diff mot disponibla vpl -65 -122 -126 -130 -130 -144 -140 -148 -140 -122 -10 6

Diff mot medel vpl under sommaren 2016 -20 -24 -28 -28 -42 -38 -46 -38 -20

Detaljerade uppgifter se nästa sida



Öppethållandeplan sommaren 2017
(sammanställning 2017-05-31)

vo område Enhet Fastställda vpl Disponibla vpl v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35

K2 Kirurgi Vuxen Kirurg 36 36 36 30 30 30 30 16 16 16 16 30 36 36

K2 Kirurgi Vuxen Urolog 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 24 24

K2 Kirurgi Vuxen Palliativa 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 1)

K4 Kirurgi Vuxen Ortoped 50 36 36 28 28 28 28 28 28 28 36 36 36 36

K5 Kirurgi Vuxen ÖNH 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

K3 Kirurgi Vuxen Gyn avd 41-42 14 14 14 14 14 10 10 10 14 10 10 10 14 14

M1 Medicin Vuxen Lungmedicin 16 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 16 16 2)

M1 Medicin Vuxen Hematologi/IM 24 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 3)

M1 Medicin Vuxen UK-Modul 0 8 8 8 16 16 16 16 16 16 16 16 8 8 4)

M1 Medicin Vuxen Neuro/rehab 16 18 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 18 5)

M1 Medicin Vuxen Stroke 21 14 14 14/8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 16

M3 Medicin Vuxen Sårcentrum 16 14 14 8 8 8 8 8 8 8 8 8 14 14

M3 Medicin Vuxen Infektion 20 20 20 20/14 14 14 14 14 14 14 14 14 14/20 20 7)

M3 Medicin Vuxen Kardiologi 33 30 30 27 27 27 27 27 27 27 27 27 30 30

M3 Medicin Vuxen Njurmed 12 14 14 8 8 8 8 8 8 8 8 8 14 14

M4 Medicin Vuxen MAVA 28 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 28 28

M4 Kirurgi Vuxen KAVA 30 28 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 28 28

K2 Kirurgi Vuxen Kirurg  Lidköping 24 24 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 24 24

K4 Kirurgi Vuxen Ortoped Lidköping 29 29 29 16 16 16 16 16 16 16 16 16 29 29

M2 Medicin Vuxen Medicin avd 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

M2 Medicin Vuxen Medicin avd 5 21 21 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 21 21

M2 Medicin Vuxen Äldrepsykiatri falköping 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12

M2 Medicin Vuxen Medicin avd 6 22 22 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 22 22

K3 Kirurgi Barn Barn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

K3 Medicin Barn Barn 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10

M2 Medicin Vuxen Medicin Falköping 28 28 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 28 28 6)

M5 Psykiatri Vuxen Allmänpsykiatri 1 Falköping 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M5 Psykiatri Vuxen Allmänpsykiatri 2 Falköping 16 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

M5 Psykiatri Vuxen Beroendeavdelningen Falköping 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M5 Psykiatri Vuxen Psykos 1 avdelningen Falköping 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

M5 Rättspsykiatri Rättpsykiatri 1 avdelningen 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

M5 Psykiatri Vuxen Vuxenpsykiatri akutavdelningen 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

M6 Psykiatri Barn/Ungdom BUP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4

K3 Förlossing/BB Förlossning 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

K3 Medicin Barn Neo 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

K3 Förlossing/BB BB 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

K6 IVA Vuxen IVA S 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8

K6 IVA Vuxen IVA L 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4

686 627 562 505/493 501 497 497 483 487 479 487 505 617/623 633

Planerade disponibla vårdplatser genomsnitt må-fre sommaren 2017



1) 6 palliativa och 4 KIR platser

2) Samlokaliserad med Hema på avd 74

3) Samlokaliserad med Lungmed på avd 74

4) UK-Platser 8 vpl avd 73-74, 8 vpl 75-76

5) Går ihop med stroke. Från v 35 oklart eventuellt bara 12-14 st lite oklart ännu.

6) Inklusive Äldrepsykiatri

7) Drar ner till 14 vårdplatser onsdag 21/6 Öppnar till 20 vårdplatser 23/8
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Sammanfattning 
Syftet med riskanalysen är att identifiera risker kopplat till patientsäkerhet och arbetsmiljö som 
kan uppstå under sommaren, samt föreslå åtgärder och uppföljning. Resultatet av analysen ska 
användas för att eliminera, minska och/eller bevaka eventuella risker till förmån för en god och 
säker vård för patienter och en god och säker arbetsmiljö för medarbetare på Skaraborgs sjukhus 
(SkaS). Riskanalysen är på en sjukhusövergripande nivå och bygger på riskanalysarbete från alla 
verksamhetsområden.  
 
Under sommaren 2017 vecka 24-35, minskar SkaS sin kapacitet till ca 70 % av ordinarie antal 
vårdplatser (från 686 stycken fastställda vårdplatser till 493 disponibla vårdplatser) samt minskar 
på planerad mottagnings- och behandlingsverksamhet. Många verksamheter har en lägre 
bemanning och/eller en förändrad kompetensmix med en lägre kompetens- och/eller 
erfarenhetsnivå hos medarbetarna. Det föreligger en större brist på sjuksköterskor inför denna 
sommar jämfört med föregående sommar då det också saknades sjuksköterskor. Under sommaren 
2016 var antalet asylsökande i närområdet stort, antalet asylsökande är färre denna sommar. Ett 
tillkommande riskmoment är arrangemanget Power Big Meet i Lidköping 6-8 juli som förväntas 
locka ca 60-80 000 besökare. Situationen under sommaren kommer att innebära allvarliga risker 
för såväl arbetsmiljö som patientsäkerhet, risker ses främst kopplat till akutmottagningarna och 
slutenvården. Risker som bedöms som särskilt allvarliga är: 
 

• Ännu lägre bemanning än planerat 
• Ökat antal sökande och långa väntetider på akutmottagningarna  
• Ökad utlokalisering av patienter 
• Ökad stress hos medarbetare 
• Omvårdnad om patienten blir eftersatt 

 
Bakomliggande orsaker som identifierats för dessa risker är till största delen beroende på den 
redan befintliga bristen av sjuksköterskor, alla kategorier. Där bristen på erfarna sjuksköterskor 
blir tydlig framförallt vid introduktion av ny medarbetare, detta leder till att verksamheten inte 
kan bedrivas på ett optimalt sätt. 
 
Förändringar av vårdutbudet under sommaren kan bidra till oro hos både patienter och 
medarbetare, det är därför viktigt med en tydlig kontinuerlig information och dialog för att skapa 
trygghet i en besvärlig situation. Till exempel genom att presentera aktuell väntetid för 
akutmottagningarna på SkaS hemsida. Ytterligare förslag på åtgärder är att bakjoursrollen 
behöver tydliggöras gällande ansvar för patientsäkerhet och arbetsmiljö och att läkares närvaro på 
akutmottagningarna bör förstärkas. Det är viktigt att det finns en tydlighet gällande vilka 
arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid och resurs inte räcker till. 
 
Chefer i tjänst under semesterperioden ansvarar för den dagliga riskhanteringen i realtid. En 
uppföljning av arbetsmiljön på förvaltningsnivå sker via ”MBL/arbetsmiljökommitté” möten som 
kommer att ske på måndagar och torsdagar varje vecka v.25-34. Analysteamet föreslår att en 
sjukhusövergripande uppföljning av arbetsmiljö och patientsäkerhet under sommaren genomförs 
i slutet av september med denna riskanalys som underlag. 
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1 Inledning och bakgrund 
 
Detta är fjärde året som en sjukhusgemensam riskanalys görs inför sommaren, mer detaljerade 
riskanalyser med liknande innehåll förekommer på verksamhetsnivå och utgör underlag för den 
sjukhusgemensamma analysen. Resultatet av analysen ska användas för att eliminera, minska 
och/eller bevaka eventuella risker till förmån för en god och säker vård för patienter och en god 
och säker arbetsmiljö för SkaS medarbetare. 
 
Planeringen inför sommaren innebär stora förändringar i sjukhusets verksamhet. Den akuta 
sjukvården prioriteras i förhållande till planerad vård. Vilket innebär en förändring till ca 70 % av 
ordinarie vårdplatsantal, samt att planerad mottagnings- och behandlingsverksamhet minskar. 
Antalet planerade dagkirurgioperationer kommer att vara färre i jämförelse med föregående 
sommar med risk för ökade väntetider till operation efter sommaren. Antalet vårdplatser, är 
planerat att vara färre än föregående sommar. Somatisk slutenvård kommer dock att bedrivas på 
tre utbudspunkter (Skövde, Lidköping och Falköping) jämfört med två (Skövde och Lidköping) 
förra sommaren. Inför sommaren ses i år något färre sökande semestervikarier jämfört med 
tidigare år, vilket också ses inom andra förvaltningar i Västra Götalandsregionen (VGR). Främst 
är det brist på sjuksköterskor och medicinska sekreterare men nytt för i år är även brist på 
undersköterskor med rätt kompetensprofil.   
 
Speciellt för sommaren 2017 är att antalet asylsökande minskat jämfört med förra sommaren. En 
annan speciell händelse som kommer att inträffa är arrangemanget Power Big Meet i Lidköping 
6-8 juli som förväntas locka ca 60-80 000 besökare. Power Big Meet kommer att innebära risker 
kopplat till hälso- och sjukvård. 
 
Efter utvärderingen av sommaren 2016 på SkaS föreslogs rekommendationer enligt nedan.  
 

1. 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.  

 
Nuläge: Det har genomförts tre dialog/informationsmöten där samtliga EC haft möjlighet 
att delta. Syftet med dessa möten var att tidigt ge och få information samt se över behovet 
av stöd och verktyg för sommarplanering. 

 
2. Det finns ett behov i verksamheterna av en tidig planering och beslut gällande 

öppethållandeplan behöver vara klar tidigare än inför sommaren 2016. 
 

Nuläge: Arbetet startade tidigt men tog lång tid, troligtvis beroende på att verksamheterna 
hade fullt upp med löpande verksamhetsfrågor som t.ex. kompetensförsörjning. En 
tydligare prioritering med tidplan kan behövas senast oktober året innan, som exempelvis 
hur man kan använda sommarersättningarna som ett verktyg inför planering av 
huvudsemester.  
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3. Skapa en arbetsgrupp som kontinuerligt under året arbetar med 

öppethållandeplanering av vårdutbudet på SkaS. 
 

Nuläge: En ”öppethållandegrupp” bildades under hösten 2016 med ansvar för 
öppethållandeplanering av vårdutbudet på SkaS. I gruppen ingår för sommarplaneringen 
alla verksamhetschefer, båda biträdande sjukhusdirektörer, ställföreträdande 
sjukhusdirektör, HR-chef, SkaS representant i VGR´s sommargrupp, chefläkare och 
representant från kommunikationsenheten. 

 
4. Utveckla rutinen för detaljplanering av antal vårdplatser och dokumentation av dessa i det 

patientadministrativa systemet (ELVIS) samt uppföljning av utfall. 
 

Nuläge: Det har pågått ett arbete med att säkra antalet vårdplatser i ELVIS, arbetet har 
pågått i öppethållandegruppen och ska överlämnas till ELVIS-förvaltningen inom kort. 

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

Nuläge: En översyn av handlingsplanen vid vårdplatsbrist har skett och nya styrdokument 
har tagits fram. Publiceras v.20. 

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

verksamhetsspecifikt. 
 

Nuläge: Finns två datum bokade, 7 juni och 14 juni.  
 
7. Fullfölja introduktionsvecka för kliniskt basår innan verksamhetsintroduktion för nya 

sjuksköterskor.    
 

Nuläge: Inte aktuellt då kliniskt basår startar först efter sommaren. 
 
8. Tidigare beslut och tydlig information kring eventuella sommarersättningar. 
 

Nuläge: Beslut fattades i mars 2017, information finns på SkaS sommarsida och 
uppdateras kontinuerligt vid behov. Information fanns tidigt att beslutet skulle komma vid 
den tidpunkten. 

 
9. Utökat användande av servicepersonal, ”uppgiftsväxling”.  
 

Nuläge: Utökad användning denna sommar (främst livsmedel i vården) och avtal har 
skrivits med regionservice.  
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10. 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? 

 
Nuläge: Tre perioder påverkar produktionen och höstens bemanning negativt samt 
förkortar introduktionsperioden i början av sommaren. Flera enheter lägger 
semesterveckor omlott och har därför inte tydliga perioder.  

 
Flera andra åtgärder är vidtagna inom verksamheterna på SkaS för att sommaren ska fungera så 
bra som möjligt. Till exempel har man inom barn- och ungdomspsykiatri och neonatalvård ett 
regionalt samarbete kring slutenvård som är utvidgat sommartid. Vuxenpsykiatrin utökar 
dagvården och kan därför minska antalet vårdplatser i slutenvård under sommaren. En utökad 
läkarbemanning är planerad på akutmottagningen SkaS Skövde. Assistentfunktioner avlastar 
medicinska sekreterare så att de kan ägna sig åt att skriva. 
 
 
2 Uppdragsgivare 
 
Sjukhusdirektör Jörgen Thorn  
 
3 Uppdrag 
 
Att genomföra en sjukhusövergripande riskanalys avseende perspektiven patientsäkerhet och 
arbetsmiljö. Riskanalysen ska innehålla förslag till handlingsplan för att eliminera, minska 
och/eller bevaka identifierade risker samt ge förslag till uppföljning. Riskanalysen skall vara klar 
senast den 19 maj. 
 
4 Deltagare i analysteam 
 
Följande personer deltog i analysteamet: 
Namn Roll / funktion Enhet 
Susanne Gustavsson Analysledare/Chefsjuksköterska Patientsäkerhetsfunktionen 
Marga Brisman Teammedlem/Chefläkare Patientsäkerhetsfunktionen 
Christer Printz Teammedlem/Chefläkare Patientsäkerhetsfunktionen 
Eva Sundström Teammedlem/Servicechef, stf Sjukhusdirektör Förvaltningskontoret 
Inger Levin Teammedlem/HR-strateg HR-funktionen 
Stefan Andersson Teammedlem/Arbetsmiljöstrateg HR-funktionen 
Charlotte Ejerblom Teammedlem/Ekonom Ekonomifunktionen 
Viktoria Forsberg Teammedlem/Huvudskyddsombud Kommunal 
Ann-Cathrine Ström Teammedlem/Huvudskyddsombud Kommunal 
Fredrik Sörman Teammedlem/Huvudskyddsombud Vårdförbundet 
Lene Lorentzen Teammedlem/Huvudskyddsombud Vårdförbundet 
Britt-Marie Hellström Teammedlem/Huvudskyddsombud Vision 
   
Referenspersoner   
 Biträdande sjukhusdirektörer  
 Verksamhetschefer Ledningsgrupp 
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5 Metodik 
 
Följande metodik har använts; 

 Huvudprocessen som analyserats är ”Att bli vårdad som patient på SkaS”, delprocesser 
som ingår är: Att få kontakt, Att bli emottagen, lyssnad på, sedd och bedömd, Att bli 
undersökt, behandlad och observerad och Att bli utskriven och uppföljd (Bilaga 1). 
 

