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1 Sammanfattning 
Sahlgrenska Universitetssjukhusets, SUs, verksamhetsplan och detaljbudget beskriver hur 
sjukhuset arbetar med regionens mål och prioriteringar. Den innehåller strategier och 
övergripande aktiviteter för att nå målen och de mätetal som följs upp av SUs ledning. Sjukhusets 
verksamhetsplan bryts sedan ner till områdes- och verksamhetsområdesnivå där de 
sjukhusövergripande strategierna och aktiviteterna konkretiseras. Antalet sjukhusövergripande 
aktiviteter färre inför verksamhetsår 2019 jämfört med föregående år. 
 
Sjukhuset är en del av Västra Götalandsregionen där rollen som universitetssjukhus ger en 
särställning i regionen. Sjukhusets uttalade värdegrund vägleder i vardagliga prioriteringar. Allt 
som görs utgår från patienten. SU skapar vård av högsta kvalitet utifrån patientens behov och 
erfarenhet och med medarbetarnas kunskap och yrkesskicklighet. 
 
SUs tre långsiktiga mål är: 

• Vi har en akutsjukvård i toppklass 
• Vi skapar värde för patienten 
• Vi är landets ledande universitetssjukhus 

 
Under 2019 kommer SU att intensifiera arbetet med att förbättra tillgänglighet, korta köer och 
stärka vårdproduktion i egen regi. Områden med särskilt fokus under 2019 är: 
 

- Fler operationer i dagkirurgi - Patienterna kan gå hem samma dag. Det är bättre vård för 
patienterna som får mer skonsamma och mindre riskfyllda ingrepp. 

- Satsningar på mobila team - SU erbjuder specialistvård till patienter i deras hemmiljö, 
vilket patienterna uppskattar och vilket innebär att bara de som behöver kommer till 
sjukhuset. 

- Framtidens vårdavdelning - SU har i flera år utvecklat nya arbetssätt. Resultaten visar att 
arbetsmiljön kan förbättras samtidigt som ekonomiska effektiviseringar kan göras. Det 
handlar om att organisera arbetet på ett nytt sätt och göra en tydligare fördelning av 
arbetsuppgifter, men också om att ta in nya eller nygamla yrkesgrupper, som 
sjukvårdsbiträden, som avlastar. 

- Samordning av utbudspunkter - Såväl elektiva som akuta vårdkedjor inom kirurgiska och 
medicinska discipliner ska genomlysas inom öppen- och slutenvård. 

- Sköra äldre på SU - Samordna och erbjuda en jämlik vård till de sköra äldre. Optimera 
vårdkedjan och erbjuda rätt vård på rätt enhet i rätt tid. 

- Halvering av uteblivna besök - SU kommer ha stort fokus på aktiviteter för att minska 
antalet uteblivna besök. 

- Klinisk forskning - Enligt Vetenskapsrådet utvärdering 2018 är Västra Götalandsregionen 
den starkaste regionen i Sverige beträffande klinisk forskning. Arbetet under kommande 
år fokuseras mycket på att ytterligare stärka den kliniska forskningen på SU och att ta 
tillvara de förslag till förbättringar som kom fram i utvärderingen. 

- Chefsutbildning - SU fortsätter med en omfattande satsning på chefsutbildning, riktad till 
drygt 500 första linjens chefer 
 

SUs verksamhetsplan och budget 2019 baseras på den ettåriga vårdöverenskommelsen (VÖK) 
mellan SU och HSN vad avser vård för patienter från Västra Götalandsregionen (VGR). 
Vårdöverenskommelsen för 2019 är en prolongering av 2018 års Vårdöverenskommelse med en 
uppräkning av intäkterna med 2 procent. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tilldelar SU medel för 
satsning på psykiatri och akutverksamhet m.m. 
 
SU säljer vård till övriga regioner och landsting cirka 1 000 mnkr. Varje år träffas ett 
samverkansavtal med region Halland och övriga regioner och landsting avseende priser för den 
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utomregionala vården. SU har även ett antal rikssjukvårdsuppdrag samt separata avtal med 
landstingen i Norrland och Värmland. Sjukhuset säljer även vård via Sahlgrenska International 
Care. 
 
SU får driftbidrag för forskning och utveckling (VGRs medfinansiering av ALF-medel) och den så 
kallade sista utposten-funktionen. 
 
SUs totala budgetomslutning uppgår till cirka 17,8 miljarder kr. Ökningen jämfört med 
2018 består bland annat av finansiering för prishöjningar, tillskott för barnsjukvården, ersättning 
för ökade OB-kostnader samt ökade statsbidrag och utvecklingsmedel. 
 
SU har haft ett negativt ekonomiskt utfall under en lång period av år. Denna utveckling har delvis 
varit planerad då SU budgeterat ett underskott under fyra av de sju senaste åren. Detta innebär 
att sjukhuset har ett negativt eget kapital vid ingången av 2019. Detta minskar SUs möjligheter att 
hantera oförutsedda ekonomiska händelser i god ordning eller att göra specifika nya satsningar 
under pågående budgetår om inte finansiering kommer från annat håll. Genom att tillskapa en 
sjukhusgemensam buffert 2019 om 100 mnkr ökar beredskapen att hantera oförutsedda 
ekonomiska händelser. 
 
Sedan drygt ett år tillbaka har bruttokostnadsutvecklingen ökat väsentligt, både beroende på 
höga personalkostnader men också stigande kostnader för bland annat läkemedel och tjänster. 
Sjukhusets styrelse har under 2018 beslutat om ett flertal åtgärdsprogram för att dämpa 
kostnadsutvecklingsutvecklingstakten och kunna ha en verksamhet i ekonomisk balans. Dessa 
åtgärdsprogram har gett effekt men SU har fortsatt vid ingången av 2019 ett svårt ekonomiskt 
läge. Samtliga områden har tagit fram åtgärdsplaner för att uppnå en ekonomi i balans 2019. 
 
Sjukhuset hade vid ingången av 2018 ett negativt eget kapital om -329 mnkr. 3,7 mnkr av dessa 
avser underskott hänförligt till verksamhetsåret 2015. Detta måste enligt rådande regelverk ha 
återställts inom tre år. Därför budgeterar sjukhuset ett positivt resultat om 3,7 mnkr under 
verksamhetsåret 2019. 
 
Av 2018 års ingående negativt kapital på -329 mnkr har regionfullmäktige under året beslutat att 
avskriva 85 mnkr. Resterade negativt eget kapital från 2017 (-240 mnkr) ska återställas under 
verksamhetsåret 2020. 
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2 Mål och fokusområden 
Sjukhuset har i sitt uppdrag, i enlighet med gällande budget i VGR, att arbeta med prioriterade mål 
och fokusområden. Prioriterade mål mäts med hjälp av ett antal förutbestämda indikatorer. 
Utfallsmåtten hämtas från regiongemensamma källor. Utfallsdata för 2018 rapporteras i januari 
2019. 

Prioriterade mål och fokusområden bryts ner i olika aktiviteter på sjukhusnivå. Nedan följer en 
förkortad beskrivning av arbetet och ett urval av aktiviteter. Inom SUs olika områden beslutas om 
ytterligare områdesspecifika aktiviteter för att nå bättre måluppfyllelse. 

Vid uppföljning i augusti och december 2019 ska aktiviteterna utvärderas och status redovisas. 

2.1 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens 
direkta miljöpåverkan ska minska 

SUs styrelse har i fattat beslut om miljömål utifrån VGRs miljöplan enligt nedan (måltalen beslutas 
årligen i verksamhetsplanen). Miljömål beslutade av Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse 
2017-12-01. Måltalen för 2019 och 2020 är delvis justerade. 

SUs mål bryts sedan ner i enlighet med miljöledningssystemet till handlingsplaner på 
verksamhetsområdesnivå. Måluppfyllelse/resultat redovisas i årsredovisning. 

Miljömål för SU 2019 

Mål Styrtal Måltal, per år 

  2018 2019 2020 

Transporter 

Minska antalet resta mil med 
privat bil i tjänsten jämfört med 
2016. 

Minskning av antal resta mil i 
tjänsten med privat bil. 12 % 20 % 25 % 

Energi 

Minska onödig energianvändning 
från utrustning. 

Andel enheter som genomfört 
stickprovskontroll enligt rutin 

under året. 
70 % 90 % 100 % 

Produkter och avfall 

Öka användningstiden för 
inredning 

Ökning av antal bokade annonser i 
Tage jämfört med 2016 10 % 65 % 70 % 

Minska matsvinnet från 
produktionskök genom att göra 
relevanta och effektiva 
beställningar. 

Minskning i g/portion jämfört med 
2016 10 % 5 % 10 % 

Kemikalier 

Minska användningen av 
kemikalier och kemiska produkter 
på SU substitutionslista jämfört 
med 2016 (exkl. laboratorier). 

Minskning 10 % 40 % 50 % 

Minska användningen av 
kemikalier och kemiska produkter 
på SIN-listan jämfört med 2015. 

Minskning inom 
laboratorieverksamhet 5 % 8 % 10 % 

Läkemedel 

Rationell användning av 
antibiotika 

Antibiotika på rekvisition (antal 
DDD) per 100 vårddygn 

(Strategiska rådet för 
läkemedelsfrågor) 

64 60  
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Mål Styrtal Måltal, per år 

Minska ordination av 
identifierade miljöbelastande 
preparat 

Andel patienter med afebril UVI 
som fått kinoloner (Strategiska 

rådet för läkemedelsfrågor)Andel 
diklofenak av alla COX-hämmare 
på recept respektive rekvisition 

(DDD) (Strategiska rådet för 
läkemedelsfrågor) 

<14 %                          
Minskning 

<12 
%Minskning  

Medicinska gaser 

Minska mängden utsläppt lustgas 
med 75 % jämfört med 2009 

Minskning av utsläppt mängd 
lustgas i kg koldioxidekvivalenter 60 % 70 % 75 % 

  

2.1.1 Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt 
skärpta miljökrav vid upphandlingar 

Aktiviteter för högre måluppfyllelse av fokusområdet: Beslutat av 
inom SU: 

Uppdatera sorteringsguide som finns framtagen i miljöledningssystemet  

Minska matsvinnet från produktionskök genom att göra relevanta och effektiva beställningar. Minskning i 
g/portion jämfört med 2016  

Öka användningstiden för inredning. Ökning av antal bokade annonser i Tage jämfört med 2016  

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

Mätetal beslutat av RF: Utfall år 
2017 SU 

Utfall år 
2018 SU 

Beslutat av 
RF 

Beslutat av 
inom SU: 

Andel garantipatienter som väntat högst 30 dagar på 
första besök till barn- och ungdomspsykiatri (BUP) 61% 63%   

2.2.1 Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin 

Aktiviteter för högre måluppfyllelse av fokusområdet: Beslutat av 
inom SU: 

Tillse att varje patient/vårdnadshavare delges en skriftlig vårdplan.  

Öka utbudet av gruppbehandlingar och föräldragruppsutbildningar.  

2.2.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna 

Aktiviteter för högre måluppfyllelse av fokusområdet: Beslutat av 
inom SU: 

Utveckla omhändertagandet efter olika diagnosgruppers behov  

Främja den kroppsliga hälsan inom specialistpsykiatri.  

