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Kallelse/Föredragningslista 

Sammanträde med Styrelsen för Skaraborgs 
Sjukhus den 26 oktober 2017 

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde 

Tid: Kl. 13:00 - 16:00 

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

Inledande formalia 
 Mötets öppnande 
 Upprop  
 Val av justerare 
 Justeringsdatum 
 Eventuella beslut om närvarorätt 
 Eventuella beslut om yttranderätt 
 Anmälan om jäv 
 Eventuella ärenden som kommer till eller stryks 

Beslutsärenden 
1. Uppföljning Power Big Meet 2017 

Diarienummer SKAS 2017-00337 

2. Omfördelning av medel inom befintlig investeringsram 2017 
Diarienummer SKAS 2017-00637 

3. Remissyttrande - Motion om skärpt uppföljning av bisysslor 
Diarienummer SKAS 2017-00387 

4. Remissyttrande - Motion om att inrätta en akut för våldtagna i Västra 
Götaland 
Diarienummer SKAS 2017-00388 

5. Vårdöverenskommelse 2018 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Diarienummer SKAS 2017-00565 

6. Serviceöverenskommelse 2018-2019 mellan Skaraborgs Sjukhus och 
servicenämnden 
Diarienummer SKAS 2017-00658 

7. Laboratoriemedicin på Skaraborgs Sjukhus 
Diarienummer SKAS 2017-00654 
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Delegeringsärenden 
1. Tillämpningsbeslut - Klassificeringsstruktur för Skaraborgs Sjukhus 

Diarienummer SKAS 2016-00653 

2. Disciplinpåföljd varning 
Diarienummer SKAS 2017-00032 

3. Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus september 2017 
Diarienummer SKAS 2017-00304 

4. Förändringar i attestantförteckningen 2017-09-31 
Diarienummer SKAS 2017-00195 

Anmälningsärenden 
1. Regionfullmäktiges beslut om Policy för styrning i Västra 

Götalandsregionen 
Diarienummer SKAS 2017-00118 

2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktat statsbidrag inom hälso- 
och sjukvård 2018: insatser inom förlossningsvården och primärvården för 
att stärka kvinnors hälsa 
Diarienummer SKAS 2017-00612 

3. Hälso-och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktat statsbidrag till hälso- och 
sjukvård 2018: Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 
Diarienummer SKAS 2017-00613 

4. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktat statsbidrag till hälso- och 
sjukvård 2018: Standardiserade vårdförlopp i cancervården 
Diarienummer SKAS 2017-00614 

5. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Neonatalsjukvården i Västra 
Götalandsregionen- transportorganisation för svårt sjuka nyfödda barn 
Diarienummer SKAS 2017-00615 

6. Uppräkning av grundarvode för regionråd per 1 november 2017 samt 
riktlinjer stickprovskontroller 
Diarienummer SKAS 2017-00648 

7. Regionfullmäktiges beslut om Strategiska vägval för ett gott liv i ett 
fossiloberoende Västra Götaland 2030 
Diarienummer SKAS 2017-00650 

8. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Ordnat införande av nya 
läkemedel, metoder och kunskapsunderlag, etapp 2 2017 
Diarienummer SKAS 2017-00659 

9. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Regional förteckning över 
kvalitetsregister 
Diarienummer SKAS 2017-00664 
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10. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Regional förteckning över 
kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård med regionala måltal 
Diarienummer SKAS 2017-00665 

11. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktat statsbidrag till hälso- och 
sjukvården 2018: Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa - 
länsgemensam handlingsplan 
Diarienummer SKAS 2017-00666 

12. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktlinjer för patientsäkerhet 
och patientsäkerhetsplan 2018 
Diarienummer SKAS 2017-00667 

Information 
A. Högprioriterade frågor och ekonomisk uppföljning 

B. Rapporteringsrutiner i VGR 

C. Information från presidiet 

D. Sjukhusdirektörens information 

 

Ulla-Britt Hagström 
Ordförande 

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

Datum 2017-10-11 
Diarienummer SKAS 2017-00337 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

Handläggare: Lena Brodén 
Telefon: 0500-431 989 
E-post: lena.broden@vgregion.se

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Uppföljning Power Big Meet 2017 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus noterar informationen. 
2. Beslutet skickas till Lidköpings Kommun för kännedom i händelse av att 

Power Big Meet återkommer till Lidköping. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 6-8 juli 2017 arrangerades för första gången Power Big Meet (PBM) på 
Hovby flygplats utanför Lidköping. Parallellt med detta anordnades av andra 
huvudmän (inklusive Lidköpings kommun) en rad andra publika aktiviteter i de 
centrala delarna av Lidköping. Bland dessa aktiviteter kan nämnas konserter och 
en större cruising. 
 
Våren ägnades åt att tillsammans med andra samhällsaktörer försöka förutse vilka 
konsekvenser och vilken samhällspåverkan detta skulle leda till. Riskanalyser togs 
fram aktörsvis och i viss mån gemensamt. Någon enhetlig och samstämmig bild 
var dock svår att uppnå, även efter upprepade kontakter med kommun och 
landsting i Västerås där PBM tidigare hållits under många år. 
 
Med detta som bakgrund och i enlighet med katastrofmedicinska 
rekommendationer (Lennqvist, S. 2009) valde Skaraborgs Sjukhus (SkaS) att i 
samband med arrangemanget höja beredskapen till stabsläge (se katastrofplan) 
samt punktvis förstärka delar av sjukhusverksamheten. Nedan sammanfattas de 
enskilt största utgifterna: 

 Akutmottagningen Lidköping – samverkan med Närhälsan som tillfälligt 
flyttade in på sjukhuset. Öppethållande kirurgi-/ortopediverksamhet även 
nattetid. 

 Ambulansverksamheten – förstärkning med extra fordon och bemanning, 
inklusive läkare delar av dygnet. 

 Ortopedi – förstärkning med några extra vårdplatser och bemanning av 
dessa. 

 Psykiatri – bemanning av tillnyktringsenhet i beredskap i Lidköping. 
 SkaS Lidköping – Lotsar för smidiga patientflöden. Extra bevakning efter 

polismyndighetens beviljande av ordningsvaktsförordnande. 



§ 50 Uppföljning Power Big Meet 2017 - SKAS 2017-00337-4 Uppföljning Power Big Meet 2017 : Uppföljning Power Big Meet 2017

Datum 2017-10-11 
Diarienummer SKAS 2017-00337 

2 (3) 

Ekonomisk redovisning 
Kostnaderna för ovanstående åtgärder uppgick totalt till drygt 1,3 miljoner kronor 
och redovisas per verksamhet i nedanstående tabell. I huvudsak utgörs summan av 
lönekostnader, men även vissa kostnader för transporter av personal. 
 

Personalkostnader   

Serviceenheten 8 100 
Kir, Uro, palliativ 71 300 
Kvinnosjukvård, Barn o unga 14 400 
Ortopedi 54 700 
Ögon, Öron o Käkkirurgi 14 300 
Anestesi, Operation, IVA 58 900 
Medicin, Sömn, Akuten L, Be 534 000 
Akuten S, Ambulansen, AVA 208 400 
Vuxenpsykiatri 195 700 

Summa 1 159 800 

Övriga kostnader   

Bevakning, Securitas 155 500 
Övrigt, resor mm 16 700 

Summa 172 200 

Totalt 1 332 000 

 
Utöver kostnader som SkaS redovisar kan andra VGR-förvaltningar redovisa 
extra utgifter kopplade till PBM. Till exempel kan nämnas Närhälsan, 
Västfastigheter och Regionservice. 

Återkommande arrangemang? 
SkaS bevakar händelseutvecklingen för att på ett tidigare stadium kunna förbereda sig om 
arrangören tillsammans med Lidköpings kommun når en överenskommelse om att även 
2018 arrangera Power Big Meet på Hovby flygplats. Med sommarens arrangemang som 
erfarenhet har vi bättre förutsättningar än innevarande år att planera resurseffektivt. Dock 
bör hållas i minnet att Törebodafestivalen anordnas under motsvarande helg nästa år, vilket 
inverkar på den totala bilden. 
 
Referens: 

Lennqvist, S. (2009) Liber: Katastrofmedicin. Stockholm 
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Beredning 
SkaS presidium 2017-10-11 

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 

Eva Sundström 
Servicechef

Beslutet skickas till 
För kännedom: 

 Lidköpings Kommun, kommun@lidkoping.se 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2017-09-26 
Diarienummer SKAS 2017-00637 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

Handläggare: Anette Staflund 
Telefon: 070-081 69 87 
E-post: anette.staflund@vgregion.se

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Omfördelning av medel inom befintlig 
investeringsram 2017 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs sjukhus beslutar om omfördelning av medel 
inom ramen för SkaS investeringsram 2017 enligt nedan. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 26 januari 2017 fattade styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) beslut om 
investeringsplan för 2017. 
 
Efter beredning och prioritering i investeringsråd (2017-08-23) föreslås 
omfördelning av medel inom ramen för SkaS investeringsram 2017 enligt nedan. 
 
För att möjliggöra utbyte av MR-kamera inklusive vårdmobil omfördelas 6,33 
miljoner kronor av outnyttjade medel inom anslaget L17 för lokalförändringar till 
anslaget U17 för utbytesplan röntgen. De outnyttjade medlen avser icke 
medicinsk utrustning (främst möbler) avsedda för ombyggnad vuxenpsykiatri 
öppenvård Lidköping 2,0 miljoner kronor samt ombyggnad vårdavdelning 
Skövde 4,33 miljoner kronor. 
 
Omfördelning görs även med 0,6 miljoner kronor från L17 lokalförändringar till 
N17 Nyinvestering, avseende investeringspost som tidigare varit felklassificerad.  
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Fördelning av investeringsramen 2017 är efter omfördelning enligt nedanstående 
tabell: 
 

 

Beredning 
2017-08-23 SkaS investeringsråd 
2017-10-11 SkaS presidium 

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 

Åsa Ranbro Jansson 
Ekonomichef

Besluten skickas till 
 Verksamhetsrådet 
 Josef Adolfsson, enhetschef Medicinsk Teknik (MT) 
 Joost Fokkelman, utrustningsplanerare MT 
 Jan-Olof Wallin, medicinteknisk ingenjör 
 Mats Olsson, controller ekonomifunktionen 
 

 

Investeringar SkaS (mnkr) 2017

Medicinteknisk utrustning

U17: Utbytesplan 49,5

N17: Nyinvestering 5,3

H01: Haveri 2,0

S:a 56,8

Icke medicinteknisk utrustning

L17: Lokalförändringar 6,8

Ö17: Övr icke medicinskteknisk utr 3,7

S:a 10,5

Summa 2017 67,3
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2017-09-27 
Diarienummer SKAS 2017-00387 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

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

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Remissyttrande - Motion om skärpt uppföljning 
av bisysslor 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner förslaget till remissyttrande. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Regionstyrelsen har remitterat en motion om skärpt uppföljning av bisysslor till 
Skaraborgs Sjukhus (SkaS). Motionen har även remitterats till styrelsen för 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Fastighetsnämnden och Personalutskottet. 
 
I motionen föreslås att regionfullmäktige ska uppdra åt styrelsen 

 att införa en central uppföljning och kontroll av riktlinjerna för bisysslor 
 att revidera regionens riktlinjer samt kommunicera vilka följder otillåten 

bisyssla kan få för den anställde. 

Bakgrund 
Under 2016 gjorde KPMG en granskning av följsamheten till regionens 
regelverk1 vad gäller anmälan och godkännande av tillsvidareanställda läkares 
bisysslor. Granskningen gjordes vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-
sjukvården och Kungälvs lasarett. Granskningen resulterade i en 
granskningsrapport2 som behandlades av revisorskollegiet i mars 2017. 
 
Granskningen visade bland annat att av 29 identifierade bisysslor hos externa 
vårdgivare endast 3 anmälda till och godkända av arbetsgivaren.  
 
I rapporten drog man slutsatsen att det finns tydliga brister i tillämpningen av 
riktlinjerna för bisysslor. Man rekommenderade bland annat att regionen skulle 
införa central uppföljning och kontroll av efterlevnaden av riktlinjerna samt att 
tydligt visa och kommunicera vilka följder otillåten bisyssla kan komma att ge. 

                                                 
1 Riktlinjer avseende bisysslor för anställda inom Västra Götalandsregionen (dnr RS 32-2014) 
2 Revisionsrapporten Granskning av bisysslor i Västra Götalandsregionen (dnr SKAS 2017-
00244-1) 
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Förvaltningens bedömning 
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus bör föreslå att motionen avslås. 
 
På SkaS finns utöver den regionala riktlinjen också en SkaS-övergripande rutin 
avseende bisysslor.3 Det är förvaltningens uppfattning att befintliga styrdokument, 
både regionala och lokala, är bra. Men man instämmer i slutsatsen att kontrollen 
av efterlevnaden av styrdokumenten bör skärpas. 
 
Förvaltningens anser dock att den skärpta kontrollen bör initieras internt, till 
exempel genom att ha kontroll av efterlevnad till riktlinjerna som ett moment i 
interkontrollplanen för 2018. Därför bör förslagen i motionen avslås. 

Beredning 
Ärendet har beretts inom förvaltningskontoret. HR-enheten har lämnat synpunkter 
i ärendet. 
 

 MBL 2017-10-09 
 Sjukhusledning 2017-10-10 
 SkaS presidium 2017-10-11 

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 

Marie Rodert 
HR-chef

Bilaga 
 Förslag till remissyttrande 
 Inkommen remiss 

Beslutet skickas till 
 Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se  

 
 

                                                 
3 Bisyssla – ansökan om och tillämpning (Barium-id 28551) 
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Förslag till remissyttrande 

Datum 2017-09-27 

Diarienummer SKAS 2017-00387 

Ert diarienummer RS 2017-01642 

 

Regionstyrelsen 

   

  

Motion om skärpt uppföljning av bisysslor 
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) föreslår att regionfullmäktige avslår 
motionen. 
 
På SkaS finns utöver den regionala riktlinjen också en förvaltningsövergripande 
rutin avseende bisysslor.  Det är vår uppfattning att befintliga styrdokument, både 
regionala och lokala, är bra. Men vi instämmer också i slutsatsen att kontrollen av 
efterlevnaden av styrdokumenten bör skärpas. 
 
SkaS anser dock att den skärpta kontrollen bör initieras internt inom 
förvaltningen, till exempel genom att ha kontroll av efterlevnad till riktlinjerna 
som ett moment i interkontrollplanen för 2018. Därför bör motionen avslås. 
 
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
 
 
 
Ulla-Britt Hagström 
Ordförande 

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 
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Remissyttrande från XX-styrelsen,    

 

2 (2) 
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Från: Britt-Marie Gustafsson 
Skickat: den 19 maj 2017 10:49 
Till: SkasDiariet; Universitetssjukhuset Sahlgrenska; Västfastigheter; 

personalutskottet.HR-strategiska 
Ämne: Remitterad motion för handläggning - om bisysslor 
Bifogade filer: Motion - om skärpt uppföljning av bisysslor av Helén Eliasson och Lena Hult 

(S).pdf; Motionsbrev RS 2017-01642 om skärpt uppföljning av bisysslor .pdf 
 
 
Översänder en ny motion för handläggning gällande skärpt uppföljning av bisysslor. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Britt-Marie Gustafsson 
Nämndsekreterare  
 
Styrelse & nämndsekretariat 
Avdelningen Ärendesamordning & kansli 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
Telefon: 010-441 01 42 
Mobil: 0708-922 876 
Epost: britt-marie.gustafsson@vgregion.se 
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m Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

MOTION

Vänersborg 2017-03-29

Motion om skärpt uppföljning av bisysslor.

Värdplatser stängs, överbeläggningar riskerar patientsäkerheten, värdrelaterade skador ökar,
tillgangligheten till besök och behandling ligger pä historiskt läga niväer. Ett exempel är att
Sahlgrenska Universitetssjukhuset bar fattat beslut om att under vären anpassa värden till en
Situation med otiUräcldig bemanning. Beslutet innebär att cirka 100 planerade operationer bokas
om, vüket drabbar patientema. Samtidigt läggs allt mer pengar pä att köpa vard frän privata
företag istället för att stärka den egna verksamheten.

Det här är en utveckling som mäste vända och en del i detta är att hejda personalflykten. Men
det handlar ocksä om att nyttja vär personal maximalt och att de känner lojahtet mot sin
arbetsgivare. Det innebär vidare att de medarbetare vi bar inte bar bisysslor i konkurrerande
verksamheter eUer egna bolag. Denna typ av bisysslor päverkar självfaUet regionens egen
verksamhet och ekonomi negativt.

Revisorema bar inom ramen för ärhg granskning av nämnder och styrelser noterat att regionen
under senare är tecknat ett flertal värdavtal med regionextema värdgivare, ofta värdbolag, i syfte
att förbättra tiUgängligheten till hälso- och sjukvärd. I samband med granskning av nägra av
dessa värdavtal bar revisorema upptäckt att nägra nämnder och styrelser bar medarbetare som
förefaller ha bisysslor i dessa bolag. Revisionen konstaterade att "sädana bisysslor riskerar att
bryta mot regionens regelverk för bisysslor. Bristande intern kontroU i nämnder och styrelser
lyftes bland annat som förklaring. Revisionen ansäg att en mer grundhg granskning av
medarbetares bisysslor skulle ske. Under perioden juni tül december 2016 genomförde KPMG
en granskning av följsamheten vad gäUer tülämpning av regelverket för bisysslor i
organisationen(Granskning av bisysslor i Västra Götalandsregionen 2017-02-20). Granskningen
identifierade regionens personal som förekom hos kontrakterade extema värdgivare.
Dokumentstudier och intervjuer med representanter inom regionen genomfördes i syfte att
granska hantering av och rutiner för bevüjande av bisysslor.

Granskningsresultaten visade

• att kontroUen brister samt att det i en del fall saknas anmälan om bisyssla frän de anställda

• att hanteringen skiljer sig för ohka yrkesgrupper

• att uppföljning av existerande bisysslor sker i ringa omfattning utan att det dokumenteras

• att uppföljning av bevüjade bisysslor inte sker systematiskt

• att endast muntJig reprimand vid fall av otilläten bisyssla bar använts

Vär slutsats är att samtliga nämnder och styrelser mäste skärpa sin uppföljning av bisysslor vid
de ärüga utveckhngssamtalen, samt att formalisera och dokumentera de kontroller av bisysslor
som sker. Dessutom ät det av yttersta vikt att ätgärder vidtas som ökar kännedomen om vüka
rättigheter och skyldighetermedarbetare bar gäUande bisysslor. Regionen bör ocksä införa
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m Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

äterkommande central uppföljning och kontroU av efterlevnadenav Riktlinjema för bisysslor
samt tydligt visaoch kommunicera vilka följder otilläten bisyssla kan komma att fä.

Förslag till beslut
Mot bakgrund av ovanstäende föresläs regionfullmäktige uppdra ät regionstyrelsen

— Att införa central uppföljning och kontroll av riktlinjema för bisysslor
— Att revidera regionens riktlinjer samt kommunicera vüka följder otilläten bisyssla kan fä för

den anstände.

Helen Eliasson(s) t^ena Hult(s)
Regionräd i Opposition Regionräd i Opposition
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Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
Styrelsen för SU 
Fastighetsnämnden 
Personalutskottet 

Motion om skärpt uppföljning av bisysslor 
 
Regionstyrelsen remitterar denna motion för yttrande.  
 
Av motionssvaret ska framgå nämndens/styrelsens synpunkter på om och hur 
motionsförslaget kan genomföras, eventuell tidplan, kostnader med mera. Någon  
mer omfattande utredning i sakfrågorna ska inte göras i samband med besvarandet av 
motionen. T.ex. vill motionären ha en utredning är det regionfullmäktige som avgör 
om utredningen ska göras efter att berörda nämnder/styrelser lämnat synpunkter.  
 
Om motionens syfte redan är uppnått genom andra beslut ska detta redovisas. 
Förslaget till beslut ska vara att motionen är besvarad, eventuellt med hänvisning.  
 
Förslagen till beslut kan alltså vara 

 Motionen är besvarad eventuellt med hänvisning till t ex pågående arbete 
 Regionfullmäktige bifaller motionen 

- Nämnden får i uppdrag att ……………….. 
 Regionfullmäktige avslår motionen 

 
Om förslaget till beslut är att bifalla motionen ska det uppdrag som blir en följd av 
bifallet klart framgå i beslutsunderlaget. Vidare ska nämnden ges i uppdrag att 
återrapportera vidtagna åtgärder dels till motionären, dels till regionfullmäktige. 
Regionfullmäktige redovisar detta i samband med den årliga redovisningen av de 
motioner som är äldre än ett år. 
 
Ingen nämnd/styrelse är överordnad någon annan nämnd vid framtagning av yttrande 
över en motion. Koncernkontoret sammanställer de yttrande som har kommit in. 
Regionstyrelsens utskott har uppdraget att bereda motioner som remitterats till 
utskotten, svara för eventuell remissammanställning och lägga förslag till beslut. 
 
Motionssvaret ska tillsammans med protokollsutdraget mailas in till 
regionstyrelsen@vgregion.se senast den 31 oktober 2017. Ange vårt diarienummer.  
 
Med vänliga hälsningar  
Britt-Marie Gustafsson 
mobil: 010-44 101 42 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2017-09-14 
Diarienummer SKAS 2017-00388 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

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

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Remiss - Motion om att inrätta en akut för 
våldtagna i Västra Götaland 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner förslaget till remissyttrande. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Regionstyrelsen har till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) remitterat en 
motion om att inrätta en akut för våldtagna i Västra Götaland. Utöver SkaS har 
motionen skickats på remiss till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
styrelsen för beställd primärvård samt Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 
 
Motionärerna föreslår att regionfullmäktige ska besluta att en särskild mottagning 
för människor som drabbats av våldtäkt inrättas på minst ett av Västra 
Götalandsregionens sjukhus. Som förebild nämns den verksamhet som bedrivs på 
Södersjukhuset i Stockholm läns landsting där man enligt motionen tar emot cirka 
600 patienter om året. Mottagningen bemannas av läkare, 
barnmorska/sjuksköterska, undersköterska, sekreterare och samtalsbehandlare. 
 
Förvaltningen anser att motionen bör avslås. Avståenden mellan olika delar av 
Västra Götalandsregionen (VGR) är relativt stora jämfört med till exempel 
Stockholmsområdet. Att inrätta en akutmottagning för våldtagna på ett sjukhus i 
regionen skulle innebära att dessa patienter i vissa fall skulle behöva transporteras 
långa sträckor i ett akut skede. 
 
Istället för att inrätta en särskild akutmottagning är det möjligt att bygga upp ett 
specialiserat team på varje sjukhus med Södersjukhusets arbetssätt som förebild. 
En regionövergripande process med en regional processledare skulle kunna säkra 
ett jämlikt omhändertagande i VGR. Det redan etablerade Kunskapscentrum för 
Våld i Nära Relationer skulle kunna utveckla denna process och säkerställa att 
kompetens finns på alla förvaltningar. 
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Beredning 
Ärendet har beretts inom Förvaltningskontoret i samarbete med 
verksamhetsområde K3. 
 
SkaS presidium 11 oktober 2017. 

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 

Marga Brisman 
Chefläkare

Bilaga 
 Förslag till remissyttrande 
 Motion om att inrätta en akut för våldtagna i Västra Götaland 

Besluten skickas till 
 Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se  
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Förslag till remissyttrande 

Datum 2017-09-14 

Diarienummer SKAS 2017-00388 

Ert diarienummer RS 2017-01645 

 

Regionstyrelsen 

   

  

Motion om att inrätta en akut för våldtagna 
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) föreslår att motionen avslås.  
 
Avståenden mellan olika delar av Västra Götalandsregionen (VGR) är relativt 
stora jämfört med till exempel Stockholmsområdet. Att inrätta en akutmottagning 
för våldtagna på ett sjukhus i regionen skulle innebära att dessa patienter i vissa 
fall skulle behöva transporteras långa sträckor i ett akut skede. 
 
Istället för att inrätta en särskild akutmottagning är det möjligt att bygga upp ett 
specialiserat team på varje sjukhus med Södersjukhusets arbetssätt som förebild. 
En regionövergripande process med en regional processledare skulle kunna säkra 
ett jämlikt omhändertagande i VGR. Det redan etablerade Kunskapscentrum för 
Våld i Nära Relationer skulle kunna utveckla denna process och säkerställa att 
kompetens finns på alla förvaltningar. 
 
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
 
 
Ulla-Britt Hagström 
Ordförande 

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 
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Från: Britt-Marie Gustafsson 
Skickat: den 19 maj 2017 11:02 
Till: Universitetssjukhuset Sahlgrenska; SkasDiariet; PV Närhälsan; HSS FB 
Ämne: Remitterad motion för handläggning - om en akut för våldtagna 
Bifogade filer: Motion - om att inrätta en akut för våldtagna i Västra Götaland av Eva 

Olofsson med flera (V).pdf; Motionsbrev RS 2017-01645 om att inrätta en 
akut för våldtagna i Västra Götaland.pdf 

 
 
Översänder en ny motion för handläggning gällande att inrätta en akut för våldtagna. RS 2017-01645. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Britt-Marie Gustafsson 
Nämndsekreterare  
 
Styrelse & nämndsekretariat 
Avdelningen Ärendesamordning & kansli 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
Telefon: 010-441 01 42 
Mobil: 0708-922 876 
Epost: britt-marie.gustafsson@vgregion.se 
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RS 2011-016 45"

Vflnsterpartlet Västra Götalandsreglonen

Motion tiii Regionfuiiniaktige

Motion om att inrätta en akut för väldtagna
i Västra Götaiand
Att bli utsatt för väldtäkt och sexuella övergrepp är en av de värsta saker som kan drabba en
människa. Mänga drabbade flickor/kvinnor känner skuld och skam och en stor del far
posttraumatiska symptomsom kan bli längvariga utan behandling. Sjukvärden behöver
erbjuda kunskap hos personalen, trygghet och gott bemötande, god löinskap vad som krävs
för rättsintyg ochomedelbara tiderföruppföljning säväl medicinskt som psykologiskt. Kort
sagt en sammanhängande värdkedja med hög kompetens integrerad i samma lokaler.

En sädan verksamhet fmns sedan mer än 10är i Stockholms läns landsting pä Södersjukhuset.
De tar emot runt 600 kvinnorom äret över 13är. Akutmottagning för väldtagna bemannas av
läkare, bammorska/sjuksköterska, undersköterska, sekreterare och samtalsbehandlare. Under
kvälls, nattoch helgpass är det läkare och sköterskor somocksätjänstgör pä andra
enheter(t.ex. gyn akut) som tar emot patienter i väldtäktsmottagningens lokaler.

Sedan Oktober 2015 tar mottagningen ocksäemotmän som blivitväldtagna. Sjukvärdens
kunskap och bemötande av dem var mycket bristfälligt och de hänvisades till kirurgakuten.
Antalet män som vänder sig till mottagningen var första äret närmare trettio.

Vid besök pä mottagningen beskrevs av personalen den stora fördelen med att vara ett team
med sä väl spärsäkringsrättslig som psykologisk och medicinsk kompetens som ger en
helhetssyn pä patienten. Patienten gär igenom heia värdkedjan i samma lokal Enpatient som
lämnar avdelningen efter akutbesök har i regel med sig fÖrbokade besök för medicinsk
uppföljning och samtal. Samtal erbjuds inomen- tre dagar. Allt är gratis för patienten.