 Information har inhämtats från:  
o Alla verksamhetschefer via öppethållandegruppen 
o Riskanalys IVA sommaren 2017 SkaS Lidköping 
o Riskanalys IVA Skövde 
o Riskanalys sommar 2017 op Skövde 
o Riskanalys sommar 2017 risker op Lidköping 
o Slutrapport riskanalys Sommaren 2016 på SkaS 
o Riskvärdering av sommaren 2017 verksamhetsområde K3 Kvinna/Barn 
o Utvärdering sommaren 2016 på SkaS 
o Patientsäkerhetsfunktionen 
o HR-funktionen 
o Ekonomi-funktionen 
o Huvudskyddsombud på SkaS 

 
 Riskidentifiering har gjorts för att identifiera risker, dess konsekvens samt tillhörande 

orsaker. Riskbedömning har genomförts genom bedömning av ”Allvarlighetsgrad och 
Sannolikhet” (Bilaga 2).  
 

 Åtgärdsförslag för att minimera eller eliminera identifierade risker har utförts på de risker 
som bedömts vara av mycket allvarlig eller allvarlig art eller där det varit relevant av 
andra skäl. 

 
6 Resultat 
Det framkommer med tydlighet att sommaren kommer att innebära risker för såväl patienter som 
medarbetare, risker ses främst kopplat till akutmottagningarna och till slutenvård. Den främsta 
orsaken till riskerna är att det saknas sjuksköterskekompetens. Detta leder till att antalet 
disponibla vårdplatser är färre än bedömt behov hos patienter som kommer att söka vård på SkaS. 
Förändringar av vårdutbudet under sommaren kan bidra till oro hos både patienter och 
medarbetare, det är därför viktigt med en tydlig kontinuerlig information och dialog för att skapa 
trygghet i en besvärlig situation. 

6.1 Avgränsningar, perspektiv och förutsättningar 
Riskanalysen är gjord utifrån ett sjukhusgemensamt perspektiv och kan inte anses som 
heltäckande. En analys på sjukhusövergripande nivå bidrar dock till en ökad helhetssyn och 
högsta ledningens engagemang i säkerhetsfrågor avseende patientsäkerhet och arbetsmiljö.  
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6.2 Risker, orsaker och åtgärdsförslag 
Övervägande delen av de identifierade allvarliga riskerna kopplat till patientsäkerhet och 
arbetsmiljö finns på akutmottagningarna och inom slutenvården. Dessutom finns ett antal risker 
som kan ses som mer generella då de förekommer i alla patientprocessteg. Riskerna är 
presenterade under rubrikerna kopplade till respektive aktivitet i processen. 

 

0 Att bli vårdad som patient på SkaS – generella risker 

0.1 Utarbetad personal redan innan sommaren  
Det har förekommit en bristsituation inom flera yrkeskompetenser under hela våren. Främst har 
sjuksköterskor saknats men det finns också brist när det gäller t.ex. medicinska sekreterare.  
 
En åtgärd för att minska risken är att fördela eventuell övertid mellan medarbetare så att 
belastningen inte blir ojämnt hög för några. 
 
0.2 Bristfällig introduktion för nya medarbetare  
Det finns en risk för att nya medarbetare "kastas" in i jobb utan ordentlig introduktion på grund 
av bemanningsbrist. Det kan då ställas för höga förväntningar på nya medarbetare. Oerfarna 
medarbetare som inte blivit ordentligt introducerade kan bland annat missa att följa befintliga 
rutiner. 
 
Risken kan minskas genom att ha en ordentlig introduktion för nyanställda. Det behövs också 
utbildningsdagar för IT-system. Eventuellt skulle utbildningarna kunna köras som E-utbildning. 
 
0.3 Ännu lägre bemanning än planerat  
Orsaker till att bemanningen kan bli lägre än planerat är flera. Det kan saknas någon att ta in vid 
akuta sjukdomstillfällen t.ex. för att medarbetare känner ovilja inför att ta extrapass. 
Konsekvensen kan bli att vårdplatser måste stängas och sjukhuset får då för få vårdplatser i 
relation till behov.  
 
Åtgärder för att eliminera risker är t.ex. kontakt med kommunerna för att be dom ta hem patienter 
tidigare vid överbelastat läge, avstämningsmöte vid behov (styrgrupp vårdsamverkan). 
Ytterligare åtgärd är förhöjd beredskapsnivå i form av stabsläge, SkaS kan behöva be om regional 
hjälp. Det är viktigt att det finns tydliga riktlinjer för prioritering av arbetsuppgifter. Som sista 
åtgärd kan arbetsgivaren beordra medarbetare till arbete. 
 
0.4 Kompetensbrist och/eller obalans i kompetens  
Risken orsakas av rekryteringssvårigheter. Leder till mer press på erfarna medarbetare och stress 
då många medarbetare är nya dessutom leder risken till en generellt högre risk för vårdskador hos 
patienterna.  
 
Åtgärdsförslag för att eliminera eller minska risken är att ha en gemensam schemaläggning för 
olika yrkeskategorier. Om detta inte är gjort, rekommenderas att man gör en riskbedömning av 
schemaläggningen innan sommaren för att kunna göra eventuella justeringar. 
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0.5 Chef saknas för att leda och fördela arbetet  
Orsaken till risken är att flera chefer går in i kliniskt arbete sommartid på grund av att det saknas 
t.ex. sjuksköterskor. I flera fall kan det också bero på att chefen sommartid har många 
underställda då cheferna vikarierar för varandra samtidigt som de har kvar sitt eget chefskap. Det 
blir svårt för medarbetarna att prioritera vilka arbetsuppgifter som ska utföras när chefen inte 
finns tillgänglig. Under sommaren är risken dessutom större för att behöva göra tuffare 
prioriteringar.  
 
Risken ska minskas och bevakas. Ett tydliggörande av bakjoursrollen som ansvarig för 
verksamhet och arbetsmiljö då ordinarie chef inte är i tjänst bör göras. En tydlig prioriteringslista 
för vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras. Tydliga styrdokument för inringning/beordring av 
medarbetare då chef inte finns på plats. På respektive verksamhetsområdes webbsida (Fokus) 
kommer det att framgå vilka EC som är i tjänst och vem de ersätter. 
 
0.6 Generell risk för försämrad arbetsmiljö   
En generell risk för försämrad arbetsmiljö uppstår på grund av ökad övertid och att möjligheten 
att ta ut rast och få återhämtning blir liten. Den psykosociala arbetsmiljön försämras, medarbetare 
kan få en känsla av otillräcklighet. Situationen leder till trötta medarbetare, ohälsa och ökat 
sjuktal både direkt och i senare skede. Konsekvensen kan bli sjukskrivningar och risk för 
utmattning, samt till en ökad personalomsättning att medarbetare inte vill arbeta kvar. Ju färre 
vårdplatser, ju sjukare patienter på vårdplatserna, leder till en hög arbetsbelastning. Snabbt flöde 
på in- och utskrivningar leder till ökad arbetstyngd, vilket påverkar den fysiska arbetsmiljön 
negativt. Nya medarbetare kan upplevas som en belastning för erfarna medarbetare.  
 
Flera åtgärder föreslås för att minska risken. En viktig åtgärd är att tydliggöra vilka 
arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid och resurs inte räcker till. En grundlig 
introduktion för semestervikarier är viktigt och påverkar den fortsatta upplevelsen av 
arbetsmiljön. Möjlighet till anställning av servicepersonal under sommaren t.ex. för transport, 
mellanstäd, förrådshantering och kökssysslor kan avlasta vårdpersonalen.  
 
En mer direkt uppföljning av arbetsmiljön på förvaltningsnivå liknande den som gjordes förra 
sommaren, sker via ”MBL/arbetsmiljökommitté” måndagar och torsdagar varje vecka från v.25-
34. Lokala uppföljningar av arbetsmiljö på enhetsnivå görs dagligen av enhetscheferna. Reviderat 
dokument för uppföljning av arbetsmiljö "hur har dagen varit?" Cheferna måste vara observanta 
på enskilda personers upplevda arbetsmiljö, åtgärd vid behov. Arbetsbelastning kan även följas 
upp i form av antal överbeläggningar och öppnade buffertplatser, samt antal in- och utskrivningar 
per dag.  
 
0.7 Ökad stress   
Risken orsakas av en överbelastad arbetssituation. Om medarbetare inte hinner svara på 
telefonsamtal, hinner inte heller att diskutera med kollegor. Stressad personal kan inte/hinner inte 
observera patienter vilket leder till mer stress. Man hinner inte "ta sig tid" för arbetsuppgifter 
eller tid för reflektion vilket skapar stress. Att vårda utlokaliserade patienter leder till stress då 
medarbetaren kanske inte känner till rutiner för vård av specifik patientgrupp.  
 
Risken ska bevakas. Medarbetare behöver stöd i hur de ska prioritera bland arbetsuppgifter om 
tiden inte räcker till. Bakjouren kan vara mer aktiv för att stödja. 
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0.8 Höstens bemanningsstruktur påverkas negativt   
På grund av flytt av semesterveckor från sommar till höst/vinter. Om många medarbetare ska ha 
semester i höst/vinter kan detta bidra till svårigheter att upprätthålla produktionen.  
 
Risken minskas genom att lägga en jämn fördelning av semestern under hösten/vintern. 
Ytterligare en viktig åtgärd är att försöka behålla vikarier även efter sommaren. 
 
0.9 Power Big Meet   
Arrangemanget Power Big Meet som anordnas i Lidköping den 6-8 juli (v.27) kommer 
uppskattningsvis att besökas av 60-80 000 personer i ca 20 000 bilar. Risken är att många 
personer kommer att söka sjukvård främst på akutmottagningen SkaS Lidköping. Det finns också 
en risk för att framkomligheten kommer att försämras för ambulanssjukvården. Riskhantering 
sker i specifik styrgrupp gällande sjukvård där representanter från SkaS ingår. 
 
Exempel på åtgärder som planeras för att minska riskerna är: 

• ”blåljusvägar”, där endast utryckningsbilar är tillåtna. Helikopterplatta flyttas till 
Ågårdsvallen. Ambulansen – har bemannat upp extra. Två extrabilar är insatta på 
torsdagen, fredagen och lördagen. En läkarbil kommer att rulla från 17 torsdagen, 
fredagen och lördagen. 

• En förstärkning av säkerheten kommer att ske på plats på SkaS Lidköping. 
Centralreceptionen kommer att ha förstärkt bemanning. 

• Bemanningen förstärks inom ortopedi, kirurgi, an/op/IVA, gyn, radiologi, psykiatri och 
på akutmottagningen. 

• En ny aktivitet är upplagd i Raindance så man kan följa upp kostnader på SkaS. 
 
Dessutom arrangeras en internationell HD-träff i Lidköping 17-20 augusti. Då förväntas ca 2 000 
besökare. 
  

1 Få kontakt 

1.1 Svårt att komma fram på telefon 
Risken beror på personalbrist och neddragen verksamhet. Konsekvensen kan bli att ingen svarar 
när patient/närstående ringer, det kan uppstå telefonkö och långa väntetider. 
 
Risken bör bevakas. Patienterna behöver få tydlig och lättillgänglig information. En annan viktig 
åtgärd är att öka kontaktmöjligheterna via 1177 e-tjänster. 
 
1.2 Ökat antal sökande på akutmottagningarna  
Risken har flera bidragande orsaker. En orsak är att patienter söker på "fel" vårdnivå, vilket i sin 
tur kan bero på att patienter inte får kontakt för rådgivning/recept via telefon eller att patienter 
inte kan erbjudas bokad tid på mottagning. En minskad tillgänglighet till teambaserad vård med 
kontroller inom planerad öppenvård, kan leda till ökade besök på akutmottagningen. Ytterligare 
orsaker kan vara oerfaren personal på 1177 som hänvisar patienter till akutmottagningarna för 
säkerhets skull eller att primärvården har dålig tillgänglighet. Ökat antal sökande kan också bero 
på att patienter hänvisas till SkaS från andra sjukhus. Patienter på "öppen retur" kan komma till 
akutmottagningen om vårdplatser saknas i slutenvård t.ex. på palliativa enheten.  
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Risken behöver bevakas och om möjligt minskas. Tydlig information till invånarna behövs för att 
de ska söka på rätt vårdnivå. Regional kommunikationsplan. Hur kan vi samarbeta med 
primärvården vid överbelastat läge, diskussion behövs. Vid krissituation kanske man kan plocka 
in jourcentralen till akutmottagningen? Kan primärvården förstärka tillgänglighet till läkare på 
särskilda boenden? Närsjukvårdsteamen och övriga mobila team finns tillgängliga hela 
sommaren.  
 
1.3 Ökat antal transporter    
En bidragande orsak till risk för ökat antal transporter är vårdplatsbrist. Ambulansen får vid 
vårdplatsbrist användas för överflyttning av patienter mellan utbudsorterna i större utsträckning.  
 
Risken kan minskas genom en noggrann vårdplanering redan vid inskrivning. Patienter med 
förväntad kort vårdtid bör inte flyttas, inte heller äldre sköra patienter. 
 
 
2 Bli emottagen, lyssnad på, sedd och bedömd 

2.1 Akutmottagningarna blir underbemannade   
Risken ses som mycket allvarlig och kommer med stor sannolikhet att inträffa. Orsaken till risen 
är att det saknas sjuksköterskor på akutmottagningarna, det går inte att täcka vakanta arbetspass. 
Konsekvensen kan bli stor för både patienter och medarbetare. 
 