2.2.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa 

Aktiviteter för högre måluppfyllelse av fokusområdet: Beslutat av 
inom SU: 

Medverka till samarbete och förtydligande av flöden och ansvar inom sjukhuset och med primärvård och 
kommuner.  

Utveckla, implementera och utvärdera ePsykiatrienheten  
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2.3 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska 
förbättras 

Mätetal beslutat av RF: Utfall år 
2017 SU 

Utfall år 
2018 SU 

Beslutat av 
RF 

Beslutat av 
inom SU: 

Andel patienter där total vistelsetid är mindre än eller lika 
med 4 timmar vid besök på akutmottagning 64% 67%   

Andel patienter som i Nationell patientenkät gett positivt 
svar på dimensionen " respekt och bemötande" i 
specialiserad öppen- respektive slutenvård 

    

Andel vårdgarantipatienter som har väntat högst 90 dagar 
på första besök eller behandling 50% 48%   

I sjukhusets långsiktiga mål ingår att skapa värde för patienten och en akutsjukvård i toppklass. Vi 
arbetar aktivt för att ge vård i rätt tid med patienten som medaktör. Vi vill ta tillvara patienternas 
erfarenheter och upplevelser för att skapa bättre och effektivare vård och vi arbetar förebyggande 
och med hälsofrämjande insatser. 

Övergripande aktiviteter för att stödja målen är 

• Utveckla Café entré till aktiviteten iDag! för att efterhöra patienters och medarbetares 
förbättringsförslag 

• Kvalitetsdagarna med tema Kraft att främja hälsa 
• Fortsätta utveckla digitala tjänster 
• Verka för ett personcentrerat arbetssätt 

2.3.1 Uppfylla vårdgarantin 

Aktiviteter för högre måluppfyllelse av fokusområdet: Beslutat av 
inom SU: 

Genomföra kapacitets- och produktionsplanering för planerad och akut vård.  

Skapa gemensam strategi för planering av operationskapaciteten inom SU  

Arbeta med åtgärder för att minska uteblivna besök  

2.3.2 Förbättra akutvårdskedjan 

Aktiviteter för högre måluppfyllelse av fokusområdet: Beslutat av 
inom SU: 

Stärka utveckling och optimering av processer inom akutvårdskedjan  

Fortsatt arbete med kompetensförsörjning och utbildning av specialister inom akutsjukvård  

Medverka till utveckling av regionalt traumacentrum  

Under 2017 etablerades ett Akutvecklingscentrum, som stöd till arbetet med förbättrad tillgänglighet 
inom akutmottagningarna. 

I arbetet med hela akutvårdkedjan ligger också ett ansvar för alla verksamheter att bidra till ett 
snabbt och adekvat omhändertagande av akuta patienter. 

En Närakut har etablerats på Östra sjukhuset i samverkan mellan sjukhusvården och primärvården, 
som ett sätt att ta hand om patienter på rätt vårdnivå. 

Rekrytering och utbildning av akutläkare fortgår enligt plan. 
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2.3.3 Utveckla digitala vårdformer och tjänster 

Aktiviteter för högre måluppfyllelse av fokusområdet: Beslutat av 
inom SU: 

Utveckla och implementera tjänster och verktyg inom 1177, Mina vårdkontakter.  

Medverka i arbetet med utveckling och införande av Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM.  

Utveckla olika former av digitala vårdmöten  

2.4 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten 
förbättras 

Mätetal beslutat av RF: Utfall år 
2017 SU 

Utfall år 
2018 SU 

Beslutat av 
RF 

Beslutat av 
inom SU: 

Andel oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar efter 
slutenvård. Avser 65 år och äldre. 9%    

 

Aktiviteter för högre måluppfyllelse av fokusområdet: Beslutat av 
inom SU: 

Säkerställa processen för säker utskrivning med välinformerade och väl behandlade patienter.  

Samverka med kommuner och primärvård om utskrivningsprocessen  

Patientens delaktighet är viktig för en säker och god vård. Sjukhuset vill att alla patienter ska känna 
sig trygga, väl omhändertagna och informerade. 

2.4.1 Minska antalet överbeläggningar 

Aktiviteter för högre måluppfyllelse av fokusområdet: Beslutat av 
inom SU: 

Stödja arbetet med uppstart av mobila team.  

Utveckla arbetet med differentierade vårdnivåer  

Se över behov av vårdplatser relaterat till vårdbehov och möjlighet till behandling inom öppenvård.  

2.4.2 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner 

Aktiviteter för högre måluppfyllelse av fokusområdet: Beslutat av 
inom SU: 

Genomför årliga patientsäkerhetshetsronder för alla verksamheter.  

Införa ”Din säkerhet på sjukhus” för ökad patientdelaktighet på alla avdelningar  

Stödja implementering av ett personcentrerat arbetssätt  

Följa upp patientsäkerhetsaktiviteter i Kvalitetsbarometern  

Arbeta med validering av infektionsverktygets användning  

Samordna arbetet med övergripande trycksårsgrupp, fallpreventionsgrupp och undernäring för att få en 
gemensam riskbedömning i patientmötet.  

Arbeta med utbildning till akutmottagningarna om antibiotika vid samhällsförvärvad pneumoni.  

Säkerställa att samtliga patienter som skrivs ut från sjukhus får skriftlig vård- och läkemedelsberättelse.  

Det systematiska patientsäkerhetsarbetet inom SU följer den regionala patientsäkerhetsplanen med 
samma fem prioriterade områden. 

Multiprofessionella grupper arbetar med respektive av de övergripande fokusområdena. Under året 
görs ett arbete med samordning för att förenkla aktiviteterna vid patientmötet. 
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En aktiv avvikelsehantering och en övergripande struktur för årliga patientsäkerhetsronder samt 
uppföljning av aktiviteter i Kvalitetsbarometern är viktiga förutsättningar i det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet. 

Fortlöpande uppföljning och justering av aktiviteter görs via funktionsgruppen för kvalitetsutveckling 
och patientsäkerhet, som leds av förste chefläkare och där chefläkare, verksamhetschef läkemedel, 
tillsammans med utvecklingscheferna från Kvalitetsstrategiska avdelningen och områden ingår. 

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

Aktiviteter för högre måluppfyllelse av fokusområdet: Beslutat av 
inom SU: 

Säkerställa att verksamheterna deltar i kvalitetsregister och använder resultaten.  

Följa upp medicinska kvalitetsindikatorer i ledningsgrupp och styrelse.  

En viktig aspekt i att ge god vård är att den medicinska kvaliteten är på högsta nivå och utgår ifrån 
patientens behov. Det tredje av sjukhusets långsiktiga mål är att vara landets ledande 
universitetssjukhus och under året intensifieras arbetet med att använda och dra nytta av de 
medicinska kvalitetsregistren. 

2.4.4 Den specialiserade vården ska koncentreras 

Aktiviteter för högre måluppfyllelse av fokusområdet: Beslutat av 
inom SU: 

Medverka i det regionala omställningsarbetet  

Sjukhuset deltar i alla delar av regionens omställningsarbete, och förbereder såväl att ta emot 
specialiserad vård som att lämna ifrån sig vård som kan utföras av andra vårdinrättningar. 

2.5 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras 

Mätetal beslutat av RF: Utfall år 
2017 SU 

Utfall år 
2018 SU 

Beslutat av 
RF 

Beslutat av 
inom SU: 

Andel av samtliga månadsanställda för vilka individuella 
kompetensutvecklingsplaner upprättats 70    

Andel av samtliga månadsanställda som haft 
utvecklingssamtal med sin chef 73%    

2.5.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling 

Aktiviteter för högre måluppfyllelse av fokusområdet: Beslutat av 
inom SU: 

Implementera regiongemensamma karriärutvecklingsmodeller  

Utveckla kompetensutvecklingscenter  

Utbildningsbefattningar för sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor, skötare och barnsköterskor  

Kliniskt basår och förstärkt yrkesintroduktion samt regionala utbildningsmodeller för usk/sk/bsk  
 

Implementera regiongemensamma karriärutvecklingsmodeller 

Syftet med att implementera karriärutvecklingsmodeller är att analysera behovet av kompetens samt 
tydliggöra och kommunicera de många karriär- och kompetensutvecklingsmöjligheter som finns för 
olika yrkeskategorier inom sjukhuset. Karriärutvecklingsmodellerna ska bidra till att tydliggöra för 
medarbetarna hur de kan utvecklas i sitt yrke i linje med verksamhetens behov. 
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Utveckla kompetensutvecklingscenter 

Kompetensutvecklingscenter har inrättats i syfte att samordna sjukhusgemensamma 
kompetensförsörjningsinsatser med koppling till karriärutvecklingsmodellerna. Fokus har under 2018 
varit utbildningsinsatser kopplat till undersköterskor/skötare och barnsköterskor. Under 2019 
kommer även Kliniskt basår för sjuksköterskor att organiseras under KU-center i syfte att göra 
samordningsvinster. 

Utbildningsbefattningar för sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor, skötare och 
barnsköterskor 

Satsningen på utbildningsbefattningar - att våra medarbetare har möjlighet att söka en befattning 
med bibehållen lön under studietiden är en fortsatt viktig fråga för vår strategiska 
kompetensförsörjning och för att möta sjukvårdens framtida behov av kompetens. 

Kliniskt basår och förstärkt yrkesintroduktion samt regionala utbildningsmodeller för usk/sk/bsk 

Hur medarbetaren introduceras på sitt nya arbete är av avgörande faktor för hur denna sedan 
kommer att uppfatta sin arbetsgivare och känna trygghet i arbetet. Därför är satsningar på 
sjukhusövergripande introduktionsinsatser fortsatt viktiga som komplement till 
arbetsplatsintroduktionen. 
 

2.5.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation 

Aktiviteter för högre måluppfyllelse av fokusområdet: Beslutat av 
inom SU: 

Fortsatt etablering av workshifting och verksamhetsutveckling  

Fortsatt etablering av workshifting och verksamhetsutveckling 

Arbetet med workshifting startade på SU 2014 och har intensifierats för varje år. Sedan 2017 har 
arbetet med workshifting fortsatt som en integrerad del i verksamheternas ordinarie 
planeringsarbete. Mellan 2015 och 2018 har cirka 351 projekt startas på SU, varav 207 har som syfte 
att öka tillgängligheten för patienten. 105 projekt har aktivt arbetat med förbättringar inom 
workshiftingområdet. Förbättringarna har involverarat flertal yrkesprofessioner och har lett till 
effektiviseringar av arbetsflöde och ökat produktion. Effektiviseringarna avser resursutnyttjande, 
första besök, patientbehandlingar och vårdtider. 

Fortsatt farmaceutmedverkan vid vårdenheter för kvalitetsförbättrande workshifting 

Farmaceuter i vården avlastar sjuksköterskor genom att iordningställa läkemedel. Även PNL-service 
som innebär att läkemedelsassistent beställer och packar upp läkemedel i läkemedelsrum på 
vårdavdelningar frigör sjukskötersketid. 