I September 2016 tog Region Skänebeslut om att starta en akutmottagning for väldtagna.
Vänsterpartiet lade redan för nägot mer än tio är sedan en motion om akut omhändertagande
av väldtagna kvinnor. Den besvarades med att Kompetenscentrum for väld i nära relationer
skulle starta. Nu tycker vi det är hög tid att ocksä Västra Götaiand liksom Stockholms läns
landsting och Region Skäne startar en akut for människor drabbade av väldtäkt och sexuella
övergrepp oavsett kön och könsidentitet med en sammanhällen och integrerad värdkedja.

Försiag tiii besiut

1) En särskild mottagning för människor som drabbats av väldtäkt inrättaspä minst ett av
Västra Götalandsregionens sjukhus.

Vänersborg, 2017-04-04

Eya 01ofssonj(v) ^ In^er Lilja^v^ Jessica Wetterling (v)

J^AlexäfiHersso^ (v) Lars Erige^n (v)

jdit
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Styrelsen för SU 
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
Styrelsen för beställd primärvård 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Motion om att inrätta en akut för våldtagna 
 
Regionstyrelsen remitterar denna motion för yttrande.  
 
Av motionssvaret ska framgå nämndens/styrelsens synpunkter på om och hur 
motionsförslaget kan genomföras, eventuell tidplan, kostnader med mera. Någon  
mer omfattande utredning i sakfrågorna ska inte göras i samband med besvarandet av 
motionen. T.ex. vill motionären ha en utredning är det regionfullmäktige som avgör 
om utredningen ska göras efter att berörda nämnder/styrelser lämnat synpunkter.  
 
Om motionens syfte redan är uppnått genom andra beslut ska detta redovisas. 
Förslaget till beslut ska vara att motionen är besvarad, eventuellt med hänvisning.  
 
Förslagen till beslut kan alltså vara 

 Motionen är besvarad eventuellt med hänvisning till t ex pågående arbete 
 Regionfullmäktige bifaller motionen 

- Nämnden får i uppdrag att ……………….. 
 Regionfullmäktige avslår motionen 

 
Om förslaget till beslut är att bifalla motionen ska det uppdrag som blir en följd av 
bifallet klart framgå i beslutsunderlaget. Vidare ska nämnden ges i uppdrag att 
återrapportera vidtagna åtgärder dels till motionären, dels till regionfullmäktige. 
Regionfullmäktige redovisar detta i samband med den årliga redovisningen av de 
motioner som är äldre än ett år. 
 
Ingen nämnd/styrelse är överordnad någon annan nämnd vid framtagning av yttrande 
över en motion. Koncernkontoret sammanställer de yttrande som har kommit in. 
Regionstyrelsens utskott har uppdraget att bereda motioner som remitterats till 
utskotten, svara för eventuell remissammanställning och lägga förslag till beslut. 
 
Motionssvaret ska tillsammans med protokollsutdraget mailas in till 
regionstyrelsen@vgregion.se senast den 31 oktober 2017. Ange vårt diarienummer.  
 
Med vänliga hälsningar  
Britt-Marie Gustafsson 
mobil: 010-44 101 42 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2017-10-13 
Diarienummer SKAS 2017-00565 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

Handläggare: Eva Sundström 
Telefon: 0500 m- 43 10 97 
E-post: eva.sundstrom@vgregion.se

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Vårdöverenskommelse 2018 med östra hälso- 
och sjukvårdsnämnden 
Förslag till beslut 
1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner vårdöverenskommelse 2018 med 

östra hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Vårdöverenskommelsen beskriver utförarens uppdrag och reglerar inriktning, vo-
lymer, ersättning och uppföljning för överenskommelseperioden.  
 
Underlag för vårdöverenskommelse är: 

 Föregående års vårdöverenskommelse 
 Gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter, regionala riktlinjer samt 

regionala vård- och handlingsprogram och beslut som berör utförarens verksam-
hetsområde.  

 Regionfullmäktiges budget och regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetar-
bete. 

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

 
Regionfullmäktiges budget är Västra Götalandsregionens överordnade styrdoku-
ment. Vid en målkonflikt mellan andra regionala styrdokument och budgeten gäl-
ler den senast antagna budgeten. 
 
Vårdöverenskommelse 2018 motsvarar i stora delar innevarande års vårdöverens-
kommelse. De förändringar som gjorts avser främst förtydligande som till exem-
pel av uppdrag som omställningen av vården, nära vård i norra Skaraborg och ut-
veckling psykiatri.  
 
Omfattning, villkor och ersättning för uppdraget beskrivs i vårdöverenskommel-
sens bilaga 2. Den ekonomiska ersättningen baseras på de förutsättningar som 
anges i Västra Götalandsregionens budget och regiongemensamma riktlinjer för 
detaljbudgetarbete 2018. Ersättningen uppgår till 3 756 miljoner kronor vilket är 
en ökning med cirka 78 miljoner kronor I beloppet ingår två miljoner för ökat 
uppdrag för öppenvårdsbesök inom kvinnosjukvården. 
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Fördjupad beskrivning av ärendet 
Skaraborgs Sjukhus uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård i enlighet med vår-
döverenskommelse 2018 bilaga 1.  

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

Vården ska vara likvärdig och patientanpassad så att diagnostisering och behand-
lingar utförs på jämlika villkor, oavsett var man bor i regionen. Den vård som be-
drivs i regionen ska vara jämlik för alla invånare och präglas av gått bemötande 
med hänsyn till samtliga diskrimineringsgrunder. Medicinskt omotiverade skillna-
der i vården mellan olika individer eller grupper ska inte förekomma. 

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

Skaraborgs Sjukhus ansvarar för att patienter erbjuds vård inom fastställda garan-
titider. Detta gäller under förutsättning att de regionala tillgänglighetsatsningarna 
motsvarande minst 2017 års volym och finansiering kvarstår för hela koncernen 
under 2018. Om besök och/eller åtgärd inte kan erbjudas inom fastställda garanti-
tider, ska patienten erbjudas detta på annan vårdinstans, i enlighet med de regel-
verk som fastställts för det regiongemensamma tillgänglighetsarbetet. 
Skaraborgs Sjukhus ska medverka i det regiongemensamma tillgänglighetsarbetet 
för att optimera den samlade kapaciteten samt för att lösa uppkomna problem/för-
ändrade förutsättningar för att nå vårdgarantin vid samtliga sjukhus i VGR. För att 
uppfylla vårdgarantin samverkar ägare, beställare och utförare.                                                                                                                                                                                                                                 

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

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

Förändringar jämfört med föregående vårdöverenskommelse 
I vårdöverenskommelse 2018 bilaga 2 specificeras de förändringar som gjorts 
gentemot föregående vårdöverenskommelse. De förändringar som gjorts avser 
främst förtydligande som till exempel av uppdrag som omställningen av vården, 
nära vård i norra Skaraborg och utveckling psykiatri. Specifikationen omfattar 
förändringar i uppdrag, volymer och ersättning. 
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I vårdöverenskommelse 2018 bilaga 3 specificeras de ekonomiska förändringar 
som gjorts gentemot föregående vårdöverenskommelse vilka omfattar indexupp-
räkning, ersättning för uppdrag som flyttats från Habilitering och Hälsa samt ökat 
uppdrag för öppenvårdsbesök inom kvinnosjukvård.  

Ekonomisk ersättning 
Omfattning, villkor och ersättning för uppdraget framgår av vårdöverenskom-
melse 2018 bilaga 2. Den ekonomiska ersättningen baseras på de förutsättningar 
som anges i Västra Götalandsregionens budget och regiongemensamma riktlinjer 
för detaljbudgetarbete 2018. 
Ersättningen uppgår till 3 756 miljoner kronor vilket är en ökning med cirka 78 
miljoner kronor I beloppet ingår två miljoner för ökat uppdrag för öppenvårdsbe-
sök inom kvinnosjukvården. 

Uppföljning 
Uppföljning av uppdraget, inklusive omfattning och periodicitet, specificeras i 
vårdöverenskommelse 2018 bilaga 4. Grunden för uppföljning är regionfullmäkti-
ges mål och fokusområden, regionala indikatorer samt hälso- och sjukvårdsnämn-
dens mål- och inriktningsdokument.  

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

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
Förvaltningschef 

Eva Sundström 
Servicechef

Bilaga 
Vårdöverenskommelse 2018 

Beredning 
Dialoggrupp för vårdöverenskommelse  
2017-09-20 Gemensamt presidiemöte HSNÖ och SkaS 
2017-10-09 Central MBL-grupp §11 
2017-10-17 Verksamhetsråd 
 
 

Beslutet skickas till 
 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
 Sjukhusledning och verksamhetsråd Skaraborgs Sjukhus 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2017-09-29 
Diarienummer SkaS 2017-00565 
 

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

 
 
 
Till Skaraborgs Sjukhus styrelse 
 
 

Vårdöverenskommelse 2018  

 

Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner vårdöverenskommelse 2018 
med östra hälso- och sjukvårdsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Vårdöverenskommelsen beskriver utförarens uppdrag och reglerar inriktning, volymer, 
ersättning och uppföljning för överenskommelseperioden.  
 
Viktiga underlag för vårdöverenskommelse är: 

• Föregående års vårdöverenskommelse 
• Gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter, regionala riktlinjer samt 

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

• Regionfullmäktiges budget och regiongemensamma riktlinjer för 
detaljbudgetarbete. 

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

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

Uppdrag 
Skaraborgs Sjukhus uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård i enlighet med 
vårdöverenskommelse 2018 bilaga 1.  
 
Hälso- och sjukvården ska ges med högsta möjliga medicinska säkerhet och kvalitet grundad 
på evidens samt följa regionalt gjorda prioriteringar. Socialstyrelsens föreskrift och allmänna 
råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vara vägledande 
i detta arbete.  
 

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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Vården ska vara likvärdig och patientanpassad så att diagnostisering och behandlingar 
utförs på jämlika villkor, oavsett var man bor i regionen. Den vård som bedrivs i regionen 
ska vara jämlik för alla invånare och präglas av gått bemötande med hänsyn till samtliga 
diskrimineringsgrunder. Medicinskt omotiverade skillnader i vården mellan olika individer 
eller grupper ska inte förekomma. 
 
Inom ramen för uppdraget ska utföraren samverka med andra vårdgivare, kommuner och 
myndigheter. Samverkan syftar till att på ett strategiskt plan nyttja varandras kunskaper 
och bygga upp gemensamma rutiner för att säkerställa vårdens kvalitet utifrån kunskap och 
patientens perspektiv. Syftet är att använda de sammantagna resurserna på bästa sätt för att 
nå uppsatta mål.     
 
Skaraborgs Sjukhus ansvarar för att patienter erbjuds vård inom fastställda garantitider. 
Detta gäller under förutsättning att de regionala tillgänglighetsatsningarna motsvarande 
minst 2017 års volym och finansiering kvarstår för hela koncernen under 2018. Om besök 
och/eller åtgärd inte kan erbjudas inom fastställda garantitider, ska patienten erbjudas detta 
på annan vårdinstans, i enlighet med de regelverk som fastställts för det 
regiongemensamma tillgänglighetsarbetet. 
 
Skaraborgs Sjukhus ska medverka i det regiongemensamma tillgänglighetsarbetet för att 
optimera den samlade kapaciteten samt för att lösa uppkomna problem/förändrade 
förutsättningar för att nå vårdgarantin vid samtliga sjukhus i VGR. För att uppfylla 
vårdgarantin samverkar ägare, beställare och utförare.                                                                                                                                                                                                                                        
 
Skaraborgs Sjukhus ska arbeta systematiskt med hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande åtgärder och integrera dessa i hälso- och sjukvården. Vårdgivaren 
ska ingå i det regionala Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) och ska 
fortsätta att utveckla och följa upp arbetet i enlighet med intentionerna för HFS, 
Socialstyrelsens riktlinjer och regionuppdrag (RS 138-2011). 
 
Befintliga utbudspunkter där Skaraborgs Sjukhus idag bedriver verksamhet är basen för 
denna vårdöverenskommelse. Vid förändring ska samråd ske mellan hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Skaraborgs Sjukhus enligt gällande reglemente. Beställaren ska 
löpande informera om kända förändringar i vårdutbud hos övriga vårdgivare som kan 
komma att påverka utföraren.  

Ekonomisk ersättning 
Omfattning, villkor och ersättning för uppdraget framgår av vårdöverenskommelse 2018 
bilaga 2. Den ekonomiska ersättningen baseras på de förutsättningar som anges i Västra 
Götalandsregionens budget och regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbete 2018. 

Förändringar jämfört med föregående vårdöverenskommelse 
I vårdöverenskommelse 2018 bilaga 3 specificeras de förändringar som gjorts gentemot 
föregående vårdöverenskommelse. Specifikationen omfattar förändringar i uppdrag, 
volymer och ersättning. 

Uppföljning 
Uppföljning av uppdraget, inklusive omfattning och periodicitet, specificeras i 
vårdöverenskommelse 2018 bilaga 4.  
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Grunden för uppföljning är regionfullmäktiges mål och fokusområden, regionala 
indikatorer samt hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument.  
 
Koncernkontoret ska samordna den uppföljning som begärs in från utföraren i syfte att 
undvika dubbelrapportering.  
 
 
Bilaga: 
Vårdöverenskommelse 2018 
 
Beredning 
Dialoggrupp för vårdöverenskommelse  
2017-09-20 Gemensamt presidiemöte HSNÖ och SkaS 
2017-10-09 Central MBL§11 
2017-10-17 Verksamhetsråd 
 
Beslutet skickas till: 
Sjukhusledning 
Verksamhetsråd   
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1. Allmänna förutsättningar  
 

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

Giltighetstid 
Överenskommelsen gäller för perioden 2018-01-01--2018-12-31. 

Utgångspunkter 
Vårdöverenskommelsen beskriver utförarens uppdrag och reglerar inriktning, volymer, 
ersättning och uppföljning för överenskommelseperioden.  
 
Viktiga underlag för denna vårdöverenskommelse är: 

 Föregående års vårdöverenskommelse 
 Gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter, regionala riktlinjer samt 

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

 Regionfullmäktiges budget och regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbete. 
 Östra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument.  
 Strategiska frågeställningar från utförarens styrelse.  

 
Regionfullmäktiges budget är Västra Götalandsregionens överordnade styrdokument. Vid en 
målkonflikt mellan andra regionala styrdokument och budgeten gäller den senast antagna 
budgeten. 
 
Vid flerårig överenskommelse ska justeringar göras mellan åren, i enlighet med de 
förutsättningar som anges i regionens budget och regiongemensamma riktlinjer för 
detaljbudgetarbete 2018. Det gäller också de förändringar som uppdatering av 
resursfördelningsmodellen kan komma att innebära.  
 

2. Uppdrag 
Skaraborgs Sjukhus uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård i enlighet med precisering i 
bilaga 1.  
 
Hälso- och sjukvården ska ges med högsta möjliga medicinska säkerhet och kvalitet grundad på 
evidens samt följa regionalt gjorda prioriteringar. Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd 
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vara vägledande i detta 
arbete.  
 
Vården ska vara likvärdig och patientanpassad så att diagnostisering och behandlingar utförs 
på jämlika villkor, oavsett var man bor i regionen. Den vård som bedrivs i regionen ska vara 
jämlik för alla invånare och präglas av gått bemötande med hänsyn till samtliga 
diskrimineringsgrunder. Medicinskt omotiverade skillnader i vården mellan olika individer 
eller grupper ska inte förekomma. 
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Inom ramen för uppdraget ska utföraren samverka med andra vårdgivare, kommuner och 
myndigheter. Samverkan syftar till att på ett strategiskt plan nyttja varandras kunskaper och 
bygga upp gemensamma rutiner för att säkerställa vårdens kvalitet utifrån kunskap och  
patientens perspektiv. Syftet är att använda de sammantagna resurserna på bästa sätt för att nå 
uppsatta mål.     
 
Skaraborgs Sjukhus ansvarar för att patienter erbjuds vård inom fastställda garantitider. Detta 
gäller under förutsättning att de regionala tillgänglighetsatsningarna motsvarande minst 
2017 års volym och finansiering kvarstår för hela koncernen under 2018. Om besök och/eller 
åtgärd inte kan erbjudas inom fastställda garantitider, ska patienten erbjudas detta på annan 
vårdinstans, i enlighet med de regelverk som fastställts för det regiongemensamma 
tillgänglighetsarbetet. 
 
Skaraborgs Sjukhus ska medverka i det regiongemensamma tillgänglighetsarbetet för att 
optimera den samlade kapaciteten samt för att lösa uppkomna problem/förändrade 
förutsättningar för att nå vårdgarantin vid samtliga sjukhus i Västra Götalandsregionen. För 
att uppfylla vårdgarantin samverkar ägare, beställare och utförare.                                                                                                                                                                                                                                        
 
Skaraborgs Sjukhus ska arbeta systematiskt med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
åtgärder och integrera dessa i hälso- och sjukvården. Vårdgivaren ska ingå i det regionala 
Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) och ska fortsätta att utveckla och 
följa upp arbetet i enlighet med intentionerna för HFS, Socialstyrelsens riktlinjer och 
regionuppdrag (RS 138-2011). 
 
Befintliga utbudspunkter där Skaraborgs Sjukhus idag bedriver verksamhet är basen för denna 
vårdöverenskommelse. Vid förändring ska samråd ske mellan hälso- och sjukvårdsnämnden 
och Skaraborgs Sjukhus enligt gällande reglemente. Beställaren ska löpande informera om 
kända förändringar i vårdutbud hos övriga vårdgivare som kan komma att påverka utföraren.  

Ekonomisk ersättning 
Omfattning, villkor och ersättning för uppdraget framgår av bilaga 2. Den ekonomiska 
ersättningen baseras på de förutsättningar som anges i Västra Götalandsregionens budget och 
regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbete 2018. 

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

Uppföljning 
Uppföljning av uppdraget beskrivs i bilaga 4. Grunden för uppföljning är regionfullmäktiges 
mål och fokusområden, regionala indikatorer samt hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och 
inriktningsdokument. Koncernkontoret ska samordna den uppföljning som begärs in från 
utföraren i syfte att undvika dubbelrapportering.  
 

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

4. Undertecknande parter 
 
Ort             Datum      Ort   Datum        
 
  
 
 
 
 
 
Gunilla Druve Jansson   Ulla-Britt Hagström 
Ordförande      Ordförande  
Östra hälso-och sjukvårdsnämnden  Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
 
 
 
 
 
 
 
Leena Ekberg   Jörgen Thorn  
Ansvarig tjänsteman   Sjukhusdirektör för Skaraborgs Sjukhus 
Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal 
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Bilaga 1 Precisering av vårduppdraget 
 

Precisering av basuppdrag 
Basuppdraget varierar mellan sjukhusen där uppdraget t ex omfattar en fungerande 
akutsjukvård, vård som inte kan vänta, cancervård samt ett väl fungerande omhändertagande 
av de mest sjuka. Detta specificeras vidare nedan. 
 
Vårdöverenskommelsen reglerar följande vård vid Skaraborgs Sjukhus till invånarna i Västra 
Götaland: 

 Oplanerad vård  
 Planerad vård  

 
Uppdrag oplanerad vård 

Skaraborgs Sjukhus har helhetsansvar för verksamheten dygnet runt inom sjukhusets alla 
specialiteter. För att tillgodose det medicinska omhändertagandet som krävs vid livshotande 
tillstånd eller akut allvarligt insjuknande/skada ska specialiserad akutsjukvård bedrivas 
dygnet runt inom sjukhuset. Tillgängligheten vid akutmottagningarna ska vara god och 
sjukhuset ska verka för att väntetiderna kortas. Patienter som söker på akutmottagningen men 
som inte bedöms vara i behov av vård på länssjukvårdsnivå ska hänvisas till rätt vårdnivå 
men inte avvisas.  
 
Uppdrag planerad vård  

Den planerade vården kan innehålla imperativ vård och övrig planerad vård. Imperativ vård 
avser planerad vård som behöver genomföras i närtid för att patienten inte ska ta skada eller 
avlida till exempel cancersjukvården. Med övrig planerad vård avses den vård som ges utifrån 
fastställda basvolymer och regionala tillgänglighetssatsningar. Den planerade vården ska 
kännetecknas av god tillgänglighet. 
 
Därutöver omfattar basuppdraget:  

 Vård till invånare i Region Halland enligt samverkansavtal  
 Vård i enlighet med tillämpningsanvisningar Vårdgaranti och valfrihet i vården (dnr 

HS 2016-0742). 
 Att tillhandahålla anestesitid för specialistvård enligt separat avtal med 

Folktandvården. Skaraborgs Sjukhus fakturerar tandvården för motsvarande 
anestesitid.  
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Precisering av övriga uppdrag 
 

Här anges dels planerade regionala förändringar som kan komma att påverka ersättningen till 
Skaraborgs sjukhus 2018, dels förändringar som påverkar ersättningen i förhållande till 
vårdöverenskommelsen 2017, se även bilaga 3. Avsnittet avslutas med en beskrivning av 
vårdnivåer och ansvarsfördelning i Västra Götalandsregionen.  
 

 Uppdrag finansierade via regionfullmäktiges budget, regionstyrelsen eller hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen, anges i bilaga 2d. 
 

 Uppdrag att bedriva rättpsykiatrisk vård enligt bilaga 6.  
 

 Omställning av vården 
Det regionala utvecklingsarbetet med omställning av hälso- och sjukvården fortgår 
enligt regionfullmäktiges beslut ”Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i 
Västra Götalandsregionen” (dnr RS 2017-02037). Omställningsarbetet delas in i fyra 
områden; ”Utveckla den nära vården”, ”Koncentrera av vård för bättre kvalitet och 
tillgänglighet ” och ”Utveckla digitala vårdformer och tjänster” och ”Fokusera på 
kvalitetsdriven verksamhetsutveckling”. Omställningsarbetet kan komma att innebära 
förändringar och hanteras då i tilläggsöverenskommelser under 2018. Parterna 
behöver aktivt delta/bidra i arbetet så att nödvändiga förändringar kan genomföras. 
Syftet med omställningen är att skapa ökat värde för patienterna såsom ökad kvalitet, 
en högre patientsäkerhet, korta väntetider, ett gott bemötande och god omvårdnad 
före, under och efter behandling. Förändringen ska även medföra att patienterna 
involveras i högre utsträckning i sin behandling och att vården ska se helheten runt 
patienternas hälsa och sjukdom. 
 

 Överföring av ersättning från Habilitering & Hälsa till sjukhusen  

Ekonomisk reglering för genomförd förändring till följd av regional medicinsk 
riktlinje (HSD-A 28-2014) gällande ansvarsfördelningen mellan Habilitering & Hälsa 
och barn- och ungdomspsykiatri för behandlingar av autismspektrumtillstånd  (AST) 
hos barn 6-17 år. Regleringen ska ske stegvis.  
 

 Handlingsplan mänskliga rättigheter 

Av regionfullmäktiges beslut om ”Handlingsplan för mänskliga rättigheter” (RS2016-
04303) framgår att sjukhusets åtagande ska preciseras i överenskommelsen. Åtagandet 
innebär att utbilda personal för att öka kompetens i hbtq-frågor, implementering av 
metoden att ”Fråga om våld på rutin” och metodmaterialet ”En förälder blir till”. 
 

 Utveckling Nära vård Norra Skaraborg  

Syftet med att utveckla nära vård Norra Skaraborg är att tillgodose befolkningens 
behov av såväl nära vård som av god tillgänglighet till planerad vård. De vårdbehov 
som rör stora patientgrupper och är vanligt förekommande behöver tillgodoses nära 
patienten.  Detta innebär att större delen av invånarnas vårdkontakter kan klaras nära 
patienten.  
 
Projektet ligger i linje med den inriktning av den nära vården i Skaraborg där 
kommunerna, primärvården och SkaS påbörjats där primärvården utgör 
utgångspunkten kompletterad med mobila team och hemsjukvårdsläkare.  
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Utvecklingen av nära vård Norra Skaraborg innebär att fler vårdgivare samverkar för 
att möta invånarnas behov i norra Skaraborg. I utvecklingen ingår att beskriva 
innehåll, organisation, ledning och styrning samt finansiering.  
Utvecklingsarbetet innebär att olika aktiviteter identifieras som prövas och utvecklas 
inom området för mobilnärvård, nära vård och omsorg, förebyggande vård och 
omsorg, forskning och utveckling. Inom mobil närvård ska ett arbete komma igång 
med mobil närvård för barn och unga samt inom psykiatri och missbruk och inom nära 
vård och omsorg samverkan mellan sjukhus och primärvård inom hjärtsvikt, utveckla 
dagsjukvård samt vård på rätt vårdnivå - samverkan med ambulans. 
 

 Utveckling psykiatri i Skaraborg  
Uppdraget startade i samband med beslutet om att flytta heldygnsvården för 
psykiatri från Falköping till Skövde. Avrapportering sker löpande om hur 
arbetet utvecklas för vårdbyggnaden.  
 
Inom uppdraget redovisas genomförandet av de uppdrag som finns inom den regionala 
utvecklingsplanen inom psykiatri. Grunduppdraget utgick från utvecklingen av den 
vuxenpsykiatriska verksamheten. Då en regional utvecklingsplan även är framtagen 
för  barn- och ungdomspsykiatri är genomförandet av den ytterligare ett delområde till 
detta uppdrag. 
 

 Barn och ungdomspsykiatrin vid Skaraborgs Sjukhus  

I syfte att långsiktigt säkra verksamheten behöver barn- och 
ungdomspsykiatrin på Skaraborgs Sjukhus ett minskat uppdrag under en 
period.  Skaraborgs Sjukhus behöver hjälp från övriga förvaltningar i Västra 
Götalandsregionen med det akuta uppdraget, heldygnsvård och akuta 
bedömningar kväll och natt.  
 
För att utveckla behandling och bedömning förstärker verksamhetschefen 
teamet för akut bedömning sju dagar i veckan under dagtid. En 
dagvårdsenhet bildas för behandling, och snabb uppföljning av barn och unga 
som bedömts på, Skaraborgs Sjukhus eller vårdats vid andra förvaltningar. 
 
Förutsättningarna behöver ses över hur den ekonomiska regleringen kan utformas till 
övriga nämnder för heldygnsvård och akuta bedömningar under kväll och natt. Av 
största vikt att Skaraborgs Sjukhus har ekonomiska resurser att stärka insatserna på 
dagtid utifrån närhetsprincipen för patienten och för att minska belastning på övriga 
förvaltningar.   
 
Ersättning för barn- och ungdomspsykiatri heldygnsvård flyttas till riktat uppdrag. 
Den förväntade utökningen av öppenvården och köp av heldygnsvård och akuta 
bedömningar finansieras av denna ersättning. Ökad volym kopplat till öppenvården 
korrigeras i den rörliga ersättningen.  
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 Käkkirurgi                                                                                   

 

Käkkirurgi har ett delat ansvar för akutsjukvård och specialisttandvård. Uppdraget 
för akutsjukvård innebär att kliniken ska tillgodose behovet av käkkirurgisk 
kompetens måndag till fredag. Övrig tid inom öron-, näsa- och halsområdet. 
 
Inom käkkirurgin görs operationer i mun, käke och mellanansikte. Exempel är 
operation av tumörer, frakturer, svårare under- och överbett, implantat samt 
extraktioner. Tandteknisk verksamhet utförs inom kliniken och även ansiktsprotetik 
och tandteknisk verksamhet utförs inom kliniken. 
 
Verksamhetsområdet är även en remissinstans för patienter med behov av kirurgisk 
orsak till bettproblematik.  Uppdraget för bettfysiologi i Skaraborg ligger inom 
Folktandvården. Målsättningen ska vara att ingen oprioriterad patient ska behöva vänta 
mer än tre månader på behandling. I uppföljningen ingår att redovisa de åtgärder som 
genomförs och vilket resultat som uppnåtts. 
 