Risken ska minskas. Förstärkt läkarbemanning och bakjour som är mera aktiv. Flytta resurs från 
avdelningar och mottagningar till akutmottagningarna, men denna åtgärd kan leda till ytterligare 
risker både för arbetsmiljö och patientsäkerhet. 
 
2.2 Negativ påverkan på arbetsmiljö och patientsäkerhet på AM Skövde   
Relaterat till nya arbetssätt. Till exempel kan övervakning eller läkemedelsbehandling 
utebli/försenas. Högprioriterade patienter kanske inte blir omhändertagna i tid. Relaterat till 
"överhettning", stort inflöde av patienter. Separat riskanalys pågår. 
 
2.3 Risk för felprioritering av patienter  
Om triageringsförfarandet förändras (RETTS tas bort) på akutmottagningen SkaS Skövde. 
Separat riskanalys pågår. 
 
2.4 "Fel" beslut kan fattas     
Orsakat av kompetensbrist. Om man vet att det finns bristsituation gällande bemanning eller 
vårdplatser på annat ställe kan denna vetskap påverka beslut om inläggning.  
 
Risken bör bevakas. En åtgärd som kan bidra till förbättrad arbetsmiljö och patientsäkerhet är 
daglig reflektion kring identifierade risker. 
 
2.5 Medarbetare handhar arbetsuppgifter som man saknar kompetens för  
Relaterat till ovana och att viss kompetens saknas. Medarbetare kan nödgas utföra arbetsuppgifter 
som man inte känner att man behärskar. Konsekvensen blir bristande patientsäkerhet. 
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Risken ska minskas genom att tillse att det finns närhet till någon som har kompetens. Gemensam 
schemaläggning för olika yrkeskategorier och bakjour i aktiv tjänst är åtgärder som kan minska 
risken. Bakjoursrollen ska tydliggöras.  
 
2.6 Långa väntetider på akutmottagningarna  
På grund av ökat inflöde och att patienter som behöver slutenvård blir kvar länge på grund av att 
det saknas slutenvårdsplatser. Kan leda till ökad belastning på akutmottagningen. 
 
Risken behöver minskas. Presentera aktuell väntetid för akutmottagningarna på SkaS hemsida så 
invånarna ser hur det ser ut. Förstärka med läkare på akutmottagningarna. Utfallet mäts via TVT 
(total vistelsetid). 
 
2.7 Försämrat bemötande  
På grund av stress kan medarbetare ge ett sämre bemötande till patienter och närstående men 
också till sina arbetskamrater. Risken ska minskas genom daglig uppföljning av arbetsmiljö. 
Chefer bör vara uppmärksamma på enskilda medarbetares stressnivå. 
 
2.8 Medarbetare hinner inte att ”se” patienten   
Risken orsakas av underbemanning. Konsekvensen blir ökad stress hos medarbetaren. Risken ska 
bevakas. Medarbetare behöver få stöd i prioritering av arbetsuppgifter. 
 

3 Bli undersökt, behandlad och observerad 

3.1 Patienter skickas ”ofärdiga” från akuten till vårdavdelning  
Risken är graderad som allvarlig för patientsäkerheten. Det skapar merarbete inom slutenvården.  
Risken ska minskas med hjälp av en prioriteringsrutin för akutmottagningen. Det ska tydliggöras 
när patienter är klara för överflyttning. Viktigt med en tydlig kommunikation vid överflyttning. 
 
3.2 Patient som vårdats via regionvård kommer tillbaka för tidigt   
Orsakat av vårdplatsbrist i Göteborg. Leder till en ökad arbetsbelastning och viss 
patientsäkerhetsrisk. Risken bör bevakas. 
 
3.3 Ökad överbeläggning   
Patienternas behov av slutenvård är större än tillgången på vårdplatser. Risken finns också att 
tillgången på intensivvårdsplatser är lägre än behovet. Exempel på identifierade risker på IVA är 
att patient får sämre omvårdnad och medicinsk vårdkvalitet vid överbeläggning, på grund av brist 
på specialistsjuksköterskor. 
 
Risken bevakas. På IVA planeras en personalförstärkning vid överbeläggning med bedömning 
utifrån vårdtyngd. Personalförstärkningen sker genom samarbete mellan IVA och post-op 
alternativt med ordinarie personal på extrapass. 
 
3.4 Ökad utlokalisering   
Risken har en hög allvarlighetsgrad. Brist på vårdplatser på ordinarie avdelning leder till att 
patient vårdas på annan enhet. Patienter som vårdas utlokaliserade löper generellt en högre risk 
för vårdskador än om patienten vårdas på ordinarie avdelning. Utlokalisering skapar merarbete 
administrativt och ronder blir ofta försenade.  
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Risken ska undvikas så mycket som möjligt. Tydliga rutiner för vilka patienter som kan 
utlokaliseras bör tas fram i respektive verksamhet. Avdelningen som tar emot den utlokaliserade 
patienten behöver få tydliga riktlinjer för hur vården ska gå till och det ska finnas en tydlig 
vårdplan. 
 
3.5 Uppstart av bemanningssnurror  
Kan komma att startas på grund av vårdplatsbrist. Bristande kompetens och ovana/ oerfarna 
medarbetare påverkar patientsäkerhet och arbetsmiljö negativt när tillfälliga vårdplatser öppnas 
och bemannas.  
 
Risken behöver minskas genom att undvika bemanningssnurror och tillfälliga vårdplatser. En 
eskaleringsplan för vårdplatser "vårdplatser och vårdplatskoordinering" ska finnas innan 
sommaren startar. Om tillfälliga vårdplatser ska användas så krävs en tydlig planering avseende 
dessa och beslutspunkter i vårdplatskoordineringen för dessa. Följs upp via mätning av antalet 
tillfälliga disponibla vårdplatser som bemannas med snurror. 
 
3.6 Svårt sjuka patienter överflyttas till SkaS Falköping  
Om patienter som egentligen inte borde vårdas i Falköping ändå flyttas dit på grund av 
vårdplatsbrist så uppstår risker för patienten. I Falköping finns inte samma hjärtlarmsfunktion 
som på SkaS Skövde och Lidköping. När patienter måste byta enhet så påverkar det både 
arbetsmiljö och patientsäkerhet negativt, samt förlänger vårdtid.  
 
Risken ska minskas genom att ha tydliga riktlinjer för vilka patienter som kan överflyttas till 
Falköping. 
 
3.7 Patienter som inte är utskrivningsklara vårdas på UK-platser    
Risken kan uppstå på grund av vårdplatsbrist och för att UK-platserna är ett nytt koncept och 
rutiner som inte är helt förankrade.  
 
En separat riskanalys är genomförd och en handlingsplan för åtgärder finns framtagen för att 
minska riskerna. Dessa åtgärder ska genomföras skyndsamt. 
 
3.8 Omvårdnad av patienten blir eftersatt   
Risken kan uppstå relaterat till tidsbrist och förändrad kompetensmix, t.ex. hudvård, nutrition, 
hygien, fallrisk etc. Patienten kan känna av att personalen är stressad, känner att man inte får 
"tid".  
 
Risken ska minskas. Cheferna ska prioritera arbetsuppgifter. 
 
3.9 Extra-vak kan inte erbjudas    
Risken uppstår på grund av personalbrist.  
 
Risken behöver minskas. Kan man skilja på extra-vak som ska larma och extra-vak som ska 
vårda?  Tillåta närstående att stanna i större utsträckning. Erbjuda närstående lunchbricka om 
man stannar kvar.  
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3.10 Rutiner är inte kända  
Många nya medarbetare som inte känner till rutiner. Kan också uppstå då patienter utlokaliseras. 
Leder till risker för patienten men också för medarbetare i form av försämrad arbetsmiljö/stress. 
Risken kan minskas genom att se till att nyanställda hittar och kan rutinerna. 
 
3.11 Standardiserade vårdförlopp för personer med cancer kan inte följas   
Det finns en identifierad risk för att cancerkirurgi inte kan genomföras enligt SVF på grund av 
resursbrist (rtg, vpl, op). Om SVF bryts uppstår extra arbete med bokningsadministrationen för 
medicinska sekreterare. Risken ska bevakas. 
 
3.12 Vårdtider förlängs  
På grund av att patienter flyttas flera gånger mellan olika enheter, vilket förlänger vårdtiden och 
ger en ökad administrativ insats. Risken behöver minskas genom att endast flytta "rätt" patient 
och ha tydliga vårdplaner. 
 

4 Bli utskriven och uppföljd 

4.1 Patienter skickas hem från akuten utan fullständig utredning  
Risken kan uppstå om medarbetare inte har rätt kompetens och/eller det förekommer 
vårdplatsbrist. 
 
Risken ska minskas. En åtgärd som kan minska risken är en ökad läkarnärvaro på 
akutmottagningen. 
 
4.2 Patienter skrivs ut för tidigt  
Risken orsakas av vårdplatsbrist. Utskrivande läkare känner press på att skriva ut för att frigöra 
vårdplatser. Patienten hinner inte tas omhand och utredas klart, ökar kanske återinläggningar. 
 
Risken behöver minskas, vilket kan göras genom att skapa en tydlig vårdplan vid inskrivning. 
 
4.3 Utskrift av diktat fördröjs  
Informationsöverföring till patient och annan vårdgivare fördröjs. Uppföljning av provsvar etc. 
kan fördröjas. På grund av att medicinska sekreterare saknas (färre än förra sommaren).  
 
Risken kan minskas genom att skapa en tydligare prioritering mellan enheter. En uppgiftsväxling 
kan ske till andra yrkesgrupper t.ex. läkarstudenter eller personer som har en pågående utbildning 
till medicinsk sekreterare. 
 
4.4 Kommunerna kan inte ta emot patienter   
På grund av brist på korttidsplatser och personalbrist för HSL/SOL-insatser i kommunen kan det 
uppstå en risk för att kommunerna inte klarar av att ta emot sina patienter i tid.  
 
Risken bör bevakas och följas upp via antal betaldagar. Kommunerna har lovat att ta hem alla 
patienter direkt förutsatt att det inte gäller en korttidsplats. 
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7 Åtgärdsförslag 
ID Riskbeskrivning Förslag till åtgärd Ansvarig Klart 

1 1.1 
1.2  
2.6  

Patienterna behöver få tydlig och 
lättillgänglig information. Presentera 
aktuell väntetid för 
akutmottagningarna på SkaS 
hemsida. 

Kommunikation
skontoret 
regionalt/SkaS 
kommunikations
enhet + 
akutmottagninga
rna 

1 juni 

2 0.5 
0.7  
2.1  
2.5 

Tre utbildningstillfällen för bakjourer 
som innehåller ett tydliggörande av 
styrdokument för bakjoursrollen.  

Chefläkare 
Marga Brisman 

Innan 
sommarpe
rioden 

3 2.6  
4.1 

Ökad läkarnärvaro på 
akutmottagningen genom förstärkt 
bemanning. 

Verksamhetsche
fer 

Klart 

4 0.3  
0.5 
0.6 
0.7  
2.8  
3.8  

Tydliggöra vilka arbetsuppgifter som 
ska prioriteras när tillgänglig tid och 
resurs inte räcker till. 
Prioriteringslista (arbetsmiljö enl. 
ASF 2015:4) + patientsäkerhet 

Närmsta chef Klart 
innan v.24 

5 2.1  Flytta resurs från avdelningar och 
mottagningar till 
akutmottagningarna. 

Verksamhetsche
fer 

Pågår 

6 3.4  Tydliga rutiner för vilka patienter 
som kan utlokaliseras bör tas fram i 
respektive verksamhet. Avdelningen 
som tar emot den utlokaliserade 
patienten behöver få tydliga riktlinjer 
för hur vården ska gå till och det ska 
finnas en tydlig vårdplan. 

Avlämnande 
Verksamhetsche
f 

Klart före 
v.24 

7 0.2 
0.6 
3.10  

Ordentlig introduktion för 
nyanställda, se till att dom hittar och 
kan rutinerna. Det behövs också 
utbildningsdagar för IT-system. 

Chefer, IS/IT-
enheten 

Sker i maj 
och juni  

8 0.3  Kontakt med kommunerna för att be 
dom ta hem patienter tidigare vid 
”överbelastat läge”, 
avstämningsmöte kl.13 vid behov  

SkaS 
representant i 
styrgrupp 
vårdsamverkan 

Klart 

9 0.9  Åtgärder för att minska risker under 
Power Big Meet 

Styrgrupp PBM Före v.27 

10 1.2  Samarbete med primärvården vid 
överhettning på akutmottagningarna.  

Bitr.sjukhusdire
ktör diskuterar 
med Närhälsan 

Klart 

 15 
(19) 



11 0.3  Beordra medarbetare till arbete. 
Tydliggöra styrdokument för hur 
göra om chef inte finns på plats, 
finns på sommarsidan + utb till 
bakjourer + APT-info 

Närmsta 
chef/bakjour 

Vid 
behov/Infö
r 
sommaren 

12 0.3  Ytterligare åtgärd är förhöjd 
beredskapsnivå i form av stabsläge, 
SkaS kan behöva be om regional 
hjälp. 

TiB eller 
chefläkare eller 
kir.bakjour 

Vid behov 

13 1.3 
3.6 
3.12  
4.2 

Noggrann vårdplanering redan vid 
inskrivning. Patienter med förväntad 
kort vårdtid bör inte flyttas, inte 
heller äldre sköra patienter. Tydliga 
riktlinjer för vilka patienter som kan 
överflyttas till Falköping. 

Ansvarig läkare 
 
Verksamhetsche
f M1 

Pågår, 

klart v.22 

14 0.6 
2.4 
2.7  

Daglig reflektion. Reviderat 
dokument "hur har dagen varit?" 
Vara uppmärksamma på enskilda 
medarbetares stressnivå. 

Enhetschefer/H
R? 

Snarast 

15 0.4  
2.5 

Gemensam schemaläggning för olika 
yrkeskategorier. Om detta inte är 
gjort, rekommenderas att man gör en 
riskbedömning av schemaläggningen 
innan sommaren för att kunna göra 
eventuella justeringar. 

Enhetschefer pågår 

16 3.5  En eskaleringsplan för vårdplatser 
"vårdplatser och 
vårdplatskoordinering" samt 
dokumentation av vårdplatsläge 

Öppethållandegr
uppen 

Klart 

17 3.9  Tillåta närstående att stanna i större 
utsträckning. Erbjuda närstående 
måltider om man stannar kvar. 