2.5.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket 

Aktiviteter för högre måluppfyllelse av fokusområdet: Beslutat av 
inom SU: 

Kombinera och integrera arbetet med varumärke/arbetsgivarvarumärke/värdegrund  

Kombinera och integrera arbetet med varumärke/arbetsgivarvarumärke/värdegrund 

SU vill vara en attraktiv arbetsgivare. En arbetsgivare som kan attrahera nya medarbetare och 
behålla de medarbetare vi har som vill utvecklas tillsammans med oss inom den patientnära vården, 
inom forskning och utveckling eller som chefer och ledare. Under 2019 kommer vi på olika sätt att 
arbeta med SUs varumärke och arbetsgivarvarumärke. 



 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhetsplan och detaljbudget 2019 11(31) 

 

2.6 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska 

Mätetal beslutat av RF: Utfall år 
2017 SU 

Utfall år 
2018 SU 

Beslutat av 
RF 

Beslutat av 
inom SU: 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie tid (obligatorisk 
redovisning enligt lag) 6,9 % 6,9 %   

Andel chefer med 10-35 underställda medarbetare 
(normtal) 70,5%    

2.6.1 Satsa på ledarskap 

Aktiviteter för högre måluppfyllelse av fokusområdet: Beslutat av 
inom SU: 

Ledningsgruppsutveckling  

Chefsprogram för första linjens chefer  

Utvecklings- och mentorprogram för chefer och chefskandidater på olika organisatoriska nivåer  

Ledningsgruppsutveckling 

Uppdraget med ledningsgruppsutveckling för sjukhusets alla VLG (verksamhetsledningsgrupp) 
utökades under 2017 till att även omfatta samtliga OLG (områdets ledningsgrupp). Syftet är att 
utveckla ledningsgrupperna till att på bästa sätt nå uppsatta mål genom ett gemensamt 
ansvarstagande där uppdrag, roller och mål är tydliga inom ramen för ledningsgruppsarbetet. 
Arbetet leds av interna resurser och fortlöper enligt plan. De sista grupperna kommer att starta innan 
sommaren 2019 och vara klara mot slutet av året. 

Chefsutvecklingsprogram för första linjens chefer 

På sjukhusledningens uppdrag bedrivs ett chefsutvecklingsprogram för samtliga första linjens chefer. 
Med tiden har även avdelningschefer i ett femte chefsled omfattats av insatsen. Syftet med 
programmet är att genom kompetensutveckling rusta chefer för maximal handlingskraft inom 
organisationen i en föränderlig värld. Resultatmålen är att omsätta kunskap i handling vad gäller 
förändringsledning, hållbart och effektivt ledarskap samt målstyrning. 

Programmet genomförs under nio tillfällen under ett år och innefattar teorier, föreläsningar och 
övningar. Cirka 500 chefer kommer att gå programmet som planeras pågå till 2021. Under 2019 
kommer fem nya programstarter att påbörjas. 

Utvecklings- och mentorprogram för chefer och chefskandidater på olika organisatoriska nivåer 

Sjukhuset erbjuder flera olika utbildningsinsatser för chefer på olika nivåer i organisationen. Det 
handlar både om externa och interna utbildningar. De externa utbildningarna bedrivs nationellt i 
samarbete med Sveriges övriga universitetssjukhus, Sjukvårdens ledarskapsakademi, Stockholms läns 
landsting/ Region Skåne och Handelshögskolan i Göteborg. Mentorprogram bedrivs både inom VGR 
och med kranskommuner. Övriga utbildnings-/utvecklingsinsatser; Kandidatprogram chef över chef, 
Chefskandidatprogram till första linjens nivå, Det personliga ledarskapet, 
Stabschefsutvecklingsprogram med mera sker inom VGR. 
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2.6.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det 
hälsofrämjande arbetet 

Aktiviteter för högre måluppfyllelse av fokusområdet: Beslutat av 
inom SU: 

Genomföra aktiviteter som möjliggör en kompetensförsörjning dygnet runt med förbättrad 
schemaplanering  

Identifiera och pröva riktade insatser för att arbeta hälsofrämjande och förebygga sjukskrivningar  

Förutsättningar för att bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet ska förstärkas  

Genomföra aktiviteter som möjliggör en kompetensförsörjning dygnet runt med förbättrad 
schemaplanering.  

Aktiviteter kommer genomföras i syfte att ta vara på kunskap om återhämtning och utveckla ett 
”återhämtningsprogram” för yrkesgrupper som arbetar på schema/går jour. 

Identifiera och sprida kunskap för att arbeta mer hälsofrämjande och förebygga sjukskrivningar.  

Insats kommer exempelvis ske genom allmänna föreläsningar, vidareutveckla och sprida kunskap om 
stress och återhämtning. Arbete pågår kontinuerligt med att sprida ”goda exempel” till resten av SU. 
Förutsättningar för att bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet ska förstärkas. 

Förutsättningar för att bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet ska förstärkas.  

En ”verktygslåda” ska utvecklas för att underlätta och förenkla för chefer att genomföra det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud kommer 
genomföras samt fördjupad modulutbildning inom exempelvis rehabilitering och 
konflikter/kränkande särbehandling. 

2.6.3 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller 

Aktiviteter för högre måluppfyllelse av fokusområdet: Beslutat av 
inom SU: 

Utveckla samarbete med akademin avseende anställning av studentmedarbetare  

Pröva alternativa arbetstidsmodeller  

Utveckla samarbete med akademin avseende anställning av studentmedarbetare 

Sjukhuset fortsätter satsningen med anställning av studenter från läkar- och 
sjuksköterskeprogrammet för att skapa en tydlig koppling mellan studier och yrkesliv. Fokus kommer 
bland annat att vara att utvärdera den påbörjade satsningen. 

Pröva alternativa arbetstidsmodeller 

Sprida goda exempel på bra schemaplanering inom sjukhuset samt pröva andra sätt att schemalägga 
än de mer inarbetade. 
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3 Uppdrag och verksamhet 

3.1 Sahlgrenska sjukhusets långsiktiga mål och mätetal 2019 

  

SUs verksamhetsplan och detaljbudget beskriver hur vi arbetar med regionens mål och prioriteringar. 
Den innehåller strategier och aktiviteter för att nå målen och de mätetal som följs upp av SUs 
ledning. Vi är en del av VGR där vår roll som universitetssjukhus ger oss en särställning som vi är 
stolta över. Varje verksamhetsområde ska ha en egen verksamhetsplan som styr mot övergripande 
mål och strategier. Uppföljning av mål sker dels på en övergripande SU-nivå och dels på 
verksamhetsnivå respektive områdesnivå. 

  

Vår värdegrund 

Vår gemensamt uttalade värdegrund vägleder oss i våra vardagliga prioriteringar. Allt vi gör utgår 
från patienten. Vi skapar vård av högsta kvalitet utifrån patientens behov och erfarenhet och med 
medarbetarnas kunskap och yrkesskicklighet. 
  
Våra tre långsiktiga mål är 

• Vi har en akutsjukvård i toppklass 
• Vi skapar värde för patienten 
• Vi är landets ledande universitetssjukhus 

   
Övergripande strategier 

Vi har en tydlig värdegrund. Värdegrunden är basen för vårt arbete. 

Vi ökar patienternas medverkan. Patienten är vår partner i vården – vi arbetar aktivt för att öka 
patientmedverkan. 

Vi ser helheten. Vi tar ansvar för ett mer sammanhållet vårdsystem och ser patientens hela väg 
genom vården. 

Vi satsar på medarbetarna. Vi arbetar för att behålla och attrahera rätt kompetens. Vi arbetar för en 
god arbetsmiljö. 

Vi utvecklar ledarskapet. Vårdens chefer har ett stort ansvar i förändringen och deras 
kompetensutveckling är central för framgången. 

Vi fokuserar på forskning och utveckling. Dagens spjutspetsforskning är morgondagens rutinvård. 

Utbildning är en del av kärnuppdraget. Dagens studenter är våra framtida medarbetare. 

Vi ställer om vården. Vi bidrar i Västra Götalandsregionen omställningsarbete genom att utveckla 
digitalisering, nära vård, koncentration av vård och kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för en 
lärande organisation. 

Vi minskar administrationen. Genom att förenkla administrationen frigör vi tid för 
kärnverksamheten – att möta våra patienter. 

Vi utvecklar nya arbetssätt. Utifrån givna resurser skapar vi största möjliga värde för patienten. Vi 
utvecklar vården genom att göra verksamhetsutveckling till en naturlig del av vardagen. 

Vi arbetar systematiskt. Genom systematisk uppföljning säkrar vi medicinsk kvalitet. 

Vi stärker sjukhusets ekonomi. En stabil ekonomi hjälper oss att nå våra mål. 

Vi utvecklar samarbetet med näringsliv, kommuner och lärosäten. 
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3.1.1 Vi har en akutsjukvård i toppklass 

SUs mål alt. områdesmål Beslutat av 
inom SU: 

Kort tid till omhändertagande  

Alla patienter känner sig väl bemötta  

Alla verksamheter tar ansvar för akuta patienter  

 

Mätetal Målvärde 
SU år 2019 

Målvärde 
SU år 2020 

Beslutat 
av inom 

SU: 

Andel patienter med en genomloppstid på mindre än 4 timmar på 
akutmottagningen (månadsvis) 75% 80%  

Andel prio 1-larm som nås av ambulans inom 20 minuter (månadsvis) 90% 95%  

Andel patienter som är nöjda med bemötandet vid akutbesöket (månadsvis) 95% 95%  

Andel patienter som lämnar akuten inom 30 minuter efter beslut om 
inläggning (månadsvis) 55% 70%  

3.1.2 Vi skapar värde för patienten 

SUs mål alt. områdesmål Beslutat av 
inom SU: 

Patienterna är medaktörer och får den vård de är i behov av i rätt tid  

Vi arbetar förebyggande och med hälsofrämjande insatser  

Effektiv och säker vård stödjer hållbar ekonomi  

 

Mätetal Målvärde 
SU år 2019 

Målvärde 
SU år 2020 

Beslutat 
av inom 

SU: 

Andel olämpliga läkemedel på recept till 75 år och äldre (kvartalsvis) 1% 1%  

Andel patienter som får tid till öppenvårdsmottagning inom 7 dagar efter 
suicidförsök (månadsvis) 65% 70%  

Andel vårdtillfällen i somatisk slutenvård med vårdrelaterade infektioner 
(månadsvis) <5% <4,7%  

Andel patienter där riskvärdering gjorts enligt rutin för fallrisk (månadsvis) 75% 80%  

Andel patienter med trycksår grad 2-4 i PPM (årsvis) <5% <4%  

Andel patienter med uppkomna trycksår (kvartalsvis) <3% <2,5%  

Antal vårddagar som utskrivningsklara patienter blir kvar på sjukhuset 
(månadsvis) <1 500 <1 000  

Antal väntande patienter som väntat mer än 90 dagar till 
operation/behandling (månadsvis) <1 000 <500  

3.1.3 Vi är landets ledande universitetssjukhus 

SUs mål alt. områdesmål Beslutat av 
inom SU: 

Klinisk bredd och spetskompetens på högsta nivå  

Alla bidrar till forskning, utveckling och utbildning  

Brett samarbete med akademi och näringsliv  
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Mätetal Målvärde 
SU år 2019 

Målvärde 
SU år 2020 

Beslutat 
av inom 

SU: 

Ranking gentemot andra universitetssjukhus i jämförande mätningar  (årsvis) 1 1  

Antal vetenskapliga publikationer (årsvis) >1 450 >1 500  

Antal disputationer (årsvis) >50 >50  

Antal nya docenter (årsvis) >30 >35  

Andel studenter som är nöjda med sin verksamhetsförlagda utbildning 
(årsvis) >95% >95%  

Andel av regionala medicinska kvalitetsindikatorer där vi presterar på eller 
över riksgenomsnittet (kvartalsvis) 90% 95%  

Antal patienter per månad från andra regioner och länder (månadsvis) 450 500  

Minskad sjukfrånvaro jämfört med motsvarande period föregående år 
(månadsvis) -0,4% -0,4%  

3.2 Tillgänglighet och produktion 

3.2.1 Hälso- och sjukvårdens produktion 
SU har under 2018 utfört mer vård än budgeterat. Ökningen avser främst öppen vård och en hög 
tillströmning av patienter till akutmottagningarna. Trots den ökade produktionen ökar köerna och 
ytterligare produktivitetsförbättringar bör genomföras men det behöver även tillföras långsiktigt 
kapital för att öka produktionen. 