 Vårdplatsutredning  

Den rådande vårdplatsbrist som finns på Skaraborgs Sjukhus var bakgrunden till östra 
hälso- och sjukvårdsnämndens begäran att under våren 2017 göra en 
vårdplatsutredning och åtgärdsplan. Åtgärdsplaner för att nå vårdplatsbehovet 
påverkas av bemannings-situationen, omställningsarbetet, utveckling av vårdformer, 
uppgiftsväxling med mera.  Uppföljning av åtgärder som genomförs och vilket resultat 
som uppnåtts. 
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Vårdnivåer 
I Västra Götalandsregionen bedrivs vård på följande nivåer:  
 
Länssjukvård 
Med länssjukvård avses specialiserad öppen och sluten vård som kräver medicinska och 
tekniska resurser eller annan kompetens som inte omfattas av uppdrag inom 
primärvårdsnivån.  
 
Regionsjukvård  
Regionsjukvård definieras som den vård som samordnas med Västra Götalandsregionen som 
upptagningsområden. 
 
Rikssjukvård 
Rikssjukvård enligt Socialstyrelsens beslut och vård av rikssjukvårdskaraktär definieras i 
denna överenskommelse som all vård med hela Sverige som upptagningsområde. Region- och 
rikssjukvård samt vård av rikssjukvårdskaraktär sammanfattas i ofta begreppet 
högspecialiserad vård. 
 
Vårduppdraget för Skaraborgs Sjukhus utförs på länssjukvårdsnivå.  
 
Ansvarsfördelning mellan SU och övriga sjukhus inom regionen 
Vårdansvaret för högspecialiserad vård definieras genom regiondirektörens 
verkställighetsbeslut (dnr RS 150-2015).  
 
Den del av överenskommelsen som avser region- och rikssjukvård är en samverkansprocess 
mellan ägare, beställare och utförare. Regionstyrelsen samordnar processen. Beslut fattas av 
Göteborgs och västra hälso- och sjukvårdsnämnderna och styrelsen för Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Västra Götalandsregionens fem hälso- och sjukvårdsnämnder ska 
samverka före beslut.  
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Bilaga 2 Ersättningsbilagor 
 

 
Utbetalning sker i enlighet med Regionfullmäktiges beslut om ersättningsmodell för 
sjukhusvård (RS583-2004/RSK602-2008). Belopp nedan innefattar indexuppräkning enligt 
Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2018 (RS 2017-02402). 
 
Nytt ersättningssystem 

Arbete pågår för att utveckla sättet att ersätta sjukhusen för utförd verksamhet. Arbetet 
omfattar enhetligt DRG-pris, ersättning för mobila team och vårdepisod-ersättning. 
Förändringar till följd av detta utifrån beslutad vårdöverenskommelse hanteras i särskild 
ordning.  
 

Ägartillskott 
2017 års riktade ägartillskott, som innebar prisjustering och ersättning för valfrihetsvård, 
fördelas till sjukhusen från hälso- och sjukvårdsnämnderna enligt samma principer under 
2018, dock utan indexreglering. 
 

2 a Sammanställning av ersättning länssjukvård  
 

  Fast ersättning 

(tkr) 

Rörlig ersättning 

(tkr) 

Total ersättning 

(tkr) 

Sluten somatisk vård  654 376 764 376 1 418 752 
Öppen somatisk vård 511 131 511 131 1 022 262 
Sluten psykiatrisk vård (vuxna) 159 784 39 946 199 730 
Öppen psykiatrisk vård (vuxna) 75 624 113 436 189 060 
Rättspsykiatri 57 957 6 440 64 397 
Sluten psykiatrisk vård (barn) 0 0 0 
Öppen psykiatrisk vård (barn) 36 841 36 841 73 682 
Riktade uppdrag  788 323   788 323 
Särskild framställan 0   0 
Totalt ersättningstak     3 756 206* 

 
*) Rödmarkerade siffror refererar till oklarheter om ekonomisk reglering RMR 2014 
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2 b Vårdvolymer länssjukvård  
 

  

Volym 
Ersättning 

(tkr) 

Genom-

snittlig 

ersättning 

(kr) 

Somatisk vård (exklusive DRG-ersatt 

öppenvård) 
  

2 119 517 
  

-        Sjukhusvårdtillfällen 32 000     
-        DRG poäng 27 600 1 308 752 47 419 
-        Ytterfall   110 000   
-        Besök 206 250 700 765 3 398 

  
DRG-ersatt öppenvård   321 497   

-        Besök 68 440     
-        Poäng 6 780 321 497 47 418 

  
Psykiatrisk vård (vuxna)   388 790   

-        Vårdtillfällen 1 550 199 730 128 858 
-        Vårddagar 19 000     
-        Besök 47 000 189 060 4 023 

  
Rättspsykiatri   64 397   

-        Vårdtillfällen       
-        Vårddagar 7 900 64 397 8 152 

  
Psykiatrisk vård (barn)   73 682   

-        Vårdtillfällen 0* 0   
-        Vårddagar 0* 0   
-        Besök 10 750 73 682 6 854 

  
Förlossningsvård       

-        Planeringstal 2 500     

  

Riktade uppdrag    788 323   

        

Särskild framställan    0   

            -           

Totalt ersättningstak   3 756 206   
    

*) Se stycket om barn- och ungdomspsykiatri   
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Beskrivning av riktade uppdrag    
Akutmottagning  97 798 
Ambulans  160 222 
Barn och ungdomspsykiatri  18 027 
Hjälpmedel  50 643 
Rehabiliteringsvistelser  8 373 
Köpt vård högspecialiserad och psykiatri 17 172 
Valfrihetsvård och garantivård  16 239 
Regionstyrelsebeslut förstärkning valfrihetskostnad 16 203 
Läkemedel öppenvård  292 844 
Palliativ vård öppenvårdsteam i samarbete med Hospice Gabriel 3 238 
Käkkirurgi  7 432 
Projektfinansiering mobil närvård  7 283 
Omfördelad ytterligare ersätning mobil närvård 17 850 
Obalanser enligt tilläggsbudget 2015 75 000 
SUMMA  788 323 

 

 

2 c Principer för ersättning till utföraren 
Ersättningen är fördelad mellan abonnemang (= verksamhetsanslag) och prestationsersättning. 
Den totala ersättningen utgör det så kallade ersättningstaket. Såväl fast som rörlig ersättning 
erhålls upp till angivet tak. Utöver ersättningstaket kan sjukhuset inte påräkna någon 
ersättning såvida ingenting annat avtalats eller beslutats i särskild ordning. 
 
Fast ersättning och Prestationsersättning 

Sjukhuset ersätts dels med en rörlig ersättning som motsvarar 50 procent av fullt pris per 
prestation, dels en fast andel för återstående 50 procent av den prestationsrelaterade vården. 
Såväl fast som rörlig ersättning erhålls upp till angivet tak.  
 
Sluten somatisk vård ersätts med ett sjukhusspecifikt Diagnosrelaterade grupper (DRG-pris 
per poäng. Sjukhuset ersätts för ett sammanhängande vårdtillfälle inom sjukhuset och utifrån 
en regiongemensam diagnosgruppsrelaterad viktlista. För särskilt kostsamma vårdtillfällen, så 
kallade kostnadsytterfall, får sjukhuset utöver DRG-priset en särskild ersättning.  
 
Ersättning för dagkirurgisk verksamhet och viss annan öppen vård sker på basis av 
regiongemensam åtgärdsrelaterad viktlista (Nord DRG-O) och sjukhusspecifika priser per 
DRG-poäng. För övrig öppen vård sker ersättning för läkarbesök och behandlingar med 
specifika priser för olika typer av besök. 
 
Riktade uppdrag 

Ersättning avseende riktat uppdrag kan enligt Västra Götalandsregionens ersättningsmodell 
utgå för uppdrag som inte har direkt samband med den patientrelaterade hälso- och 
sjukvården, som forskning och utveckling men också för uppdrag som är svårt eller 
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olämpligt att prestationsersätta, såsom ambulansverksamhet, receptläkemedel eller 
nystartad verksamhet. Riktade uppdrag betalas ut med en tolftedel per månad.  
 

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

För slutenvården inom rättspsykiatri är ersättningen 90 procent fast ersättning och 10 procent 
rörlig ersättning per vårddag.  
 
Köpt rättspsykiatrisk vård utanför Västra Götalandsregionen ersätts av hälso- och 
sjukvårdsnämnderna efter att regionala samrådsgruppen för rättspsykiatri (LRV) prövat 
ärendet. Regionens rutiner för köp av utomregional vård ska följas. 
 

Regional produktionsstyrning  

Produktionsvolymer för 2018 utgår från de volymer som har funnits under 2017 om inte 
förändringar i VÖK medför ändrade volymer. 
 
Utöver produktionsvolymer som finansieras inom ramen för vårdöverenskommelsen finns sen 
tidigare tilläggsuppdrag som finansieras mot avrop enligt särskild ordning. Därutöver tillkom 
2017 ytterligare tillgänglighetssatsningar som finansieras med medel för utökad tillgänglighet 
som ställts till Hälso- och sjukvårdsstyrelsens (HSS) förfogande i budget för Västra 
Götalandsregionen 2017. Dessa satsningar fortsätter under 2018. Framtagna 
produktionsvolymer kommer att följas inom ”PK” 2018. 
 
I bilaga 5 återfinns gällande priser för tillgänglighetsuppdrag som avropas. Ersättningen för 
uppdrag inom ryggkirurgi, höft- och knäproteskirurgi samt obesitas-kirurgi kan komma att 
påverkas av piloter inom översynen av ersättningsmodeller inom hälso- och sjukvård. 
Ekonomisk uppföljning av tilläggsvolym sker enligt särskild rutin på samma sätt som 2017.  
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2 d Information om tillkommande ersättning från Regionfullmäktige 
(RF) och Regionstyrelsen (RS) samt Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
(HSS)  
 
Daterad 2017-09-28 ögonblicksbild 

 

Ersättning avseende 
D-nr/ 

Kommentar 

RF/RS/ 

HSS 
Belopp  

FOU strukturmedel   HSS 12 484 800 
Ordnat införande    HSS 43 164 000 
Regiongem. Anslag kring psykisk hälsa/ohälsa 
2015 HS 2015-00205 HSS 7 600 000 
Fördeln. medel psykiatri 2016 HS 205-2015 HSS 8 800 000 
Använd. budgetmedel psykiatri i VG Regionen HS 2016-0561 HSS 10 695 000 

I väntan på Ambulans (IVPA) 
Detaljbudget 
2018. HSS 801 000 

Riktat statsbidrag till HoS: Stöd till riktade 
insatser inom området psykisk hälsa 2018 HS 2017-00373 HSS 1 400 000 
Fördeln. Statsbidrag SVF, stödjande strukturer  HS 2017-00274 HSS 7 639 500 
Fördelning av statsbidrag till insatser inom 
förlossningsvården och primärvården för att 
stärka kvinnors hälsa 2018 HS 2016-00238 HSS 6 100 000 
Tillkommande riktat statsbidrag till hälso- o 
sjukvård: förbättrad förlossningsvård HS 2016-00238 HSS 2 500 000 
SUMMA     101 184 300 

 

Kompletteras löpande.   
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Bilaga 3 Förändringar jämfört med föregående 
vårdöverenskommelse 
 
Beskrivning av 

uppdrag och 

förändring 

Vårdvolymer (om så 

är aktuellt/möjligt) 

Ersättning 

(tkr) 
Ersättningsform 

Grundöverenskommelse 
exkl käkkirurgi 2017   

3 670 939 
  

Käkkirurgi   7 286   

Totalt ersättningstak 
föregående år   

3 678 225 
  

  
Indexuppräkning 2% 
(exkl RS beslut 2017)   

73 094 
  

Flytt från Habilitering 
och hälsa RMR   

2 437 
  

Kryckor   450   
Kvinnosjukvård   2 000   
Totalt ersättningstak    3 756 206   
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Bilaga 4 Uppföljning  

Regionfullmäktiges mål och fokusområden 
Uppföljning av regionfullmäktiges mål och fokusområden rapporterar utföraren i delårs-
rapport mars, delårsrapport augusti samt årsredovisningen. Inrapportering sker via de 
ordinarie rapporteringssystem i enlighet med de riktlinjer som anges av Västra Götalands-
regionen.  
 
Uppföljning av indikatorer kopplade till regionfullmäktiges mål och fokusområden sker i 
ordinarie rapporteringssystem, i enlighet med de riktlinjer som anges av Västra Götalands-
regionen.  
 
Beställaren hämtar utförarens inrapportering i systemen. Vid eventuella avvikelser eller annat 
behov av information/fördjupning kan båda parter initiera en dialog i samband med ordinarie 
dialogmöten. 
 

Östra hälso- och sjukvårdsnämndens mål och fokusområden 
Östra hälso- och sjukvårdsnämndens mål är specifikt riktat till vårdgivaren, följs upp i 
samband med dialogmöten eller i annan särskild ordning mellan parterna exempelvis genom 
att utföraren redovisar resultat ifrån aktuella regionala indikatorer (diarienummer HSS 223-
2015).  

Dialogmöte innebär att utförare och beställare träffas, både på politisk- och tjänstemannanivå, 
för uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndernas mål. På dialogmötena kan även andra 
aktuella frågor gällande vården hanteras, exempelvis från brukarråd och medborgardialog 
genomförda av hälso- och sjukvårdsnämnden. 

 
Prioriterat mål för 
2018-2020 

Fokusområde 2018 Aktivitet/uppföljning 

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

Förbättra tillgänglighet 
inom BUP 

 Göra en handlingsplan för att klara vårdgarantin 
med avstämning i samband med delårsrapporter 
och årsredovisning  
 Undersöka möjligheterna att göra en upphandling 
 Följa upp resultatet av flyttad heldygnsvård 
 

Genomförandet av 
psykiatriplaner 

 Ska ingå i relevanta vårdöverenskommelser med 
avstämning i samband med delårsrapporter och 
årsredovisning.  
 Uppföljning genom styrgrupp psykiatri med 
Skaraborgs Sjukhus och primärvården 

Stärka första linjens 
förmåga att möta psykisk 
ohälsa 

 Ska ingå i relevanta vårdöverenskommelser med 
avstämning i samband med delårsrapporter och 
årsredovisning. 
 Uppföljning genom styrgrupp psykiatri med 
Skaraborgs Sjukhus och primärvården  
 Följa upp vårdcentralernas arbete med psykisk 
ohälsa  
 Följa upp sjukskrivning p.g.a. psykisk ohälsa  
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Prioriterat mål för 
2018-2020 

Fokusområde 2018 Aktivitet/uppföljning 

 Pilotprojekt i MTG med bl.a. kommunernas 
elevhälsa  
 Kompetenshöjning inom området 

Sjukvårdens förmåga att 
skapa mesta möjliga 
värde för patienten ska 
förbättras 

Uppfylla vårdgarantin  Uppföljning av statistik för invånarna i Skaraborg  
 Ta del av uppföljning av tillgänglighetsmedel  
 Ta del av uppföljning från koncernkontorets 
verksamhetscontrolling 

Förstärka primärvården och 
den nära vården 

 Fortsatt utveckla Mariestads närsjukvårdscentrum  
 Fler mobila team inom fler områden  
 Utveckla och säkra en trygg och säker hemgång 

Förbättra akutvårdkedjan  Följa upp TTL och TVT  
 Följa upp ambulansstatistik och arbetet med vård 
på plats 

Utveckla digitala 
vårdformer och tjänster 

 Uppdrag i VÖK om digital tidsbokning  
 Uppdrag i VÖK om fler skype-möten mellan 
patienter och vården 
 

Den medicinska 
kvaliteten ska öka och 
den organisatoriska 
effektiviteten förbättras 

Minska antalet vårdskador  Uppdrag i VÖK att minska antalet vårdskador  
 Följa upp avvikelserapporteringen 

Minska antalet 
överbeläggningar 

 Åtgärdsplan från vårdplatsutredningen 

Samtliga verksamheter 
inom HoS ska prestera 
bättre än genomsnittet i 
nationella jämförelser 

 Kvalitetsuppföljning  
 Fortlöpande dialog med utförarna 

Den specialiserade vården 
ska koncentreras 

 Dialog med Skaraborgs Sjukhus  
 Fungerande vårdkedja vid sällan vård 

 
Prioriterat mål för 

2018-2020 

Fokusområde 2018 Aktivitet/uppföljning 

Skillnader i livsvillkor 
och hälsa ska minska  

Hållbar hälsa  Uppföljning av vaccinationsprogram  
 Uppföljning av utvecklingen av 
antibiotikaresistens 
 

 

Vårddata 
Uppföljning av vårddata görs av beställaren genom data som utföraren rapporterar till 
Koncernkontoret via Vega. Vi eventuella avvikelser eller annat behov av 
information/fördjupning kan båda parter initiera en dialog i samband med ordinarie 
dialogmöten.  

Kvalitetsregister och regionala kvalitetsindikatorer 
Vårdgivaren ska delta i för verksamheten relevanta kvalitetsregister (dnr RS 2016-01406).  
De kvalitetsmått och målnivåer som framgår av uppföljningsverktyget ”Kvartalen” ingår i 
utförarens uppdrag och omfattar de regionala kvalitetsindikatorerna med regionala måltal (dnr 
HS 2017-00634). Beställarna hämtar uppgifter från ”Kvartalen”.  
http://www.registercentrum.se/sv/kvartalen 
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Bilaga 4 Övrig uppföljning för vårdöverenskommelsen 

 
Uppdraget till Skaraborgs Sjukhus ska bidra till att regionfullmäktiges och hälso- och 
sjukvårdsnämndens mål uppnås. Uppföljning av nämndens mål och beställning ska redovisas 
för koncernkontoret i samband med rapportering av delårsrapport samt årsrapportering.  
Uppföljning utgår från mål och fokusområde enligt ”Mål och inriktning för 2018-2020 (dnr 
HSNÖ 2017-00094). Uppföljning sker vid dialogmöte som hålls i samband med delår och 
årsrapportering. 

 
Uppföljningen omfattar följande:  

 Vårdöverenskommelsen villkor. Följs upp av Koncernkontoret under året via ordinarie 
rapporteringsvägar.  

 Volymer och prestationer (följs månadsvis enligt rapportering i Freja), uppföljning av 
beställning kopplade till nämndernas mål och inriktning för 2018 samt förändringar 
och riktade uppdrag. 

 
Särskild uppföljning kommer att ske inom områdena:  

 Handlingsplan mänskliga rättigheter 
 Rättspsykiatrin 
 Käkkirurgi 
 Smärtrehabilitering  
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Bilaga 5 Basvolymer och tillgänglighetssatsningar i egen 
regi  
 
Produktionsvolymer egen regi 
Under 2018 kommer Västra Götalandsregionen fortsatt följa upp planerad produktion inom de 
områden som utgör ”PK”. Inom dessa områden har Västra Götalandsregionen störst problem 
med tillgängligheten; drygt 80% av patienterna som väntat i mer än 90 dagar på första besök 
finns här och drygt 90% som väntat på behandling i mer än 90 dagar finns här. Uppdraget i 
budget är att Västra Götalandsregionen ska klara vårdgarantin inom samtliga områden senast i 
december 2018. Föreslagna volymer utförda i egen regi tillsammans med de volymer som 
kommer att avropas från andra utförare väntas skapa förutsättningar för att målet uppfylls. 
 
Koncernledningsgrupp hälso- och sjukvård har ställt sig bakom basvolymer och 
tilläggsuppdrag för 2018 i enlighet med förslag i detta dokument, se bilaga 1. Beredning har 
skett i den operativa styrgruppen för produktion och tillgänglighet som består av 
representanter från varje sjukhus med mandat från respektive sjukhusdirektör. Den operativa 
styrgruppen för produktion och tillgänglighet har ställt sig bakom bilagda volymer.  
 
Utöver basvolymer som finansieras inom ordinarie VÖK finns sen tidigare tilläggsuppdrag 
som finansieras av HSN och 2017 tillkom även utökade tillägg som finansieras av HSS.  
Ekonomisk uppföljning av tilläggsuppdrag kommer att ske enligt särskild rutin på samma sätt 
som 2017, se bilaga 2. Volymer som finansieras av HSN och HSS är sammanslagna och 
benämns tillägg i bilaga 1. Vid produktion över basvolymer och tilläggsvolymer får 
förvaltningarna ersättning inom ramen för det brutna taket.  
 
Överenskomna volymer biläggs berörda hälso- och sjukvårdsnämnders och sjukhusstyrelsers 
VÖK 2018. Framtagna produktionsvolymer kommer att följas genom det regionala 
tillgänglighetsteamet 2018.  
 
De volymer som nu beslutas kan under året behöva justeras t.ex. beroende på förändringar i 
sjukhusens förmåga att uppfyllda sina åtaganden och förändrade behovsbilder.  

 
I de fall där tilläggsuppdrag ska ske ur ett regiongemensamt perspektiv kommer 
koncernkontoret att återkomma med besked hur strömmar mellan förvaltningarna ska ske 
utifrån de rutiner som tidigare etablerats.  
 
Inom ryggkirurgi och höft-knäproteser är volymer justerade 2018 som del utifrån arbetet med 
”Målbild 2018”.  
 
Obesitas 
Utöver de bas- och tilläggsuppdrag som beskrivs ovan följer koncernkontoret produktionen av 
obesitasoperationer som ersätts enligt rutin som tidigare. Västra Götalandsregionen kommer 
under 2018 att utföra 715 obesitasoperationer.  
 
SU NU SkaS SÄS Summa 

325 50 290 50 715 
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Koloskopier 
2010 fattade HSU beslut om särskild finansiering av satsning inom koloskopier för att säkra 
tillgängligheten till dessa undersökningar som kommit att ersätta radiologisk diagnostik av 
sjukdomar i tjocktarmen. Satsningen fortsätter under 2018 och motsvarar volymerna 2017 och 
ersätts enligt rutin som tidigare. 
 
Externa produktionsuppdrag 
Upphandlade volymer inom regiongemensamma avtal fördelas på förslag av koncernkontoret 
i samverkan med förvaltningarna mellan sjukhusen på ett sätt som bäst tillgodoser det 
samlade behovet inom Västra Götalandsregionen, i enlighet med de rutiner som togs fram för 
2017 och som även gäller 2018. 
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SU NU SkaS SÄS KS AL ANS FSS Egen regi Externt Summa

Besök Ortopedi Volym 2018 8 900 4 200 6 450 4 200 2 850 2 400 2 700 3 630 35 330 7 400 42 730

Bas 2018 7 100 3 800 5 400 4 200 2 600 2 150 2 700 3 310 31 260

Tillägg 2018 1 800 400 1 050 250 250 320 4 070

Hud Volym 2018 18 400 7 500 6 600 7 675 5 140 45 315 7 000 52 315

Bas 2018 16 100 7 200 5 500 7 175 5 140 41 115

Tillägg 2018 2 300 300 1 100 500 4 200

Ögon Volym 2018 9 700 5 000 6 700 6 650 4 000 32 050 20 033 52 083

Bas 2018 9 700 5 000 6 700 6 650 4 000 32 050

Tillägg 2018 0

ÖNH Volym 2018 9 500 4 100 5 900 4 550 1 650 3 500 3 810 33 010 33 010

Bas 2018 9 500 3 800 5 100 4 550 1 650 3 500 3 500 31 600

Tillägg 2018 300 800 310 1 410

Gynekologi Volym 2018 9 100 3 950 5 500 5 350 1 400 2 500 2 000 29 800 29 800

Bas 2018 8 100 3 400 4 500 5 350 1 400 2 500 2 000 27 250

Tillägg 2018 1 000 550 1 000 2 550

Urologi Volym 2018 4 200 2 850 2 000 1 800 900 700 12 450 2 000 14 450

Bas 2018 3 100 2 000 1 800 1 400 800 700 9 800

Tillägg 2018 1 100 850 200 400 100 2 650

Allmän kirurgi Volym 2018 4 700 5 550 3 750 4 125 1 700 1 150 3 000 2 900 26 875 400 27 275

Bas 2018 3 400 5 075 3 750 4 050 1 550 850 3 000 2 700 24 375

Tillägg 2018 1 300 475 75 150 300 200 2 500

Handkirurgi Volym 2018 2 700 2 700 2 700

Bas 2018 2 300 2 300

Tillägg 2018 400 400

Plastikkirurgi Volym 2018 2 600 2 600 2 600

Bas 2018 2 200 2 200

Tillägg 2018 400 400

Behandling Rygg Volym 2018 820 300 220 1 340 900 2 240

Bas 2018 570 50 120 740

Tillägg 2018 250 250 100 600

Gynekologi Volym 2018 3 920 1 500 1 150 1 250 160 800 640 9 420 9 420

Bas 2018 3 920 1 500 1 150 1 250 160 800 640 9 420

Tillägg 2018 0

Övrig ortopedi Volym 2018 3 600 2 100 2 500 1 175 1 250 1 300 800 1 480 14 205 1 400 15 605

Bas 2018 3 350 2 100 2 200 1 175 1 150 1 050 800 1 480 13 305

Tillägg 2018 250 300 100 250 900

Allmän kirurgi Volym 2018 3 660 3 100 2 500 2 650 1 000 1 100 800 1 790 16 600 1 000 17 600

Bas 2018 3 400 3 000 2 450 2 650 700 900 800 1 550 15 450

Tillägg 2018 260 100 50 300 200 240 1 150

ÖNH Volym 2018 3 465 2 300 900 1 600 150 800 1 050 10 265 10 265

Bas 2018 3 400 1 900 900 1 600 150 800 800 9 550

Tillägg 2018 65 400 250 715

Plastikkirurgi Volym 2018 3 200 3 200 3 200

Bas 2018 2 600 2 600

Tillägg 2018 600 600

Övriga ögon Volym 2018 2 800 1 800 250 1 300 850 7 000 7 600 14 600

Bas 2018 1 700 1 800 250 1 300 850 5 900

Tillägg 2018 1 100 1 100

Handkirurgi Volym 2018 2 000 2 000 2 000

Bas 2018 1 600 1 600

Tillägg 2018 400 400

Urologi Volym 2018 1 500 1 400 1 100 950 200 180 5 330 425 5 755

Bas 2018 1 050 1 100 1 100 650 200 180 4 280

Tillägg 2018 450 300 300 1 050

Protes Volym 2018 1 000 700 850 500 400 500 3 950 3 950

Bas 2018 600 600 600 500 300 400 3 000

Tillägg 2018 400 100 250 0 100 100 950

Katarakt Volym 2018 3 500 3 000 2 200 2 700 11 400 7 867 19 267

Bas 2018 2 000 2 600 2 200 2 700 9 500

Tillägg 2018 1 500 400 1 900
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Finansiering regiongemensamma uppdrag 2018 
Sen tidigare finns ett regiongemensamt DRG-pris framtaget för tillgänglighetsuppdrag, 
ortopediplan och obesitas. Modellen har använts 2014, 2015 och 2016. Arbetet har beretts av 
en arbetsgrupp med representanter från koncernkontoret1 och representanter från 
sjukhusförvaltningarna2.  

Vid uppbokning av tilläggsuppdrag prognosticeras DRG-vikt genom genomsnittlig DRG-vikt 
2017 samt justering med aktuell viktlista. Det regiongemensamma DRG-priset används. Vid 
bokslut sker fakturering enligt faktisk DRG vikt. 