Verksamhetsche
fer 

Vid behov 

18 3.1 Prioriteringsrutin för 
akutmottagningen. Det ska 
tydliggöras när patienter är klara för 
överflyttning. 

Ledningsansvari
g läkare på 
akutmottagninge
n 

Klart 
 

19 4.3 Skapa en tydlig prioritering mellan 
enheter gällande utskrift av diktat. 

Berörd 
enhetschef 

Vid behov 

20 0.1 Fördela eventuell övertid mellan 
medarbetare 

Närmsta chef Kontinuerl
igt  

21 0.8 Jämn fördelning av semestern under 
hösten/vintern.  

Närmsta chef När 
semesterv
eckor 
flyttas 

22 0.8 Behålla vikarier även efter 
sommaren. 

Chefer Pågående 
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8 Slutsatser och kommentarer 
Vi föreslår att patientsäkerhetsfunktionen ansvarar för att sommarsituationen följs upp i slutet av 
september på flera olika sätt (se lista nedan), som sammanställs till en gemensam utvärdering. 
Utvärderingen blir underlag för reflektion och handling inför kommande somrar. Vissa mått kan 
dock tyvärr ha en längre eftersläpning innan de kan hämtas ut och får då redovisas separat vid 
senare tillfälle. 
 
Arbetsmiljö 

• Daglig uppföljning av närmaste chef  
• ”MBL/arbetsmiljökommitté” - Möte varje vecka mellan ledningsföreträdare på 

sjukhusövergripande nivå och huvudskyddsombud som dokumenteras 
• Enkät från HR-funktionen till enhetschefer efter sommaren om upplevd arbetsbelastning 

och semesterrekryteringsprocess 
• Avvikelser i avvikelsehanteringssystemet (MedControl Pro) relaterade till risk för 

arbetsskada och arbetsskada 
• Mertid, övertid och förskjuten arbetstid  
• Utnyttjandegrad av speciella semesterersättningar 

 
Patientsäkerhet 

• Patientklagomål i MedControl Pro 
• Avvikelser i MedControl Pro relaterade till risk för vårdskada och vårdskada 
• Oplanerade återinläggningar inom 30 dagar 
• Sammanställning av Lokal tjänsteman i beredskap L-TiB insatser under sommaren. 

 
Tillgänglighet 

• Väntetider på akutmottagningarna - Tid till läkare och Total vistelsetid 
• Dokumentation från daglig vårdplatskoordinering, ”Överbelastat läge”  
• Vårdplatser – Beläggningsgrad (antal överbeläggningar och antal utlokaliserade 

patienter). 
• Väntetid för planerat besök – Via vårdgarantiuppföljning 
• Utskrivningsklara patienter på SkaS – Antal utskrivningsklara, antal betaldagar 

 
Vi föreslår att verksamheternas riskanalyser inför sommaren 2018 ska vara klara senast 1 april. 

 
 
9 Tidsåtgång 
 
 Arbete i analysgruppen Planering och dokumentation 
 
Antal man-timmar 
 

 
60 tim 

 

 
13 tim 
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Tidsåtgången för riskanalysen är sammanlagt 73 mantimmar. Analysen påbörjades den 5 maj och 
avslutades den 16 maj 2017. Analysgruppen träffades vid 4 tillfällen, under 2017-05-08 - 2017-
05-17. Rapporten avlämnades till uppdragsgivaren den 18 maj. 
 

10 Uppdragsgivarens kommentarer 

10.1 Åtgärder 
För flera av de föreslagna åtgärderna pågår arbete eller startas upp enligt handlingsplan. Men löpande 
kommer dialog ske och det kan bli aktuellt med ytterligare åtgärder vid eventuellt förändrat läge.  
 

10.2 Återkoppling 
Återkoppling av riskanalysen till verksamheten sker via ledningsgrupp samt information på 
intranätets sommarsida och till skyddsombud via MBL/arbetsmiljökommitté. Sjukhusets styrelse 
kommer också att informeras om riskanalysens resultat samt handlingsplan. 
 

10.3 Uppföljning 
Alla chefer följer dagligen upp arbetsmiljö och patientsäkerhet inom sin verksamhet. Under 
sommaren genomförs så kallade sommarmöten som är en kombination av central MBL och central 
arbetsmiljö kommittee. Denna gruppering träffas två gånger per vecka och består av 
ledningsföreträdare på sjukhusövergripande nivå och fackliga ombud från central 
MBL/huvudskyddsombud, för bevakning av arbetsmiljö och patientsäkerhet.  
 
Analysledare ges i uppdrag att genomföra en uppföljning av sommaren utifrån i analysen föreslagna 
mått och punkter i handlingsplanen (klar i slutet av september). 
 
 
11 Förekommande begrepp  
 
I rapporten förekommer följande begrepp och en förklaring kan vara av värde vad som avses med 
de olika begreppen. 
 

Ohälsa 
 

både sjukdomar enligt medicinska, objektiva kriterier och kroppsliga  
och psykiska funktionsstörningar av olika slag som inte är sjukdom i 
objektiv mening (exempelvis stressreaktioner och belastningsbesvär). 
Styrkan i upplevelserna, varaktigheten och förmågan att fungera avgör 
om ohälsa föreligger. 

 
Olycksfall 

 
fysisk eller psykisk skada till följd av en plötslig händelse. Ett 
olycksfall kan leda till såväl en lindrig skada som till dödsfall. 

 
Arbetsskada 

 
personskada som uppkommit genom ett olycksfall i arbetet eller genom 
ett färdolycksfall eller genom en arbetssjukdom eller smitta i vissa fall.  
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Vårdskada lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom,  
eller död som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en 
oundviklig konsekvens av patientens tillstånd (SOSFS 2005:12) 

  
Risk möjlighet att en negativ händelse ska inträffa (Socialstyrelsens 

termbank) 
 

Orsak  tillstånd, händelse eller handling, eller utebliven handling, som har gett 
eller kan ge upphov till en negativ händelse eller tillbud  
 

Bakomliggande orsak orsak, oftast på systemnivå, som om den åtgärdas minskar risk 
 

Konsekvens slutsats dragen med stöd av en eller flera antaganden 
 
Riskanalys 

 
systematisk identifiering och bedömning av risk 
 

Åtgärd den åtgärd som bedöms eliminera eller minska risken 
 
 

Disponibel vårdplats 
 
 
Utlokaliserad patient 
 
 
APT-material 
 
Mellanstäd 

en vårdplats som uppfyller kraven på fysisk utformning, utrustning och 
bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö 
 
en inskriven patient som vårdas på en annan vårdenhet än den som har 
specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten 
 
Bildspel som skickas ut till alla enheter efter sjukhusledningens möten 
 
Städ av lokal, säng och sängbord då patient gått hem 

  
 

12 Bilagor 
 
Bilaga 1:  Processbeskrivning  
Bilaga 2:  Riskbedömning 
 
13 Referenser 
Sommaren på SkaS – Information på sjukhusets intranät 
http://fokus.skar.vgregion.se/sv/Skaraborgs-Sjukhus/Omraden-Nya-
Fokus/Sjukhusovergripande/Oppethallande-pa-SkaS/ 
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Processbeskrivning för riskanalys sommaren 2017 på SkaS Bilaga 1

0. Att bli vårdad som patient på SkaS 

1.

Få kontakt

2.
Bli emottagen, 

lyssnad på, sedd 
och bedömd

3.
Bli undersökt, 
behandlad och 

observerad

1.3
Ökat antal transporter

2.3
Risk för felprioritering av 

patienter M4

3.2
Patient som vårdats via regionvård 

kommer tillbaka för tidigt

3.3
Ökad överbeläggning

4.
Bli utskriven 
och uppföljd

1.2
Ökat antal sökande på 

akutmottagningarna

3.6
Svårt sjuka patienter överflyttas till 

SkaS Falköping

4.1
Patienter skickas hem från akuten utan 

fullständig utredning

4.2
Patienter skrivs ut för tidigt

4.x
Samordnad vårdplanering fördröjs

3.8
Omvårdnad av patienten blir eftersatt

3.11
Standardiserade vårdförlopp för personer 

med cancer kan inte följas

2.5
Medarbetare handhar 

arbetsuppgifter som man 
saknar kompetens för

2.x
Patienter blir inte undersökta av 

medarbetare med rätt 
kompetens

3.1
Patienter skickas ”ofärdiga” från akuten 

till vårdavdelning

2.4
”Fel” beslut kan fattas 

2.1
Akutmottagningarna blir 

underbemannade

2017-05-08

2.6
Långa väntetider på 
akutmottagningarna

3.4
Ökad utlokalisering

1.x
Otydlig information om 

öppethållande till patienter

1.1
Svårt att komma fram på telefon

2.x
Patienter känner sig inte sedda

2.7
Försämrat bemötande

2.2
Negativ påverkan på M4

arbetsmiljö och patientsäkerhet 
på AM Skövde

2.8
Medarbetare hinner inte att ”se” 

patienten

3.9
Extra-vak kan inte erbjudas

3.7
Patienter som inte är utskrivningsklara 

vårdas på UK-platser M1

3.12
Vårdtider förlängs

3.10
Rutiner är inte kända

3.5
Uppstart av bemanningssnurror

4.4
Kommunerna kan inte ta emot patienter

4.3
Utskrift av diktat fördröjs



0. Att bli vårdad som patient på SkaS
Generella övergripande identifierade risker

0.6
Generell risk för försämrad 

arbetsmiljö

0.1
Uttröttad personal redan innan 

sommaren

0.4
Kompetensbrist och/eller 

obalans i kompetens

0.5
Chef saknas för att leda och 

fördela arbetet

0.8
Höstens bemanningsstruktur 

påverkas negativt

0.3
Ännu lägre bemanning än 

planerat

0.7
Ökad stress

0.x
Oro och spekulationer hos 

medarbetare

0.2
Bristfällig introduktion för nya 

medarbetare

0.x
”Flykt” av medarbetare 
under/efter sommaren

0.9
Big Power Meet



Resultat 

ID Beskrivning RiskID       Beskrivning av risk A S S:A A S S:A A S S:A

0 Generella risker 0 0 0

Uttröttad personal redan innan sommaren 0.1 Bristsituation inom flera professioner under hela våren. 
3 4 12 0 0 Ja Befintlig kompetensbrist Fördela övertid mellan 

medarbetarna.

Bristfällig introduktion för nya medarbetare

0.2

Vikarier "kastas" in i jobb utan introduktion pga bemanningsbrist. Oerfaren 
personal kan missa rutiner. Det ställs för höga förväntningar på nyanställda. 3 4 12 0 0 Ja Befintlig kompetensbrist

Intro.utb.dagar för IT-
system? Intro.dag för 
nyanställda. Som E-
utb?

Ännu lägre bemanning än planerat

0.3

Det saknas någon att ta in vid akuta sjukdomstillfällen. Medarbetare känner ovilja 
inför att ta extrapass. Bemanningen blir sänkt och fler vårdplatser måste stängas. 
Sjukhuset får för få vårdplatser i relation till behov. 3 4 12 4 4 16 0 Ja Kompetensbrist

Beordran. Stabsläge. 
Be om regional hjälp. 
Kontakt med 
kommunerna för att 
be om att dom ska ta 

Kompetensbrist och/eller obalans i kompetens
0.4

Leder till mer press på erfarna medarbetare och stress då många är nya och 
leder till en generellt högre risk för vårdskador. 3 4 12 3 4 12 0 Ja Kompetensbrist

Gemensam 
schemaläggning för 
olika yrkeskategorier. 
Om detta inte är gjort  

Chef saknas för att leda och fördela arbetet
0.5

Det blir svårt för medarbetarna att prioritera vilka arbetsuppgifter som ska utföras 
när chefen t.ex. arbetar patientnära eller har ansvar för många underställda.. Kan 
bli tuffare proriteringar att göra på sommaren.

3 3 9 2 3 6 0 Ja Kompetensbrist
Bevaka risken. 
Tydliggöra 
bakjoursrollen.

Generell risk för försämrad arbetsmiljö 0.6 Risk för att en redan låg bemanning minskar pga dålig arbetsmiljö som leder till 
sjukskrivningar. Övertidsarbete kan leda till risk för utmattning. 3 4 12 0 0 Ja

Lägre bemanning och 
övertidsarbete

Chef måste vara 
observant. Reviderat 
överhettningsdokume

Ökad stress

0.7

Om medarbetare inte hinner svara på samtal, hinner inte heller att diskutera med 
kollegor.Stressad personal kan inte/hinner inte observera patient, leder till mer 
stress. Ökad belastning, man hinner inte "ta sig tid" skapar stress. Utlokaliserade 
patienter leder till stress.

4 4 16 0 Ja Överbelastad arbetssituation

Bevaka risken. Stöd i 
hur prioritera. 
Bakjouren får vara 
mer aktiv.

Oro och spekulationer hos medarbetare På grund av brist på information till medarbetare om sommarplan. Säger alla 
chefer samma sak? 2 3 6 0 0 Nej Brister i  kommunikation Daglig information, 

kommunikationsplan
”Flykt” av medarbetare under/efter sommaren På grund av hög arbetsbelastning och otrygghet. Sena beslut om t.ex 

stängningar kan leda till att medarbetare säger upp sig.Leder till bemanningsbrist 
 

2 3 6 0 0 Nej
Otrygghet och brister i 
arbetsmiljö

Höstens bemanningsstruktur påverkas negativt
0.8

På grund av flytt av semesterveckor. Vilket kan bidra till svårigheter att 
upprätthålla produktionen. 3 3 9 2 3 6 0 Ja Semester förskjuts till hösten

Jämn fördelning av 
semester under 
hösten. Behålla 

Big Power Meet 0.9 Ökat antal sökande. Svårigheter för transporter att ta sig fram etc. 3 4 12 4 4 16 0 Ja Tillfällig ökning av invånare i 
Lidköping Se specifik riskanalys

1 Få kontakt 0 0 0

Otydlig information om öppethållande till patienter 1.x T.ex. att drop-in röntgen är stängd sommartid. Medarbetare kan påverkas 
negativt av missnöjda patienter.

1 3 3 1 4 4 0 Nej Brister i kommunikation

Svårt att komma fram på telefon

1.1

Ingen svarar, telefonkö, långa väntetider

1 3 3 2 4 8 0

Ja

Neddragen bemanning

Bevaka. Pat.info. 
Möjlighet till kontakt 
via 1177-e-tjänst.