Planerade vårdprestationer enligt uppdrag i vårdöverenskommelsen utgörs i grunden av budgeterad 
vårdvolym 2018 med tillägg/avdrag för beslutade verksamhetsförändringar samt interna och 
regionala tillgänglighetssatsningar. 

En ny viktlista som påverkar prestationsredovisning av DRG-poäng har beslutats inom regionen för 
sluten respektive öppen vård. Simulerad genomsnittlig viktlisteförändring till 2019 inom sluten vård 
blir -2,5 % för region- och nationell vård och +0,9 % för länssjukvård. Förändringen inom öppen vård 
blir -2,0 %. Prestationsbudget 2019 är justerad för dessa förändringar i viktlistan. 

Såld vård till övriga regioner och landsting utgör cirka 9 % av sjukhusets budgeterade produktion. 

Prognostiserat utfall 2018 visar en relativt oförändrad total produktion men med förskjutning mot 
kortare medelvårdtider i sluten vård och en ökande öppenvård. Budgeten har justerats i enlighet 
med denna förändring. 

Sjukhusets prestationsbudget redovisas i bilaga 1. 

Uppföljning och analys av produktion och konsumtion ska som tidigare ske i månads- och 
delårsrapporter samt i årsredovisning. 

Sedan några år tillbaka arbetar sjukhuset med en produktionsplan per verksamhetsområde. 

Produktionsplanen frångår faktureringsperspektivet och utgår ifrån producerade prestationer. Syftet 
har varit att ge varje verksamhetsområde en mer realistisk och verksamhetsanpassad planering av 
produktion. 2019 sker fortsatt utveckling av produktionsplaner med konkretisering av uppdrag och 
tydligare koppling till regionens definierade produktivitetsindikatorer. 

3.2.2 Vårdöverenskommelse 2019 - VÖK 
I vårdöverenskommelsen definieras 2019 års inriktning, volymer och ersättning avseende vård vid SU 
för invånare i Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen beskriver sjukhusets uppdrag, 
förändringar i förhållande till föregående år samt uppföljning av verksamheten. 
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Sjukhusets vårduppdrag omfattar också: 

• Vård till invånare i region Halland enligt samverkansavtal Vård i enlighet med 
tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården (HS63-2015) 

• Rikssjukvård enligt uppdrag till invånare i Sverige 
• Öppenvård till invånare i övriga landet som väljer att söka vård vid sjukhuset i enlighet med 

patientlag 2015 

Vårdöverenskommelsen för 2019 är en prolongering av överenskommelsen 2018 och innebär 
därmed inga större förändringar. Prolongeringen innebär också att de tilläggsöverenskommelser 
(TÖK) som beslutats under 2018 och som inte är av engångskaraktär, fortsätter att vara 
tilläggsöverenskommelser även under 2019. 

Några smärre förändringar har gjorts i VÖK 2019 gällande ersättningsutrymmet, riktade uppdrag, nya 
förändrade vårdformer och tillgänglighetssatsningar i egen regi vilka beskrivs nedan: 

Förändrat ersättningsutrymme: 

• Uppräkning med 2 % jämfört VÖK 2018 
• Helårsfinansiering för inpasseringskontroll inom Rättspsykiatrin, helårsbelopp är 2 754 tkr 
• En tjänst inom digitala medier flyttas från SU till Koncernstaben, SUs ersättningsutrymme 

minskas med 324 tkr 
• ST-styrning, finansiering från HSN upphör och SUs ersättningsutrymme minskas med 16,8 

mnkr. Kommer fortsättningsvis att ersättas via Regionstyrelsen 

Nedanstående riktade uppdrag har arbetats in priserna och blir prestationsersatt vård från 2019: 

• Mobilt fältteam 
• Regionuppdrag schizofreni 
• Regionuppdrag RÖS 
• Regionuppdrag lungcancervård 
• Regionuppdrag bröst, prostata mm 

Nya förändrade vårdformer, fysiska besök till telefonbesök. I VÖK 2017 infördes ett pilotprojekt inom 
allmänpsykiatrin i syfte att tillmötesgå och synliggöra en önskvärd utveckling där telefonbesök 
prestationsersätts som ett ordinarie besök. I VÖK 2018 utökades pilotprojektet med det medicinska 
vårdområdet hematologisk vård. Då uppföljningen fallit väl ut utökas projektet i VÖK 2019 till att 
innehålla ytterligare nio medicinska vårdområden: 

• Medicinsk njursjukvård 
• Barn- och ungdomsmedicinsk vård 
• Barn- och ungdomsneurologisk vård och rehabilitering 
• Urologisk vård 
• Barn- och ungdomskirurgisk vård 
• Förlossningsvård 
• Öron-, näs- och halssjukvård 
• Onkologisk vård, allmän 
• Barn- och ungdomspsykiatrisk vård 

Nya förändrade vårdformer, läkarbesök till sjukvårdande behandlingar. Workshifting på ett flertal 
verksamheter gör att utvecklingen går mot fler sjukvårdande behandlingar. I VÖK 2019 justeras för 
några av dessa förändringar t ex att fysioterapeuter tagit över en del förstabesök från läkare inom 
ortopedin, ortoptister tar över fler förstabesök, inom ögonkirurgin tas fler besök emot av 
sjuksköterska eller optiker. 

Tillkommande områden 2019 inom "basvolymer och tillgänglighetssatsningar i egen regi" är 
ablationer och neurologi, dessa områden har visat sig kräva regiongemensamma ansträngningar för 
att minska väntande över 90 dagar. Obesitas och axlar har sedan tidigare beslut särskilda principer 
för finansiering och som i ett steg att minska antalet ersättningsmodeller ska dessa under 2019 
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hanteras enligt samma modell som övriga PK-områden. 

Sjukhuset har också fått finansiering för ett antal särskilda uppdrag från regionstyrelsen och från 
hälso- och sjukvårdsstyrelsen enligt regionfullmäktiges budget för vård av patienter i VGR. 
Uppdragen berör bland annat genomförande av nya läkemedel och metoder inom ramen för ordnat 
införande och särskilda satsningar på psykiatrisk vård, akutsjukvård, förlossningsvård mm. 

Sjukhuset har en särskild överenskommelse med hälso- och sjukvårdsstyrelsen som reglerar SUs 
särskilda uppdrag som universitetssjukhus. Överenskommelsen finansierar i allt väsentligt: 

• Forskning, utveckling, undervisning och Innovation (FOUUI) 
• Uppdrag som sista utpost i regionens hälso- och sjukvård 
• Regionalt Bild- och Interventionscentrum (BoIC) 
• Aktiviteter ägnade att stärka regionsjukhusets roll att sprida kompetens och ny metodik samt 

hysa rikssjukvård 

3.2.3 Prestationsbudget 
Sjukhusets prestationsbudget redovisas i bilaga 1 

3.2.4 Tillgänglighet 
De verksamheter som redovisar störst tillgänglighetsproblem omfattas av regionala och interna 
tillgänglighetssatsningar. 

Budgeterat värde för 2019 års regionala tillgänglighetssatsning utökad egenproduktion uppgår till 
cirka 182 mnkr och omfattas av 10 700 första besök och 6 020 operationer, vilket är en ökning med 
2700 besök och 300 behandlingar jämfört med föregående år. Tillkommande vårdområden för 
tillgänglighetssatsningar 2019 är neurologi, ablationer och axelkirurgi. SUs interna 
tillgänglighetssatsning är oförändrad till 2019 och omfattar knappt 50 mnkr. 

Målet är att samtliga vårdområden utför tilldelad produktionsvolym. Antalet disponibla vårdplatser 
2019 kommer i stort motsvara samma volym som under 2018. I de fall förändring av antalet 
fastställda vårdplatser behöver ske ska sjukhusdirektör fatta verkställighetsbeslut om detta och 
informera styrelsen. 

Respektive vårdområde följs månatligen upp avseende antal väntande och utförd vård i jämförelse 
med plan. 

Övriga övergripande aktiviteter för att nå ökad tillgänglighet är 

• Arbete med att förändra mottagningsstrukturer, rensning av listor, workshifting 
• Fortsatt utveckling av arbetet med kapacitets- och produktionsplanering 
• Ökad operationssalskapacitet genom rekrytering, kompetensutveckling och uppgiftsväxling 

samt köp av operationssalsutrymme externt 
• Presentation av väntetider och måluppfyllelse för vårdgaranti centralt på hemsidan 
• Fortsatt fokus på aktiviteter för att minska antalet uteblivna besök, så som användning av 

sms-påminnelser, högre utnyttjande av tjänster via 1177 och uppföljning om varför besök 
uteblev 

3.2.5 Akutsjukvård 
En akutsjukvård i toppklass är ett av sjukhusets långsiktiga mål. Se punkt 3.1.1. Där ingår att alla 
patienter känner sig väl bemötta. Vi arbetar för en kort tid till omhändertagande och att alla 
verksamheter tar ansvar för akuta patienter. 

Under 2017 etablerades ett Akutvecklingscentrum, som stöd till arbetet med förbättrad tillgänglighet 
inom akutmottagningarna. 

I arbetet med hela akutvårdkedjan ligger också ett ansvar för alla verksamheter att bidra till ett 
snabbt och adekvat omhändertagande av akuta patienter. Sjukhuset arbetar med hela processen för 



 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhetsplan och detaljbudget 2019 18(31) 

oplanerad vård genom platskoordinering, översyn av platsutnyttjande samt aktiv utskrivningsprocess 

Pilotprojektet med Närakut är i full drift på Östra sjukhuset i samverkan mellan sjukhusvården och 
primärvården, som ett sätt att ta hand om patienter på rätt vårdnivå. 