Bokning = fast drg pris*prognosticerad drg vikt * produktion över bas 
Fakturering = fast drg pris* faktisk drg vikt * produktion över bas 
 
Ersättningen för uppdrag inom ryggkirurgi, höft- och knäproteskirurgi samt obesitaskirurgi 
kan komma att påverkas av piloter inom översynen av ersättningsmodeller inom hälso- och 
sjukvård. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Koncernstab hälso- och sjukvård, avdelning kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal; koncernstab utförarstyrning 
och samordning; koncernavdelning data och analys; koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, 
avdelning ekonomi koncernkontoret 
 
2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kungälvs Sjukhus 
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Bilaga 6 Uppdrag att bedriva rättspsykiatrisk vård 
Uppdraget 
Skaraborgs Sjukhus har i uppdrag att ge öppen och sluten rättspsykiatrisk vård vid 
rättspsykiatrisk klinik till invånare i Västra Götaland och övriga som av domstol har 
överlämnats till sådan vård.  
 
Rättspsykiatrisk vård ska bedrivas i överenstämmelse med lagen om rättspsykiatrisk vård 
(LRV) och därtill hörande författningar. Vården ska anpassas efter kvinnor och mäns olika 
förutsättningar och behov.  
Skaraborgs Sjukhus ska samarbeta med kommunerna för att behoven av boende och 
sysselsättning ska kunna tillgodoses i samband med permission, utskrivning och 
rättspsykiatrisk öppenvård. 
 
Volymer 
För 2018 avser uppdraget en vårdvolym motsvarande 7900 vårddagar och omfattar 24 
vårdplatser.  Om Skaraborgs Sjukhus inte har lediga vårdplatser eller om särskilda 
omständigheter motiverar det ska, i första hand, patient placeras vid någon av de två andra 
rättspsykiatriska klinikerna i Västra Götalandsregionen. I andra hand kan vårdinrättning 
utanför länet anlitas. Den regionala samrådsgruppen för rättspsykiatrisk vård ska pröva detta 
och minst två gånger per år gå igenom åtgärdsplaner för hur patienterna placerade utanför 
länet ska tas hem.  
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1. Allmänna förutsättningar

Parter
Denna vårdöverenskommelse är tecknad m ellan ö stra hälso - och sjukvårdsnämnden och
styrelsen för Skaraborgs Sjukhus .

Giltighetstid
Överenskommelsen gäller för perioden 2018 - 01 - 01 -- 2018 - 12 - 31.

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

Viktiga underlag för den na vårdöverenskommelse är:
Föregående års vårdöverenskommelse
Gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter, regionala riktlinjer samt
regionala vård - och handlingsprogram och beslut som berör utförarens
verksamhetsområde.
Regionfullmäktiges bu dget och regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbete .
Östra hälso - och sjukvårdsnämndens mål - och inriktningsdokument .
S trategiska frågeställningar från utförarens styrelse .

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

Vid flerårig överenskommelse ska justeringar göras mellan åren, i enlighet med de
förutsättningar som anges i regio nens budget och regiongemensamma riktlinjer för
detaljbudgetarbete 2018. Det gäller också de förändringar som uppdatering av
resursfördelningsmodellen kan komma att innebära.

2. Uppdrag
Skaraborgs Sjukhus uppdrag är att bedriva hälso - och sjukvård i enlighe t med precisering i
bilaga 1.

Hälso - och sjukvården ska ges med högsta möjliga medicinska säkerhet och kvalitet grundad på
evidens samt följa regionalt gjorda prioriteringar. Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vara vägledande i detta
arbete. Vården ska vara likvärdig och patientanpassad så att diagnostisering och behandlingar
utförs på jämlika villkor, oavsett var man bor i regionen. Den vård som bedrivs i regionen ska
vara jä mlik för alla invånare och präglas av gått bemötande med hänsyn till samtliga
diskrimineringsgrunder. Medicinskt omotiverade skillnader i vården mellan olika individer
eller grupper ska inte förekomma.

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

Skaraborgs Sjukhus ansvarar för att patienter erbjuds vård inom fastställda garantitider. Detta
gäller under förutsättning att de regionala tillgänglighetsatsningarna motsvarande minst
2017 års volym och finansiering kvarstår för hela koncernen under 2018. Om besök och/eller
åtgärd inte kan erbjudas inom fastställda garantitider, ska patienten erbjudas detta på annan
vårdinstans, i enlighet med de regelverk som fastställts för det region gemensamma
tillgänglighetsarbetet.

Skaraborgs Sjukhus ska medverka i det regiongemensamma tillgänglighetsarbetet för att
optimera den samlade kapaciteten samt för att lösa uppkomna problem/förändrade
förutsättningar för att nå vårdgar antin vid samtliga sj ukhus i Västra Götalandsregionen . För
att uppfylla vårdgarantin samverkar ägare, beställare och utförare.

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

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

Ekonomisk ersättning
Omfattning, villkor och ersättning för uppdraget framgår av bilaga 2. Den ekonomiska
ersättningen baseras på de förutsättningar som anges i Västra Götalandsregionens budget och
regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbete 2018.

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

Uppföljning
Uppföljning av uppdraget beskrivs i bilaga 4. Grunden för uppföljning är r egionfullmäktiges
mål och fokusområden, regionala indikatorer samt hälso - och sjukvårdsnämndens mål - och
inriktningsdokument. Koncernkontoret ska samordna den uppföljning som begärs in från
utföraren i syfte att undvika dubbelrapportering.

3. Förändrade förutsättningar
Om det under vård överenskommelseperioden uppstår väsentlig t förändrade förutsättningar
har respektive part rätt a tt begära överläggningar. Om förändringarna är på grund av
oförutsägbar händelse som ingen av parterna kan råda över, finns ett gemensamt ansvar att
hantera den uppkomna situationen. Eventuella förändringar ska regleras i
tilläggsöverenskommelse a lternativ t översyn av hela vård överenskommelsen . Om parterna
inte är ö verens avgör regionstyrelsens ä garutskott hur ärendet ska hanteras.
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4. Undertecknande parter

Ort Datum Ort Datum

Gunilla Druve Jansson Ulla - Britt Hagström
Ordförande Ordförande
Östra hälso - och sjukvårdsnämnden Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Leena Ekberg Jörgen Thorn
Ansvarig tjänsteman Sjukhus direktör för Skaraborgs Sjukhus
Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal



§ 54 Vårdöverenskommelse 2018 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden - SKAS 2017-00565-4 Vårdöverenskommelse 2018 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden : Förslag VÖK 2018_Uppdaterad.docx

Vårdöverenskommelse år 2018 mellan östra hälso - och sjukvårdsnäm nden och styrelsen för
Skaraborgs Sjukhus

7

Bilaga 1 Precisering av vårduppdraget

Precisering av basuppdrag
Basuppdraget varierar mellan sjukhusen där uppdraget t ex omfattar en fungerande
akutsjukvård, vård som inte kan vänta, cancervård samt ett väl fungerande omhändertagande
av de mest sjuka. Detta specificeras vidare nedan.

Vårdöverenskommelsen reglerar följande vård vid Skaraborgs Sjukhus till invånarna i Västra
Götaland:

Oplanerad vård
Planerad vård

Uppdrag oplanerad vård
Skaraborgs Sjukhus har helhetsansvar för verksamheten dygnet runt inom sjukhusets alla
specialiteter. För att tillgodose det medicinska omhändertagandet som krävs vid livshotande
tillstånd eller akut allvarligt insjuknande/skada ska specialiserad akutsjukvård bedrivas
dygnet ru nt inom sjukhuset. Tillgängligheten vid akutmottagningarna ska vara god och
sjukhuset ska verka för att väntetiderna kortas. Patienter som söker på akutmottagningen men
som inte bedöms vara i behov av vård på länssjukvårdsnivå ska hänvisas till rätt vårdni vå
men inte avvisas.

Uppdrag planerad vård
Den planerade vården kan innehålla imperativ vård och övrig planerad vård. Imperativ vård
avser planerad vård som behöver genomföras i närtid för att patienten inte ska ta skada eller
avlida till exempel cancer sjukvården. Med övrig planerad vård avses den vård som ges utifrån
fastställda basvolymer och regionala tillgänglighetssatsningar. Den planerade vården ska
känn etecknas av god tillgänglighet.

Därutöver omfattar basuppdraget:
Vård till invånare i Region H alland enligt samverkansavtal
Vård i enlighet med tillämpningsanvisningar Vårdgaranti och valfrihet i vården (dnr
HS 2016 - 0742) .
Att tillhandahålla anestesitid för specialistvård enligt separat avtal med
Folktandvården. Skaraborgs Sjukhus fakturerar tandv ården för motsvarande
anestesitid.
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Precisering av övriga uppdrag

H är anges dels planerade regionala förändringar som kan komma att påverka ersättningen till
Skaraborgs sjukhus 2018, dels förändringar som påverkar ersättningen i förhållande till
vårdöverenskommelsen 2017, se även bilaga 3. Avsnittet avslutas med en beskrivning av
vårdnivåer och ansvarsfördelning i Västra Götalandsregionen .

Uppdrag finansierade via regionfullmäktiges budget, regionstyrelsen eller hälso - och
sjukvårdsstyrelsen, an ges i bilaga 2d.

Uppdrag att bedriva rättpsykiatrisk vård enligt bilaga 6.

Omställning av vården
Det regionala utvecklingsarbetet med omställning av hälso - och sjukvården fortgår
enligt regionfullmäktiges beslut ”Strategi för hälso - och sjukvårdens omställning i
Västra Götalandsregionen” (dnr RS 2017 - 02037). Omställningsarbetet delas in i fyra
områden; ”Utveckla den nära vården”, ”Koncentrera av vård för bättre kvalitet och
tillgänglighet ” och ”Utveckla digitala vårdformer och tjänster” och ”Fokuser a på
kvalitetsdriven verksamhetsutveckling”. Omställningsarbetet kan komma att innebära
förändringar och hanteras då i tilläggsöverenskommelser under 2018. Parterna
behöver aktivt delta/bidra i arbetet så att nödvändiga förändringar kan genomföras.
S yftet med omställningen är att skapa ökat värde för patienterna såsom ökad kvalitet,
en högre patientsäkerhet, korta väntetider, ett gott bemötande och god omvårdnad
före, under och efter behandling. Förändringen ska även medföra att patienterna
involveras i hög re utsträckning i sin behandling och att vården ska se helheten runt
patienternas hälsa och sjukdom.

Överföring av ersättning från Habilitering & Hälsa till sjukhusen
Ekonomisk reglering för genomförd förändring till följd av regional medicinsk
riktlinje (HSD - A 28 - 2014) gällande ansvarsfördelningen mellan Habilitering & Hälsa
och barn - och ungdomspsykiatri för behandlingar av autismspektrumtillstånd (AST)
hos barn 6 - 17 år. R egleringen ska ske stegvis.

Handlingsplan mänskliga rättigheter
Av regionfullmä ktiges beslut om ”Handlingsplan för mänskliga rättigheter” (RS2016 -
04303) framgår att sjukhusets åtagande ska preciseras i överenskommelsen. Åtagandet
innebär att utbilda personal för att öka kompetens i hbtq - frågor, implementering av
metoden att ”Fråga om våld på rutin” och metodmaterialet ”En förälder blir till”.

Utveckling Nära vård Norra Skaraborg
Syftet med att utveckla N ära vård Norra Skaraborg är att tillgodose befolkningens
behov av såväl nära vård som god tillgänglighet till planerad vård. De vår dbehov som
rör stora patientgrupper och är vanligt förekommande behöver tillgodoses nära
patienten. Detta innebär att större delen av invånarnas vårdkontakter kan klaras nära
patienten.

Projektet ligger i linje med den inriktning av den nära vården i Skaraborg där
kommunerna, primärvården och SkaS påbörjats och där primärvården utgör
utgångspunkten kompletterad med mobila team och hemsjukvårdsläkare.
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Utvecklingen av N ära vård Norra Skara borg innebär att fler vårdgivare samverkar för
att möta invånarnas behov i norra Skaraborg. I utvecklingen ingår att beskriva
innehåll, organisation, ledning och styrning samt finansiering.

Utvecklingsarbetet innebär att olika aktiviteter identifieras , prövas och utvecklas inom
området för mobilnärvård, nära vård och omsorg, förebyggande vård och omsorg,
forskning och utveckling. I nom mobil närvård ska ett arbete komma igång med mobil
närvård för barn och unga samt inom psykiatri och missbruk och inom nä ra vård och
omsorg samverkan mellan sjukhus och primärvård inom hjärtsvikt, utveckla
dagsjukvård samt vård på rätt vårdnivå - samverkan med ambulans.

T illgänglighet till kvinnosjukvården
Östra hälso - och sjukvårdsnämnden ger en ökad beställning till Skar aborgs Sjukhus.
Uppdra get riktar sig till k vinnosjukvården ti ll följd av ökat antal remisser, med risk för
ökade köer till följd av att privat vårdgivare upphörde med sin verksamhet. Skaraborgs
Sjukhus vidtog ett antal åtgärder för att hantera den uppkomna situationen i strävan att
tillhandahålla tillgänglighet exempelvis genom att utveckla nya arbetssätt, utökade
besökstider med mera. Ett fortsatt pågår för att, balansera den uppkomna situationen i
samklang med behov , kapacitet samt förbättringsarbeten. Ar betet följs upp via antal
besök i ordinarie rapportering.

Utveckling psykiatri i Skaraborg
Uppdraget startade i samband med beslutet om att flytta heldygnsvården för
psykiatri från Falköping till Skövde. Avrapportering sker löpande om hur
arbetet utvec klas för vårdbyggnaden.

Inom uppdraget redovisas genomförandet av de uppdrag som finns inom den regionala
utvecklingsplanen inom psykiatri. Grunduppdraget utgick från utvecklingen av den
vuxenpsykiatriska verksamheten. Då en regional utvecklingsplan även är framtagen
för barn - och ungdomspsykiatri är genomförandet av den ytterligare ett delområde till
detta uppdrag.

Barn och ungdomspsykiatrin vid Skaraborgs Sjukhus
I syfte att långsiktigt säkra verksamheten behöver barn - och
ungdomspsykiatrin på Skaraborgs Sjukhus ett minskat uppdrag under en
period. Skaraborgs Sjukhus behöver hjälp från övriga förvaltningar i Västra
Götalandsregionen med det akuta uppdraget, heldygns vård och akuta
bedömningar kväll och natt.

För att utveckla behandling och bedömning förstärker verksamhetschefen
teamet för akut bedömning sju dagar i veckan under dagtid. En
dagvårdsenhet bildas för behandling, och snabb uppföljning av ba rn och unga
so m bedömts på, Skaraborgs Sjukhus eller vårdats vid andra förvaltningar.

Förutsättningarna behöver ses över hur den ekonomiska regleringen kan utformas till
övriga nämnder för heldygnsvård och akuta bedömningar under kväll och natt. Av
största vikt att Ska raborgs Sjukhus har ekonomiska resurser att stärka insatserna på
dagtid utifrån närhetsprincipen för patienten och för att minska belastning på övriga
förvaltningar.
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Ersättning för barn - och ungdomspsykiatri heldygnsvård flyttas till riktat uppdrag.
Den förväntade utökningen av öppenvården och köp av heldygnsvård och akuta
bedömningar finansieras av denna ersättning. Ökad volym kopplat till öppenvården
korrigeras i den rörliga ersättningen.

K ä k k irur g i

Kä kki r u r g i h a r e tt d e l a t a nsv a r f ör a kutsjukv år d o c h sp ec i a listt a ndv år d. U p p d r a g e t
f ör a kutsjukv år d inn e b ä r a tt klinik e n ska till g odose b e ho v e t a v k ä kki r u r g isk
komp e t e ns m å nd a g till f r e d a g . Övrig tid inom öron - , näsa - och halsområdet.

I nom k ä k ki r u r g in g ö r s o p era tion e r i mun, k ä k e o c h m e ll a n a nsikt e . E x e mp e l ä r
op e r a tion a v tumö rer , f r a ktu rer , s v år ar e und er - o c h öv e r b e tt, impl a nt a t s a mt
e x t ra ktion er . T a ndt e knisk v er ks a mh e t ut f ö r s inom klinik e n och även ansiktsprotetik
och tandteknisk verksamhet utförs inom kliniken.

Ver ks a mh e tsom r å d e t ä r ä v e n e n re missinst a ns f ör p a ti e nt e r m e d b e hov a v k i r u r g isk
o r s a k till b e ttp r obl e m a tik. U ppd r a g e t f ö r b e tt f y siol o g i i Sk ara bo r g l i g g e r inom
F olk t a ndv år d e n. M å ls ä ttnin g e n ska v a r a a tt in g e n op r io r it e r a d p a ti e nt ska b e höva v ä nta
m e r ä n t r e m å n a d e r på b e h a ndli n g . I uppföljningen ingår att redovisa de åtgärder som
genomförs och vilket resultat som uppnåtts.

Vårdplatsutredning
Den rådande vårdplatsbrist som finns på Skaraborgs Sjukhus var bakgrunden till östra
hälso - och sjukvårdsnämndens begäran att under våren 2017 göra en
vårdplatsutredning och åtgärdsplan. Åtgärdsplaner för att nå vårdplatsbehovet
påverkas av bemannings - situationen, oms tällningsarbetet, utveckling av vårdformer,
uppgiftsväxling med mera. Uppföljning av åtgärder som genomförs och vilket resultat
som uppnåtts.
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Vårdnivåer
I Väs tra Götalandsregionen bedrivs vård på följande nivåer:

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

Regionsjukvård
Regionsjukvård definieras som den vård som samordnas med Väst ra Götalandsregionen som
upptagningsområden.

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

Vårduppdraget för Skaraborgs Sjukhus utförs på länssjukvårdsnivå.

Ansvarsfördelning mellan SU och övriga sjukhus inom regionen
Vårdansvaret för högspecialiserad vård defin ieras genom regiondirektörens
verkställighetsbeslut (dnr RS 150 - 2015).

Den del av överenskommelsen som avser region - och rikssjukvård är en samverkansprocess
mellan ägare, beställare och utförare. Regionstyrelsen samordnar processen. B eslut fattas av
Göt e borgs och västra hälso - och sjukvårdsnämnderna och styrelsen för Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. Västra Götalandsregionens fem hälso - och sjukvårdsnämnder ska
samverka före beslut.
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Bilaga 2 Ersättningsbilagor

Utbetalning sker i enlighet med Regionfullmäktiges beslut om ersättningsmodell för
sjukhusvård (RS583 - 2004/RSK602 - 2008). Belopp nedan innefattar indexuppräkni ng enligt
Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2018 (RS 2017 - 02402).

Nytt ersättni ngssystem
Arbete pågår för att utveckla sättet att ersätta sjukhusen för utförd verksamhet. Arbetet
omfattar enhetligt DRG - pris, ersättning för mobila team och vårdepisod - ersättning.
Förändringar till följd av detta utifrån beslutad vårdöverenskommelse han teras i särskild
ordning.

Ägartillskott
2017 års riktade ägartillskott, som innebar prisjustering och ersättning för valfrihetsvård,
fördelas till sjukhusen från hälso - och sjukvårdsnämnderna enligt samma principer under
2018, dock utan indexreglering.

2 a Sammanställning av ersättning länssjukvård

Fast ersättning
(tkr)

Rörlig ersättning
(tkr)

Total ersättning
(tkr)

Sluten somatisk vård 654 376 764 376 1 418 752
Öppen somatisk vård 511 131 511 131 1 022 262
Sluten psykiatrisk vård (vuxna) 159 784 39 946 199 730
Öppen psykiatrisk vård (vuxna) 75 624 113 436 189 060
Rättspsykiatri 57 957 6 440 64 397
Sluten psykiatrisk vård (barn) 0 0 0
Öppen psykiatrisk vård (barn) 36 841 36 841 73 682
Riktade uppdrag 788 323 788 323
Särskild framställan 0 0

Totalt ersättningstak 3 756 206 *

*) Rödmarkerade siffror refererar till oklarheter om ekonomisk reglering RMR 2014
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2 b Vårdvolymer l änssjukvård

Volym Ersättning
(tkr)

Genom -
snittlig
ersättning
(kr)

Somatisk vård (exklusive DRG - ersatt
öppenvård) 2 119 517

- Sjukhusvårdtillfällen 32 000
- DRG poäng 27 600 1 308 752 47 419
- Ytterfall 110 000
- Besök 206 250 700 765 3 398

DRG - ersatt öppenvård 321 497
- Besök 68 440
- Poäng 6 780 321 497 47 418

Psykiatrisk vård (vuxna) 388 790
- Vårdtillfällen 1 550 199 730 128 858
- Vårddagar 19 000
- Besök 47 000 189 060 4 023

Rättspsykiatri 64 397
- Vårdtillfällen
- Vårddagar 7 900 64 397 8 152

Psykiatrisk vård (barn) 73 682
- Vårdtillfällen 0* 0
- Vårddagar 0* 0
- Besök 10 750 73 682 6 854

Förlossningsvård

- Planeringstal 2 500

Riktade uppdrag 788 323

Särskild framställan 0

-

Totalt ersättningstak 3 756 206

*) Se stycket om barn - och ungdomspsykiatri
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Beskrivning av riktade uppdrag
Akutmottagning 97 798
Ambulans 160 222
Barn och ungdomspsykiatri 18 027
Hjälpmedel 50 643
Rehabiliteringsvistelser 8 373
Köpt vård högspecialiserad och psykiatri 17 172
Valfrihetsvård och garantivård 16 239
Regionstyrelsebeslut förstärkning valfrihetskostnad 16 203
Läkemedel öppenvård 292 844
Palliativ vård öppenvårdsteam i samarbete med Hospice Gabriel 3 238
Käkkirurgi 7 432
Projektfinansiering mobil närvård 7 283
Omfördelad ytterligare ersätning mobil närvård 17 850
Obalanser enligt tilläggsbudget 2015 75 000
SUMMA 788 323

2 c Principer för ersättning till utföraren
Ersättningen är fördelad mellan abonnemang (= verksamhetsanslag) och prestationsersättning.
Den totala ersättningen utgör det så kallade ersättningstaket. Såväl fast som rörlig ersättning
erhålls upp till angivet tak. Utöver ersättningstaket kan sjukhuset inte påräkna någon
ersättning såvida ingenting annat avtalats eller beslutats i särskild ordning.

Fast ersät tning och Prestationsersättning
Sjukhuset ers ätts dels med en rörlig ersättning som motsvarar 50 procent av fullt pris per
prestation, dels en fast andel för återstående 50 procent av den prestationsrelaterade vården.
Såväl fast som rörlig ersättning erhålls upp till angivet tak.

Sluten somatisk vå rd ersätts med ett sjukhusspecifikt D iagnosrelaterade grupper (D RG - pris
per poäng. Sjukhuset ersätts för ett sammanhängande vårdtillfälle inom sjukhuset och utifrån
en regiongemensam diagnosgruppsrelaterad viktlista. För särskilt kostsamma vårdtillfällen, så
kallade kostnadsytterfall, får sjukhuset utöver DRG - priset en särskild ersättning.

Ersättning för dagkirurgisk verksamhet och viss annan öppen vård sker på basis av
regiongemensam åtgärdsrelaterad viktlista (Nord DRG - O) och sjukhusspecifika priser per
DRG - poäng. För övrig öppen vård sker ersättning för läkarbesök och behandlingar med
specifika priser för olika typer av besök.

Riktade uppdrag
Ersättning avseende riktat uppdrag kan enligt Västra Götalandsregionens ersättningsmodell
utgå för uppdrag som inte har direkt samband med den patientrelaterade hälso - och
sjukvården, som forskning och utveckling men också för uppdrag som är svårt eller
olämpligt att prestationsersätta, såsom ambulansverksamhet, receptläkemedel eller
nystartad verksamhet. Riktade uppdrag betalas ut med en tolftedel per månad.
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Särskilda ersättningsmodeller
Förlossning
För förlossningsvården tillämpas en särskild ersättningsmodell som gäl ler patienter
hemmahörande i Västra Götalandsregionen . För varje verksamhe tsår fastställs en nivå
avseende planerat antal förlossningar. Upp till denna nivå ersätts sjukhuset enligt sedvanlig
ersättningsmodell, 50 procent fast ersättning och 50 procent rörlig DRG - ersättning. Denna
ersättning ingår i det samtalet ersättningstaket för sjukhuset. Vid volymer utöver planerat
antal förlossningar utgår ersättning med 75 procent av gällande fullpris för DRG. Vid färre
antal förlossningar i jämförelse med planeringsnivå sker reglering mot det samlade
ersättningstaket för sjukhuset enligt gällande ersättningsmodell.

Rättspsykiatri
För slutenvården inom rättspsykiatri är ersättningen 90 procent fast ersättning och 10 procent
rörlig ersättning per vårddag.

Köpt rättspsykiatrisk vård utanför Västra Götalandsregionen ersätts av hälso - och
sjukvårdsnämnderna efter att regionala samrådsgruppen för rättspsykiatri (LRV) prövat
ärendet. Regionens rutiner för köp av utomregional vård ska följas.

Regional produktionsstyrning
Produktionsvolymer för 2018 utgår från de volymer som har funnits under 2017 om inte
förändringar i VÖK medför ändrade volymer.

Utöver produktionsvolymer som finansieras inom ramen för vårdöverenskommelsen finns sen
tidigare tilläggsuppdrag som finansieras mot avrop enligt särskild ordni ng. Därutöver tillkom
2017 ytterligare tillgänglighetssatsningar som finansieras med medel för utökad tillgänglighet
som ställts till Hälso - och sjukvårdsstyrelsens (HSS) förfogande i budget för Västra
Götalandsregionen 2017. Dessa satsningar fortsätter un der 2018. Framtagna
produktionsvolymer kommer att följas inom ” PK ” 2018.

I bilaga 5 återfinns gällande priser för tillgänglighetsuppdrag som avropas. Ersättningen för
uppdrag inom ryggkirurgi, höft - och knäproteskirurgi samt obesitas - kirurgi kan komma att
påverkas av piloter inom översynen av ersättningsmodeller inom hälso - och sjukvård.
Ekonomisk uppföljning av tilläggsvolym sker enligt särskild rutin på samma sätt som 2017.
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2 d Information om tillkommande ersättning från Regionfullmäktige
(RF) och Regionstyrelsen (RS) samt Hälso - och sjukvårdsstyrelsen
(HSS)

Daterad 2017 - 09 - 28 ögonblicksbild

Ersättning avseende
D - nr/
Kommentar

RF/RS/
HSS Belopp

FOU strukturmedel HSS 12 484 800
Ordnat införande HSS 43 164 000
Regiongem. Anslag kring psykisk hälsa/ohälsa
2015 HS 2015 - 00205 HSS 7 600 000
Fördeln. medel psykiatri 2016 HS 205 - 2015 HSS 8 800 000
Använd. budgetmedel psykiatri i VG Regionen HS 2016 - 0561 HSS 10 695 000

I väntan på Ambulans (IVPA)
D etaljbudget
2018. HSS 801 000

Riktat statsbidrag till HoS: Stöd till riktade
insatser inom området psykisk hälsa 2018 HS 2017 - 00373 HSS 1 400 000

Fördeln. Statsbidrag SVF, stödjande strukturer HS 2017 - 00274 HSS 7 639 500
Fördelning av statsbidrag till insatser inom
förlossningsvården och primärvården för att
stärka kvinnors hälsa 2018 HS 2016 - 00238 HSS 6 100 000
Tillkommande riktat statsbidrag till hälso - o
sjukvård: förbättrad förlossningsvård HS 2016 - 00238 HSS 2 500 000

SUMMA 101 184 300

Kom pletteras löpande.
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Bilaga 3 Förändringar jämfört med föregående
vårdöverenskommelse

Beskrivning av
uppdrag och
förändring

Vårdvolymer (om så
är aktuellt/möjligt)

Ersättning
(tkr)

Ersättningsform

Grundöverenskommelse
exkl käkkirurgi 2017 3 670 939

Käkkirurgi 7 286
Totalt ersättningstak
föregående år 3 678 225

Indexuppräkning 2%
(exkl RS beslut 2017) 73 094
Flytt från Habilitering
och hälsa RMR 2 437
Kryckor 450
Kvinnosjukvård 2 000
Totalt ersättningstak 3 756 206
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Bilaga 4 Uppföljning

Regionfullmäktiges mål och fokusområden
Uppföljning av regionfullmäktiges mål och fokusområden rapporterar utföraren i delårs -
rapport mars, delårsrapport augusti samt årsredovisningen. Inrapportering sker via de
ordina rie rapportering ssystem i en lighet med de riktlinjer som anges av Västra Götalands -
regionen.