Ökat antal sökande på akutmottagningarna 1.2

På grund av att: Patienter söker på "fel" vårdnivå, patienter får inte kontakt för 
rådgivning/recept, patienter hänvisas till SkaS från andra sjukhus, oerfaren 
personal på 1177, patienter som inte kan erbjudas bokad tid på 
mottagningprimärvården har dålig tillgänglighet. Patienter på "öppen reur" 
kommer till akumottagningen då vårdplatser saknas i slutenvård. Minskad 
tillgänglighet till teambaserad vård med kontroller inom planerad öppenvård, kan 
leda till ökade besök på akutmottagningen.

3 4 12 4 4 16 0 Ja Flera bidragande orsaker

Tydlig information till 
invånarna. Regional 

kommunikationsplan. Till 
tvåpart - hur kan vi 

samarbeta vid 
överhettning (Marga). 

Vid kris plocka in 
jourcentralen till 

akutmottagningen.

Ökat antal transporter 1.3

Ambulans får användas för överflyttning av patienter mellan utbudsorterna i 
större utsträckning pga vårdplatsbrits. 

1 4 4 3 4 12 0 Ja Vårdplatsbrist

Noggrann vårdplanering 
redan vid inskrivning. 
Inte skicka patienter 
med förväntad kort 

vårdtid.
2 Bli emottagen, lyssnad på, sedd och bedömd 0 0 0

Akutmottagningarna blir underbemannade

2.1 Det går inte att täcka vakanta arbetspass
4 4 16 4 4 16 0

Ja

Kompetensbrist
Bakjour. Flytta resurs 
från avdelningarna.

Negativ påverkan på arbetsmiljö och patientsäkerhet 
på AM Skövde Avvakta riskanalys M4

2.2

Relaterat till nya arbetssätt på akutmottagningen SkaS Skövde. Till exempel 
kan övervakning eller läkemedelsbehandling  utebli/försenas. Relaterat till 
"överhettning", stort inflöde av patienter. Högprioriterade patienter blir inte 
omhändertagna i tid.

0 0 0

Risk för felprioritering av patienter Avvakta riskanalys 
M4 2.3

Om triageringsförfarandet förändras (RETTS tas bort) på akutmottagningen 
SkaS Skövde 0 0 0

"Fel" beslut kan fattas

2.4 Om man vet att det finns bristsituation på annat ställe
2 3 6 4 3 12 0

Ja

Kompetensbrist
Bevaka. Daglig 
reflektion kring risker.

Patienter blir inte undersökta av medarbetare med 
rätt kompetens 2.x På grund av specialistbrist? Var akutmott, läkare 0 0 0

Nej

Åtgärdsförslag 

U
pp

dr
ag

sg
iv

ar
en

s 
go

dk
än

na
nd

e Effekt av åtgärd 

Beslut

Titel på riskanalys: Sommaren 2017 på SkaS

Beskriv delprocess eller aktivitet samt identifiera och beskriv risker

Delprocess eller aktivitet
Risk

(möjlighet att en negativ händelse inträffar)
(VAD kan gå fel?)

Riskbedömning och poäng

Fortsätta analys?
Ja eller Nej

Vid Ja - 
filtrera på ja i kolumn N8

Identifiera orsaker och ge förslag på åtgärder och metod för uppföljning

Metod för 
uppföljning

Allvarlighetsgrad x sannolikhet = poäng
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Bakomliggande orsaker



Medarbetare handhar arbetsuppgifter som man 
saknar kompetens för

2.5
Relaterat till ovana och att viss kompetens saknas. Medarbetare kan nödgas 
utföra arbetsuppgifter som man inte klarar av.

2 3 6 4 3 12 0

Ja

Kompetensbrist

Att det finns närhet till 
någon som har 
kompetens. 
Schemaläggning, 
bakjour.

Långa väntetider på akutmottagningarna

2.6

På grund av ökat inflöde och att patienter som behöver slutenvård blir kvar 
länge på grund av att det saknas slutenvårdsplatser. Kan leda till överhettning 
på akutmottagningen.

4 4 16 4 4 16 0

Ja

Ökat inflöde av patienter

  
väntetid för 
akutmottagningarna på 
SkaS hemsida (Eva). 
Förstärka med läkare 

Försämrat bemötande

2.7
På grund av stress kan medarbetare ge ett sämre bemötande till patienter 
och närstående men också till arbetskamrater

3 4 12 3 4 12 0

Ja

Hög arbetsbelastning

Daglig uppföljning av 
arbetsmiljö. Vara 
uppmärksam på 
enskilda individers 
stressnivå.

Patienter känner sig inte sedda 2.x Eftersom det är en stressig miljö, skapar otrygghet 2 4 8 1 4 4 0 Nej Kompetensbrist
Medarbetare hinner inte att ”se” patienten

2.8
Orsakat av underbemanning. Konsekvensen blir ökad stress hos 
medarbetaren. 3 4 12 3 4 12 0

Ja
Kompetensbrist

Bevaka. Stöd i 
prioritering

3 Bli undersökt, behandlad och observerad 0 0 0
Patienter skickas ”ofärdiga” från akuten till 
vårdavdelning

3.1 Vilket skapar merarbete

2 4 8 3 4 12 0

Ja

Vårdplatsbrist

Prioriteringsrutin för 
akutmottagningen. När 
får man skicka 
patienter? Tydlig 
kommunikation vid 
överflyttning.

Patient som vårdats via regionvård kommer tillbaka 
för tidigt 3.2 Orsakat av vårdplatsbrist i Göteborg. Leder till en ökad arbetsbelastning. 3 3 9 4 3 12 0

Ja
Vårdplatsbrist Bevaka 

Ökad överbeläggning 3.3 3 4 12 3 4 12 0 Ja Vårdplatsbrist Bevaka
Ökad utlokalisering

3.4

Brist på vårdplatser på ordinarie avdelning, patient vårdas på annan enhet. 
Skapar merarbete administrativt, ronder försenade. Ökar risken för 
vårdskada

4 4 16 4 4 16 0

Ja

Kompetensbrist

Undvik! Tydliga rutiner 
för vilka som kan 
utlokaliseras 
(verksamheten).

Uppstart av bemanningssnurror

3.5 Startas på grund av vårdplatsbrist. Leder till försämrad arbetsmiljö/stress

4 3 12 4 3 12 0

Ja

Vårdplatsbrist

Eskaleringsplan för 
vårdplatser 
"vårdplatser och 
vårdplatskoordinering"

Svårt sjuka patienter överflyttas till SkaS Falköping

3.6
I Falköping finns inte samma hjärtlarmsfunktion som på  SkaS Skövde och 
Lidköping

3 2 6 4 2 8 0

Ja

Vårdplatsbrist

Tydliga riktlinjer för 
vilka patienter som kan 
överflyttas till 
Falköping

Patienter som inte är utskrivningsklara vårdas på UK-
platser 3.7 På grund av vårdplatsbrist 2 3 6 3 3 9 0

Ja
Vårdplatsbrist Avvakta riskanalys

Omvårdnad av patienten blir eftersatt

3.8

Relaterat till tidsbrist och förändrad kompetensmix. T.ex hudvård, nutrition, 
hygien, fallrisk etc. Patienten känner av att personalen är sressad, känner att 
man inte får "tid"

3 4 12 4 4 16 0
Ja

Kompetensbrist
Hjälp med prioritering 
av arbetsuppgifter.

Extra-vak kan inte erbjudas

3.9 På grund av personalbrist

3 4 12 3 4 12 0

Ja

Kompetensbrist

    
övervak som kan larma 
och övervak som ska 
vårda?  Tillåta 
närstående att stanna. 

Rutiner är inte kända

3.10

Många nya medarbetare som inte känner till rutiner. Kan också uppstå då 
patienter utlokaliseras. Leder till risker för patienten men också för 
medarbetare i form av försämrad arbetsmiljö/stress

3 4 12 4 4 16 0
Ja

Otillräcklig introduktion

Se till att nyanställda 
hittar och kan 
rutinerna.

Standardiserade vårdförlopp för personer med cancer 
kan inte följas 3.11

Cancerkirurgi kan inte genomföras på grund av resursbrist (rtg, vpl, op), extra 
arbete med bokningsadm. 3 3 9 4 3 12 0

Ja
Kompetensbrist Bevaka

Vårdtider förlängs

3.12
På grund av att patienter flyttas flera gånger mellan olika enheter, vilket 
förlänger vårdtiden och ger en ökad administrativ insats.

3 4 12 3 4 12 0
Ja

Vårdplatsbrist

Endast flytta "rätt" 
patient, ha tydliga 
vårdplaner

4 Bli utskriven och uppföljd 0 0 0
Patienter skickas hem från akuten utan fullständig 
utredning

4.1
Kan bero på att medarbetare inte har rätt kompetens och/eller 
vårdplatsbrist.

2 3 6 4 3 12 0
Ja

Kompetensbrist/vårdplatsbrist
Ökad läkarnärvaro på 
akutmottagningen

Patienter skrivs ut för tidigt

4.2

På grund av vårdplatsbrist. Utskrivande läkare känner press på att skriva ut 
för att frigöra vårdplatser. Patienten hinner inte tas omhand och utredas 
klart - kommer istället tillbaka

3 3 9 3 3 9 0
Ja

Vårdplatsbrist
Tydlig vårdplan vid 
inskrivning

Samordnad vårdplanering fördröjs
4.x

Om vårdplaneringsteamet inte kan delta i vårdplaneringsmöten, kan leda till 
förlängda vårdtider för färdigbehandlade patienter 2 3 6 2 1 2 0

Nej
kompetensbrist

Utskrift av diktat fördröjs

4.3

Informationsöverföring till patient och annan vårdgivare fördröjs. 
Uppföljning av provsvar etc kan fördröjas. På grund av att medicinska 
sekreterare saknas (färre än förra sommaren)

3 4 12 3 3 9 0
Ja

kompetensbrist
Tydligare prioritering 
mellan enheter.

Kommunerna kan inte ta emot patienter

4.4 Kommunala insatser försenas på grund av platsbrist i kommunerna

3 3 9 3 3 9 0

Ja

Vårdplatsbrist

Kommunerna har lovat 
att ta hem alla 
patienter direkt 
förutsatt att det inte 
gäller en korttidsplats.
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2017-05-31 
Diarienummer SKAS 2017-00389 
 
 

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

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Uppdrag att lämna remissyttrande 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ger presidiet i uppdrag att för styrelsens 
räkning yttra sig över förslagen till överenskommelse och gemensam 
riktlinje för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

2. Remissyttrandet ska anmälas till styrelsens sammanträde den  
21 september 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs Sjukhus mottog den 19 maj 2017 en remiss från politiska 
samrådsorganet (SRO) mellan VästKom och Västra Götalandsregionen avseende 
förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje för samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 
Remissen är ställd till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus och svar ska lämnas 
senast den 24 augusti 2017. Ärendet hinner inte beredas inför styrelsens 
sammanträde den 15 juni och nästa sammanträde äger inte rum förrän den 21 
september, det vill säga efter sista svarsdatum. 
 
För att ett yttrande ska kunna lämnas i tid föreslås att presidiet, som har möte den 
23 augusti, får i uppdrag att för styrelsens räkning yttra sig över remissen. 
Ärendet bereds inom förvaltningen som tar fram förslag till remissyttrande.  

Beredning 
31 maj 2017 SkaS presidium 

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 
  

Madelén Schöldberg 
Administrativ chef
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Bilaga 
• Inkommen remiss 

Besluten skickas till 
För genomförande 

• Jane Johansson, biträdande sjukhusdirektör 
• Petter Hjalmarsson, administrativa enheten 

 



Från: Ida Wernered 
Skickat: den 19 maj 2017 16:16 
Till: AL Alingsåsstyrelse; anneli@active-landvetter.se; Anneli Bjerde; ANS ans; 

Habiliteringochhälsa; erik.andersson@brackediakoni.se; HSS FB; HSN 
Göteborg FB; HSN Norra FB; HSN Södra FB; HSN Västra FB; HSN Östra FB; 
KS/FSS Styrelsen FB; NU Nusjukv kansli; PV Närhälsan; SkasDiariet; Säs; 
Universitetssjukhuset Sahlgrenska 

Ämne: Missiv, förslag till överenskommelse med bilaga och gemensam riktlinje vid 
utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård 

Bifogade filer: Missiv om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.pdf; 
Förslag överenskommelse om samverkan vid utskrivning.pdf; Definitioner 
bilaga 1.pdf; Förslag riktlinje om utskrivningar.pdf 

 

Remiss 
Förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje för Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård mellan kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 
 
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård är en ny lag som föreslås att ersätta nuvarande 
betalningsansvarslag 1 januari 2018 (Prop. 2016/ 17:106). Beslut om lag förväntas tas den 15 juni. Syftet 
med lagförslaget är att övergången från sluten vård till öppen vård ska vara trygg och säker. 
Rekommendationen är att kommuner och landsting kommer överens om samverkan och 
ansvarsfördelning vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård inklusive reglering av kommunens 
betalningsansvar.  
 

Svar lämnas senast den 24 augusti  
En partsgemensam grupp har tagit fram bifogade förslag till Överenskommelse och Gemensam riktlinje 
för samverkan vid utskrivning från sluten vård. Politiska samrådsorganet (SRO) mellan VästKom och 
Västra Götalandsregionen ställde sig 2017-05-05 bakom förslagen till Överenskommelse och Gemensam 
riktlinje.  
 
Länets 49 kommuner och berörda nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen ges härmed 
möjlighet att inkomma med remissvar på förslagen. 
 
Länk till svarsformulär finns i bifogat missiv.  
 