Rekrytering och utbildning av akutläkare fortgår enligt plan 

Fortsatt arbete med stöd av Akututvecklingscentrum 

• Streamteam 
• Utveckling av nytt triagesystem 
• Fortsätta utbildning av bedömningssjuksköterskor till alla akutmottagningar 
• Stöd i arbetet med FVM 
• Stärka samarbetet med andra vårdgivare 
• Särskilda satsningar kring sköra äldre, både internt på akutmottagningarna samt i samarbete 

med sjukhusen samt mobila team 
• Delta i pilotprojekt med Närakut på Östra sjukhuset 
• Fortsatt arbete med regionalt traumacentrum som fortgår enligt plan 
• Deltagande i regionala och nationella kunskapsorganisationen Akut Vård 

Se även punkt 2.3.2 

3.3 Verksamhetsutveckling och patientsäkerhet 

3.3.1 Patientsäkerhetsarbetet 
Det systematiska patientsäkerhetsarbetet inom SU följer den regionala patientsäkerhetsplanen med 
dess fem prioriterade områden. För varje område finns etablerade arbetsformer och ansvar. 

Under året görs ett arbete med samordning för att förenkla aktiviteterna vid patientmötet. 

Som tidigare betonas att en aktiv avvikelsehantering är en viktig del i det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet. Patientsäkerhetsronder genomförs årligen i varje verksamhet. 

Kvalitetsbarometern används som verktyg för uppföljning av aktiviteter inom 
patientsäkerhetsområdet på alla nivåer. 

Fortlöpande uppföljning och justering av aktiviteter görs via funktionsgruppen för kvalitetsutveckling 
och patientsäkerhet, FKP. 

Övergripande aktiviteter framgår av punkt 2.4.2 och mätetal finns samlade under punkt 3.1.2. 

En särskild aktivitetsplan tas fram av FKP och inom samtliga områden tas också fram fördjupade 
mätetal vilka följs upp i gruppen. 

Vårdrelaterade infektioner 

Vårdrelaterade infektioner, VRI, är ett av vårdens största riskområden. Enheten för Vårdhygien 
stöder verksamheternas arbete, en chefläkare arbetar tätt ihop med vårdhygien i övergripande 
frågor. Infektionsverktyget utgör en bas för uppföljning och kunskap om förbättringsområden. 
Mätetalen följs kontinuerligt. 

Aktiviteter för att nå målet: 

• Uppföljning av att alla i vårdnära arbete genomför utbildning för att få Hygienkörkort 
• Följa upp att alla ordinerande läkare genomgått utbildning i infektionsverktyget och VRI 
• Stärka vårdhygiens arbete i verksamheterna 

Fallprevention 

En multiprofessionell fallgrupp arbetar sedan ett par år med att sprida kunskap om fallprevention. En 
rutin är etablerad och arbetet fortgår. 
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Aktiviteter för att må målet 

• Fortsatt spridning av rutin och dokumentation för fallrisk 
• Efterfråga verksamhetsresultat utifrån standardrapporter 
• Arbeta med förbättring av informationsöverföring vid vårdens övergångar 

Trycksårsprevention 

En multiprofessionell grupp är inrättad, en rutin för arbetet med trycksårprevention finns framtagen 
och arbetet inriktas nu på att sprida kunskap och etablera uppföljningsrutiner. 

Målet är att varje patient som läggs in ska få en riskbedömning avseende trycksår och att genom 
ökad kunskap minimera uppkomst av trycksår. 

Punktprevalensmätning för trycksår kvarstår och genomförs v 10. 

Läkemedelsrelaterade skador 

Strategiska rådet för läkemedelsfrågor (SRL) verkar för säker läkemedelshantering, förskrivning av 
lämpliga läkemedel och korrekt utskrivningsinformation till alla patienter för att undvika skador. 
Kvalitetsförbättringar nås genom utbildningar, uppföljning av nyckeltal och strategisk ledning av 
områdesvisa och verksamhetsspecifika läkemedelsgrupper. 

Aktiviteter för att må målet 

• Följa upp att samtliga patienter som skrivs ut från sjukhus får skriftlig läkemedelsberättelse 
och läkemedelslista 

• Ta fram och följa upp kostnadsbesparande och kvalitetsnyckeltal per verksamhet 

Antibiotikaresistens 

SU har en väl etablerat sjukhusStramagrupp, med sammankallande från verksamhet infektion. Det 
finns representation från bland annat verksamhet läkemedel, chefläkare och vårdhygien, med ett tätt 
samarbete med dessa funktioner. SjukhusStrama tar fram egna mätetal och målvärden vilka även 
följs upp inom FKP och på sjukhusledningsnivå, förutom i verksamheterna. 

Aktiviteter för att må målet 

• Fortsätta med antibiotikaronder i nya verksamheter 
• Fortsatt arbete i dialog med verksamheterna gällande rätt behandling av afebril 

urinvägsinfektion och minskad användning av bredspektrumantibiotika bland annat vid 
samhällsförvärvad pneumoni 

Undernäring 

En multiprofessionell arbetsgrupp har startats. Denna kommer att under året etablera sig, ta fram 
övergripande rutiner och mätetal, samt samarbeta med framför allt grupperna som arbetar med fall- 
respektive trycksårsprevention. 

Avvikelser  

En aktiv avvikelsehantering utgör grunden för ett målinriktat patientsäkerhetsarbete. 

Avvikelser rapporteras i MedControl Pro. Dessa bildar underlag för analyser såväl på lokal som 
övergripande nivå. Under året är målet att ta fram ett gemensamt överskådligt dataunderlag för en 
mer djuplodande och kontinuerlig analys. Det pågår ett ständigt arbete för återkoppling och dialog i 
verksamheterna om resultaten. 

Händelseanalys används för utredning av bland annat allvarliga händelser och vårdskador. Chefläkare 
involveras för beslut om lex Maria. 

Kvalitetsbarometern 

Kvalitetsbarometern är sjukhusets verktyg för egenkontroll av att aktiviteter inom 
patientsäkerhetsområdet pågår. Den revideras årligen, men med försiktighet så att resultaten kan 
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följas över tid. 

3.3.2 Verksamhetsutveckling och innovation 
Kunskap om kvalitet och verksamhetsutveckling är en nödvändighet för att bibehålla och förbättra 
vårdens standard och effektivitet. Utbildning i förbättringskunskap sker regelbundet på flera nivåer, 
bland annat inom chefsutvecklingsprogrammet för första linjens chefer. 

I verksamhetsutveckling ingår också att se över nya arbetssätt, behov av olika kompetenser och 
workshifting. Ett exempel är farmaceutmedverkan på vårdenheter. 

SU stödjer det regionala och nationella arbetet med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för en 
lärande organisation, genom såväl kompetens i de olika programområdena men också genom att se 
över förvaltningens egna förutsättningar att arbeta enligt nya principer. 

Sjukhuset arbetar också med att stärka arbetet med innovationer inom vården. Artificiell intelligens 
(AI) är ett område där SU ser stor potential och där olika forskningsprojekt som kan stödja 
verksamheterna efterfrågas och uppmuntras. 
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4 Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet 
och produktivitet 

4.1 Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans 

SU har en utmanande ekonomisk situation inför 2019. Kostnadsnivån måste sjunka på långsiktig basis 
för att kunna nå ekonomisk balans. Under 2018 har sjukhusets styrelse beslutat om åtgärder för 
ekonomi och verksamhet i balans och sammanlagt finns åtgärder för nästan 400 mnkr ute i 
verksamheten. SUs ekonomiska ingångsläge för nästa år innebär att sjukhuset även under 2019 
måste fortsätta sitt arbete med olika typer av effektiviseringar för att anpassa sig till det kommande 
årets ekonomiska förutsättningar. Utöver rena besparingsåtgärder, pågår bland annat nedanstående 
sjukhusövergripande aktiviteter för att långsiktigt klara de ekonomiska utmaningarna. 

• Mindre administration och fokus på kärnverksamheten. Vi har till exempel ganska många 
sjuksköterskor som arbetar mer administrativt, vi måste se till att de har en fot kvar i vården. 

• Översyn av staber pågår, i syfte att reducera bemanningen, men samtidigt försöka undvika 
att servicen till kärnverksamheten försämras. Parallellt med detta ska onödig administration 
tas bort och nödvändig administration förenklas. 

• Fler operationer i dagkirurgi, vilket betyder att patienterna kan gå hem samma dag. Det är 
bättre vård för patienterna som får mer skonsamma och mindre riskfyllda ingrepp. 

• Satsningar på mobila team, där SU erbjuder specialistvård till patienter i deras hemmiljö, 
vilket patienterna uppskattar och vilket innebär att bara de som behöver kommer till 
sjukhuset. 

• SU har i flera år utvecklat nya arbetssätt på Framtidens vårdavdelning, där resultaten visar 
att arbetsmiljön kan förbättras samtidigt som ekonomiska effektiviseringar kan göras. Det 
handlar om att organisera arbetet på ett nytt sätt och göra en tydligare fördelning av 
arbetsuppgifter, men också om att ta in nya eller nygamla yrkesgrupper, som 
sjukvårdsbiträden, som avlastar. 

• Samordning av utbudspunkter - Såväl elektiva som akuta vårdkedjor inom kirurgiska och 
medicinska discipliner ska genomlysas inom öppen- och slutenvård. 

• Optimering av operationsverksamhet SU - en översyn görs av operationspersonalens 
kompetensbehov och arbetssätt idag och i framtiden, tjänstgöringsformer samt 
organisatorisk tillhörighet. En översyn görs också av differentierad 
operationspersonalbemanning vid olika ingrepp (nivåstrukturering). 

• Sköra äldre på SU - samordna och erbjuda en jämlik vård till de sköra äldre. Optimera 
vårdkedjan och erbjuda rätt vård på rätt enhet i rätt tid. 

• Halvering av uteblivna besök - SU kommer ha stort fokus på aktiviteter för att minska antalet 
uteblivna besök. 

Sjukhuset har under året också tagit fram ett nytt regelverk för ekonomistyrning. De ekonomiska 
styrprinciperna är sjukhusets interna riktlinjer som reglerar och är vägledande för beslut och 
hantering av ekonomifrågor. Styrprinciperna ska genomsyra alla aktiviteter från planering, 
genomförande och uppföljning såväl på den politiska nivån som på tjänstemannanivån. Principerna 
reglerar chefers ekonomiska ansvar, finansiering av beslut, hantering och regelverk av ekonomiska 
obalanser, ekonomisk uppföljning under året och resultatöverföring mellan åren. De ekonomiska 
styrprinciperna innebär en uppstramning och förtydligande av den praxis som tidigare gällt på 
sjukhuset. 

4.2 Tillgänglighet 

Se avsnitt 3.2.4 
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4.3 Produktivitet 

Inför år 2019 och under året kommer ett arbete att göras för att så långt som möjligt konkretisera 
verksamheternas faktiska uppdrag. Genom att förtydliga detta, som är en förutsättning kommer 
sedan arbetet intensifiera med produktionsplanering och uppföljning. Inkluderat i detta arbete blir 
då även att bryta ned och koppla produktivitetsindikatorer på verksamhetsnivå som sedan kan 
konsolideras på SU-nivå. 

Regionens definierade produktivitetsindikatorer kommer följas och rapporteras löpande och det är 
utifrån dessa som nedbrytningen till verksamhetsnivå kommer utgå ifrån. 