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

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

Östra hälso - och sjukvårdsnämndens mål och fokusområden
Östra hälso - och sjukvårdsnämndens mål är specifikt riktat till vårdgivaren, följs upp i
samband med dialogmöten eller i annan särskild ordning mellan parterna exempelvis genom
att utföraren redovisar resu ltat ifrån aktuella regionala indikatorer (diarienummer HSS 223 -
2015).

Dialogmöte innebär att utförare och beställare träffas, både på politisk - och tjänstemannanivå,
för uppföljning av hälso - och sjukvårdsnämndernas mål . På dialogmötena kan även andra
ak tuella frågor gällande vården hanteras, exempelvis från brukarråd och medborgardialog
genomförda av hälso - och sjukvårdsnämnden.

Prioriterat mål för
2018 - 2020

Fokusområde 2018 Aktivitet/uppföljning

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

Förbättra tillgänglighet
inom BUP

Göra en handlingsplan för att klara vårdgarantin
med avstämning i samband med delårsrapporter
och årsredovisning

Undersöka möjligheterna att göra en upphandling
Följa upp resultatet av flyttad heldygnsvård

Genomförandet av
psykiatriplaner

Ska ingå i relevanta vårdöverenskommelser med
avstämning i samband med delårsrapporter och
årsredovisning.

Uppföljning genom styrgrupp psykiatri med
Skaraborgs Sjukhus och primärvården

Stärka första linjens
förmåga att möta psykisk
ohälsa

Ska ingå i relevanta vårdöverenskommelser med
avstämning i samband med delårsrapporter och
årsredovisning.

Uppföljning genom styrgrupp psykiatri med
Skaraborgs Sjukhus och primärvården

Följa upp vårdcentralernas arbete med psykisk
ohälsa

Följa upp sjukskrivning p.g.a. psykisk ohälsa
Pilotprojekt i MTG med bl.a. kommunernas

elevhälsa
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Prioriterat mål för
2018 - 2020

Fokusområde 2018 Aktivitet/uppföljning

Kompetenshöjning inom området
Sjukvårdens förmåga att
skapa mesta möjliga
v ärde för patienten ska
förbättras

Uppfylla vårdgarantin Uppföljning av statistik för invånarna i Skaraborg
Ta del av uppföljning av tillgänglighetsmedel
Ta del av uppföljning från koncernkontorets

v erksamhetscontrolling
Förstärka primärvården och
den nära vården

Fortsatt utveckla Mariestads närsjukvårdscentrum
Fler mobila team inom fler områden
Utveckla och säkra en trygg och säker hemgång

Förbättra akutvårdkedjan Följa upp TTL och TVT
Följa upp ambulansstatistik och arbetet med vård

på plats
Utveckla digitala
vårdformer och tjänster

Uppdrag i VÖK om digital tidsbokning
Uppdrag i VÖK om fler skype - möten mellan

patienter och vården

Den medicinska
kvaliteten ska öka och
den organisatoriska
effektiviteten förbättras

Minska antalet vårdskador Uppdrag i VÖK att minska antalet vårdskador
Följa upp avvikelserapporteringen

Minska antalet
överbeläggningar

Åtgärdsplan från vårdplatsutredningen

Samtliga verksamheter
inom HoS ska prestera
bättre än genomsnittet i
nationella jämförelser

Kvalitetsuppföljning
Fortlöpande dialog med utförarna

Den specialiserade vården
ska koncentreras

Dialog med Skaraborgs Sjukhus
Fungerande vårdkedja vid sällan vård

Prioriterat m ål för
2018 - 2020

Fokusområde 2018 Aktivitet/uppföljning

Skillnader i livsvillkor
och hälsa ska minska

Hållbar hälsa Uppföljning av vaccinationsprogram
Uppföljning av utvecklingen av

antibiotikaresistens

Vårddata
Uppföljning av vårddata görs av beställaren genom data som utföraren rapporterar till
Koncernkontoret via Vega. Vi eventuella avvikelser eller annat behov av
information/fördjupning kan båda parter initiera en dialog i samband med ordinarie
dialogmöten.

Kvalitetsregister och reg ionala kvalitetsindikatorer
Vårdgivaren ska delta i för verksamheten relevanta kvalitetsregister ( d nr RS 2016 - 01406).
De kvalitetsmått och målnivåer som framgår av uppföljningsverktyget ”Kvartalen” ingår i
utförarens uppdrag och omfattar de regionala kval itetsindikatorerna med regionala måltal ( d nr
HS 2017 - 00634) . Beställarna hämtar uppgifter från ”Kvartalen”.
http://www.registercentrum.se/sv/kvartalen
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Bilaga 4 Övrig uppföljning för vårdöverenskommelsen

Uppdraget till Skaraborgs Sjukhus ska bidra till att regionfullmäktiges och hälso - och
sjukvårdsnämndens mål uppnås. Uppföljning av nämndens mål och beställning ska redovisas
för koncernkontoret i samband med rapportering av delårsrap port samt årsrapportering.
Uppföljning utgår från mål och fokusområde enligt ”Mål och inriktning för 2018 - 2020 (d nr
HSNÖ 2017 - 00094). Uppföljning sker vid dialogmöte som hålls i samband med delår och
årsrapportering.

Uppföljningen omfattar följande:
Vårdöverenskommelsen villkor. Följs upp av Koncernkontoret under året via ordinarie
rapporteringsvägar.
Volymer och prestationer (följs månadsvis enligt rapportering i Freja), uppföljning av
beställning kopplade till nämndernas mål och inriktning för 2018 samt förändringar
och riktade uppdrag .

Särskild uppföljning kommer att ske inom områdena:
H andlingsplan mänskliga rättigheter
R ättspsykiatrin
K äkkirurgi
S märtrehabilitering
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Bilaga 5 Basvolymer och tillgänglighetssatsningar i egen
regi

Produktionsvolymer egen regi
Under 2018 kommer Västra Götalandsregionen fortsatt följa upp planerad produktion inom de
områden som utgör ” PK ”. Inom dessa områden har Västra Götalandsregionen störst problem
med tillgängligheten; drygt 80% av patienterna som väntat i mer än 90 dagar på första besök
finns här och drygt 90% som väntat på behandling i mer än 90 dagar finns hä r. Uppdraget i
budget är att Västra Götalandsregionen ska klara vårdgarantin inom samtliga områden senast i
december 2018. Föreslagna volymer utförda i egen regi tillsa mmans med de volymer som
kommer att avropas från andra utförare väntas skapa förutsättningar för att målet uppfylls.

Koncernledningsgrupp hälso - och sjukvård har ställt sig bakom basvolymer och
tilläggsuppdrag för 2018 i enlighet med förslag i detta dokum ent, se bilaga 1. Beredning har
skett i den operativa styrgruppen för produktion och tillgänglighet som består av
representanter från varje sjukhus med mandat från respektive sjukhusdirektör. Den operativa
styrgruppen för produktion och tillgänglighet har ställt sig bakom bilagda volymer.

Utöver basvolymer som finansieras inom ordinarie VÖK finns sen tidigare tilläggsuppdrag
som finansieras av HSN och 2017 tillkom även utökade tillägg som finansieras av HSS.
Ekonomisk uppföljning av tilläggsuppdrag kommer att ske enligt särskild rutin på samma sätt
som 2017, se bilaga 2. Volymer som finansieras av HSN och HSS är sammanslagna och
benämns tillägg i bilaga 1. Vid produktion över basvolymer och tilläggsvolymer får
förvaltningarna ersättning inom ramen för det brutna taket.

Överenskomna volymer biläggs berörda hälso - och sjukvårdsnämnders och sjukhusstyre lsers
VÖK 2018. Framtagna produktionsvolymer kommer att följas genom det regionala
tillgänglighetsteamet 2018.

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

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

Inom ryggkirurgi oc h höft - knäproteser är volymer justerade 2018 som del utifrån arbetet med
”Målbild 2018” .

Obesitas
Utöver de bas - och tilläggsuppdrag som beskrivs ovan följer koncernkontoret produktionen av
obesitasoperationer som ersätts enligt rutin som tidigare. Västr a Götalandsregionen kommer
under 2018 att utföra 715 obesitas operationer .

SU NU SkaS SÄS Summa

325 50 290 50 715



§ 54 Vårdöverenskommelse 2018 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden - SKAS 2017-00565-4 Vårdöverenskommelse 2018 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden : Förslag VÖK 2018_Uppdaterad.docx

Vårdöverenskommelse år 2018 mellan östra hälso - och sjukvårdsnämnden och styrelsen för
Skaraborgs Sjukhus

22

Koloskopier
2010 fattade HSU beslut om särskild finansiering av satsning inom koloskopier för att säkra
tillgängligheten till dessa undersökningar som kommit att ersätta radiologisk diagnostik av
sjukdomar i tjocktarmen. Satsningen fortsätter under 2018 och motsvarar volymerna 2017 och
ersätts enligt rutin som tidigare.

Externa produktionsuppdrag
Upphandlade volymer inom regiongemensa mma avtal fördelas på förslag av koncernkontoret
i samverkan med förvaltningarna mellan sjukhusen på ett sätt som bäst tillgodoser det
samlade behovet inom Västra Götalandsregionen, i enlighet med de rutiner som togs fram för
2017 och som även gäller 2018.
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Finansiering regiongemensamma uppdrag 2018
Sen tidigare finns ett regiongemensamt DRG - pris framtaget för tillgänglighetsuppdrag,
ortopediplan och obesitas. Modellen har använts 2014, 2015 och 2016. Arbetet har beretts av
en arbetsgrupp med representanter från koncernkontoret1 och representanter från
sjukhusförvaltningarna2.

Vid uppbokning av til läggsuppdrag prognosticeras DRG - vikt genom genom snitt lig DRG - vikt
2017 samt justering med aktuell viktlista . Det regiongemensamma DRG - priset används . Vid
bokslut sker fakturering enligt faktisk DRG vikt .

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

Ersättningen för uppdrag inom ryggkirurgi, höft - och knäprote skirurgi samt obesita s kirurgi
kan komma att påverkas av piloter inom översynen av ersättningsmodeller inom hälso - och
sjukvård .

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

2 Sahl grenska Universitetssjukhuset, Kungälvs Sjukhus
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Bilaga 6 Uppdrag att bedriva rättspsykiatrisk vård
Uppdraget

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

Rättspsykiatrisk vård ska bedrivas i överenstämmelse med lagen om rättspsy kiatrisk vård
(LRV) och därtill hörande författningar. Vården ska anpassas efter kvinnor och mäns olika
förutsättningar och behov.
Skaraborgs Sjukhus ska samarbeta med kommunerna för att behoven av boende och
sysselsättning ska kunna tillgodoses i samband med permission, utskrivning och
rättspsykiatrisk öppenvård.

Volymer
För 2018 avser uppdraget en vårdvolym motsvarande 7900 vårddagar och omfattar 24
vårdplatser. Om Skaraborgs Sjukhus inte har lediga vårdplatser eller om särskilda
omständigheter motiver ar det ska, i första hand, patient placeras vid någon av de två andra
rättspsykiatriska klinikerna i Västra Götalandsregionen. I andra hand kan vårdinrättning
utanför länet anlitas. Den regiona la samrådsgruppen för rättspsykiatri sk vård ska pröva detta
och minst två gånger per år gå igenom åtgärdsplaner för hur patienterna placerade utanför
länet ska tas hem.
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2017-10-16 
Diarienummer SKAS 2017-00658 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

Handläggare: Eva Sundström 
Telefon: 0500-43 10 97 
E-post: eva.sundstrom@vgregion.se

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Serviceöverenskommelse 2018-2019 mellan Skaraborgs 
Sjukhus och servicenämnden 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner serviceöverenskommelsen 
2018 - 2019 med servicenämnden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Serviceöverenskommelsen är ett avtal mellan servicenämnden och Skaraborgs 
Sjukhus om de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen inklusive 
uppskattade volymer och kostnad. Serviceöverenskommelsen omfattar både de 
tjänster Regionservice levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av 
Regionservice. Till grund för serviceöverenskommelsen ligger den styrmodell för 
servicesamspelet som beslutades av regionfullmäktige 2014. 

Serviceöverenskommelsen är en tvåårig vilket innebär att ingen prisökning får 
göras för 2019. 

Tjänsterna är indelade i två grupper, ägarstyrda tjänster och kundstyrda tjänster. 
Vad gäller för kundstyrda tjänster finns det också möjlighet att utöka dessa med 
tilläggstjänster. 

Servicekostnad 
Servicekostnaden baseras på den prislistan och tjänstekatalogen som 
regiondirektören fastställde inför 2018-2019. I den har servicekostnaden för de 
olika tjänsteområdena räknas upp med index och utvecklingsanslag samt justeras 
med de effektiviseringar som genomförts. Till detta har en ändrad 
fördelningsnyckel gjorts för tjänster inom lokalvård.  
 
För 2018 uppgår kostnaden för serviceöverenskommelsen till 158 831 tkr vilken 
är en nettoökning med 4 593 tkr. Inom servicekostnaden inräknas också så kallade 
transfereringar vilket bland annat innebär material och hjälpmedel som köps via 
depå.  
 

Förändringar inför 2018 
Förändringar mellan åren för serviceöverenskommelsen är inom området för rena 
lokaler där halva kostnadsökningen ligger inom nya städriktlinjer och andra delen 
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är ett förändrat debiteringssätt. Andra förändringar är minskad volym för 
patientmåltider, ny tjänst kring lokalvård och livsmedelshantering för 
avdelningskök (LIV) och för administrativ FM tjänst där SkaS tagit tillbaka den 
tjänsten i egen regi.   

Beredning 
2017-10-09 Presidie 
2017-10-17 Verksamhetsråd 
2017-10-23 MBL § 19 
2017-10-24 Sjukhusledning 

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
sjukhusdirektör 

Eva Sundström 
servicechef 

Bilaga 
 Serviceöverenskommelse 2018 
 Sammanställning tjänster samt belopp 2018 

 

Beslutet skickas till 
 Servicenämnden 
 Sjukhusledning och verksamhetsråd Skaraborgs Sjukhus 
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Regionservice Dnr SN 2017-00576                        

Skaraborgs sjukhus  

                          

 
 

 

 

 
Serviceöverenskommelse för 2018-2019 mellan Skaraborgs 
sjukhus och Regionservice 
 
1. Inledning 
 

Serviceöverenskommelsen är en två-årig överenskommelse mellan Regionservice och 

Skaraborgs sjukhus om de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen; 

inklusive uppskattade volymer och kostnad. Serviceöverenskommelsen omfattar både 

de tjänster Regionservice levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av 

Regionservice. 

 

Till grund för serviceöverenskommelsen ligger den styrmodell för servicesamspelet 

som beslutades av regionfullmäktige 2014. 

 

 

2. Förtydligande principer och förhållningssätt 
 
I styrmodellen ingår en regiongemensam beskrivning och definition av de olika 

tjänsterna och en regiongemensam prislista för dessa tjänster. 

I juni 2017 fastställde regiondirektören prislistan och tjänstekatalogen för 2018-2019. 

 

Marginalkostnad tillämpas under två-årsperioden för nya tillkommande tjänster utöver 

beslutad prislista. Vid större förändringar som påverkar någon part kan revidering av 

prislistan ske efter beslut från regiondirektören. 

 
Inför 2019 kommer en gemensam översyn av volymutvecklingen 2018 att göras som 

underlag för eventuella volymjusteringar 2019. 

 
 
3. Fakturering 
 

Regionservice fakturerar månatligen en tolftedel av årsbeloppen ovan med undantag 

för tjänsterna med styckavrop där faktureringen sker löpande. 
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4.  Uppföljning och kommunikation 
 
Regionservice ansvarar tillsammans med förvaltningen Skaraborgs sjukhus för 

uppföljning av överenskommelsen och tjänsterna. 

Parterna ansvarar för att innehållet i denna överenskommelse kommuniceras inom  

den egna förvaltningen. 

 

5. Underskrift 
 

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

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

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

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

 
 

 

 

 

 

Bilaga: 

1. Spec. sök-underlag 
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Serviceöverenskommelse 2018 Bilaga 1

Dnr  SN 2017-00576

0
0

10 946
5 693
2 512

868
1 424

448
534
311
223
99
99
40
40
57
57

29 983
1 998
5 088

239
15 264
7 395
2 891
1 057
1 833
4 270
4 270
3 343
1 862
1 481
197
197

52 360
0

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

2018 
Helårskostnad 

för tjänsten (tkr)

Skaraborgs sjukhus
Motpart  734

1
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0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 4 107

352,00 10 384 3 655
296,00 1 525 451
318,00 0 0
323,00 0 0
0,00 0 47 004

296,00 0 0
371,00 0 0
308,70 155 350 47 957
0,00 0 -2 874

296,00 4 946 1 464
371,00 26 10
0,00 0 447
0,00 0 8 760
0,00 0 0
0,00 0 5 405
0,00 0 3 355
0,00 0 40 700
50,90 147 853 7 526
88,50 135 921 12 029
71,10 2 147 153
83,30 130 927 10 906
66,80 2 336 156
80,40 10 623 854
93,80 52 105 4 887
91,80 45 626 4 188
0,00 0 0
0,00 0 100 570
0,00 0 0

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

timme
timme
timme
timme

timme
timme
kvm

timme
timme

timme

portion
portion
portion
portion
portion
portion
portion
portion

Pris per 
enhet 

2018 (kr)
Enhet

SÖK 2018 
Antal 

enheter 
(Volym)

2018 
Helårskostnad 
för tjänsten 

(tkr)

Skaraborgs sjukhus
Motpart  734

2
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0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 80

665,00 0 0
0,00 0 80
0,00 0 3 322
74,00 40 140 2 970
358,00 6 26
876,00 31 326
0,00 0 545
0,00 0 545
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 990
0,00 0 990
0,00 0 -0
0,00 0 -0
0,00 0 153
0,00 0 153
0,00 0 0
0,00 0 5 091
0,00 0 0

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

st

timme
fordon/månad
fordon/månad

timme

Pris per 
enhet 

2018 (kr)
Enhet

SÖK 2018 
Antal 

enheter 
(Volym)

2018 
Helårskostnad 
för tjänsten 

(tkr)

0
0

811
0

368
92
0
0

351
0

811
0

Blank
Övriga tilläggstjänster
Övriga Tilläggstjänster
Personalbostäder
Byte ambulansdäck
Securitas bevakn Mariestad
Övriga Tilläggstjänster
Skövdedepån Hantering stomiartiklar (Rörlig)
Tillkommande - Läkemedelstransport
Blank
Totalt Övriga tilläggstjänst
Blank

2018 Helårskostnad  
för tjänsten (tkr)

0
0
0
0
0

52 360
0

100 570
0

5 091
0

811
0

158 831
0
0

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

2018 
Helårskostnad 
för tjänsten 

(tkr)

Skaraborgs sjukhus
Motpart  734

3
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2017-10-16 
Diarienummer SKAS 2017-00654 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

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

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Laboratoriemedicin på Skaraborgs Sjukhus 
Förslag till beslut 

1. Upphandling görs av tjänsten för laboratoriemedicin vid Skaraborgs 
Sjukhus.  

2. Avtalsstart 2020-02-01. 

3. Den upphandlade laboratorieverksamheten ska aktivt delta i det regionala 
arbetet inom samordnad diagnostik, område laboratoriemedicin.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Laboratoriemedicin är en central funktion för att ge en snabb och tillförlitlig 
diagnos. Behovet av diagnostik finns i nästan alla vårdprocesser och med kortare 
vårdtider är det viktigt att denna funktion fungerar på bästa sätt.  

Sedan 1992 har laboratorieverksamheten varit upphandlad för Skaraborgs Sjukhus 
(SkaS). År 2012 gjordes en förnyad upphandling. Upphandlingens syfte har varit 
att ge SkaS en effektiv och rationell laboratoriefunktion som tillgodoser 
sjukhusets behov av laboratoriemedicinsk kompetens, analyssvar för diagnostik 
samt säkerställande av blodförsörjning. Avtalet är formulerat som ett 
funktionsavtal vilket innebär att leverantören inte bara tillhandhåller analyssvar 
utan även är en part i arbetet kring vårdprocesserna, kvalitetsgranskning, 
utbildning mm. Nuvarande avtal går ut 2020-01-31 där avtalets förlängning är 
avropad.  
 
Sedan våren 2013 har en regional samverkan funnits inom diagnostiken genom 
Diagnostikrådet. Inom denna gruppering pågår arbete kring samordning av 
diagnostik vilket föranlett diskussion om hur organisation av laboratoriemedicinsk 
verksamhet inom SkaS ska utformas.  
 
En utvärdering är genomförd som har visat att för närmsta åren finns inte resurser 
att ta över verksamheten i egen regi varför en upphandling föreslås av 
laboratoriemedicin med innehåll motsvarande nuvarande avtal. Men det är viktigt 
att delta och följa utvecklingen inom den regionala diagnostiken så att 
samordning och effektivt resursutnyttjande kan eftersträvas. I detta ligger även att 
kunna anpassa diagnostiken till vårdens omställningsområden på bästa sätt.  
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Fördjupad beskrivning av ärendet 
En utvärdering har gjorts för att få fram hur nuvarande avtal fungerar och ge 
förslag till beslut hur laboratoriemedicin ska vara organiserat efter nuvarande 
avtals utgång 31 januari 2020. 

Utvärderingen har belyst områden som tillgänglighet, svarstider, konsultation, 
kvalitet, vårdprocesser, utbildning och fortbildning samt ur ett helhetsperspektiv. 
Synpunkter har även inhämtats från andra sjukhus inom Västra 
Götalandsregionen. 

Laboratoriemedicinsk verksamhet i egen regi i Skaraborg 
En gemensam och integrerad laboratorieverksamhet kan leda till enklare 
vårdprocesser och tydligare struktur om alla verksamheter är organiserade inom 
samma organisation. För personalsörjning kan det i vissa delar upplevas positivt 
om det inte finns organisatoriska gränser vid arbetsrotation, vidareutbildningar, 
forskning eller dylikt men då det är stor brist på kompetens inom 
laboratoriemedicin kan detta leda till en stor risk för kvalitet och tillgänglighet.  
Nackdelen med att skapa en laboratorieverksamhet i egen regi är att SkaS idag 
inte har denna kompetens och kommer vara i stor del beroende av övriga sjukhus i 
för att klara det laboratoriemedicinska uppdraget.  

Fortsatt upphandlad tjänst av Laboratoriemedicin i Skaraborg 
Fördelen med en förnyad upphandling av laboratoriemedicin är att idag finns det 
stor erfarenhet av gränsdragningar mellan verksamheten och laboratorietjänster, 
det är tydligt vem som gör vad. Det underlättar för övriga delar inom SkaS att 
funktionen kring laboratoriemedicin finns som egen kärnprocess som kan, 
förutom ge god tillgänglighet till laboratoriemedicin, inriktas på 
kompetensutveckling, rekrytering och annan utveckling efter krav från 
medicinska kärnområden. 
En risk är att inte få följsamhet mot den utveckling som sker i den regionala 
diagnostiken kommer behöva avtalsmässigt regleras så verksamheter som omfatta 
av avtalet samt leverantören kan utvecklas parallellt. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har utvärderingen visat att för närmsta åren finns inte 
resurser att ta över verksamheten i egen regi varför en upphandling föreslås av 
laboratoriemedicin med innehåll motsvarande nuvarande avtal. Men det är viktigt 
att delta och följa utvecklingen inom den regionala diagnostiken så att 
samordning och effektivt resursutnyttjande kan eftersträvas. I detta ligger även att 
kunna anpassa diagnostiken till vårdens omställningsområden på bästa sätt.  

Beredning 
2017-03-15, Utvärdering avtal laboratorietjänster 2017 
2017-10-05 Diagnostikråd 
2017-10-11 Presidie 
2017-10-17 Verksamhetsråd 
2017-10-23 MBL § 19 
2017-10-24 Sjukhusledning 
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Skaraborgs Sjukhus
 
Jörgen Thorn 
sjukhusdirektör 

 
Eva Sundström  
servicechef

Bilaga 
 Utvärdering laboratoriemedicin Skaraborgs Sjukhus 

Besluten skickas till 
 SkaS Diagnostikråd 
 Sjukhusledning och verksamhetsråd 
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Handläggare Datum Diarienummer 

Tommy Johansson/Eva Sundström 2017-10-16 SKAS 2017-00654 
   
   
 

Utvärdering laboratoriemedicin Skaraborgs Sjukhus 
År 2012 gjordes en förnyad upphandling för Laboratorietjänster för Skara-
borgs sjukhus (SkaS). Upphandlingens syfte har varit att ge SkaS n effektiv 
och rationell laboratoriefunktion som tillgodoser sjukhuset behov av labora-
toriemedicinsk kompetens, analyssvar för diagnostik samt säkerställande av 
blodförsörjning.  

Laboratoriefunktionen skall vara en väl integrerad del i sjukvården och där-
för har avtalet omfattat hela laboratorieverksamheten med ett så kallat tjäns-
teköpsavtal.  Med andra ord omfattar avtalet analysplattformar, analyser, 
personal, utrustningar, lokaler och övriga verksamheter. Ingående speciali-
teter är klinisk kemi, transfusionsmedicin, klinisk mikrobiologi, klinisk im-
munologi, klinisk genetik, klinisk cytologi och klinisk patologi inklusive ob-
duktion samt bårhusverksamhet.  

Inför beslut om val av fortsatt organisation för laboratoriemedicin fick för-
valtningschefen i uppdrag att göra en utvärdering av nuvarande avtal. Nuva-
rande avtal innehavs av Unilabs AB går ut 31 januari 2020.  
 
Underlaget ska redovisa för och nackdelar om laboratorieverksamheten ska 
organiseras i egen regi alternativt med fortsatt upphandling.  

Synpunkter från SkaS verksamheter och Närhälsan 
För att få en uppfattning om hur avtalet för laboratoriemedicin fungerat har 
intervjuer gjort med alla SkaS verksamhetsområden och företrädare från 
Närhälsan Skaraborg.  

Nedan sammanfattas svaren i fem frågor samt en sammanfattande frågeställ-
ning. Svaren gäller som helhet för samtliga specialiteter inom laboratorieme-
dicin om inget annat särskilt anges. 

Fråga 1 Svarstiderna är adekvata och stödjer patient processerna – finns 
svar/bildkomponenter m.m. tillgängligt när det behövs?  
Sammanfattningsvis är svarstiderna adekvata inom flertal områden. Men ef-
ter införande av vårdprogram för flera standardiserade vårdprocesser (can-
cerprocesser) har svarstiderna ökat inom patologin men förbättring har skett 
under senaste månaderna. För flertalet prover/analyser är det inte så ofta som 
man har behov av snabba svar då patienter som har tidsbeställda besök på 
mottagningar eller inplanerade inläggningar inom slutenvården. För flertalet 
av analyserna sker en elektronisk överföring av provsvaren in i journalsyste-
men som leder till ökad patientsäkerhet.  
 