För frågor om överenskommelsen och riktlinjen kontakta: 
Ida Wernered, koncernstad hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen 
e-post: ida.wernered@vgregion.se tel. 070- 513 38 42  
 
Anneli Bjerde, Västkom 
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se tel. 073- 335 85 16 
 
 
Vänlig hälsning 
 
Ida Wernered 
Hälso- och sjukvårdsstrateg 

mailto:ida.wernered@vgregion.se
mailto:anneli.bjerde@vastkom.se


Systemutveckling och Strategi  
Koncernstab Hälso-och sjukvård  
Västra Götalandsregionen 
070- 513 38 42  
 



MISSIV 

Datum: 2017-04-27 
 
Till: 
Berörda styrelser/nämnder i Västra Götalandsregionen 
Kommuner i Västra Götaland  
 

Remiss  

Förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje för Samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan kommuner i 
Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård är en ny lag som föreslås att 
ersätta nuvarande betalningsansvarslag 1 januari 2018 (Prop. 2016/ 17:106). Beslut om lag 
förväntas tas den 15 juni. Syftet med lagförslaget är att övergången från slutenvård till 
öppenvård ska vara trygg och säker. Rekommendationen är att kommuner och landsting 
kommer överens om samverkan och ansvarsfördelning vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård inklusive reglering av kommunens betalningsansvar. Lagen ställer nya krav på 
parterna med fokus på gemensamt ansvar, samverkan, nya arbetssätt, att arbeta med 
ständiga förbättringar tillsammans och samordna gemensamma insatser kring individen i 
en samordnad individuell plan. Personens medbestämmande och delaktighet i planeringen 
ska beaktas. Öppenvården får ett uttalat ansvar för samordning och planering av insatser 
som krävs för en fortsatt vård, stöd och omsorg i hemmet.  

En partsgemensam grupp har tagit fram förslag till överenskommelse och gemensam 
riktlinje för samverkan vid utskrivning från slutenvård.  

Överenskommelsen ska tydliggöra huvudmännens gemensamma ansvar för en trygg och 
säker övergång till öppen vård och kommunal hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst vid 
utskrivning från slutenvården. Den reglerar parternas ansvar för samverkan och beskriver 
ansvarsfördelningen. Planeringsprocessens krav fastställs i Gemensam riktlinje om 
utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård.  

I överenskommelsen föreslås en ny modell för ekonomisk reglering av kommunens 
betalningsansvar. Förslaget är att kommunens betalningsansvar inträder då 
genomsnittsvärdet för utskrivningsklara dagar överstiger tre dagar under tre sammanhållna 
månader. Modellen ger en viss flexibilitet och skapar större möjlighet för planering och 
förberedelser vid utskrivning efter personens behov.  

För personer som skrivs ut från sluten psykiatrisk vård gäller kommunens betalningsansvar 
med 30 dagar från att meddelande om utskrivningsklar har lämnats från slutenvården till 
och med 2019-01-01. 

  



Svar lämnas senast den 24 augusti  
Länets 49 kommuner och nämnder och berörda styrelser i Västra Götalandsregionen ges 
härmed möjlighet att inkomma med remissvar på bifogade förslag till överenskommelse om 
samverkan och gemensam riktlinje om utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård. 
 
Ett svar per kommun kan lämnas och sista datum för att svara är 24 augusti 2017. 
 
Använd länkat formulär för att lämna svar om 
överenskommelsen:  https://vgregion.esmaker.net//s.aspx?id=7f359782153a 

Använd länkat formulär för att lämna svar om 
riktlinjen: https://vgregion.esmaker.net//s.aspx?id=f9e1034c8d8c 

 
För frågor om överenskommelsen och riktlinjen kontakta: 

Ida Wernered, koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen 
E-post: ida.wernered@vgregion.se  
Telefon: 070- 513 38 42  
 
Anneli Bjerde, Västkom 
E-post: anneli.bjerde@vastkom.se  
Telefon: 073- 335 85 16 
 

Politiska samrådsorganet (SRO) mellan VästKom och Västra Götalandsregionen ställde sig 
2017-05-05  bakom förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje för Samverkan vid 
utskrivning från sluten vård och remiss till kommuner och berörda nämnder/styrelser inom 
Västra Götalandsregionen.  

 
 
Ann Söderström    Thomas Jungbeck  
Hälso- och sjukvårdsdirektör  Direktör Västkom 

https://vgregion.esmaker.net/s.aspx?id=7f359782153a
https://vgregion.esmaker.net/s.aspx?id=f9e1034c8d8c
mailto:ida.wernered@vgregion.se
mailto:anneli.bjerde@vastkom.se
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1. Allmänt om överenskommelse om samverkan vid
utskrivning från s luten hälso - och sjukvård

1.1 B akgrund
Överenskommelsen grundar sig i l agen om s amverkan vid utskrivning f rån sluten
hälso - och sjukvård . L agen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av
god kvalitet för enskilda personer so m efter utskrivning från sluten vård behöve r
insatser från den kommunalt finansierade hälso - och sjukvården och/eller
socialtjänsten och den lands tingsfinansierade öppna vården (l agen 2017 - XX ).
Lagen sk a särskilt främja att en person med behov av samordnade insatser skrivs
ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandla nde
läkaren bedömt att personen är utskrivningsklar . Lagen gäller från 1 januari 2018
och ersätter nuvarande betalningsansvarslag.

Överenskommelsen tydliggör huvudmännens gemensamma ansvar för en tryg g
och säker övergång till öppen vård och kommunal hälso - och sjukvård och/eller
socialtjänst vid utskrivning från sluten vård. Den reglerar också parternas a nsvar
för samverkan och beskriver ansvarsfördelningen.

1.2 Definitioner
Se bilaga 1 . Definitioner.

1.3 Syfte och mål
Överenskommelsens mål är att säkerställa individens rätt till en trygg, säker och
effektiv hemgång för fortsatt omsorg , stöd och vård i hemmet efter utskrivning
från sluten hälso - och sjukvård.

Syftet är med överenskommelsen är reglera ansvarsfördelning och samverkan i
en gemensam utskrivningspr ocess som utgår från individens behov.

1.4 Parter
Parterna i denna överenskommelse är var och en av kommunerna i Västra
Götaland och Västra Götalandsregionen, vilka fortsättningsvi s benämns som
P arterna. Överenskommelsen gäller under förutsättning att beslut tas av
kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige .

Om kommune n eller Västra Götalandsregionen tecknat avtal med upphandlad
entreprenör enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om
valfrihetssystem (LO V) ska krav ställas om att denna överenskommelse ska följas .

1.5 Giltighetstid
Överenskommelsen gälle r från och med 2018 - 01 - 01 – 2020 - 12 - 31 . Uppsägning
av avtalet måste ske senast tolv månader innan avtalstiden löper ut. Om ingen av
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p art erna skrift ligen sagt upp avtalet förlängs det med ett år i taget fram till och
med 2022 - 12 - 31.

Under 2018 gäller särskilda övergångsbestämmelser (lagen 2017:xx ) för personer
som skrivs ut från sluten psykiatrisk - och rätt s psykiatrisk vård. Huvudmännen ska
under 2018 komma överens om betalningsansvar som ska gälla från och med
2019 för denna målgrupp .

1.6 Målgrupper
P ersoner i alla åldrar som skrivs ut från sluten psykiatris k, rättspsykiatrisk och
somatisk hälso - och sjukvård och som efter utskrivning från sluten häl so - och
sjukvård behöver insatser från socialtjäns ten, hälso - och sjukvården och /eller
öppen vården om fattas av den gemensamma planeringsprocessen som regleras i
denna överenskommelse .

1.7 Överenskommelsens omfattning och lagliga grund
Överenskommelsen reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områden
där kommunen och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt hälso - och
sjukvårdsansvar e nligt hälso - och sjukvårdslagen, 8 kap. 6 § och 12 kap. 1 - 3 § §
och 14 kap. 1 § (2017:30).

Socialstyrelsens för eskrifter (SOSFS 2005:27) anger vilken information som ska
föras över till berörda enheter om det är relevant för personens omsorg , stöd
och vård efter utskrivning. I nformation till person vid utskrivning följer 3 kapitlet i
patientlagen.

Fast vårdkontakt regleras i lag en om samverkan vid utskrivning från sluten hälso -
och sjukvård ( Lagen 2017 - xx ) och p atientlagen 6 kap. 2 § (2014:821). Samordnad
individuell plan ska uppr ättas enligt hälso - och sjukvårdslagen , 16 kap. 4 § och
socialtjänstlagen 2 kap. 7 §.

Enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård 7 a § och lagen om rättspsykiatrisk vård
16b § regleras upprättande av samordnad vårdplan vid utskrivning till öppen
psykiatrisk vård om personen kommer att vara i behov av samordnade insatser.

2. Parternas ansvar
Kom munen och Västra Götalandsregionen har i hälso - och sjukvårdsavtalet enats
om en gemensam värdegrund för samverkan som även gäller för samarbetet
enligt denna överenskommelse .
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Samarbetet ska kännetecknas av:

• att personens behov, inflytande och självbestä mmande alltid är
utgångspunkten

• att hälso - och sjukvård och socialtjänst ska vara lättillgänglig, effektiv och
säker med god kvalitet och gott bemötande utifrån personens perspektiv.

Parterna har ett gemensamt ansvar för a tt samverka så att utskrivning från
sluten hälso - och sjukvård ska vara trygg, säker och effektiv för personen .

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:

• följer överenskommelse om gemensam planeringsprocess för utskrivning
från sluten hälso - och sjukvård

• följer gemensam riktlinje om utskrivning från sluten hälso - och sjukvård
• använder anvisade gemensamma IT - system och följer gemensamma

rutiner
• Månadsvis presenteras rapporter över utskrivningsprocessen på

kommunnivå. Berörda verksamheter ska utifrån dessa rapporter arbeta
med analys och förbättringar.

2.1 Kommunens ansvar
Kommunen ansvarar för:

• att personen snarast kan tas emot i kommunal vård och omsorg när hen
är utskrivningsklar från slutenvården

• att berörd enhet inom socialtjänsten och den kommunala hälso - och
sjukvården påbörjar planering av insatser som är nödvändiga inför
hemgång o mgående när inskrivn ingsmeddelande från slutenvården
mottagits

• att personen på ett tryggt och säkert sätt ska kunna lämna den slutna
vården och få sina behov av socialtjänst eller kommunal hälso - och
sjukvård tillgodosedda efter utskrivning

• att k ommunens hälso - och sjukvård o ch/eller socialtjänst deltar när
individens fasta vårdkontakt i öppenvård (VGR) kallar till samordnad
individuell planering /uppföljning.

B erörd enhet inom socialtjänsten och den kommunala hälso - och sjukvården ska
när inskrivningsmeddelande från slutenvård en mottagits skyndsamt påbörja
planering av nödvändiga insatser inför en trygg och säker hemgång.

Kommunen ska medverka till att personen på ett tryggt och säkert sätt kan
lämna den slutna vården och efter utskrivning få sina behov av socialtjänst eller
k ommunal hälso - och sjukvård tillgodosedda.
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2.2 Västra Götalandsregionens ansvar
Sluten vård
S luten vården ansvar ar för att :

• s amverka med kommunens hälso - och sjukvård /socialtjänst och
öppenvård så att personen på ett tryggt och säkert sätt kan lämna den
slutna vården och få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda efter
utskrivning

• s kicka inskrivningsmeddelande till berörda verksamheter om att
personen är inskriven i sluten vård

• s tarta planering för utskrivnings utan dröjsmål efter att bedömning gjorts
om att en person kan ha behov av samordnade insa tser efter utskrivning

• t illsammans med berörda enheter s äkerställa att kraven för
utskrivningsklar är uppfyllda inför b edömning om personen är
utskrivningsklar

• d elta i samordnad individuell planering när den enskildes fasta
vårdkontakt kallar.

Öppenvård
Öppen vård avser anna n hälso - och sjukvård än sluten vård . Det kan vara en
öppenvårdsmottagning inom länssjukvården eller e n vårdcentral i primärvården.

Öppenvården ansvar ar för :

• a tt s amverka med kommunens hälso - och sjukvård/socialtjänst och
slutenvård så att personen på ett tryggt och säkert sätt kan lämna den
slutna vården och få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda efter
utskrivning

• a tt v erksamhetschef inom den öppna vården i Västra Götalandsregionen
ska utse fast vårdkontakt och skyndsamt underrätta berörda enheter i
enlighet med beslutad gemensam riktlinje om utskrivningar från sluten
hälso - och sjukvård .

Om perso n en redan har en fast vårdkontakt vid en enhet som fått
inskrivningsmeddeland et från sluten vården , ska hen fortsätta att va ra personens
fasta vårdkontakt. I de fall det finns fler fasta vårdkontakter än en ska de
samverka och s amordna insatser gemensamt .

Fast vårdkontakt har ansvar för att en samordnad individuell planering sker och
att en samordnad individuell plan upprättas . Den fasta vårdkontakten s ka utan
dröjsmål påbörja ett förberedande arbete i samverkan med berörda enheter .
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Öppen psykiatrisk tvångsvård
För p ersoner som ska skrivas ut till öppen psykiatrisk tvångsvård från sluten
psykiatrisk vård ska en samordnad vårdpl an upprätta s innan personen lämnar
slutenvården.

3. Utskrivningsprocessen
Vårdbegäran
Vid akut eller planerad inskrivning till slu tenvården ska kommunen och/eller
öppenvården sända en vårdbegäran. Har personen åkt till sjukhuset på eget
initiativ ska vårdbegäran skickas skyndsamt i efterhand. S yftet är att överför a
information som är av betydelse för en säker ankomst till slutenvårde n.

Inskrivningsmeddelande
Ett inskr ivningsmeddelande med information om beräknat utskrivningsdatum
ska skickas från slutenvården till berörda enheter inom 24 timmar efter att den
behandlande läkaren bedö mt att en person kan ha behov av insatser från öppen
hälso - och sjukvård, kommunens hälso - och sjukvård och/eller socialtjänst efter
utskrivningen . Om behov av insatser bedöms i ett senare skede under vårdtiden
ska ett inskrivningsmeddelande skickas inom 24 timmar efter att bedömningen
är gjord.

Plane ring av insatser
Slutenvården och berörda enhet er ska utan dröjsmål börja planering av insatser
som är nödvändiga för en trygg och säker utskrivning.

Fast vårdkontakt
Efter att underrättelse om inskrivning mottagits av mottagning i öppen vård
ansvarar ver ksamhetschefen för att en fast vårdkontakt utses till personen .
Ansvarig öppenvårdsmottagning ska meddela u ppgift om fast vårdkontakt till
personen och till slutenvården .

Meddelande om utskrivningsklar
Enheter som fått inskrivningsmeddelande ska omgående underrättas när den
beha ndlande läkaren bedömt personen som utskrivningsklar.
En underrättelse i enlighet med 7a § tredje stycket lagen (1991:1 128) om
psykiatrisk tvångsvård ska motsvara en underrättelse om att personen är
utskrivningsklar.