Mål: 

• Definiera och konkretisera verksamheternas faktiska uppdrag. Q1 2019 
• Ta fram informations-/utbildningsmaterial för djupare förståelse för produktionsstyrning och 

alla dess komponenter. Q1 2019 
• Identifiera någon eller några pilotverksamheter för att helt implementera 

produktionsstyrning och uppföljning i linjen. Q1 2019 
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5 Forskning Utveckling Utbildning och Innovation (FoUUI) 

5.1 Allmän inriktning 

Forskning/utveckling och undervisning är två av universitetssjukhusets (universitetssjukvårdens) 
huvuduppdrag. Under senare år har även innovation tillkommit som ett uttalat uppdrag för 
universitetssjukhuset. Arbetet med dessa områden är en del av arbetet för att uppfylla SUs 
övergripande mål att vara ett ledande universitetssjukhus och att skapa värde för patienterna. 

För forskningen arbetar vi med att skapa förutsättningar för bredd och spets inom en rad 
forskningsområden av betydelse för att utveckla sjukvården och förbättra diagnostik och behandling. 
Innovationsarbetet är en del av SUs aktiviteter för att stärka SUs roll inom regionens life science-
arbete och arbetet med utbildningen syftar till att göra oss till en attraktiv utbildningsort, att bidra till 
sjukvårdens framtida kompetensförsörjning och att ge våra studenter bästa möjliga förutsättningar 
för kommande arbete inom hälso- och sjukvården. 

5.1.1 Forskning och utveckling 
Enligt Vetenskapsrådet utvärdering 2018 är Västra Götalandsregionen den starkaste regionen i 
Sverige beträffande klinisk forskning. Arbetet under kommande år fokuseras mycket på att 
ytterligare stärka den kliniska forskningen på SU och att ta tillvara de förslag till förbättringar som 
kom fram i utvärderingen. 

Gothia Forum 

Gothia forum erbjuder en infrastruktur som möjliggör kliniska studier från ”first in man” till fas IV 
samt tillhandahåller rådgivning och projektstöd. En viktig funktion är att vara en länk mellan industri 
och sjukvård för att underlätta genomförande av kliniska prövningar i sjukvården. Vidare breddas 
stödet för forskarinitierade kliniska studier. I linje med detta byggs nu upp, tillsammans med 
innovationsplattformen, ett starkare stöd för ansökningar till nationella och internationella 
anslagsgivare i ett grants office. 

ALF-kontoret 

I samråd med Sahlgrenska akademin distribueras knappt en halv miljard kronor till dels undervisning 
och dels forskning som sökbara projektmedel, strategiska satsningar eller som anslag till 
verksamheter via kombinationstjänstinnehavare (professorer eller lektorer). Under senare år har 
satsats mycket på att bygga ut stöd för karriärgång för medarbetare oavsett yrkesbakgrund som 
kombinerar kliniskt arbete med forskning från prova på-forskning, via forskar-AT tjänster, 
doktorandtjänster och post doc-tjänster till högre kliniska forskartjänster. 

Framöver kommer man att satsa medel riktade mot klinisk behandlingsforskning för att möjliggöra 
större forskarinitierade kliniska behandlingsstudier. 

Regionbidraget för SUs roll som universitetssjukhus. 

SU får varje år ett bidrag från regionen som medfinansiering till forskning och utbildning enligt det 
nationella ALF-avtalet. Under 2018 har användningen av dessa medel identifierats och kartlagts och 
denna kartläggning kan ligga till grund för policybeslut och strategiska satsningar på forskning som är 
viktig för att möta inom sjukvården identifierade behov. 

Forskningsbokslut 

Under 2018 sammanställdes uppgifter om akademisk kompetens tillsammans med antal 
publikationer och citeringar för första gång på samtliga verksamheter inom SU i form av 
forskningsbokslut. Ett viktigt arbete för kommande år är att kvalitetssäkra dessa data och koppla 
dessa till en projekt- och avtalsdatabas för att regelbundet kunna rapportera och följa upp den 
kliniska forskningens omfattning på SU. 
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Biobank Väst 

Biobank väst är ett stöd för att samla in, lagra och lämna ut för analys biologiska prover tagna i 
forskningssyfte. Verksamheten byggs nu ut med slutmål att täcka hela regionen. På så sätts säkras 
kvalitet och ett säkert omhändertagande av forskningsprover. Verksamheten är en del av ett 
nationellt nätverk, Biobank Sverige, med den långsiktiga målsättningen att möjliggöra analys av 
prover på nationell nivå för att få stora material som förhoppningsvis kan knytas till vårddata och 
registerdata. Det har potential att bidra till att stärka Sveriges roll internationellt beträffande klinisk 
forskning. 

Ett steg i denna riktning, och kopplat till biobankverksamheten, är uppbyggande av en nationell 
plattform för genanalyser, Genomic Medicine Sweden, där SU i samarbete med Sahlgrenska 
akademin deltar aktivt. 

5.1.2 Utbildning 
SU tillhandahåller verksamhetsförlagd och verksamhetsintegrerad utbildning i samarbete med 
Sahlgrenska akademin och gymnasieskolan för yrkesskoleutbildningar, akademiska vårdutbildningar 
och läkarutbildning från grundutbildning till AT, ST och därefter kommande fortbildning. Viktig är att 
säkerställa att verksamheter kan ta emot studenter, att ge utbildningar som dels svara mot 
studenternas önskemål samt att utbildningsinnehållet skall vara sådant att det motsvarar de krav 
som kommer att ställas när studenterna kommer ut som medarbetare i sjukvården. En central fråga 
är att tillhandahålla kompetenta handledare inom alla utbildningar på alla nivåer. 

Simuleringsövningar och färdighetsträning är viktiga moment i alla utbildningar och byggs nu ut inom 
dels simulatorcentrum men nyligen utökad verksamhet i R-huset på Mölndals sjukhus samt i 
samarbete med Sahlgrenska akademin i kliniskt anatomiskt träningscentrum. 

5.1.3 Innovation 
SU arbetar med bidra till life science-strategin i VGR genom att bland annat stärka SUs 
innovationskraft. Detta görs genom att stärka den innovativa förmågan hos medarbetarna genom 
stöd via en stödjande struktur på innovationsplattformen. Denna struktur bidrar för externa aktörer 
med att hitta vägar in i sjukvården för utvecklings och innovationsarbete samtidigt som man hjälper 
sjukvårdens medarbetare att hitta externa samarbetspartners för kunna utveckla idéer. En viktig 
funktion är att bidra till trippel helixsamverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv. 
Innovationsplattformen administrerar regionens innovationsfond vilket innebär att utlysa 
ansökningar för anslag och sedan att stötta enskilda grupper och medarbetare i det 
utvecklingsarbete som stöds av sådana anslag. En viktig uppgift är att stötta i ansökningar till Vinnova 
och andra anslagsgivare och där byggs förmågan upp med ett grants office i samarbete med Gothia 
Forum. 

5.1.4 Utvärderingsenheten 
HTA-centrum 

Verksamheten innebär att man gör systematiska kunskapsöversikter genom strukturerade 
litteraturgenomgångar. Detta arbete sker i samarbete med den kliniska verksamhet som närmast 
berörs av den metod som utvärderas och innebär i sig en utbildning av sjukvårdspersonal i 
evidensbaserad medicin. De färdiga rapporterna utmynnar i bedömningar över kunskapsläget kring 
enskilda diagnostiska och terapeutiska metoder och kan sedan ligga till grund för beslut om 
införande eller utmönstring av metoder. Om översikten mynnar ut i en identifierad kunskapslucka 
kan detta initiera forskningsprojekt med stöd av ALF-medel. 

Framöver kommer ett ökat fokus ligga på utmönstring av metoder med litet eller inget värde för 
patienterna 

De medicinska biblioteken 

Biblioteken är viktiga stöd för kunskapsinhämtning hos SUs medarbetare och förmedlar litteratur och 
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sökande i olika databaser. Man medverkar aktivt i arbetet med kunskapsöversikter på HTA-centrum. 
För framtiden är det aktuellt att överväga tätare samarbete dels med övriga medicinska bibliotek i 
regionen och dels med universitetsbiblioteket. 
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6 Personal 
Kompetensförsörjning 

Sjukhuset arbetar med en strukturerad kompetensförsörjningsprocess vilket möjliggör en 
helhetsbild, bättre beslutsunderlag och den långsiktighet som behövs för att sjukhuset ska klara sin 
egen kompetensförsörjning nu och framåt. Strategin är att ta till vara på medarbetarnas potential 
och syftar till att nå universitetssjukhusets målsättningar. 

Kompetensförsörjningsprocessen är integrerad med verksamhetsplanering och budgetprocess. Det 
innebär att behovet av kompetens styrs av verksamhetens mål och uppdrag samt anpassas efter 
sjukhusets ekonomiska ramar. 

Sjukfrånvaro 

Sjukhusets arbete med att minska sjukfrånvaron följer de åtgärder som tagits fram i linje med Västra 
Götalandsregionens styrdokument. Sjukhuset arbetar med hälsofrämjande, förebyggande och 
återskapande åtgärder. 

 Personalomsättning 

Sjukhuset arbetar med utveckling och implementering av arbetsmodell med fokuserat stöd till 
verksamheter/enheter med omfattande problematik avseende ekonomi, produktion/kvalitet och 
personal. 
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7 Ekonomi 

7.1 Ekonomiska förutsättningar 

SUs budget 2019 baseras på den ettåriga vårdöverenskommelsen (VÖK) mellan SU och HSN vad 
avseende vård för patienter från Västra Götaland. Vårdöverenskommelsen är baserad på en 
uppräkning av intäkterna med 2 %. HSS tilldelar SU medel för satsning på psykiatri och 
akutverksamhet m.m. Till övriga regioner och landsting säljer SU vård för cirka 1 000 mnkr. Årligen 
träffas ett samverkansavtal med region Halland och övriga regioner och landsting avseende priser för 
den utomregionala vården. SU har även ett antal rikssjukvårdsuppdrag samt separata avtal med 
landstingen i Norrland och Värmland. Sjukhuset säljer även vård via Sahlgrenska International Care. 

Hänsyn har inte tagits till ersättning för merproduktion, s.k. brutet tak, då förutsättningarna för 2019 
inte är fastställda på regionnivå. 

SU erhåller driftbidrag om 1 362 mnkr för forskning och utveckling (VGRs medfinansiering av ALF-
medel) och den så kallade sista utposten-funktionen. 

SU haft ett negativt ekonomiskt utfall under en lång period av år. Denna utveckling har delvis varit 
planerad då SU budgeterat ett underskott under 4 av de 7 senaste åren. Samtidigt har detta 
inneburit en urholkning av det egna kapitalet som vid ingången av 2018 var negativt och uppgick till  
-329 mnkr. Detta minskar SUs möjligheter att hantera oförutsedda ekonomiska händelser i god 
ordning eller att göra specifika nya satsningar underpågående budgetår om inte finansiering kommer 
från annat håll. SU har därför vid ingången av 2019 ett utmanande ekonomiskt läge. Sedan drygt ett 
år tillbaka har bruttokostnadsutvecklingen ökat väsentligt, både beroende på höga 
personalkostnader men också stigande kostnader för bland annat läkemedel och tjänster. Sjukhusets 
styrelse har under 2018 beslutat om ett flertal åtgärdsprogram uppgående till drygt 400 mnkr för att 
dämpa kostnadsutvecklingsutvecklingstakten och ha en verksamhet i ekonomisk balans. Under 
hösten 2018 har vi också sett tecken på en förbättrad ekonomisk situation även om mycket arbete 
återstår för att nå ekonomisk balans. 