     

Post- och Leveransadress 

Skaraborgs Sjukhus 

Faktureringsadress 

Fe 993 

Telefon Telefax Bankgiro 

541 85  SKÖVDE 405 83  GÖTEBORG 0500-43 10 00 0500-43 10 40 390-5379 
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En utveckling har skett de senaste åren med ökad hantering av patientnära 
analyser (PNA-analyser) som innebär att man gör analyserna direkt på re-
spektive enhet och får svar direkt. Ett exempel på detta är att på akutmottag-
ningen på SkaS Skövde, intensivvårdsavdelningarna i Lidköping och Skövde 
och förlossning finns det blodgasinstrument utplacerade på dessa enheter. 
För att upprätthålla kvalitet en på dessa analyser ansvarar Unilabs för kvali-
tetskontroller och utbildning till berörd personal samt underhåll av  
Blodgasinstrumenten. Arbete pågår med att elektroniskt få över även dessa 
labsvar för att på så sätt förbättra patientsäkerheten. 

Fråga 2 Laboratoriemedicin erbjuder en kvalificerad och lättillgänglig me-
dicinsk konsultation 
I nuvarande avtal finns möjlighet till medicinsk konsultation för alla speciali-
teter. För de verksamheter som är i behov av dessa sker regelbunden kvalifi-
cerad konsultation genom regelbunden dialog mellan Unilabs och berörda 
verksamhetsområden.  

Vid utvärdering av laboratoriemedicin framkom det att ytterligare verksam-
hetsområden har behov av kvalificerad och lättillgänglig medicinsk konsul-
tation. De områden som utnyttjas mest för konsultation är patologi och mi-
krobiologi. 

Fråga 3 Laboratoriemedicin erbjuder hög kvalitet avseende analyssvar 
I grunden har samma leverantör (fn Unilabs) sedan 1992 haft uppdraget att 
bedriva laboratoriemedicin. Genom denna långvariga samarbetsform har ut-
vecklats rutiner mellan berörda medicinska verksamheter och Unilabs om 
analysstruktur.  

Vid införandet av nya analyser sker en regelbunden dialog mellan Unilabs 
och sjukhuset för att få en bild av klinisk nytta, indikation för analysen och 
hur labben på bästa sätt ger snabba svarstider till hög kvalitet och låg kost-
nad. Men om utredningen visar att kraven inte kan uppfyllas kan valet bli att 
i stället skicka till annat lab. 

Fråga 4 Laboratoriemedicin stödjer aktivt utvecklingen i patientproces-
serna 
I de fall som behovet uppstår att laboratoriemedicin ska delta i patientproces-
serna tas frågan upp med Unilabs om vilken kompetens som man ska kunna 
bidra med. Behovet uppstår sällan och oftast inga problem att Unilabs bidrar 
med den kompetens som behövs. 

Exempel där Unilabs har deltagit är akutprocessen där man gick igenom 
vilka analyser ska vara patientnära och vilka ska analyseras på Unilabs. 

Unilabs deltar även i olika forskningsprojekt och tar aktiv del i SkaS förbätt-
rings- och utvecklingsprojekt.  
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Fråga 5 Verksamhetens behov av utbildning/fortbildning inom laboratori-
emedicin blir tillgodosett 
Det finns ett behov av utbildning/dialog mellan läkargrupperna inom labora-
toriemedicin och den medicinska verksamheten. Utbildningen ska vara inrik-
tad på utveckling av analysmetoder inom laboratoriemedicin och ekonomisk 
uppföljning.  

Inom laboratoriemedicinsk verksamhet anordnar Unilabs regelbundet utbild-
ningar inom till exempel preanalytisk kunskap, provtagningsföreskrifter och 
patientförberedelser inför provtagningar. Målgrupper för dessa utbildningar 
är den sjukvårdspersonal som ansvarar för provtagningar eller annan labora-
torieverksamhet. 

I nuläget utöver planerad utbildning/dialog mellan läkargrupperna är fort-
bildningsbehovet i nuläget tillgodosett.    

Sammanfattning: helhetsintrycket av den laborativa verksamheten är att 
den är välfungerande och har fokus på kundernas behov 
Utifrån svaren om hur helhetsintrycket inom laboratorieverksamheten funge-
rar med nuvarande externa leverantör finns en entydig inriktning att fortsätta 
som idag.  

Nuvarande laboratorieverksamheten upplevs som effektiv både ur verksam-
hets och ekonomiskt perspektiv.  

Men det är viktigt att se till hela laboratorieverksamheten med närvarande 
lab kompetens på både läkar- och BMA nivå. Detta för att möjliggöra direkt 
konsultation och kompletteringsmöjlighet. Analyssvaren ska ha hög kvalita-
tiv nivå inte bara enskilda analyser utan för hela lab processen. Leverantören 
ska därmed vara en integrerad del av vårdprocessen med fokus på verksam-
hetens behov.   

Synpunkter från regional diagnostik 
Sammantaget bör laboratoriemedicin på sikt drivas i regional regi, men frå-
gan blir om diagnostiken just nu mäktar med ett till stort projekt. Nuvarande 
leverantör upplevs ha stort kundfokus och till att börja med finns oro att vid 
ett övertag inte kunna leva upp till detta och göra kunderna lika nöjda. 

Att ta tillbaka Laboratoriemedicin i egen regi - samverka inom VGR 
Risker:  
Området svårrekryterat kan initialt leda till läkarbrist i samtliga specialiteter, 
(övrig personal svårvärderad, men stannar troligen).  

Svårt att analysera kostnader och intäkter eftersom Unilabs fördelar prover i 
hela sin organisation, initiala kostnader för övertag, risk att utrustning inte 
kan tas över. Kräver mer transporter mellan sjukhusen med prover. 

På sikt behöver verksamheten tas över i egen regi - för att underlätta regional 
samordning, men omställning behövs då inom hela diagnostiken för att klara 
detta uppdrag. Men initialt störs en välfungerande verksamhet för SkaS. 
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Möjligheter: 
All labb-info tillgänglig i VGR, Får större volym på sällan-analyser, Region-
ala samband förstärks – likartat arbetssätt ex. Patos kan bli effektivare, Kva-
litet/ackreditering, Köra SkaS prover på andra sjukhus, Samordning  
ST-utbildning kan ske i hela regionen, Kompetensförsörjning/utbildning 
(forskning för SkaS personal/läkare). 

Att upphandla Laboratoriemedicin SkaS ytterligare period 
Risker: 
Fortsatta problem med konkurrens om läkare (rekrytering) och annan perso-
nal, Kompetens 
 
Fortsatta problem med tillgång till labb-info från SkaS 
 
Kan bli ny leverantör (se ovan) 
 
Mäktar vi med att ta in SkaS i regionens regi? 
 
Bibehållet system enkelt, lättare för SkaS att fortsätta i gamla hjulspår - om 
samma leverantör, vi är tveksamma till om vår tillgänglighet blir bättre 
 
Möjligheter: 
Slipper ett stort projekt till!!  
Om vi hade kommit längre i samordningen så hade vi haft bättre förutsätt-
ningar 
 
Välfungerande, om vi upphandlar - se över strukturer 
 
Vi skulle vilja ha ett närmare samarbete med Unilabs om det ska upphandlas 
igen 
 
 



 Delegeringsärenden  -  Disciplinpåföljd varning  :

Denna punkt på agendan är sekretessbelagd



 Delegeringsärenden  -  Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus september 2017 :

Denna punkt på agendan är sekretessbelagd



 Delegeringsärenden  -  Förändringar i attestantförteckningen 2017-09-31 :

Denna punkt på agendan är sekretessbelagd



 Tillämpningsbeslut - Klassificeringsstruktur för Skaraborgs Sjukhus - SKAS 2016-00653-7 Tillämpningsbeslut - Klassificeringsstruktur för Skaraborgs Sjukhus : Tillämpningsbeslut - Klassificeringsstruktur för Skaraborgs Sjukhus

 1 (1) 

Delegeringsprotokoll från Västra Götalandsregionen 

 
 
Behandling av ärenden med stöd av vidaredelegering från sjukhusdirektören. 
 

Tillämpningsbeslut - Klassificeringsstruktur för Skaraborgs 
Sjukhus 
Diarienummer SKAS 2016-00653 

Beslut 
Administrativa chefen beslutar att klassificeringsstruktur upprättad 2017-09-14 
(ver 1.0:2017) och godkänd av Regionarkivet 2017-09-22 ska tillämpas på 
handlingar upprättade från och med 2017-10-01. 

Sammanfattning av ärendet  
Regionarkivet har tagit initiativ till en ändring av befintlig klassificeringsstruktur 
avseende 

 VO 2 Ge verksamhetsstöd 
o Process 2.6.3 ny process Ta emot arkiv 
o Process 2.6.4 ny process Överlämna arkiv 
o Process 2.6.5 Hantera utlämnande av handlingar (tidigare 2.6.4) 

 
Ändringarna ska införas i ärende- och dokumenthanteringssystemet Public 360 
från och med den 1 oktober 2017. Med anledning av detta har Skaraborgs Sjukhus 
(SkaS) gjort en framställan om samråd avseende reviderad klassificeringsstruktur 
i enlighet med riktlinjerna för arkivreglementet. 
 
Regionarkivet har i beslut 2017-09-22 (SKAS 2016-00653-6) godkänt 
klassificeringsstrukturen. 
 
Enligt riktlinjerna till arkivreglementet ska respektive förvaltning fatta beslut om 
tillämpningen av klassificeringsstrukturen. Sjukhusdirektören har vidaredelegerat 
rätten att fatta beslut om att fastställa klassificeringsstrukturen till administrativa 
chefen. Detta får även anses omfatta eventuella tillämpningsbeslut.  
 

Beslutsdatum 2017-09-27 
 
Eva Sundström 
T.f. administrativ chef 
 

Beslutet skickas till 
 Regionarkivet för kännedom 
 Sjukhusdirektören för anmälan till Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
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Från: Britt-Marie Gustafsson 
Skickat: den 3 oktober 2017 16:21 
Till: Expediering; Johan Flarup 
Ämne: Exp av RS 2017-00110 protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde 

2017-09-19 - Antagen policy för styrning i VGR 
Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 19 september 

2017 - Policy för styrning i Västra Götalandsregionen.pdf; RS 2017-00110-28 
170511 Antagen policy för styrning 1556330_3_0.pdf 

 
 
Översänder regionfullmäktiges beslut om Antagen policy för styrning i Västra Götalandsregionen. 
Bifogar också själva policyn. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Britt-Marie Gustafsson 
Nämndsekreterare  
 
Styrelse & nämndsekretariat 
Avdelningen Ärendesamordning & kansli 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
Telefon: 010-441 01 42 
Mobil: 0708-922 876 
Epost: britt-marie.gustafsson@vgregion.se 
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§ 115 

Policy för styrning i Västra Götalandsregionen 
Diarienummer RS 2017-00110 

Beslut 
1. Regionfullmäktige antar policy för styrning i Västra Götalandsregionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Regionstyrelsen gav den 8 mars 2016, § 71, regiondirektören i uppdrag att lämna 
förslag till policy för intern styrning och kontroll. Uppdraget gavs i samband med 
att regionstyrelsen lämnade svar på revisorskollegiets rapport Styrning och 
ledning i nämnder och styrelser – delsyfte 1. 
 
Västra Götalandsregionen har flera befintliga styrande dokument som rör styrning 
och kontroll. Det finns dock ett behov att på en övergripande, samlad nivå 
beskriva vilka styrande principer som gäller. 

Beredning  
Policyn har remitterats till samtliga nämnder och styrelser. 
 
Ägarutskottet har behandlat ärendet den 14 juni 2017. 

Regionstyrelsen har behandlat ärendet den 27 juni 2017. 

Beslutsunderlag 
 Regionstyrelsens beslut 2017-06-27, § 160 

 Ägarutskottets beslut 2017-06-14, § 61 

 Tjänsteutlåtande daterat 2017-05-31 

 170531 Policy för styrning 

 Sammanställning_remisser170531 

Skickas till+policyn 
 Samtliga nämnder, styrelser och majoritetsägda bolag i Västra 

Götalandsregionen för genomförande 
 johan.flarup@vgregion.se 
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Antagen av regionfullmäktige 2017‐09‐19, § 115 

Diarienummer: RS 2017‐00110 

 

 
 
Policy för 

styrning i Västra 
Götalandsregionen 

 

Policyn gäller för: Västra Götalandsregionen 

Innehållsansvar: Koncernavdelning ärendesamordning och kansli  

Dokumentet ersätter: nytt dokument 
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Sammanfattning 
Policy för styrning omfattar Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser och 
majoritetsägda bolag. Den är framtagen för att översiktligt beskriva de grundläggande 
principerna för styrning i Västra Götalandsregionen och visar att organisationens olika 
delar bildar en helhet.  

Policyn tar sin utgångspunkt i kommunallagen och dess bestämmelse om nämndernas 
ansvar för verksamheten och att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Policyn lägger grunden för styrande dokument/styrning på en mer detaljerad nivå  
  



 Regionfullmäktiges beslut om Policy för styrning i Västra Götalandsregionen - SKAS 2017-00118-5 Regionfullmäktiges beslut om Policy för styrning i Västra Götalandsregionen : RS 2017-00110-28 170511 Antagen policy för styrning 1556330_3_0

 
3   

Policy för styrning i Västra 
Götalandsregionen 

Policyn innehåller grundläggande principer för styrning i Västra Götalandsregionen. 
Policyn gäller för nämnder, styrelser och kommittéer samt majoritetsägda bolag. I detta 
dokument skrivs fortsättningsvis nämnder och styrelser.  

Nämnder och styrelser ska ha en styrning av verksamheten som säkerställer att värde för 
invånarna uppnås. Det innebär att; 

 uppdrag fullgörs och mål uppnås i enlighet med regionfullmäktiges 
beslut  

 överenskommelser och uppdrag genomförs 
 gällande lagar och andra författningar följs 
 styrande dokument för Västra Götalandsregionen efterlevs 
 verksamheten är effektivt och ändamålsenligt organiserad 
 det finns fastställda processer för intern kontroll 

Nämnders och styrelsers styrning ska vara tillräcklig för att  
 planera verksamheten utifrån givna uppdrag och resurser  
 genomföra verksamheten 
 följa upp verksamheten utifrån väsentliga aspekter  
 analysera verksamheten som grund för åtgärder och fortsatt utveckling 

Intern kontroll är en del av styrningen i Västra Götalandsregionen. En tillräcklig intern 
kontroll innebär ett strukturerat arbetssätt som integreras i organisationen. Riktade 
kontrollåtgärder utförs för att inom rimliga gränser säkerställa att styrningen är tillräcklig, att 
målen med verksamheten kan nås och att detta sker på ett effektivt sätt. Den ska även 
säkerställa att regler och riktlinjer följs samt att rapportering och information i och om 
organisationen är tillförlitlig. 

Den interna kontrollen ska vara ett redskap för ständig förbättring genom att 
 identifiera, värdera och hantera risker 
 följa upp, rapportera och åtgärda risker och avvikelser  

Regionstyrelsen beslutar om de riktlinjer som behövs för att stödja policyns intentioner. 
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Styrprinciper i Västra Götalandsregionen. 
Den politiska organisationen beslutas inför varje ny mandatperiod. Av det beslutet framgår 
fördjupad beskrivning av styrprinciper till exempel ägare, beställare och utförare. 

Regionfullmäktige i relation till nämnder och styrelser 
 

Regionfullmäktige tillsätter de nämnder och styrelser som 
utöver regionstyrelsen behövs för att fullgöra Västra 
Götalandsregionens uppgifter1. 

Regionfullmäktige beslutar om reglementen för 
nämnders/styrelsers verksamhet och arbetsformer. I 
reglementen fördelas och förtydligas ansvar och 
förutsättningar. Regionfullmäktige beslutar även om 
ägardirektiv för de majoritetsägda bolagen.  

Regionfullmäktige ska besluta i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt, exempelvis mål och 
riktlinjer2 för verksamheten, budget och andra styrande 
dokument. 

Nämnder och styrelser ska rapportera till regionfullmäktige enligt regionstyrelsens 
anvisningar. Regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser. 

Regionstyrelsen i relation till nämnder och styrelser 
 

Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder och 
styrelser och vakar över att Västra 
Götalandsregionen fullgör sina åligganden inom 
olika verksamheter utifrån fullmäktiges beslut samt 
enligt lag och andra författningar.  

Regionstyrelsen har ett övergripande samordningsansvar för Västra Götalandsregionens 
samlade verksamhet. Samordningsansvaret utövas exempelvis genom att regionstyrelsen är 
Västra Götalandsregionens personalorgan, att man ansvarar för medelsförvaltningen och 
att man beslutar om gemensamma riktlinjer i syfte att säkerställa en sammanhållen, 
ändamålsenlig och effektiv styrning av Västra Götalandsregionens verksamheter. 

Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar för samordning av verksamheter som bedrivs i egen 
regi. Regionstyrelsen beslutar om riktlinjer för verksamhet i egen regi utifrån 
regionfullmäktiges eller behöriga nämnders inriktningsbeslut. Regionstyrelsen svarar för 
ägarstöd till verksamheter i egen regi samt övergripande samordning av stöd- och 
servicefunktioner. Regionstyrelsen företräder Västra Götalandsregionen i egenskap av 
vårdgivare för hälso-och sjukvårdsverksamheter i egen regi.  

 
1 Med nämnder och styrelser avses även kommittéer och beredningar. Hel- och majoritetsägda bolag regleras 
i särskilda beslut. 
2 Västra Götalandsregionen har en beslutad struktur för styrande dokument. Begreppet riktlinjer i 
kommunallagens mening motsvaras i den beslutade strukturen av vision, måldokument, policy, budget samt 
plan beslutad av regionfullmäktige. 
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Relationer mellan nämnder och styrelser samt andra aktörer 
 

Utifrån det ansvar som regionfullmäktige har 
fördelat tecknar nämnder och styrelser; 

 överenskommelser med varandra. 
 avtal med andra aktörer. 

 

Beställningar och uppdrag, i form av överenskommelser, tecknas inom Västra 
Götalandsregionen eller med av Västra Götalandsregionen majoritetsägda bolag. 
Överenskommelser mellan nämnder och styrelser ska föregås av samråd och ömsesidigt 
bekräftas inom fastställd tidsram. 

Avtal med andra aktörer kan tecknas efter upphandling eller inom ramen för lagen om 
valfrihetssystem (LOV). Inom ramen för dels det statliga uppdraget att bedriva regional 
utveckling och dels för kulturområdets samverkansmodell ges också uppdrag till externa 
verksamheter. Avtal kan dock slutas med såväl enskilda som kommuner och myndigheter 
på andra grunder inom ansvarsområdet. 

Relationen till nämndens/styrelsens förvaltning 
 

Nämnder och styrelser styr verksamheten genom att 
besluta om bland annat detaljbudget, instruktion till 
förvaltningschef/VD samt riktlinjer och rutiner. I 
delegeringsordning kan nämnden/styrelsen överföra 
beslutsrätt till annan.  
 

Nämnder och styrelser ska även säkerställa den egna styrningen genom löpande 
uppföljning och riktade kontrollåtgärder. 

Förvaltningschef eller VD ansvarar under nämnd/styrelse för att uppdraget utförs. 
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Skickat: den 19 september 2017 15:31 
Till: Universitetssjukhuset Sahlgrenska; Säs; SkasDiariet; NU Nusjukv kansli; Staffan 

Cavefors; Jeanette Bäfverfeldt; Anna Erlingsdotter Wass 
Ämne: Expedierat § 219 Protokollsutdrag från HSS den 14 september 2017 - Riktat 

statsbidrag inom hälso- och sjukvård 2018: Insatser inom förlossningsvården 
och primärvården för att stärka kvinnors hälsa 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 14 
september 2017 - Riktat statsbidrag inom hälso- och sjukvård 2018- 
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Hej! 
 
Bifogar protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 14 september. 
Protokollet justerades och anslogs den 19 september. 
 
 
Vänliga hälsningar  

Mari Nilsson 

Nämndsekreterare Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Koncernavdelning Ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
 
Postadress: Regionens Hus, 405 44 Göteborg  
Besöksadress: Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, 542 45 Mariestad 
 
Tel. 010-441 3658, 072-252 32 61 
E-post: mari.e.nilsson@vgregion.se 
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§ 219 

Riktat statsbidrag inom hälso- och sjukvård 2018: Insatser 
inom förlossningsvården och primärvården för att stärka 
kvinnors hälsa 
Diarienummer HS 2016-00238 

Beslut 
1. Av statsbidraget för 2018 till insatser inom förlossnings- och primärvård 

för att stärka kvinnors hälsa om 82 mnkr fördelar hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen 45 mnkr till förlossningsvård, 15 mnkr till 
neonatalvård, 20 mnkr till arbete med kvinnors hälsa i primärvården och 2 
mnkr för regiongemensamma åtgärder i enlighet med 
tjänsteutlåtande daterat 2017-09-06. 

2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram Anvisningar för 
tillkommande ersättning där utbetalning och uppföljning av medlen 
framgår. 

3. Återrapportering av hur medlen använts ska göras till hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Överenskommelsen utgör en del i regeringens arbete för en mer jämställd och 
jämlik hälso- och sjukvård och omfattar totalt cirka 511 miljoner för att förbättra 
förlossningsvården och arbetet med kvinnors hälsa i primärvården. I Västra 
Götalandsregionen innebär det att hälso- och sjukvårdsstyrelsen fördelar 
statsbidraget, 82 mnkr, på följande sätt: 

 45 mnkr ska i första hand användas för att stärka förlossningsvården och eftervården 
för förlösta kvinnor. 

 15 mnkr ska användas inom neonatalvård. 
 20 mnkr ska användas inom primärvården för stärka kvinnors hälsa. 
 2 mnkr ska användas för samordning av regiongemensamt förbättringsarbete som utgår 

från patientdelaktighet och personcentrerade arbetssätt. 

Beredning 
I arbetet har kontinuerlig dialog har förts med verksamhetschefer inom förlossningsvården, 
Sektorsrådet i allmänmedicin, Sveriges Kommuner och Landsting, de verksamheter som 
tilldelats medel inom primärvården 
samt Närhälsan och Kunskapscentrum för Jämlik vård. Därefter har Koncernkontoret 
prioriterat bland de projektförslagen som inkommit. 
 
Förhandling enligt MBL § 11 har avslutats i enighet med arbetsgivarens förslag 
den 4 september 2017. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-06 



  Hälso- och sjukvårdstyrelsens beslut om Riktat statsbidrag inom hälso- och sjukvård 2018: insatser inom förlossningsvården och primärvården för att stärka kvinnors hälsa - SKAS 2017-00612-1  Hälso- och sjukvårdstyrelsens beslut om Riktat statsbidrag inom hälso- och sjukvård 2018: insatser inom förlossningsvården och primärvården för att stärka kvinnors hälsa : Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 14 september 2017 - Riktat statsbidrag inom hälso- och sjukvård 2018- Insa...

  
 
 
Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2017-09-14 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

11 (45) 

Skickas till 
 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus 
 Styrelsen för Skaraborgs sjukhus 
 Styrelsen för NU-sjukvården 
 Staffan Cavefors 
 Jeanette Bäfverfeldt  
 Anna Erlingsdotter Wass 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2017-09-06 
Diarienummer HS 2016-00238 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Jeanette Bäfverfeldt 
Telefon: 076-806 41 44 
E-post: jeanette.bafverfeldt@vgregion.se

 

Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Riktat statsbidrag inom hälso- och sjukvård 
2018: Insatser inom förlossningsvården och 
primärvården för att stärka kvinnors hälsa 
 
Förslag till beslut  

1. Av statsbidraget för 2018 till insatser inom förlossnings- och primärvård 
för att stärka kvinnors hälsa om 82 mnkr fördelar hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen 45 mnkr till förlossningsvård, 15 mnkr till 
neonatalvård, 20 mnkr till arbete med kvinnors hälsa i primärvården och 2 
mnkr för regiongemensamma åtgärder i enlighet med detta 
tjänsteutlåtande.  

2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram Anvisningar för 
tillkommande ersättning där utbetalning och uppföljning av medlen 
framgår.  

3. Återrapportering av hur medlen använts ska göras till hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Överenskommelsen utgör en del i regeringens arbete för en mer jämställd och 
jämlik hälso- och sjukvård och omfattar totalt cirka 511 miljoner för att förbättra 
förlossningsvården och arbetet med kvinnors hälsa i primärvården. I Västra 
Götalandsregionen innebär det att hälso- och sjukvårdsstyrelsen fördelar 
statsbidraget, 82 mnkr, på följande sätt: 

- 45 mnkr ska i första hand användas för att stärka förlossningsvården och 
eftervården för förlösta kvinnor. 

- 15 mnkr ska användas inom neonatalvård. 
- 20 mnkr ska användas inom primärvården för stärka kvinnors hälsa. 
- 2 mnkr ska användas för samordning av regiongemensamt 

förbättringsarbete som utgår från patientdelaktighet och personcentrerade 
arbetssätt. 

 
Fördjupad beskrivning av ärendet 

Förlossningsvård 
I SKL:s rapport Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus beskrivs att insatser 
för att öka patientdelaktighet och personcentrering för att bättre förstå och vara 
lyhörd för den födande kvinnans perspektiv behöver utvecklas. Bemanningen är 
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en fortsatt utmaning som kräver ytterligare förstärkning inom förlossningsvården. 
Andra utvecklingsområden är också identifierade, däribland: 

- Satsningar på kompetensutveckling som till exempel berör amning, 
psykisk ohälsa och sjukdom, under och efter graviditet, samverkan mellan 
öppen och sluten vård, men också diagnostik, behandling och uppföljning 
av bristningar i bäckenbotten. 

- Ökad mångfald i samhället skapar ett tryck på förlossningsvården att 
anpassa sig efter kvinnors och familjers varierande behov och upplevelser. 
Förlossningsklinikerna i Västra Götalandsregionen har i varierande grad 
fokuserat på mångfaldsperspektivet och en mer jämlik vård. Här kan 
spridning och lärande av goda exempel gynna det fortsatta arbetet.  

- Bättre utnyttja den ökande mängden data om förlossningsvården i 
systematiskt kvalitetsarbete.  

- Stimulera innovationer och nytänkande kring arbetssätt som berör hela 
vårdkedjan. 

- Öka målgruppsanpassad kommunikation med kvinnan och hennes familj 
genom hela vårdkedjan. 

- Neonatalvård. Medel föreslås för att inrätta ett transportteam inom 
neonatalvård. Med ett transportteam för svårt sjuka nyfödda barn ges alla 
invånare samma förutsättningar till intensivvårdstransporter oberoende av 
ålder och bostadsort. Förslaget innebär att inrätta ett transportteam för 
svårt sjuka nyfödda barn utgående från Sahlgrenska universitetssjukhus. 
Teamet ska bestå av en läkare och en sjuksköterska, båda med särskilda 
kompetenskrav. De ska ha beredskap dygnet runt, alla årets dagar med 30 
minuters inställelsetid. Det behövs även en ny ambulans anpassad för 
transporter av tidigt födda svårt sjuka barn. Ambulansen ska bemannas 
med en larmförare. Västra Götalandsregionens ambulanshelikopter ska 
certifieras att kunna användas till kuvöstransporter. 