Utskrivningsklar innebär ett ställningstagande av den behandlande läkaren om
att personen inte längre har behov av sluten vårdens resurser och att behovet av
insatser från öppen vård, kommunal hälso - och sjukvård och/eller socialtjänst är
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fastställda . En samordnad individuell planering påbörja s av slutenvården . Syftet
är att säkerställa att personens behov kommer att tillgodoses efter utskrivning.

F öljande ska vara uppfyllt innan en person är utskrivningsklar:

• Personen har fått muntlig och skr iftlig info rmation inför utskrivning .
• Personen har fått u ppgifter om fast vårdkontakt en i öppen vården.
• Nödvändig information för personens fortsatta hälso - och sjukvård och

socialtjänst har överförts till de enheter som har fått ett
inskrivningsmeddelande.

• Personens behov av läkemedel, recept, specifikt förbandsmaterial,
nutritionsprodukter , hjälpmedel och medicinskteknisk utr ustning är
tillgodosedda in för utskrivning till öppen vård .

Information vid utskrivning
Vid utskrivning ska information skickas till b erörda enheter som fått
inskrivningsmedeland et inom kommunen och inom öppen hälso - och sjukvård
senast samma dag som personen skrivs ut från den slutna vården. Information
ska också lämnas till den enskild e .

Kallelse till samordnad individuell planering vid utskrivning
Den f ast a vårdkon takt en inom öppen vård en ska senast inom tre dagar efter
underrättelse om utskrivningsklar kalla berörda parter till samord nad individuell
planering.

Samordnad individuell plan
För personer som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård
eller rättspsykiatrisk vård ska en samordnad vårdplan upprättas innan personen
kan bedömas som utskrivningsklar.

Samordnad individuell plan ska beskriva insatser och åtgärde r som den enskilde
har behov av , beskriva ansvarsfördelning och samordning av insatser . En
samordnad individuell pla n ering är en process som omfattar flera aktiviteter och
följer personen över tid . Planen följs upp och uppdateras löpande i samverkan
mellan berörda enheter. En samordnad individuell plan avslutas när parterna är
överens om att det inte längre finns behov av samordnade insatser eller om den
enskilda personen drar ti llbaka sitt samtycke. Berörda enheter ansvarar för att
dokumentera avslutet.

4. Kommunernas betalningsansvar
En kommuns betalningsansvar omfatta r personer som är folkbokförda i
kommunen.
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För kommun som har besl utat om att en person ska vistas i en annan kommun i
någon särskild boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller
5 kap. 7 § tredje s tycket och 7 kap. 1 § första stycket punkt 2 socialtjänstlagen , så
har beslutande kommun betalningsansvaret för den personen oavsett var
personen är folkbokförd.

När en kommun placerat en person i hem för vård och boende följer
betalningsansvaret den komm un som fattat beslut e t , o aktat i vilken kommun
placeringen är.

För att kommunens betalningsansvar ska inträda gäller följande:

• Den slutna vården har skickat ett inskrivningsmeddelande till berörda
enheter i kommunen .

• Den slutna vården har skickat ett meddelande om att p ersonen är
utskrivningsklar till berörda enheter i kommunen .

• Om en samordnad individuell plan vid utskrivning ska ge nomföras
enligt 4 kap. 1 och 2 § är kommunen endast betalningsansvarig om
den fasta vårdkontakten i öppen vår den har kallat till samordnad
individuell plan i enlighet me d 4 kap . 3 § (lagen 2017:xx ).

Om den enskilde inte kan skrivas ut fr ån sluten vården på grund av att
ö ppenvården inte kan tillgodose eller inte har försäkrat sig om att det som är
planerat är möjli gt att få tillgodosett för den enskilde , inträder inte kommunens
betalningsansvar.

5. Ekonomisk reglering
Den ekonomiska regleringen bygger på en modell där kommunens
betalningsansvar utgår från genomsnittsvärden av utskrivningsklara dagar .

Kommunens betalningsansvar till Västra Götalandsregionen :
• B aseras på genomsnittsvärdet av det total a antal et dagar från

utskrivningsklar till utskriven delat med antal individer per kommun och
månad.

• I nträder då genomsnittsvärdet överstigit tre dagar under en
samman hängande period av tre månader . F rån månad fyra har
kommunen betalningsansvar.

• B etalningsansvaret faller ut tre dagar efter att slutenvården skickat
meddelande om utskrivningsklar .

• Kostnaden per person och dygn är 6000 SEK. Be loppet r äknas om i
enlighet med prisutvecklingen .



2017 - 05 - 19

9

• När genomsnittsvärdet överskrids ska en gemensam åtgärdsplan på
kommunnivå upprättas och genomföras.

• När d et genomsnittsvärdet är tre eller färre dagar under tre
sammanhängande månader upphör kommunens betalningsansvar .

Under 2018 gäller övergångsbestämmelse f ör personer som skrivs ut från sluten
psykiatri sk vård . Dessa innebär att kommunens betalningsansvar inträder efter
30 dagar från det att slutenvården underrättat berörda verksamheter om att en
enskild är u tskrivningsklar.

6. U tveckling såtagande
Parterna ska vidareutveckla planeringsprocessen för en säker, trygg och effektiv
utskrivning från sluten hälso - och sjukvård. Detta innefattar att:

• v idareu tveckla arbetsformer och rutiner för tillämpning av tekniska
lösningar

• i dentifiera kvalitetsindikatorer för att följa effekti viteten i
utskrivningsprocessen

• v idareutveckla en d igital lösning för utdata av utskrivningsprocess för
gemensam uppföljning

• v idareutveckla IT - stödet SAMSA i enlighet med överenskommelse och
gemensam rik tlinje vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård

• vidareutveckla d igitalt s töd för att mäta upplevelse av trygghet hos
person som blivit utsk riven från sluten vård.

7. Uppföljning
Ö verenskommelsen ska följas upp årligen. Parterna är överens om att strukturer
och former för uppföljning med tillhörande planer ska utvecklas utöver vad som
framkommer nedan.

De delregionala vårdsamverkansgrupperna lämnar rapport enligt an visningar
från Vårdsamverkan Västra Götaland. Rapporten ska innehålla:

• Följsamhet till överenskommelsen och gemensam riktlinje med förslag till
gemensamma förbättringar.

• Uppföljning av genomsnittsvärdet ska göras löpande i slutet av varje
månad av varje kommun och sluten - och öppenvården i Västra
Götalandsre gionen.
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8. Ändringar i överenskommelsen och riktlinje n
Ändring av och tillägg till denna överenskommelse ska, för att var a bindande,
vara skriftliga och undertecknade av parterna och i förekommande fall godkända
av parternas beslutande organ .

Beslut om ändr ingar av mindre betydelse och som inte påverkar
överenskommelsens och riktlinjens huvudsakliga innehåll, exempelvis
anpassningar till förändringar i lagtext eller nationella riktlinjer, kan initieras och
godkännas av Vårdsamverkan Västra Götaland. Dessa än dringar ska
dokumenteras och biläggas överenskommelsen .

9. Avvikelser
Här av s es avvikelser från åtagande enligt denna överenskommelse. Respektive
vårdsamverkansgrupp ansvarar för att en gemensam rutin för avvikelsehantering
finns framtagen. Rutinen ska beskriva ärendegången och tidsramar för
återkoppling och åtgärder. Från respektive delregionalt vårdsamverkansområde
ska en rapport redovisas regelbundet till Vårdsamverkan Väs tra Götaland.
Rapporten ska redovisa de mest frekventa avvikelserna, och identif ierade
systembri ster , enligt anvisningar från Vårdsamverkan Västra Götaland .
Rapporten ska även innehålla redovisade åtgärder lokalt/delregionalt och förslag
på åtgärder f ör hantering på regional nivå.

Avvikelser då någon part inte uppfyller det som är ö verenskommet enligt kraven
i detta dokument, hanteras inom ramen för uppföljning, det vill säga årlig en
enligt anvisningar från Vårdsamverkan Västra Götaland.

10. Tvist
Tvist mellan parternas tolkning av överenskommelsens innebörd ska i första
hand lösas lokalt och i an dra hand delregionalt inom vård samverkan. Om en tvist
inte kan lösas inom delregional vårdsamverkan kan den lyfta s till Vårdsamverkan
Västra Götaland som utfärdar rekommendation om hantering av ärendet. De
enskilda personernas behov av omsorgs - , stöd - och vård ska tillgodoses oavsett
parterna är överens om ansvarsfördelning eller inte. Parterna har då ett
gemensamt ansvar att omgående komma överens om tillfällig ansvarsfördelning
via samordnad individuell plan, i väntan på lösning. Den r ekommendation som
utfärdas kan innebära ansvarsjustering i efterhand från den dag gemensam
ansvarsfördelning finns . Om tvist inte kan lösas inom 30 dagar på delregional
nivå hänförs den dir ekt till Vårdsamverkan Västra Götaland som ska bereda
frågan inom 3 0 dagar.
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BILAGA 1 

1 
Definitioner  

Definitioner samverkan vid utskrivning 
från sluten- hälso- och sjukvård
Fast vårdkontakt 
6 kap. 2 § patientlagen (2014:821): 
en fast vårdkontakt ska utses för 
patienten om han eller hon begär 
det, eller om det är nödvändigt för 
att tillse hans eller hennes behov av 
trygghet, kontinuitet, samordning 
och säkerhet. 

Hälso- och sjukvård 
Åtgärder för att medicinskt 
förebygga, utreda och behandla 
sjukdomar och skador samt 
sjuktransporter.  

Sluten vård 
Hälso- och sjukvård som ges till en 
patient som är intagen vid en 
vårdinrättning. 

Socialtjänst 
Insatser för en enskild enligt 
författningarna om socialtjänst och 
stöd och service till vissa 

funktionshindrade samt insatser 
enligt de särskilda författningarna 
om vård utan samtycke av unga eller 
av missbrukare. Definitionen 
hänvisar således till socialtjänstlagen 
(2001:453), lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa 
funktionshindrade, lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall 
samt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga. 

Utskrivningsklar 
Att en patients hälsotillstånd är 
sådant att den behandlande läkaren 
har bedömt att patienten inte längre 
behöver vård vid en enhet inom den 
slutna vården.  

Öppen vård 
Avser annan hälso- och sjukvård än 
sluten vård.

 



Gemensam riktlinje
om utskrivning ar
från sluten hälso -
och sjukvård
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1 . Om riktlinjen

Riktlinjen för utskrivningar från sluten hälso - och sjukvård grundar sig i
överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård.

R iktlinjen gäller för samtliga kommuner i Västra Götal and och hälso - och
sjukvårdsförvaltningarna i Västra Götalands regionen och vårdgivare som
respektive p arter har avtal med. R iktlinje n är övergripande och utgår fr ån
gällande lagar och S ocialstyrels ens föreskrifter.

Varje vårdgivare har ansvar för att uppr ätta lokal a rutiner för säker tillämpning
av riktlinjen . Det f astställda I T - st öd et SAM SA och Nationell Patientöversikt med
tillhörande rutiner ska användas. Vårdval ska beaktas och personen s rätt att välja
vårdcentral och/eller rehabiliteringsenhet.

2. Avvikelser

O m riktlinjen inte följs är varje yrkeskategori , som är delaktig i eller berörd av
planeringen, sky ldig att rapportera avvikelsen. Avvikelse r följer respektive
vårdgivares riktlinjer och rutiner för avvikelsehantering. En persons intressen får
a ldrig åsidosättas på grund av att skilda p arter har olika verksamhets - och
kostnadsansvar.

I de fall då riktlinjen inte ger tydlig vägledning om ansvarsgränser och samverkan
och hur frågan ska lösas mellan vårdgivarna , ska problemet i första hand lösas av
respektive verksamhetschef för en skyndsam hantering och lösning. Även dessa
avvikelser ska rapporteras.

Återkommande avvikelser mellan vårdgivare ska handläggas av en gemensam
berednings grupp med representanter från olika vårdsamverkansgrupper och
personer med befattningar som i sitt uppdrag har ett specifikt uppföljningsansvar
för vårdgivaransvaret. Beredningsgruppen ska lämna löpande underlag till
Vårdsamverkan Västra Götaland , vilka i sin tur lämnar rekommendation till
lösning. Återkoppling ska ges till respektive ledningsgrupp inom vårdsamverkan
och berörda vårdgivare.
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3. Utskrivningsprocessen

För en trygg, säker och effektiv utskrivning från sluten hälso - och sjukvård är
utskrivningsprocessen beskriven med det gemensamma ansvaret i varje
p rocessled.

3.1 Vårdbegäran

Kommunala
hälso - och
sjukvårdens
ansvar

Vid ak ut eller planerad inskrivning till sluten v ården ska en
vårdbegäran sändas i SAMSA till mottagan de enhet om
samtycke getts för detta och personen är inskriven i den
kommunala hälso - och sjukvården .

I nformera slutenvården om :
- kontaktuppgifter
- vad den egentliga försämringen är
- aktuella läkemedel , egenvård/övertaget

läkemedelsansvar/ApoDos
- personens funktionstillstånd
- boendeform
- pågående insatser

Har personen åkt till sjukhuset på eget initiati v ska
vårdbegäran skickas med stöd av SAMSA i efterhand.

Slutenvårdens
ansvar

Uppmärksamma och efterfråga kompletterande information.

Socialtjänstens
ansvar

Informera slutenvården om:
- kontaktuppgifter
- vad den egentliga försämringen är
- personens funktionstillstånd
- boendeform
- pågående insatser

Öppen vårdens
ansvar

Vid akut eller planerad remiss för inskrivning i slutenvården
ska en vårdbegäran sändas eller vidarebefordras från
öppenvården i SAMSA till mottagan de enhet om samtycke
getts för detta .
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Öppen vårdens
ansvar

Informera slutenvården om:
- kontaktuppgifter
- vad den egentliga försämringen är
- aktuella läkemedel , egenvård/övertaget

läkemedelsansvar/ApoDos
- personens funktionstillstånd
- boendeform
- pågående insatser

Har personen åkt till sjukhuset på eget initiativ ska
vårdbegäran skickas med stöd av SAMSA i efterhand.
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3.2 Inskrivningsmeddelande

Kommunala
hälso - och
sjukvårdens
ansvar

Att förvissa sig om att s amt ycke är lämnat från person en för
förplanering . Om samtycke lämnas genomförs
utskrivningsprocessen i SAMSA. När samtycke inte lämnas
ansvarar respektive enhet för att dokumentera planerade
insatser inom sitt ansvarsområde.