SU har för 2019 fått en uppräkningsfaktor om 2 %. Detta är betydligt lägre än de förväntade löne- 
och prisökningar för 2019 som Sveriges Kommuner och Landsting räknar med och som innebär att 
löner och priser sammanlagt kommer att öka med 2,9 % exklusive läkemedel det kommande året. 
Uppräkningsfaktorn har de senaste åren legat under den faktiska kostnadsökningen vilket inneburit 
ett initialt rationaliseringsbeting på mellan 1-2% varje år för sjukhuset exklusive kostnadsökningar för 
läkemedel. Till detta kommer ett flertal regiongemensamt fattade beslut som inneburit väsentligt 
ökade kostnader utan att finansiering tillskjutits sjukhuset. Några sådana exempel på beslut är 
lönesatsningar som gjorts på vissa yrkesgrupper utan kompensation och det s.k. hjärtuppdraget som 
beslutats av HSS utan att medge någon finansiering för uppdraget. Sammanlagt saknas finansiering i 
betydande omfattning, vilket styrelsen har kommunicerat med beställarna och HSS. 

Indexuppräkningen har differentierats. Utrymmet för lönekostnadsökningar har budgeterats till 
2,4 %, medan avsättningen till kostnadsökningar för varor och tjänster begränsas till 1 %. 
Indexuppräkningen för läkemedel är 0 %. 

SU har identifierat tvingande kostnadsökningar inför 2019 om sammanlagt 280 mnkr som finansieras 
genom ett generellt sparbeting till samtliga områden med utgångspunkt från områdenas omsättning. 
Sparbetinget är väsentligt mycket högre än tidigare år, då det legat på under 100 mnkr på årsbasis. 
Orsaken till de höga tvingande kostnadsökningarna är bland annat höjda sociala avgifter, 
tillkommande hyror, ökade IT-kostnader och högre avskrivningskostnader till följd av tidigare gjorde 
investeringar på sjukhuset. Dessutom har det gjorts en avsättning på 100 mnkr för att skapa en 
sjukhusgemensam buffert. Detta görs för att öka Sus möjligheter att hantera oförutsedda 
ekonomiska händelser och att kunna göra specifika satsningar under pågående budgetår om 
finansiering uteblir från annat håll. 

Områdenas åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans 2019 innebär att hantera både generella 
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sparbeting inför 2019 och eventuella kvarstående obalanser vid utgången av 2018. Resultatet för 
2018 prognostiseras till cirka -200 mnkr. 

Serviceöverenskommelse 2019 

Resultat av den tecknade serviceöverenskommelsen med Regionservice uppgår till 589 mnkr Detta 
motsvarar en förändring med 6 mnkr i jämförelse med 2018. Priserna är oförändrade mellan 2018 
och 2019 och det är endast ökade volymer som får kompenseras från Regionservice sida. Sjukhusets 
styrelse gav i samband med beslut om serviceöverenskommelsen sjukhusdirektören i uppdrag att 
tillsammans med Regionservice se övermöjligheterna att minska de totala kostnaderna för 
Regionservice tjänster med sammanlagt 4 % på årsbasis under 2019.  

Budgetomslutning 2019 

Förändringarna jämfört med budget 2018 består av: 

Index                                                                   241 mnkr 

Barnsjukvård                                                      100 mnkr 

Ersättning för ökad OB-kostnad                       76 mnkr 

Ökade medel för FOUU och sista utposten    20 mnkr 

Övrigt                                                                      5 mnkr 

 

Summa                                                                442 mnkr 

 

Utöver ovanstående tas i 2019 års budget hänsyn till kostnader och intäkter som under 
verksamhetsåret 2018 varit obudgeterade, bland annat ordnat införande av läkemedel och köpt 
vård, som budgeteras till beslutade och bedömda nivåer. 

 

Totalt ökar därmed omslutningen med 985 mnkr och uppgår till 17,8 miljarder kr. 

 

7.1.1 Ekonomiska åtgärdsplaner 
Samtliga områden har tagit fram åtgärdsplaner för att uppnå en ekonomi i balans 2019. Planerna är 
samverkade på respektive område.  

7.2 Ekonomiskt resultat 

7.2.1   Resultaträkning Utförare Hälso-/sjukvård 
Se bilaga 5. 

7.3   Eget kapital 

Sjukhuset hade vid ingången av 2018 ett negativt eget kapital om -329 mnkr. 3,7 mnkr av dessa avser 
underskott hänförligt till verksamhetsåret 2015. Detta måste enligt rådande regelverk ha återställts 
inom tre år. Därför budgeterar sjukhuset ett positivt resultat om 3,7 mnkr under verksamhetsåret 
2019. 

Av 2018 års ingående negativt kapital på -329 mnkr har regionfullmäktige under året beslutat att 
avskriva 85 mnkr. Resterade negativt eget kapital från 2017 (-240 mnkr) kommer återställas under 
verksamhetsåret 2020. 
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7.4 Investeringar sjukhusövergripande 

Se bilaga 2, 3 och 4 för mer detaljerad information om planerade investeringar 2019 samt fördelning 
per område. 

Fastigheter och lokaler 

Fastighetsinvesteringarna enligt VGRs policy och riktlinjer delas in i tre olika typer ägarstyrda 
fastighetsinvesteringar, Mindre ägarstyrda fastighetsinvesteringar respektive verksamhetsstyrda 
fastighetsinvesteringar på grundram. 

Ägarstyrda fastighetsinvesteringar och mindre ägarstyrda fastighetsinvesteringar som gäller SU, 
beslutas av regionstyrelsen. Verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar på grundram, beslutas inom 
SU av ordförande i Styrgruppen för investeringar i lokaler och utrustning, sjukhusdirektören eller 
sjukhusstyrelsen. 

Förslag till verksamhetsstyrda investeringar nomineras kontinuerligt under året. För 2019 planeras 
det en plan på 108,6 mnkr, vara 34,2 mnkr reserveras till löpande projekt, 37 mnkr fördelas på nya 
projekt som löper över flera år. Återstående 37,4 mnkr för 2019, fördelas på projekt enligt bilaga. 

Stora ägarstyrda fastighetsinvesteringar som har beslut på genomförande 

Projekt Regionalt Bild- och Interventionscentrum, BoIC på Sahlgrenska sjukhuset är den avslutande 
etappen 3 färdigställd till de delar som berör fastighet- och utrustningsinstallationer, med undantag 
för installationen av PET-MR som planeras till 2018/2019. Fortsatt arbete med optimering av 
fastigheten fortgår under 2019. 

Projektet Tillbyggnad Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, TBS på Östra sjukhuset pågår och 
beräknas färdigställt i etapper för utrustningsinstallationer från hösten 2018 fram till 2020. 

Projekt Tillbyggnad för förlossning- och neonatalvård, FoN på Östra sjukhuset fick ett beslut av 
Regionstyrelsen för ett genomförande. Projektering och upphandling kommer att ske under 2019. 
Enligt en grov tidplan startar byggnation under 2022 och i bruk tagning för verksamheten i den nya 
fastigheten planeras till 2025. 

Stora ägarstyrda fastighetsinvesteringar som har beslut att påbörja genomförandeplanering 

Projekt Sahlgrenska Life Hus 1 har fått beslut på att påbörja genomförandeplanering med system och 
programhandling. Den planerade fastighetsbildningen som omfattar Sahlgrenska Life Hus 1-4 är ett 
projekt för att skapa en fysisk miljö som möjliggör och främjar samverkan mellan sjukvård, akademi 
och näringsliv. 

Investeringar i medicinteknisk och annan utrustning, kommentar 

SU står inför en omfattande investeringsperiod de kommande åren. Sammantaget planeras 
utrustningsinvesteringar till ett belopp om drygt 2 miljarder under kommande fyra år. 

Utrustning  

Inom SU finns en investeringsmodell med fyra huvudområden för utrustningsinvesteringar; 
områdesramar, samplaneringsområden, särskilda projekt och byggrelaterade utrustningar. 

Områdesramar 

För 2019 uppgår områdesramarna till 37 mnkr. Områdesramarna disponeras i sin helhet av 
respektive områdeschef. 

Samplaneringsområden 

Syftet med samplaneringen är att upprusta och underhålla den medicintekniska utrustningen på ett 
likvärdigt sätt inom hela SU. Respektive samplaneringsgrupps investeringsutrymme fastställs efter 
särskild gemensam beredning. Totalt disponerar samplaneringsgrupperna 210 mnkr. 

Särskilda projekt 
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Inom särskilda projekt ryms investeringar som främst är avsedda för utrustningsinvesteringar i 
samband med större byggprojekt och särskilt angelägna utbyten av medicinteknisk utrustning. Totalt 
disponeras 65 mnkr för de särskilda projekten. 

Byggrelaterad utrustning 

För byggrelaterad utrustning avsätts totalt 14 mnkr. Medlen används till installation av prioriterad 
utrustning samt utrustningsmedel för prioriterade fastighetsprojekt och för utrustning för säkerhet 
och gemensamma lokaler. 

Ägarstyrda utrustningsinvesteringar VGR 

Den 5 maj 2015 beslutade Regionstyrelsen om totalt 150 mnkr för utrustning till Bild-och 
InterventionsCentrum etapp 3. Finansiering sker under 2017-2019. Installation av PET-MR förbereds 
under hösten 2018 och beräknas levereras 2019. Det blir en kostnad av 50 mnkr i 2019. 

Strålbehandlingen finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset(Göteborg) samt på Södra Älvsborgs 
sjukhus (Borås). SU har ett regionalt uppdrag att behandla patienter från Västra Götaland och även 
norra Halland. Under 2019-2028 har sjukhuset investeringsbehov att införskaffa linjäracceleratorer 
och utrustning till brachyterapi dvs. intern strålbehandling till en kostnad av 61 mnkr i 2019. 

Förutom ovanstående investeringar gör sjukhuset en framställan till Regionstyrelsen om ägarstyrda 
utrustningsmedel för mikroskop med bildbehandlingsutrustning och färgningsrobot för 
immunologisk immunfluorescensanalyser (1,1 mnkr), en ny scanningteknik för ortopedtekniska 
hjälpmedel till Ortopedteknik (1,5 mnkr) och transmissionsmikroskop till klinisk patologi och genetik 
(5,4 mnkr). 