Ekonomi 
Förslaget innebär en fördelning av medlen baserad på förlossningstalet 1/1 – 30/6 
2016: 

 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 23,5 mnkr  
 NU-sjukvården 8,2 mnkr  
 Södra Älvsborgs sjukhus 7,2 mnkr  
 Skaraborgs sjukhus 6,1 mnkr  

Kvinnors hälsa i primärvård  
Under 2018 är det även i fortsättningen viktigt att stärka kvinnors hälsa med fokus 
på socioekonomiskt utsatta områden. Följande förbättringsområden är i nuläget 
identifierade: 

- Kvinnans behov i centrum i primärvården – det finns en 
förbättringspotential gällande anpassad vård och läkemedelsförskrivning. 

- Smärttillstånd är vanligare hos kvinnor och mer kunskap behövs. 
- Ett utökat och mer jämlikt stöd behövs i frågor som rör den sexuella och 

reproduktiva hälsan. 
- Ett ökat fokus på äldre och yngre kvinnors fysiska och psykiska hälsa 

efterfrågas. 
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Exempel på insatser som skulle kunna hjälpa kvinnor som primärvården har svårt 
att nå: fler auktoriserade tolkar, hembesök och drop-in tider, mer pedagogiskt 
information om hur hälso- och sjukvården fungerar i Sverige på andra språk och 
interkulturell utbildning till vårdpersonal. Det behövs också kompetensutveckling 
för att bättre kunna identifiera och hjälpa våldsutsatta kvinnor, samt kvinnor som 
riskerar att bli eller har blivit utsatta för könsstympning. Utökade möjligheter att 
arbeta med levnadsvanefrågor som kost och motion via fler utåtriktade och 
uppsökande insatser. 

Ekonomi 
Projekt som fick medel under 2016/2017 föreslås ges möjlighet till fortsatt 
finansiering under 2018. Ett förslag på fördelning ser ut på följande sätt: 
 
● 10,3 mnkr för att stärka primärvårdinsatser avseende kvinnors hälsa.  

Insatser för att möta kvinnors olika behov behöver utvecklas liksom 
kunskapsspridning och kompetensutveckling om sjukdomar och andra tillstånd 
som drabbar kvinnor. Förebyggande arbetssätt behöver utvecklas, som t ex berör 
levnadsvanor, såsom kost och motion, preventivmedelsrådgivning, stress, psykisk 
ohälsa och våld i nära relationer.  
 
● 3,0 mnkr för insatser till kvinnors i socioekonomiskt utsatta områden.  

En av de främsta orsakerna till psykisk och fysisk ohälsa är socioekonomisk 
utsatthet. Många kvinnor som behöver stöd avstår från att söka vård eller saknar 
kunskap/information om utbudet av stöd och behandling. Exempel på insatser 
som skulle kunna hjälpa kvinnor som primärvården har svårt att nå: fler 
auktoriserade tolkar, hembesök och drop-in tider, mer pedagogiskt information på 
olika språk om hur hälso- och sjukvården fungerar i Sverige och interkulturell 
utbildning till vårdpersonal. Det behövs också kompetensutveckling för att bättre 
kunna identifiera och hjälpa kvinnor som riskerar att bli eller har blivit utsatta för 
könsstympning.  
 
● 5,5 mnkr för att förbättra stödet kring sexuell och reproduktiv hälsa.  

Flera nivåer inom hälso- och sjukvården vittnar om en stor okunskap om 
sexualitet och dess betydelse för den allmänna hälsan. Ett utökat och mer jämlikt 
stöd behövs till kvinnor i frågor som rör sexuell- och reproduktiva hälsa. 
 
● 1, 2 mnkr för att öka kunskaper och förbättra insatser inom området 
smärta.  
Långvarig smärta är mer vanligt förekommande hos kvinnor än hos män. 
Forskning visar också att kvinnor har svårare än män att legitimera sina besvär 
som en medicinsk sjukdom, att kvinnor riskerar att få sin smärta bortförklarad 
eller psykologiserad av hälso- och sjukvårdens personal och ofta saknar stöd och 
förståelse i omgivningen. 
 
● 2 mnkr ska användas för samordning av regiongemensamt 
förbättringsarbete, utgående från patientdelaktighet och personcentrerade 
arbetssätt. 
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Uppföljning 
Redovisning av planerade och genomförda insatser ska göras kontinuerligt till 
SKL. 

Genomförande av beslut 
Anvisningar för fördelning av medlen, där utbetalning och uppföljning av medlen 
framgår, kommer att tas fram och skickas till berörda styrelser. 

Beredning 
Ärendet har beretts av Koncernstab hälso- och sjukvård. I arbetet har kontinuerlig 
dialog har förts med verksamhetschefer inom förlossningsvården, Sektorsrådet i 
allmänmedicin, SKL, de verksamheter som tilldelats medel inom primärvården 
samt Närhälsan och Kunskapscentrum för Jämlik vård. Därefter har 
Sjukvårdsstrategiska teamet och Kunskapscentrum för Jämlik vård prioriterat 
bland de projektförslagen som inkommit. 
 
Förhandling enligt MBL § 11 har avslutats i enighet med arbetsgivarens förslag 
den 4 september 2017. 
 
 
Koncernstab hälso- och sjukvård 
 
 
Ann Söderström  Sylvia Määttä 
Hälso- och sjukvårdsdirektör Avdelningschef 
 
 

 

Beslut skickas till: 
 Hälso- och sjukvårdsdirektören 
 Samordnare för beredningsgruppen för riktade statsbidrag 
 Styrelsen för SU 
 Styrelsen för SÄS 
 Styrelsen för SKaS  
 Styrelsen för NU-sjukvården 
 Handläggare Jeanette Bäfverfeldt, Koncernstab Hälso- och sjukvård 
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Hej! 
 
Bifogar protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 14 september. 
Protokollet justerades och anslogs den 19 september. 
 
 
Vänliga hälsningar  

Mari Nilsson 

Nämndsekreterare Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Koncernavdelning Ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
 
Postadress: Regionens Hus, 405 44 Göteborg  
Besöksadress: Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, 542 45 Mariestad 
 
Tel. 010-441 3658, 072-252 32 61 
E-post: mari.e.nilsson@vgregion.se 
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§ 223 

Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård 2018: Stöd till 
riktade insatser inom området psykisk hälsa 
Diarienummer HS 2017-00373 

Beslut 
1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner att 56,9 mnkr av statsbidragen för 

psykisk ohälsa används under 2018 i enlighet med beskrivningen i 
tjänsteutlåtande daterat 2017-09-07. Förutom de föreslagna 10 mnkr till 
länsgemensam handlingsplan inom området psykisk hälsa som beslutas av 
hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 27 september 2017. 

2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram Anvisningar för tillkommande 
ersättning där utbetalning och uppföljning av medel framgår.  

3. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att göra eventuella omprioriteringar 
mellan projekten i syfte att använda medel fullt ut.  

4. Återrapportering av hur medlen använts ska göras till hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionens andel av statsbidraget som VGR har enskild 
förfoganderätt över inom området psykisk ohälsa är samlat i ett regiongemensamt 
anslag. Anslaget ska stimulera utvecklingsarbete och inriktningen för 
utvecklingsarbetet anges i årliga överenskommelser med mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). För 2016 och för 2017 har villkoren 
för att ta del av stimulansmedel varit att inkomma till SKL med redogörelse för 
analys och länsgemensam handlingsplan och att i oktober varje år redovisa arbete 
och användning av de medel som erhållits. Detaljer för överenskommelsen 2018 
är ännu oklara men såväl i 2016 års överenskommelse som för 2017 framkommer 
att intentionen är att fatta liknande överenskommelser även för 2018. 
 
För 2018 fördelas en stor del av statsbidraget till primärvården för fortsatt 
finansiering av de vårdcentraler som utgör pilotmodeller för uppdraget stärkt vård 
inom första linjen. En del avsätts för insatser definierade i länsgemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa. Medel fördelas också till vuxenpsykiatriska 
klinikerna för ordnat införande av Emotional Regulation Group Therapy, ERGT. 
 
Övriga medel fördelas till utbildning och kompetenshöjande insatser inom ramen 
för de behov som finns identifierade i de regionala utvecklingsplanerna för 
psykiatrin, regionuppdrag samt plan för kompetenshöjande åtgärder inom 
primärvården. Vidare fördelas medel till pågående utvecklingsinsatser inom 
vuxenpsykiatrin, tidigare finansierade genom statsbidrag, till brukarorganisationer 
och till administration i anslutning till regionala uppdrag. 
 
Under sammanträdet enas hälso- och sjukvårdsstyrelsen om att avvakta med 
beslut om de 10 mnkr som enligt tjänsteutlåtande daterat 2017-09-07 föreslås 



  Hälso-och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård 2018: Stöd till riktade instaser inom området psykisk ohälsa - SKAS 2017-00613-1  Hälso-och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård 2018: Stöd till riktade instaser inom området psykisk ohälsa : Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 14 september 2017 - Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård 2018- Stöd...

  
 
 
Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2017-09-14 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

19 (45) 

fördelas till den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa – i avvaktan 
på att psykiatriberedningen får fördjupad information om ärendet den  
15 september 2017. Denna del av ärendet kommer tillbaka till hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen för beslut den 27 september 2017.  

Beredning 
Ärendet har beretts av Koncernkontoret och förslaget har kommunicerats med 
sektorsråden för vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. 
 
Koncernkontoret har föreslag att hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar följande: 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner att 66,9 mnkr av statsbidragen för psykisk 
ohälsa används under 2018 i enlighet med beskrivningen i detta tjänsteutlåtande. 

2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram Anvisningar för tillkommande 
ersättning där utbetalning och uppföljning av medel framgår. 

3. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att göra eventuella omprioriteringar 
mellan projekten i syfte att använda medel fullt ut. 

4. Återrapportering av hur medlen använts ska göras till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 
 

Psykiatriberedningen har behandlat ärendet 2017-06-16, § 10. 
 
Förhandling enligt MBL § 11 har avslutats i enighet med arbetsgivarens förslag 
den 21 augusti 2017. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-07 
 Protokollsutdrag från psykiatriberedningen 2017-06-16, § 10 
 Tjänsteutlåtande till psykiatriberedningen, daterat 2017-05-22  

Skickas till 
 Kunskapsstöd psykisk hälsa för genomförande 
 Sjukhusstyrelserna för kännedom och genomförande 
 Primärvårdsstyrelsen för kännedom 
 Anna Erlingsdotter Wass för genomförande 
 Staffan Cavefors för kännedom 
 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder för kännedom 
 Psykiatriberedningen för kännedom 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2017-09-07 
Diarienummer HS 2017-00373 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Malin Camper 
Telefon: 0700-816 991 
E-post: malin.camper@vgregion.se

 

Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård 2018: 
Stöd till riktade insatser inom området psykisk 
hälsa 
Förslag till beslut 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner att 66,9 mnkr av statsbidragen för psykisk 
ohälsa används under 2018 i enlighet med beskrivningen i detta tjänsteutlåtande.  

2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram Anvisningar för tillkommande 
ersättning där utbetalning och uppföljning av medel framgår.  

3. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att göra eventuella omprioriteringar 
mellan projekten i syfte att använda medel fullt ut.  

4. Återrapportering av hur medlen använts ska göras till hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionens andel av statsbidraget som VGR har enskild 
förfoganderätt över inom området psykisk ohälsa är samlat i ett regiongemensamt 
anslag. Anslaget ska stimulera utvecklingsarbete och inriktningen för 
utvecklingsarbetet anges i årliga överenskommelser med mellan staten och SKL. 
För 2016 och för 2017 har villkoren för att ta del av stimulansmedel varit att 
inkomma till SKL med redogörelse för analys och länsgemensam handlingsplan 
och att i oktober varje år redovisa arbete och användning av de medel som 
erhållits. Detaljer för överenskommelsen 2018 är ännu oklara men såväl i 2016 
års överenskommelse som för 2017 framkommer att intentionen är att fatta 
liknande överenskommelser även för 2018. 
 
För 2018 fördelas en stor del av statsbidraget till primärvården för fortsatt 
finansiering av de vårdcentraler som utgör pilotmodeller för uppdraget stärkt vård 
inom första linjen. En del avsätts för insatser definierade i länsgemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa. Medel fördelas också till vuxenpsykiatriska 
klinikerna för ordnat införande av Emotional Regulation Group Therapy, ERGT. 
 
Övriga medel fördelas till utbildning och kompetenshöjande insatser inom ramen 
för de behov som finns identifierade i de regionala utvecklingsplanerna för 
psykiatrin, regionuppdrag samt plan för kompetenshöjande åtgärder inom 
primärvården. Vidare fördelas medel till pågående utvecklingsinsatser inom 
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vuxenpsykiatrin, tidigare finansierade genom statsbidrag, till brukarorganisationer 
och till administration i anslutning till regionala uppdrag. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 
För varje år klargörs statsbidragets mål och användning i överenskommelse 
mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om ”Stöd till riktade 
insatser inom området psykisk hälsa”. I överenskommelsen för 2017 är parterna 
överens om att stimulera landsting och kommuner att bidra till utveckling av vård 
som utgår från patientens behov samt är av tillgänglig, säker och god kvalitet. 
Statsbidragen är därför utformade som stimulansmedel för utvecklingsinsatser, att 
identifiera behov och mål samt för att förbättra ungas psykiska hälsa. VGR har att 
förfoga enskilt över medel kopplade till två delar. För den tredje delen som riktar 
sig till ungdomsmottagningarna sker gemensam hantering av medel tillsammans 
med länets 49 kommuner. I överenskommelsen framkommer intentionen att fatta 
liknande överenskommelse även för 2018. Överenskommelsernas inriktning 
presenteras i mitten av december varje år vilket innebär att precisa detaljer är 
oklara i dagsläget. 
 
Statsbidragets tre delar: 

Överenskommelsen innehåller huvudsakligen tre delar. En del handlar om 
utvecklingsarbete som såväl regionen som länets 49 kommuner arbetar med. En 
del handlar om att stödja landsting/regioner med att nå unga med psykisk ohälsa 
och den tredje delen handlar om att stärka ungdomsmottagningarnas arbete 
gentemot målgruppen unga med psykisk ohälsa. Under 2016 startade arbete 
avseende alla tre delarna, fick fortsatt stöd under 2017 och avser att pågå även 
under 2018.  

 Ett länsgemensamt arbete mellan regionen och de 49 kommunerna pågår 
sedan 2016 att ta fram gemensam handlingsplan inom området psykisk 
hälsa. Beslut om länsgemensamt uppdrag kring analys och handlingsplan 
är fattat av LiSA-gruppen (Ledning i samverkan, mellan VGR och länets 
kommuner) och följs nu av Vårdsamverkan Västra Götaland. Arbete har 
gjorts för att formulera gemensamma mål och uppföljningsindikatorer för 
länets samtliga 50 huvudmän inom fem fokusområden: 
förebyggande/främjande arbete, tillgängliga, tidiga insatser, stärkt 
delaktighet, utsatta grupper samt ledning/styrning/organisation. Det pågår 
nu arbete i hela länet för realisera handlingsplanens innehåll. Arbetet 
samordnas gemensamt av Koncernkontoret och VästKom. Denna del av 
satsningen omfattar totalt 41, 8 mnkr. 

 Inom regionen pågår utvecklingsprojekt för att förstärka primärvården 
genom s.k. tilläggsuppdrag för vårdcentraler att vara en resurs för barn och 
unga 6-18 år. Sex vårdcentraler är sedan 2016 igång liksom tillhörande 
utbildningssatsning, uppföljning och utvärdering. Denna del av satsningen 
omfattar totalt 25,1 mnkr. 
 
HSS fattade 2017-05-31, § 152, beslut om utöka projektet genom att 
möjliggöra tilläggsuppdrag för ytterligare fem-sex vårdcentraler. Dessa 
nya vårdcentraler finansieras på annat sätt och ingår inte i detta 
fördelningsbeslut.  
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 Ungdomsmottagningarna, totalt 54 i länet, har under 2016 och 2017 
erhållit medel för att utveckla sig inom området psykisk hälsa och 
statsbidragen fördelas till huvudmännen gemensamt. Beslut om 
länsgemensamt uppdrag i frågan är fattat av LiSA-gruppen (Ledning i 
samverkan, mellan VGR och länets kommuner) och följs nu av 
Vårdsamverkan Västra Götaland. Medel som fördelas till samtliga 
mottagningar utifrån befolkningsunderlag i målgruppen används bl.a. till 
att öka tillgängligheten, utökad samverkan med andra parter och 
kompetensutveckling för personal. Medel har också använts för 
kartläggning av målgruppen samt för uppföljning och utvärdering. 
Intentionen är att fortsätta inslagen väg. Arbetet samordnas genom 
Koncernkontoret i samverkan med VästKom. Denna del av satsningen 
omfattar totalt 21,7 mnkr. 

Medel för 2018 föreslås användas så här 
 25,1 mnkr fördelas till primärvården för fortsatt finansiering av försöket med 

pilotmodeller för stärkt vård inom första linjen. Medel avser drift och 
utbildning till de fem-sex vårdcentraler som är igång, utvärdering och 
samordning genom en projektledare.  

 15 mnkr används till utbildnings- och handledningsinsatser, processledning 
övriga pågående projekt kopplat till de regionala utvecklingsplanerna för barn- 
och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin, kompetenshöjande åtgärder för 
primärvården samt insatser inom ramen för fyra pågående regionuppdrag för 
implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Regional samordning 
sker via Kunskapscentrum för psykisk hälsa.  

 10 mnkr fördelas till insatser definierade i länsgemensam handlingsplan. 
Gemensam styrgrupp mellan kommuner och region ansvarar för 
fokusområden, mål och insatser i handlingsplanen, och hur finansiering sker av 
identifierade behov av insatser.  

 8,4 mnkr fördelas till de vuxenpsykiatriska klinikerna för 
introduktionskostnader i samband med ordnat införande av behandlingsmetod 
särskilt riktad till självskadepatienter, ERGT (Emotional Regulation Group 
Therapy). Fördelning av medel sker enligt särskilt beslut av PPR vilket innebär 
finansiering av sex team. Ett team vardera på Kungälvs sjukhus, Södra 
Älvsborgs sjukhus, Skaraborgs sjukhus, NU-sjukvården och två team på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Beslutet i PPR inkluderar även kostnader 
för utbildning och handledning. 

 2,7 mnkr används till fortsatt stöd till metodstödjare inom Sahlgrenska 
Universitetssjukhusets psykosvård enligt Regionuppdrag kring Nationella 
riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande 
tillstånd. Sahlgrenska Universitetssjukhusets har uppdraget att stödja övriga 
verksamheter genom sin mobila verksamhet. 

 2,4 mnkr avsätts till administration som arbetsmöten, resor, personella resurser, 
studiebesök mm i anslutning till regionala uppdrag. Samordning via 
Kunskapscentrum för psykisk hälsa. 

 2 mnkr avsätts för fortsatt samarbete med brukarorganisationer kring 
stärkt brukarmedverkan och brukarinflytande.  

 1,3 mnkr avsätts för införande av internet-KBT. 
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Om något av projekten inte kommer igång enligt tidsplan får hälso- och 
sjukvårdsdirektören i uppdrag att göra eventuella omprioriteringar mellan 
projekten i syfte att använda medlen fullt ut under året.  

Uppföljning 
För medel som är kopplade till satsningen inom primärvården sker uppföljning 
och utvärdering enligt särskild plan. För medel som är kopplade till regionala 
utvecklingsplaner, regionuppdrag och länsgemensamt arbete sker hantering och 
uppföljning genom enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa. För medel anvisade till 
stöd för ordnat införande av ERGT sker uppföljning inom ramen för ordnat 
införande. För medel som är kopplade till länsgemensamt arbete tillsammans med 
kommuner sker uppföljning genom Vårdsamverkan Västra Götaland.  

Genomförande av beslut 
Anvisningar för fördelning av medel, utbetalning och uppföljning av medel 
kommer att tas fram till berörda styrelser.  

Beredning 
Förslaget har tagits fram av Koncernkontoret och följer de behov som beskrivits i 
de regionala utvecklingsplaner, övriga regionala uppdrag eller som är under 
pågående uppdrag. Förslaget har kommunicerats med sektorsråden för 
vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. 
 
Psykiatriberedningen har behandlat ärendet 2017-06-16, § 10.  
 
Förhandling enligt MBL § 11 har avslutats i enighet med arbetsgivarens förslag 
den 21 augusti 2017. 

Koncernkontoret

Ann Söderström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Anders Carlqvist 
Avdelningschef kunskapsstöd

Bilagor 
 Beslut från psykiatriberedningen 2017-06-16, § 10  
 Tjänsteutlåtande till psykiatriberedningen, daterat 2017-05-22 

Besluten skickas till 
 Kunskapscentrum för psykisk hälsa, för genomförande 
 Sjukhusförvaltningarna, för kännedom och genomförande 
 Primärvårdsstyrelsen, för kännedom 
 Anna Erlingsdotter Wass, för genomförande 
 Hälso- och sjukvårdsnämnderna, för kännedom 
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§ 22 

Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård: Stöd till riktade 
insatser inom området psykisk hälsa 2018 
Diarienummer HS 2017-00373 

Beslut 
Psykiatriberedningens förslag till hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut: 
 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner att 66,9 mnkr av statsbidragen 
för psykisk ohälsa används under 2018 i enlighet med beskrivningen i 
detta tjänsteutlåtande. 

2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram Anvisningar för 
tillkommande ersättning där utbetalning och uppföljning av medel 
framgår. 

3. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att göra eventuella 
omprioriteringar mellan projekten i syfte att använda medel fullt ut. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionens andel av statsbidrag inom området psykisk ohälsa är 
samlat i ett regiongemensamt anslag. Anslaget ska stimulera utvecklingsarbete 
och inriktningen för utvecklingsarbetet anges i årliga överenskommelser med 
mellan staten och SKL. För 2016 och för 2017 har villkoren för att ta del av 
stimulansmedel varit att inkomma till SKL med redogörelse för analys och 
länsgemensam handlingsplan och att i oktober varje år redovisa arbete och 
användning av de medel som erhållits. Detaljer för överenskommelsen 2018 är 
ännu oklara men såväl i 2016 års överenskommelse som för 2017 framkommer att 
intentionen är att fatta liknande överenskommelser även för 2018. 
 
För 2018 fördelas den större delen av statsbidraget till primärvården för fortsatt 
finansiering av de vårdcentraler som utgör pilotmodeller för uppdraget stärkt vård 
inom första linjen. En del avsätts för insatser definierade i länsgemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa. Medel fördelas också till vuxenpsykiatriska 
klinikerna för ordnat införande av Emotional Regulation Group Therapy, ERGT. 
 
Övriga medel fördelas till utbildning och kompetenshöjande insatser inom ramen 
för de behov som finns identifierade i de regionala utvecklingsplanerna för 
psykiatrin, regionuppdrag samt plan för kompetenshöjande åtgärder inom 
primärvården. Vidare fördelas medel till pågående utvecklingsinsatser inom 
vuxenpsykiatrin, tidigare finansierade genom statsbidrag, till brukarorganisationer 
och till administration i anslutning till regionala uppdrag. 
 
Tjänsteutlåtandet kompletteras med ytterligare information om den 
länsgemensamma handlingsplanen och finansieringen av de tillkommande 
vårdcentralerna med tilläggsuppdrag psykisk hälsa för unga. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 2017-05-22 

 

Skickas till 
 Kunskapsstöd för psykisk hälsa, för genomförande 
 Sjukhusförvaltningarna, för kännedom och genomförande 
 Primärvårdsstyrelsen för kännedom  
 Anna Erlingsdotter-Wass, för genomförande 
 Hälso- och sjukvårdsnämnderna 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2017-05-22 
Diarienummer HS 2017-00373 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Malin Camper 
Telefon: 0700-816991 
E-post: malin.camper@vgregion.se

 

Till psykiatriberedningen 

Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård: Stöd 
till riktade insatser inom området psykisk hälsa 
2018 
 

Förslag till beslut 
Psykiatriberedningens förslag till hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut: 
 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner att 66,9 mnkr av statsbidragen 
för psykisk ohälsa används under 2018 i enlighet med beskrivningen i 
detta tjänsteutlåtande. 

2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram Anvisningar för 
tillkommande ersättning där utbetalning och uppföljning av medel 
framgår. 

3. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att göra eventuella 
omprioriteringar mellan projekten i syfte att använda medel fullt ut. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionens andel av statsbidrag inom området psykisk ohälsa är 
samlat i ett regiongemensamt anslag. Anslaget ska stimulera utvecklingsarbete 
och inriktningen för utvecklingsarbetet anges i årliga överenskommelser med 
mellan staten och SKL. För 2016 och för 2017 har villkoren för att ta del av 
stimulansmedel varit att inkomma till SKL med redogörelse för analys och 
länsgemensam handlingsplan och att i oktober varje år redovisa arbete och 
användning av de medel som erhållits. Detaljer för överenskommelsen 2018 är 
ännu oklara men såväl i 2016 års överenskommelse som för 2017 framkommer att 
intentionen är att fatta liknande överenskommelser även för 2018. 
 
För 2018 fördelas den större delen av statsbidraget till primärvården för fortsatt 
finansiering av de vårdcentraler som utgör pilotmodeller för uppdraget stärkt vård 
inom första linjen. En del avsätts för insatser definierade i länsgemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa. Medel fördelas också till vuxenpsykiatriska 
klinikerna för ordnat införande av Emotional Regulation Group Therapy, ERGT. 
 
Övriga medel fördelas till utbildning och kompetenshöjande insatser inom ramen 
för de behov som finns identifierade i de regionala utvecklingsplanerna för 
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psykiatrin, regionuppdrag samt plan för kompetenshöjande åtgärder inom 
primärvården. Vidare fördelas medel till pågående utvecklingsinsatser inom 
vuxenpsykiatrin, tidigare finansierade genom statsbidrag, till brukarorganisationer 
och till administration i anslutning till regionala uppdrag. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 
För varje år klargörs statsbidragets mål och användning i överenskommelse 
mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om ”Stöd till riktade 
insatser inom området psykisk hälsa”. I överenskommelsen för 2017 är parterna 
överens om att stimulera landsting och kommuner att bidra till utveckling av vård 
som utgår från patientens behov samt är av tillgänglig, säker och god kvalitet. 
Statsbidragen är därför utformade som stimulansmedel för utvecklingsinsatser, att 
identifiera behov och mål samt för att förbättra ungas psykiska hälsa. I 
överenskommelsen framkommer också intentionen att fatta liknande 
överenskommelse även för 2018. Överenskommelsernas inriktning presenteras i 
mitten av december varje år vilket innebär att precisa detaljer är oklara i 
dagsläget. 
 
Statsbidragets tre delar: 

Överenskommelsen innehåller huvudsakligen tre delar. En del handlar om 
utvecklingsarbete som såväl regionen som länets 49 kommuner arbetar med. En 
del handlar om att stödja landsting/regioner med att nå unga med psykisk ohälsa 
och den tredje delen handlar om att stärka ungdomsmottagningarnas arbete 
gentemot målgruppen unga med psykisk ohälsa. Under 2016 startade arbete 
avseende alla tre delarna, fick fortsatt stöd under 2017 och avser att pågå även 
under 2018.  
 

 Ett länsgemensamt arbete mellan regionen och de 49 kommunerna pågår 
sedan 2016 att ta fram gemensam handlingsplan inom området psykisk 
hälsa. Beslut om länsgemensamt uppdrag kring analys och handlingsplan 
är fattat av LiSA-gruppen (Ledning i samverkan, mellan VGR och länets 
kommuner) och följs nu av Vårdsamverkan Västra Götaland. Arbete pågår 
i hela länet för realisera handlingsplanens innehåll. Arbetet samordnas 
gemensamt av Koncernkontoret och VästKom.  
 