Berörd enhet i slutenvården ska kontaktas.

Ta e mot och meddela r berörda aktörer in om kommunen .

Slutenvårdens
ansvar

S kick a ett inskrivningsmeddelande i SAMSA inom 24 timmar ,
efter att behandlade läkare bedömt att person en kan ha
behov av samordnade insatser efter utskrivning .

Om bedömningen sker i ett senare skede i vårdförloppet ska
ett inskrivningsmeddelande skickas i nom 24 timmar efter det
att bedömningen gjordes.

Ett inskrivningsmeddelande ska skickas även om personen
redan har en samordnad individuell plan.

Samtycke ska inhämtas för att kunna påbörja den initiala
planeri ngen fram till utskrivningsklar och för att kunna skicka
med inskrivningsorsak. Samtycke behöver inte hämtas från
person en för att skicka ett inskrivningsmeddelande
undantaget inskrivningsorsak.

Ska skicka information om:
- n amn och personnu mmer
- i vilken k ommun personen är folkbokförd
- v ilken vårdcentral personen är listad på och/eller
- vilken specialistmottagning personen har sin

pågående behandling vid
- be räknad tidpunkt för utskrivning
- inskrivningsorsak (observera att detta kräver

samtycke från personen ) .

Få samtycke från personen och meddela det till berörda
enheter i SAMSA . Om inte samtycke ges ska berörda enheter
meddelas detta i SAMSA.
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Socialtjänstens
ansvar

Att förvissa sig om att samtycke är lämnat från personen för
förplanering. Om samtycke lämnas genomförs
utskrivningsprocessen i SAMSA. När samtycke inte lämnas
ansvarar respektive enhet för att dokumentera planerade
insatser inom sitt ansvarsområde.

Ta e mot och meddela berörda aktörer inom kommunen.

Öppen vårdens
ansvar

Att förvissa sig om att samtycke är lämnat från personen för
förplanering. Om samtycke lämnas genomförs
utskrivningsprocessen i SAMSA. När samtycke inte lämnas
ansvarar respektive enhet för att dokumentera planerade
insatser inom sitt ansvarsområde.

Meddela v ald primärvårdsrehabilitering.
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3.3 Förplanering samordnad individuell plan

Kommunala
hälso - och
sjukvårdens
ansvar

Påbörja utredning av insatser utifrån personens behov .

Skyldiga att samverka med samtliga berörda enheter .

Slutenvårdens
ansvar

Ansvara för att utreda och fastställa fortsatta behov av hälso -
och sjukvård.

Ska involvera personen och/eller närstående .

För personer som vårdas enligt lagen om psykiatrisk
tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård ska ansvarig
chefsöverläkare m edverka i samordning och planering med
samtliga berörda enheter .

Skyldiga att samverka med samtliga berörda enheter.

Socialtjänstens
ansvar

Ta emot ansökan från personen, utreda och bedöma behov
av bistånd enligt socialtjänstlagen och/eller l agen om stöd
och service för vissa funktionshindrade.

Skyldiga att samverka med samtliga berörda enheter .

Öppen vårdens
ansvar

Om fast vårdkontakt är utsedd kontaktar denne personen
och /eller närstående och berörda enheter för samordning
och planering utan dröjsmål.

Skyldiga att samverka med samtliga berörda enheter.
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3.4 Fast vårdkontakt utses i öppen vård eller är redan utsedd

Kommunala
hälso - och
sjukvårdens
ansvar
Slutenvårdens
ansvar
Socialtjänstens
ansvar
Öppen vårdens
ansvar

Verksamhetschef ansvarar för att fast vårdkontakt utses.

Om en person redan har en fast vårdkontakt kan denne
fortsätta att vara det.

Om det finns fler än en fast vårdkontakt ska dessa samverka
och samordna si na insatser.

Ska meddela kontaktuppgifter till fast vårdkontakt till
berörda enheter i SAMSA.
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3.5 Meddelande om utskrivningsklar

Kommunala
hälso - och
sjukvårdens
ansvar

Säkerställa att all nödvändig informatio n är mottagen av
berörda inom kommunen inför utskrivning. Se avsnitt
”Information vid utskrivning”.

Slutenvårdens
ansvar

Behandlande läkare bedömer att personen inte längre har
behov av den slutna vårdens resurser.

Förutsättningen för att personen ska vara utskrivningsklar är
att nödvändig information finns tillgänglig och är mottagen
och accepterad av berörda enheter. Se avsnitt ”Information
vid utskrivning”.

För personer som vårdas enligt lagen om psykiatrisk
tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV):
Chefsöver läkaren ansvarar för att underrätta berörd enhet
vid landsting, kommun eller annan huvudman om beslut om
öppen psykiatrisk tvångsvård så snart som möjligt (7 a § LPT) ,
o m bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt i nte
hindrar det.

Socialtjänstens
ansvar

Säkerställa att all nödvändig information är mottagen av
berörda inom kommunen inför utskrivning . Se avsnitt
”Information vid utskrivning”.

Öppen vårdens
ansvar

Säkerställa att all nödvändig information är mottagen av
berörda inom öppenvården inför utskrivning. Se avsnitt
”Information vid utskrivning”.
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3.6 Kallelse till samordnad individuell planering

Kommunala
hälso - och
sjukvårdens
ansvar
Slutenvårdens
ansvar
Socialtjänstens
ansvar
Öppen vårdens
ansvar

Den enskilde ska ha lämnat samtycke till att kallelse skickas.

Ska skicka kallelse till berörda enheter inom tre dagar efter
att underrättelse från slutenvården om utskrivningsklar är
mottagen och accepterad av öppenvården .

Om en person har flera fasta vå rdkontakter ska dessa
samverka, samordna sig och besluta vem av dem som
ansvarar för att kalla till en samordnad individuell planering.
Endast en fast vårdkontakt kallar till samordnad individuell
planering.

Kallelsen ska ange:
- v em planeringen gäl ler för
- s yfte och vilka frågor som ska tas upp
- v em som är sammankallande
- v ilka som är kallade och inbjudna
- tid , plats och mötesform

För personer som behöver insatser i samband med öppen
psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård ska
planeringen i stället genomföras enligt bestämmelserna om
en samordnad vårdplan i 7 a § lagen om psykiatrisk
tvångsvård och 12 a § lagen om rättspsykiatr isk vård.
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3.7 Information vid utskrivning

Kommunala
hälso - och
sjukvårdens
ansvar

Ska begära kompletterande information om informationen är
otillräcklig för ett mottagande för fortsatt vård, stöd och
omsorg.

Ska godta utskrivningsinformation en om den är tillräcklig för
en säker och trygg fortsatt vård, stöd och omsorg.

Slutenvårdens
ansvar

Utskrivningsmeddelande ska skickas till alla enheter som fått
inskrivningsmeddelande och andra berörda enheter som har
betydelse för fortsatt vård, stöd och omsorg.

Utskrivningsmeddelande ska skickas samma dag som
utskrivning även om personen inte gett sitt samtycke för en
kallelse till samordnad individuell plan ering .

All dokumentation ska vara klar och överförts till berörda
enheter innan personen skrivs ut från slutenvården.
Nödvändig information som ska lämnas är:

- e pikris/slutanteckning
- r emiss där det fortsatta vårdbehovet framgår
- l äkemedelslista och läkemedelsberättelse
- h älso - och funktionstills tånd för personen vid in - och

utskrivning
- p ersonens upplevelse av sitt hälsotillstånd
- r iskbedömningar
- v årdsammanfattning
- r edogörelser för komplikationer och avvikelser under

vårdtiden
- a rbetsförmåga (om relevant) .

Nödvändiga l äkemedel , specifikt förbandsmaterial och
nutritionsprodukter ska vara säkrat för de dygn som krävs för
en kontinuitet i behandlingen efter utskrivning. Recept ska
vara utfärdade enligt gällande regionala medicinska riktlinjen
för Västra Götalandsregionen. Nödvändiga h jälpmede l oc h
medicinskteknisk utrustning ska vara tillgängliga för den
enskilde efter utskrivning.
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Slutenvårdens
ansvar

Personen har fått muntlig och skriftlig information och en
genomgång av:

- l äkemedelslista och läkemedelsberättelse
- i nformation om hantering av hjälpmedel
- e n sammanfatt ning av den vård och behandling som

getts under vårdtiden
- v ad personen ska göra vid försämring
- information om fast vårdkontakt i öppenvården.

Socialtjänstens
ansvar

Ska begära kompletterande information om informationen är
otillräcklig för ett mottagande för fortsatt vård, stöd och
omsorg.

Ska godta utskrivningsinformation en om den är tillräcklig för
en säker och trygg fortsatt vård, stöd och omsorg.

Öppen vårdens
ansvar

Ska begära kompletterande information om informationen är
otillräcklig för ett mottagande för fortsatt vård.

Ska godta utskrivningsinformation en om den är tillräcklig för
en säker och trygg fortsatt vård.
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3.8 Upprätta eller uppdatera SI P

Kommunala
hälso - och
sjukvårdens
ansvar

Ska vid kallelse delta vid samo rdnad individu ell planering
och/eller upprättande/uppdatering av SIP. I detta kan ett
uppföljningsansvar av SIP:en ingå.

Slutenvårdens
ansvar

Ska vid kallelse delta vid samordnad individuell planering
och/eller upprättande/uppdatering av SI P.

För öppen psykiatrisk eller rättspsykiatri sk tvångsvård enligt
7 § och 7 a § LPT och 12 a § LRV ska samordnad plan
upprättas av chefsöverläkaren, om en bedömning finns om
att personen är i behov av insatser i samband med öppen
psykiatrisk tvångsvård. Den samordnade planen ska u tformas
i samarbete mellan de enheter vid kommunen eller
landstinget som svarar för insatserna. Den samordnade
planen är upprättad när den har justerats av enheterna.

Socialtjänstens
ansvar

Ska vid kallelse delta vid samordnad individuell planering
och/ eller upprättande/uppdatering av SI P. I detta kan ett
uppföljningsansvar av SIP:en ingå.

Öppenvårdens
ansvar

Fasta vårdkontakten ansvarar för att en SIP upprättas eller
uppdateras och dokumenteras i samverkan med berörda
enheter och personer. I detta kan ett uppföljningsansvar av
SI P:en ingå.

Primärvårdsrehabiliteringen ska vid kallelse delta vid
samordnad individuell planering och/eller
upprättande/uppdatering av SIP. I detta kan ett
uppföljningsansvar av SIP:en ingå.

Fasta vårdkontakten ansvarar för att SIP:en är delgiven och
överlämnad till person en .
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3.9 Följa upp SI P

Kommunala
hälso - och
sjukvårdens
ansvar

Har ett uppföljningsansvar och ansvar ar också för att kalla till
uppföljning om det är så beslutat i SI P.

Deltar vid uppföljning av SIP om kallad av annan berörd
enhet .

Slutenvårdens
ansvar

Har ett uppföljningsansvar och ansvar ar också för att kalla till
uppföljning om det är så beslutat i SI P.

Deltar vid uppföljning av SIP om kallad av annan berörd
enhet .

Socialtjänstens
ansvar

Har ett uppföljningsansvar och ansvar ar också för att kalla till
uppföljning om det är så beslutat i SI P.

Deltar vid uppföljning av SIP om kallad av annan berörd
enhet .

Öppen vårdens
ansvar

Fasta vårdkontakten har ett uppföljningsansvar och ansvar ar
också för at t kalla till uppföljning om det är så beslutat i SIP.

Fasta vårdkontakten deltar vid uppföljning av SI P om kallad
av annan berörd enhet .
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3.10 Avsluta SIP

Den samordnande planeringen avslutas när målen är uppfyllda och det inte
längre finns behov av insatser som behöver samordnas eller om personen drar
tillba ka sitt samtycke.

Kommunala
hälso - och
sjukvårdens
ansvar

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak.

Slutenvårdens
ansvar

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak.

Socialtj änstens
ansvar

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak.

Öppen vårdens
ansvar

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak.
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2017-05-24 
Diarienummer SKAS 2017-00394 
 
 

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

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Redovisning till regionstyrelsen av åtgärder med 
anledning av revisionsrapporten "Granskning av 
verksamhetsanpassad bemanning - läkares 
schemaläggning" 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutar att skicka förvaltningens 
tjänsteutlåtande om vidtagna åtgärder som svar till regionstyrelsen. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) mottog den 14 december 2015 revisionsrapporten 
"Granskning av verksamhetsanpassad bemanning - läkares schemaläggning" från 
revisionsenheten. 
 
På sitt sammanträde den 28 januari 2016 gav styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra de åtgärder kring styrning och 
uppföljning som rekommenderades i revisionsrapporten samt att ge stöd till chefer 
på SkaS kring förändring av läkares schemaläggning. 
 
I februari 2016 beslutade regionstyrelsen att styrelserna för Skaraborgs Sjukhus, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kungälvs sjukhus och NU-sjukvården senast 
den 31 januari 2017 skulle redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av 
rapporten. 
 
På styrelsens sammanträde den 3 november 2016 redogjorde SkaS HR-chef Marie 
Rodert för förvaltningens arbete med verksamhetsanpassad bemanning. De 
konkreta åtgärder som vidtagits är: 
 
Samplanering 
Förekommer i viss utsträckning mellan läkare, operationsavdelning och 
mottagningspersonal. Goda exempel finns, till exempel hudmottagningen där 
chefen lägger schema för alla kompetenser. 
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Kontinuerlig förläggning av jourkompensationsledighet för läkare 
På de flesta primärjourlinjer läggs kompensationsledighet ut före och efter 
journatten. Flertalet primärjourslinjer har det vi kallar primärjoursveckor, vilket 
innebär att man går jour två, tre eller fyra nätter den veckan och är 
kompensationsledig på dagarna emellan. 
 
Förläggning av läkares ordinarie arbetstid mellan kl 07.00 och 21.00 måndag 
till fredag 
De allra flesta primärjourslinjer är schemalagda 08.00 - 21.00 på måndag till 
torsdag. Avseende fredag så finns det på SkaS ett lokalt kollektivavtal med högre 
ersättning från kl. 17.00 - 24.00. Verksamhetscheferna på SkaS ser svårigheter 
med att schemalägga primärjourslinje fram till kl 21.00 på fredagar. 
  

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 

Marie Rodert 
HR-chef

Besluten skickas till 
• Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se 
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