Totalt äskas 8 mnkr för 2019. Regionstyrelsen fattar beslut i början av december 2018. 
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8 Bilagor 
Bilaga 1: Prestationsbudget 2019 

Bilaga 2: Fastighetsinvesteringsplan 2019 

Bilaga 3: Budgetram 2019 Utrustningsinvesteringar SU totalt 

Bilaga 4: Fördelning utrustningsinvesteringar per område 2019 detalj 

Bilaga 5: Resultaträkning 2019 



Bilaga 1 

Prestationsbudget 2019
Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset
VGR Övriga Totalt VGR Övriga Totalt VGR Övriga Totalt

Somatisk sluten vård
DRG-poäng

    Länssjukvård 63 108 3 145 66 253 1 111 -41 1 070 64 219 3 104 67 323

    Regionsjukvård 19 162 2 852 22 015 -298 -90 -388 18 865 2 762 21 627

    Nationell vård 6 157 6 285 12 442 -154 33 -121 6 003 6 318 12 321

Totalt DRG-poäng 88 428 12 282 100 710 659 -98 561 89 087 12 184 101 271

Sjukhusvårdtillfällen

    Länssjukvård 76 935 3 484 80 419 338 -12 326 77 273 3 472 80 745

    Regionsjukvård 12 338 1 730 14 068 0 0 0 12 338 1 730 14 068

    Nationell vård 3 723 1 938 5 661 0 0 0 3 723 1 938 5 661

Totalt Sjukhusvårdtillfällen 92 996 7 152 100 148 338 -12 326 93 334 7 140 100 474

   varav antal ytterfall L och R 4 514 275 4 790 703 0 703 5 217 275 5 492

Vårddagar

    Länssjukvård 372 017 13 045 385 062 0 -837 -837 372 017 12 208 384 225

    Regionsjukvård 67 046 7 598 74 644 0 -300 -300 67 046 7 298 74 344

    Nationell vård 24 056 14 015 38 071 0 -800 -800 24 056 13 215 37 271

Totalt Vårddagar 463 119 34 658 497 777 0 -1 937 -1 937 463 119 32 721 495 840

   varav utskrivningsklara dagar* 26 232 26 232 0 -19 850 -19 850 6 382 6 382

Somatisk öppen vård
DRG-ersatt vård

    DRG-poäng 16 322 953 17 275 -640 56 -583 15 682 1 010 16 692

    Läkarbesök 76 545 3 701 80 246 137 0 137 76 682 3 701 80 383

    Sjukvårdande behandlingar 123 422 7 872 131 295 0 0 0 123 422 7 872 131 294

Totalt DRG besök 199 967 11 573 211 541 137 0 137 200 104 11 573 211 677

Övriga besök (ej DRG)
    Läkarbesök 476 422 27 862 504 283 301 100 401 476 723 27 962 504 685

    Sjukvårdande behandlingar 277 548 12 215 289 764 2 800 300 3 100 280 348 12 515 292 863

Totalt övriga besök (ej DRG) 753 970 40 077 794 047 3 101 400 3 501 757 071 40 477 797 548

Totalt Besök 953 937 51 650 1 005 588 3 238 400 3 638 957 175 52 050 1 009 225

Psykiatrisk vård 

Allmänpsykiatri

     Vårdtillfällen (inskrivna) 8 544 249 8 793 0 0 0 8 544 249 8 793

     Vårddagar 99 131 974 100 105 0 200 200 99 131 1 174 100 305

     Läkarbesök 42 163 729 42 892 0 10 10 42 163 739 42 902

    Sjukvårdande behandlingar 257 877 1 435 259 312 0 130 130 257 877 1 565 259 442

Totalt Besök 300 040 2 164 302 204 0 140 140 300 040 2 304 302 344

Rättspsykiatri

    Vårdtillfällen (inskrivna) 309 54 363 0 0 0 309 54 363

    Vårddagar 29 320 1 030 30 350 0 0 0 29 320 1 030 30 350

    Läkarbesök 0 4 4 0 0 0 0 4 4

    Sjukvårdande behandlingar 0 45 45 0 0 0 0 45 45

Totalt Besök 0 49 49 0 0 0 0 49 49

Barn och ungdomspsykiatri

    Vårdtillfällen (inskrivna) 168 40 208 0 -20 -20 168 20 188

    Vårddagar 5 816 280 6 096 0 -140 -140 5 816 140 5 956

    Läkarbesök 6 632 300 6 932 0 -120 -120 6 632 180 6 812

    Sjukvårdande behandlingar 30 713 900 31 613 0 0 0 30 713 900 31 613

Totalt Besök 37 345 1 200 38 545 0 -120 -120 37 345 1 080 38 425

   varav utskrivningsklara dagar

*Endast fakturerade dagar 2019

Budget 2018 Förändring 2019 Budget 2019



Bilaga 2

Verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar (belopp mnkr)
Investeringsplan 

2019
Löpande projekt från 2017-2018

SS/Borås Område 5 Byte av linjäracceleratorer Sahlgrenska/Borås 9,0
ÖS Område 7 Tillkommande omb för lab i Fryshotel 9,2
ÖS Område 7 Säkerhetsanläggningar i kulvert 3,5
SS Område 5 Omb postoperativa avd 95A 3,2
SS Område 7 Omb för trygghetscentral 3,3
SS Område 6 Omb HIA-diskar 2,0
SU Bygginstallationer 4,0

SUMMA 34,2
Projekt äskade 2018

MS Område 3 Handkirurgen 35,0
ÖS Område 1 Omb Trauma rum 4,6
ÖS Område 1 Åtgärder BB resterande 0,6
ÖS Område 2 Akutvårdsplatser Psykiatri 1,8
ÖS Område 2 Ny entré TNE 2,0

Rågården Område 2 Avskiljningsrum Rågården 1,5
MS Område 3 Lokalanpassning AT/FT 6,5
ÖS Område 4 Omb Infektions/IVA Avd 302 3,3
MS Område 4 Omb Administrativa lokaler Radiologi läkare/ST 2,0
SS Område 4 Lokalanpassning MR-kamera 8,0
SS Område 5 Tillskapande KIMA-sal Avd 137 3,5
SS Område 5 & 6 Kyla till läkemedelsrum nya vårdbyggn 1,3
SS Område 6 Inbyggnad Heater-Cooler på Op3 0,6
SS Område 7 Bönerum 3,8

SUMMA 74,4
TOTALT 108,6



Bilaga 3

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utrustningsinvesteringar Budget 2019

Områdesramar 37
Summa att fördela i samplanering 210

Summa områdesram och samplaneringsram 247

Särskilda projekt
Utbyte av respiratorer 5
Utbyte av operationslampor/operationsbord 10
Dialys 5
Ögonsjukvård 2
Övrigt (hanteras av styrgruppen) 10
Höghuset Sahlgrenska 5
Införande av Patos Patologi Sahlgrenska 1
Tillbyggnad Barnsjukhuset 7
Operation 1 Östra 5
Övriga särskilda projekt 15
Summa särskilda projekt 65

Byggrelaterat
Utrustningsmedel vid prioriterad fastighetsupprustning, installation av 
prioriterad utrustning 10
Säkerhet- och gemensamma ytor 3,5
Summa byggnadsrelaterat 14

Summa SU verksamhetsstyrda utrustningsinvesteringar 325

Ägarstyrda utrustningsinvesteringar VGR
Utrustning BOIC, etapp 3 50
Strålbehandling 61
 Summa ägarstyrda utrustningsinvesteringar VGR 111

Totalt SU 436



Bilaga 4

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annie Barcarse, 0700-825603
2018-10-09 Fördelning per område av  investeringsutrymme utrustning år 2019 (Mkr)

Invest.nr. Budgetram 
2019 Ofördelade

Omr. 1 Omr. 2 Omr. 3 Omr. 4 Omr. 5 Omr. 6 Sjukhus 
gem

Summa

Områdesramar 853 37,0 5,500 6,800 4,500 5,900 6,000 6,500 1,800 37,000

Samplanering 854 20,7 20,700 20,700
Bild o funktionsmedicinsk utrustning 949 65,0 8,200 0,900 1,600 27,800 26,500 65,000
Lab-medicin 905 23,3 1,014 2,050 17,239 0,860 2,137 23,300
AN/IVA/IMA 908 35,0 4,875 13,638 2,959 1,093 0,220 3,000 9,215 35,000
Ultraljud 909 22,0 0,569 6,420 1,800 2,600 5,088 2,388 3,135 22,000
OP-salar 924 35,0 1,574 2,955 5,092 6,899 13,460 5,020 35,000
Smittrening 803 6,0 0,790 1,310 1,410 1,575 0,835 0,080 6,000
Sängar 923 3,0 0,480 0,810 0,400 0,130 0,580 0,600 3,000
Totalt samplaneringen 210,0 29,522 35,053 11,561 14,002 52,052 47,623 20,187 0,000 210,0

Särskilda projekt
Utbyte av respiratorer 514 5,0 5,0 5,0
Utbyte av operationlampor, operationsbor 515 10,0 10,0 10,0
Dialys 962 4,8 4,8 4,8
Ögonsjukvård 848 2,0 2,0 2,0
Övrigt (hanteras av styrgruppen) 819 10,0 10,0 10,0
Höghuset Sahlgrenska 6,8 9 496 5,0 5,0 5,0
Införande av Patos Patologi Sahlgrenska 495 1,0 1,0 1,0
Tillbyggnad Barnsjukhuset TBS 621 7,0 7,0 7,0
Operation 1 Östra 604 5,0 5,0 5,0
Övriga särskilda projekt 799 15,0 15,0 15,0
Totalt särskilda projekt 64,8 57,0 0,0 0,0 2,0 1,0 4,8 0,0 0,0 64,8

Byggrelaterat 
Utrustningsmedel vid prioriterad 
fastighetsupprustning, installation av av 
prioriterad utrustning

961 10,0 10,0 10,0

Säkerhet 700 2,5 2,5 2,5
Gemensamma ytor 703 1,0 1,0 1,0
Totalt byggnadsrelaterat 13,5 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 13,5

Summa verksamhetsstyrda utrustningsinvesteri 325,3 96,5 40,6 18,4 20,5 59,0 58,4 26,7 5,3 325,3

Ägarstyrda utrustningsinvesteringar VGR
BoIC-projektet, etapp 3 888 50,0 50,0 50,0
Strålbehandling 896 61,0 61,0 61,0
Summa 111,0 50,0 61,0 111,0

Summa samtliga utrustningsinvesteringar 436,3 146,5 40,6 18,4 20,5 59,0 119,4 26,7 5,3 436,3



Budget 2018, 
SU juni

Förändring Budget 2019

mnkr mnkr mnkr
Såld vård internt 11 930,0 251,1 12 181,1
Såld vård externt 1 087,0 0,7 1 087,7
Patientavgifter 174,9 -2,1 172,8
Driftbidr fr nämnd inom regionen 1 121,5 48,2 1 169,7
Övriga erhållna bidrag 1 733,0 610,0 2 343,0
Försäljning av tjänster 643,7 74,1 717,8
Hyresintäkter 3,0 -0,9 2,1
Försäljning av material och varor 27,0 0,7 27,7
Övriga intäkter 94,0 3,5 97,5
Verksamhetens intäkter 16 814,1 985,3 17 799,4

Personalkostnader -10 331,9 -533,5 -10 865,4
Köpt vård -221,0 -79,0 -300,0
Läkemedel -1 836,0 -226,3 -2 062,3
Verksamhetsanknutna tjänster -527,0 17,4 -509,6
Övriga tjänster, inkl.konsultkostnader -530,0 -82,0 -612,0
Material och varor -1 229,0 -31,0 -1 260,0
Lokal- och energikostnader -1 152,0 -38,1 -1 190,1
Lämnade bidrag -37,0 -12,9 -49,9
Avskrivningar -350,0 -20,0 -370,0
Övriga kostnader -558,4 32,6 -525,8
Verksamhetens kostnader -16 772,3 -972,8 -17 745,1

Finansiellt -38,1 -12,5 -50,6

Resultat 3,7 0,0 3,7
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