 Inom regionen pågår utvecklingsprojekt för att förstärka primärvården 
genom s.k. tilläggsuppdrag för vårdcentraler att vara en resurs för barn och 
unga 6-18 år. I nuläget är sex vårdcentraler igång liksom tillhörande 
utbildningssatsning, uppföljning och utvärdering.  

 
 Ungdomsmottagningarna, totalt 54 i länet, har under 2016 och 2017 

erhållit medel för att utveckla sig inom området psykisk hälsa och 
statsbidragen fördelas till huvudmännen gemensamt. Beslut om 
länsgemensamt uppdrag i frågan är fattat av LiSA-gruppen (Ledning i 
samverkan, mellan VGR och länets kommuner) och följs nu av 
Vårdsamverkan Västra Götaland. Medel som fördelats till samtliga 
mottagningar utifrån befolkningsunderlag i målgruppen används bl.a. till 
att öka tillgängligheten, utökad samverkan med andra parter och 
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kompetensutveckling för personal. Medel har också använts för 
kartläggning av målgruppen samt för uppföljning och utvärdering. 
Intentionen är att fortsätta inslagen väg. Arbetet samordnas genom 
Koncernkontoret. 

 

Medel för 2018 föreslås användas så här 
 

 25,1 mnkr fördelas till primärvården för fortsatt finansiering av försöket 
med pilotmodeller för stärkt vård inom första linjen. Medel avser drift och 
utbildning till de fem-sex vårdcentraler som är igång, utvärdering och 
samordning genom en projektledare.  
 

 15 mnkr används till utbildnings- och handledningsinsatser, 
processledning övriga pågående projekt kopplat till de regionala 
utvecklingsplanerna för barn- och ungdomspsykiatrin och 
vuxenpsykiatrin, kompetenshöjande åtgärder för primärvården samt 
insatser inom ramen för fyra pågående regionuppdrag för implementering 
av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Regional samordning sker via 
Kunskapscentrum för psykisk hälsa.  

 
 10 mnkr fördelas till insatser definierade i länsgemensam handlingsplan. 

Gemensam styrgrupp mellan kommuner och region ansvarar för 
fokusområden och insatser i handlingsplanen, och hur finansiering sker av 
identifierade behov av insatser.  
 

 8,4 mnkr fördelas till de vuxenpsykiatriska klinikerna för 
introduktionskostnader i samband med ordnat införande av 
behandlingsmetod särskilt riktad till självskadepatienter, ERGT 
(Emotional Regulation Group Therapy). Fördelning av medel sker enligt 
särskilt beslut av PPR vilket innebär finansiering av sex team. Ett team 
vardera på KS, SÄS, SkaS, NU-sjukvården och två team på SU. Beslutet i 
PPR inkluderar även kostnader för utbildning och handledning. 

 
 2,7 mnkr används till fortsatt stöd till metodstödjare inom SUs psykosvård enligt 

Regionuppdrag kring Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni 
och schizofreniliknande tillstånd. SU har uppdraget att stödja övriga verksamheter 
genom sin mobila verksamhet. 
 

 2,4 mnkr avsätts till administration som arbetsmöten, resor, personella 
resurser, studiebesök mm i anslutning till regionala uppdrag. Samordning 
via Kunskapscentrum för psykisk hälsa. 
 

 2 mnkr avsätts för fortsatt samarbete med brukarorganisationer kring 
stärkt brukarmedverkan och brukarinflytande.  
 

 1,3 mnkr avsätts för införande av internet-KBT. 
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Om något av projekten inte kommer igång enligt tidsplan får hälso- och 
sjukvårdsdirektören i uppdrag att göra eventuella omprioriteringar mellan 
projekten i syfte att använda medlen fullt ut under året.  

Uppföljning 
För medel som är kopplade till satsningen på primärvården sker uppföljning och 
utvärdering enligt särskild plan. För medel som är kopplade till regionala 
utvecklingsplaner, regionuppdrag och länsgemensamt arbete sker hantering och 
uppföljning genom Kunskapscentrum för psykisk hälsa. För medel anvisade till 
stöd för ordnat införande av ERGT sker uppföljning inom ramen för ordnat 
införande. För medel som är kopplade till länsgemensamt arbete tillsammans med 
kommuner sker uppföljning genom Vårdsamverkan Västra Götaland.  

Beredning 
Förslaget har tagits fram av koncernkontoret och följer de behov som beskrivits i 
de regionala utvecklingsplaner, övriga regionala uppdrag eller som är under 
pågående uppdrag. Ärendet har kommunicerats med sektorsråden för 
vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. 
 

Koncernkontoret

Ann Söderström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Anders Carlqvist 
Avdelning kunskapsstöd

Besluten skickas till 
 Kunskapsstöd för psykisk hälsa, för genomförande 
 Sjukhusförvaltningarna, för kännedom och genomförande 
 Primärvårdsstyrelsen för kännedom  
 Anna Erlingsdotter-Wass, för genomförande 
 Hälso- och sjukvårdsnämnderna 
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Hej! 
 
Bifogar protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 14 september. 
Protokollet justerades och anslogs den 19 september. 
 
 
Vänliga hälsningar  

Mari Nilsson 

Nämndsekreterare Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Koncernavdelning Ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
 
Postadress: Regionens Hus, 405 44 Göteborg  
Besöksadress: Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, 542 45 Mariestad 
 
Tel. 010-441 3658, 072-252 32 61 
E-post: mari.e.nilsson@vgregion.se 
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§ 225 

Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård 2018: 
Standardiserade vårdförlopp i cancervården 
Diarienummer HS 2017-00274 

Beslut 
1. Av statsbidraget för standardiserade vårdförlopp i cancervården 2018 om 

68 mnkr, fördelar hälso- och sjukvårdsstyrelsen medlen enligt förslag i 
tjänsteutlåtande daterat 2017-08-24. 

2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram Anvisningar för 
tillkommande ersättning där utbetalning och uppföljning av medlem framgår.  

3. Återrapportering av hur medlen använts ska göras till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionen (VGR) räknar med ca 68 mnkr för Standardiserade 
vårdförlopp i cancervården 2018. Utdelningen av finansiella medel för 
införandet av standardiserade vårdförlopp är uppdelad i två lika delar där första 
omgången finansiella medel betalas ut till regionen efter inskickad och godkänd 
handlingsplan till Socialdepartementet. Andra omgången finansiella medel 
betalas ut efter inskickad och godkänd redovisning av regionalt arbete med SVF 
(Standardiserade vårdförlopp). Förväntat datum för att skicka in handlingsplan 
och redovisning är i mars respektive november 2018. 

Statsbidraget syftar till utvecklingsarbete i cancersjukvå den i VGR fö  att korta 
väntetiderna och säkerställa en mer jäml k vård. Detta sker genom införandet av de 
standardiserade vårdförl pp som utarbetats nationellt. 
 
VGR har tidigare fått statsbidrag under 2015-2017.  
Statsbidraget avser att under 2018 användas till: 

1. Stödjande strukturer och flaskhalsåtgärder på förvaltningar och 
vårdenheter inom befintliga och nya förlopp. 

2. Införande av nya förlopp 
3. Regionala specialsatsningar 
4. Projektledning av införandet av standardiserade vårdförlopp i Västra 

Götalandsregionen samt utbildning, ledtidsregistrering och uppföljning. 

Beredning 
Förhandling enligt MBL § 11 har avslutats i enighet med arbetsgivarens förslag 
den 4 september 2017. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 2017-08-24 
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Skickas till 
 Thomas Björk-Eriksson  
 Anna Verdoes 
 Berörda utförarstyrelser 
 Staffan Cavefors 
 Anna Erlingsdotter Wass 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2017-08-24 
Diarienummer HS 2017-00274 
 
 

Västra Götalandsregionen 

RCC Väst 

Handläggare: Anna Karevi Verdoes 
Telefon: 070-95 89 771 
E-post: anna.verdoes@vgregion.se

 

Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård 2018: 
Standardiserade vårdförlopp i cancervården 
Förslag till beslut 

1. Av statsbidraget för standardiserade vårdförlopp i cancervården 2018 om 
68 mnkr, fördelar hälso- och sjukvårdsstyrelsen medlen enligt förslag i detta 
tjänsteutlåtande. 

2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram Anvisningar för 
tillkommande ersättning där utbetalning och uppföljning av medlen framgår. 

3. Återrapportering av hur medlen använts ska göras till hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionen (VGR) räknar med ca 68 mnkr för Standardiserade 
vårdförlopp i cancervården 2018. Utdelningen av finansiella medel för 
införandet av standardiserade vårdförlopp är uppdelad i två lika delar där första 
omgången finansiella medel betalas ut till regionen efter inskickad och godkänd 
handlingsplan till Socialdepartementet. Andra omgången finansiella medel 
betalas ut efter inskickad och godkänd redovisning av regionalt arbete med SVF 
(Standardiserade vårdförlopp). Förväntat datum för att skicka in handlingsplan 
och redovisning är i mars respektive november 2018. 

Statsbidraget syftar till utvecklingsarbete i cancersjukvå den i VGR fö  att korta 
väntetiderna och säkerställa en mer jäml k vård. Detta sker genom införandet av 
de standardiserade vårdförlopp som u arbetats nationellt. 
 
VGR har tidigare fått statsbidrag under 2015-2017.  
 
Statsbidraget avser att under 2018 användas till: 

 Stödjande strukturer och flaskhalsåtgärder på förvaltningar och 
vårdenheter inom befintliga och nya förlopp. 

 Införande av nya förlopp 
 Regionala specialsatsningar 
 Projektledning av införandet av standardiserade vårdförlopp i Västra 

Götalandsregionen samt utbildning, ledtidsregistrering och uppföljning. 
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Fördjupad beskrivning av ärendet 
Stödjande strukturer avser koordinatorer, lokala processledare, förbokade tider på 
t ex mottagning, operation och diagnostik inom de olika förloppen. 
Flaskhalsåtgärder görs inom de olika områden som respektive förvaltning 
identifierat. 

Ekonomi 
Fördelning av medel sker utifrån rapporterat antal cancerfall från de olika 
enheterna under en treårsperiod, d.v.s. en approximativ fördelning enligt förväntat 
underlag av cancerpatienter. Av de totalt 68 mnkr som förväntas i tilldelning 
kommer ca 50 mnkr att användas till stödjande strukturer och flaskhalsåtgärder. 
Till regionala specialsatsningar avsätts 13 mnkr, varav 4 mnkr avser diagnostiska 
center och 5 mnkr avser satsningen på kompetensförsörjning av den medicinska 
onkologin (enligt beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 23 mars 2016, § 35). 
För projektledning, utbildning och uppföljning avsätts 5 mnkr. 
 
Fördelning per styrelse/förvaltning: 
 
Styrelse/förvaltning Belopp 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset   22 429 000 kr  
Södra Älvsborgs Sjukhus  6 239 000 kr  
Skaraborgs sjukhus                        7 015 000 kr  
NU-sjukvården                                     8 771 000 kr  
Kungälvs sjukhus            1 735 000 kr  
Frölunda Specialistsjukhus               346 000 kr  
Alingsås lasarett                                       1 344 000 kr  
Carlanderska                                    638 000 kr  
Urologix     478 000 kr  
Capio Lundby Närsjukhus           1 065 000 kr  

Urologcentrum Borås  435 000 kr  

Regionalt cancercentrum Väst (regionala 
specialsatsningar inkl diagnosiska center, 
kompetensförsörjning onkologi och projektledning) 

 17 505 000 kr  

  

Genomförande av beslut 
Anvisningar för fördelning av medlen, där utbetalning och uppföljning av medlen 
framgår, kommer att tas fram och skickas till berörda styrelser/förvaltningar. 

Beredning 
Ärendet har beretts av Koncernstab hälso- och sjukvård tillsammans med den 
regionala projektgruppen för standardiserade vårdförlopp i cancervården. 
Projektgruppen består av representanter för hälso- och sjukvårdsförvaltningarna, 
patientföreträdare och representanter för privat primärvård och sjukhusvård i 
regionen. 
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Förhandling enligt MBL § 11 har avslutats i enighet med arbetsgivarens förslag den 4 
september 2017. 
 

Koncernkontoret

Ann Söderström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
 

Besluten skickas till 
 RCC Väst – Thomas Björk-Eriksson och Anna Verdoes 
 Berörda utförarstyrelser 
 Samordnare för beredningsgrupp för statsbidrag 

 



  Hälso o sjukvårdsstyrelsens beslut om Neonatalsjukvården i Västra Götalandsregionen- transportorganisation för svårt sjuka nyfödda barn - SKAS 2017-00615-1  Hälso o sjukvårdsstyrelsens beslut om Neonatalsjukvården i Västra Götalandsregionen- transportorganisation för svårt sjuka nyfödda barn : Expedierat § 226 Protokollsutdrag från HSS den 14 september 2017 - Neonatalsjukvården i Västra Götalandsregionen - transportorganisation för svårt sjuka nyfödda barn

Från: Mari Nilsson för HSS FB 
Skickat: den 19 september 2017 18:00 
Till: Regionstyrelsen; HSN FB; Eva Arrdal; Anna Erlingsdotter Wass; Ann-Sofie 

Rundberg; Lasarett Alingsås; Anna Eriksson; Frölundaspecialistsjukhus; KS/FSS 
Styrelsen FB; Kungälvs Sjukhus; NU Nusjukv kansli; Universitetssjukhuset 
Sahlgrenska; SkasDiariet; Säs 

Ämne: Expedierat § 226 Protokollsutdrag från HSS den 14 september 2017 - 
Neonatalsjukvården i Västra Götalandsregionen - transportorganisation för 
svårt sjuka nyfödda barn 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 14 
september 2017 - Neonatalsjukvården i Västra Götalandsregionen - 
transp....pdf; Neonatalsjukvården i Västra Götalandsregionen - 
transportorganisation för svårt sjuka nyfödda barn.pdf; Transportorganisation 
för svårt sjuka nyfödda barn.pdf; riskochkonsekvens170831.pdf 

 
Hej! 
 
Bifogar protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 14 september. 
Protokollet justerades och anslogs den 19 september. 
 
Vänliga hälsningar  

Mari Nilsson 

Nämndsekreterare Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Koncernavdelning Ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
 
Postadress: Regionens Hus, 405 44 Göteborg  
Besöksadress: Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, 542 45 Mariestad 
 
Tel. 010-441 3658, 072-252 32 61 
E-post: mari.e.nilsson@vgregion.se 
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§ 226 

Neonatalsjukvården i Västra Götalandsregionen - 
transportorganisation för svårt sjuka nyfödda barn 
Diarienummer HS 2017-00397 

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar för egen del följande: 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner föreslagen inriktning för 
transportorganisation för svårt sjuka nyfödda barn enligt förslag i 
beslutsunderlaget daterat 2017-05-21. 

2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna 
tilläggsöverenskommelse med berörda utförarstyrelser om 
transportorganisation för svårt sjuka nyfödda barn. 

3. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen finansierar inrättande av 
transportorganisationen med 400 000 kr för 2017 och 15 mnkr för 2018 ur 
statsbidraget för förlossningsvården och kvinnors hälsa. 

 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande; 

1. Regiondirektören får i uppdrag att samordna transportorganisationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Med ett transportteam för svårt sjuka nyfödda barn ges alla invånare samma förutsättningar 
till intensivvårdstransporter oberoende av ålder och bostadsort. 
Därmed ges nyfödda barn inom Västra Götalandsregionen jämlik och patientsäker vård 
oavsett ålder eller bostadsort. 
 
Förslaget är att inrätta ett transportteam som utgår från Sahlgrenska universitetssjukhuset. 
Teamet ska bestå av en läkare och en sjuksköterska, båda med särskilda kompetenskrav. 
De ska ha beredskap dygnet runt, alla årets dagar med 30 minuters inställelsetid. 
 
Det behövs en ny ambulans för väg som anpassas för transporter av tidigt födda svårt sjuka 
barn. Ambulansen ska bemannas med en larmförare. Sahlgrenska universitetssjukhus 
Västra Götalandsregionens ambulanshelikopter ska certifieras att kunna användas till 
kuvöstransporter. 
 
Den föreslagna transportorganisationen beräknas kunna vara i full drift i maj/juni 
2018. 
 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ansvarar enligt reglementet, punkt k), för att träffa och följa 
upp vårdöverenskommelser och vårdavtal som inte ingår i hälso- och sjukvårdsnämndernas 
uppdrag eller som är av särskild regiongemensam karaktär. 
 
Regionstyrelsen har enligt reglementet ett samordningsansvar för Västra 
Götalandsregionens egna utförarverksamheter. 
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Beredning 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har fått information om ärendet den 31 maj 2017. 
 
Ägarutskottet har fått information om ärendet den 24 maj 2017. 
 
Fackliga organisationerna har fått information enligt MBL § 19 den 22 maj 2017. 
Förhandling enligt MBL § 11 har avslutats i enighet med arbetsgivarens förslag 
den 19 juni 2017. I samband med förhandlingen begärde de fackliga 
organisationerna en risk- och konsekvensanalys gällande arbetsmiljö och 
personalsynpunkt, vilket har genomförts och återrapporterats. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 2017-08-31 
 Transportorganisation för svårt sjuka nyfödda barn 

Skickas till 
 Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se 
 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder för kännedom 
 Berörda sjukhusstyrelser 
 Eva Arrdal för genomförande 
 Anna Erlingsdotter Wass 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2017-08-31 
Diarienummer HS 2017-00397 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Ann-Sofie Rundberg  
Telefon: 0700 82 40 13 
E-post: ann.sofie.rundberg@vgregion.se

 

Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Neonatalsjukvården i Västra Götalandsregionen 
- transportorganisation för svårt sjuka nyfödda 
barn 
Förslag till beslut 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar för egen del följande: 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner föreslagen inriktning för 
transportorganisation för svårt sjuka nyfödda barn enligt förslag i 
beslutsunderlag daterat 2017-05-21. 

2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna 
tilläggsöverenskommelser med berörda utförarstyrelser om 
transportorganisation för svårt sjuka nyfödda barn. 

3. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen finansierar inrättandet av 
transportorganisationen med 400 000 kr för 2017 och 15 mnkr för 2018 ur 
statsbidraget för förlossningsvården och kvinnors hälsa. 

 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande: 

1. Regiondirektören får i uppdrag att samordna transportorganisationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Med ett transportteam för svårt sjuka nyfödda barn ges alla invånare samma 
förutsättningar till intensivvårdstransporter oberoende av ålder och bostadsort. 
Därmed ges nyfödda barn inom Västra Götalandsregionen jämlik och patientsäker 
vård oavsett ålder eller bostadsort.   
Förslaget är att inrätta ett transportteam som utgår från Sahlgrenska 
universitetssjukhuset. Teamet ska bestå av en läkare och en sjuksköterska, båda 
med särskilda kompetenskrav. De ska ha beredskap dygnet runt, alla årets dagar 
med 30 minuters inställelsetid.  

Det behövs en ny ambulans för väg som anpassas för transporter av tidigt födda 
svårt sjuka barn. Ambulansen ska bemannas med en larmförare. Sahlgrenska 
universitetssjukhus Västra Götalandsregionens ambulanshelikopter ska certifieras 
att kunna användas till kuvöstransporter. 

Den föreslagna transportorganisationen beräknas kunna vara i full drift i maj/juni 
2018. 
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Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ansvarar enligt reglementet, punkt k), för att träffa och följa 
upp vårdöverenskommelser och vårdavtal som inte ingår i hälso- och sjukvårdsnämndernas 
uppdrag eller som är av särskild regiongemensam karaktär.   
 
Regionstyrelsen har enligt reglementet ett samordningsansvar för Västra 
Götalandsregionens egna utförarverksamheter. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Regionstyrelsen har antagit rapporten ”Översyn och utredning av 
neonatalsjukvården i Västra Götalandsregionen 2013” (2014-05 20, dnr RS 2458-
2012). Regionstyrelsen gav då regiondirektören i uppdrag att: 

 samla komplicerad neonatal intensivvård till Sahlgrenska 
universitetssjukhus (SU)/Östra sjukhuset samt att i uppdrag att utreda 
förutsättningarna att inom SU samla neonatalsjukvård till Östra sjukhuset 

 utreda förutsättningarna för att inrätta en regional transportorganisation 
vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU för svårt sjuka nyfödda.  

 inrätta en regional studierektorsfunktion (läkare) som tillgång för alla 
yrkesgrupper inom neonatologin. 

Neonatalsjukvård inom Sahlgrenska universitetssjukhus bedrivs idag enbart på 
Östra sjukhuset. 

Sjukhusdirektören på Sahlgrenska universitetssjukhuset har under 2015 och 2016, 
på regiondirektörens uppdrag, genomfört en översiktlig utredning som behandlats 
av koncernledning hälso- och sjukvård. Koncernledning hälso- och sjukvård 
ställde sig våren 2016 bakom förslaget som att tillskapa en transportorganisation 
med dedikerade team (läkare och sjuksköterska med specialistkunskaper i 
neonatalintensivvård) som kan transportera barnen på väg och i luften.  

Neonatalrådet med representanter för berörda utförarförvaltningar inom hälso- 
och sjukvård och med direktören för koncernstab utförarstyrning och samordning 
som ordförande har därefter som styrgrupp lett arbetet med att ta fram ett konkret 
förslag till hur en transportorganisation kan se ut. Representanter för prehospital 
verksamheten har tagit del av rapporten och lämnat synpunkter. 

Inom neonatalrådet pågår arbetet med regional studierektorsfunktion. Det 
förväntas vara klart i juni 2017. 

Finansiering 
Den årliga kostnaden för transportteam och anpassad ambulans beräknas till 20,4  
mnkr. Initiala kostnader beräknas till 400 tkr. Under 2016 hade förvaltningarna i 
1,9 mnkr i direkta kostnader för transporter, dessa kommer att upphöra. 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslås finansiera inrättandet av 
transportorganisationen för svårt sjuka nyfödda barn med 400 tkr för 2017 och 
upp till 15 mnkr för 2018 ur statsbidragen för förlossningsvård och kvinnors 
hälsa. 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har den 30 augusti 2017 beslutat om fördelning av 
tillkommande statsbidrag för förlossningsvården 2017/2018. 1,5 mnkr 
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reserverades för regiongemensamma satsningar, där uppstarten av neonatal 
transportorganisation bedöms inrymmas. 

Ersättning betalas ut när kostnaden har uppkommit efter förankring i 
neonatalrådet.  

Finansiering för 2019 och framåt bereds i särskild ordning. 
 

Beredning 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har fått information om ärendet den 31 maj 2017. 
 
Ägarutskottet har fått information om ärendet den 24 maj 2017. 
 
Fackliga organisationerna har fått information enligt MBL § 19 den 22 maj 2017. 
Förhandling enligt MBL § 11 har avslutats i enighet med arbetsgivarens förslag 
den 19 juni 2017. I samband med förhandlingen begärde de fackliga 
organisationerna en risk- och konsekvensanalys gällande arbetsmiljö och 
personalsynpunkt, vilket har genomförts och återrapporterats. 
 

Koncernkontoret

Ann Söderström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Eva Arrdal 
Direktör utförarstyrning och samordning

Bilaga 
 Transportorganisation för svårt sjuka nyfödda barn, daterat 2017-05-21  

Besluten skickas till 
 Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se 
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Postadress: 
Regionens Hus 
462 80 Vänersborg 

Besöksadress: 
Östergatan 1 
Vänersborg 

Telefon: 
010-441 00 00

Webbplats: 
www.vgregion.se 

E-post: 
post@vgregion.se

Beslutsunderlag 

Datum 2017-05-21 
Diarienummer RS 2017-02431 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Ann-Sofie Rundberg 
Telefon: 0700-824013 
E-post: ann-sofie.rundberg@vgregion.se

Transportorganisation för 
svårt sjuka nyfödda barn 

VGRneo
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Sammanfattning 
Med ett transportteam för svårt sjuka nyfödda barn ges alla invånare samma 
förutsättningar till intensivvårdstransporter oberoende av ålder och bostadsort. 
Därmed ges nyfödda barn inom Västra Götalandsregionen jämlik och patientsäker 
vård oavsett ålder eller bostadsort.   

Förslaget är att inrätta ett transportteam som utgår från SU. Teamet ska bestå av 
en läkare och en sjuksköterska, båda med särskilda kompetenskrav. De ska ha 
beredskap dygnet runt, alla årets dagar med 30 minuters inställelsetid.  

Det behövs en ny ambulans för väg som anpassas för transporter av tidigt födda 
svårt sjuka barn. Ambulansen ska bemannas med en larmförare. VGRs 
ambulanshelikopter ska certifieras att kunna användas till kuvöstransporter. 

Den årliga kostnaden för transportteam och anpassad ambulans beräknas till 20,4  
mnkr. Initiala kostnader beräknas till 400 tkr. Under 2016 hade förvaltningarna i 
1,9 mnkr i direkta kostnader för transporter, dessa kommer att upphöra. 
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Bakgrund 
Regionstyrelsen har antagit rapporten ”Översyn och utredning av 
neonatalsjukvården i Västra Götalandsregionen 2013” (2014-05 20, dnr RS 2458-
2012). Regionstyrelsen gav då regiondirektören i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att inrätta en regional transportorganisation vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, SU för svårt sjuka nyfödda. 

Sjukhusdirektören på Sahlgrenska universitetssjukhuset har under 2015 och 2016, 
på regiondirektörens uppdrag, genomfört en översiktlig utredning som behandlats 
av koncernledning hälso- och sjukvård. Koncernledning hälso- och sjukvård 
ställde sig våren 2016 bakom förslaget om att tillskapa en transportorganisation 
med dedikerade team (läkare och sjuksköterska med specialistkunskaper i 
neonatalintensivvård) som kan transportera barnen på väg och i luften.  

Neonatalrådet med representanter för berörda utförarförvaltningar inom hälso- 
och sjukvård och med direktören för koncernstab utförarstyrning och samordning 
som ordförande har därefter som styrgrupp lett arbetet med att ta fram ett konkret 
förslag till hur en transportorganisation kan se ut.  

Transporter av barn som behöver neonatal 
intensivvård 
Inom en väl fungerande perinatal vårdorganisation förlöses kvinnor med 
riskgraviditeter på vårdenhet som har kapacitet och kompetens att ta hand om det 
sjuka nyfödda barnet. Intrauterina transporter, dvs när barnet transporteras i 
mammans mage ska alltid eftersträvas när det är möjligt. Dock uppstår akuta 
situationer där sjuka nyfödda barn behöver transporteras till enhet med avancerad 
neonatal intensivvård, barnkirurgisk vård eller barnhjärtsjukvård inklusive 
barnhjärtkirurgi. Transport av ett sjukt nyfött barn innebär stora risker och 
tillståndet kan försämras under transport av ett kritiskt sjukt nyfött barn. Det är 
därför av mycket stor betydelse att transporterande personal har kunskap och 
erfarenhet att upptäcka försämring och sätta in rätt behandling under pågående 
transport. 

Socialstyrelsen bedömer att specialiserad neonatalvård kräver en väl fungerande 
transportorganisation med schemalagd beredskap. Neonatala transporter bör 
organiseras med beredskap, så att barnet kan transporteras så snart som möjligt, 
och utföras av ett specialiserat transportteam. (Vård av extremt för tidigt födda 
barn – en vägledning för vård av barn födda före 28 fullgångna graviditetsveckor. 
Socialstyrelsen 2014-9-10) 

Läget i Västra Götalandsregionen är följande:  
• När en vuxen kritiskt sjuk/skadad patient behöver transporteras till en högre 

vårdnivå kan ambulans på väg eller ambulanshelikopter nyttjas. 
• För svårt sjuka, nyfödda barn räcker inte den kompetens som idag 

bemannar ambulans på väg utan det avlämnande sjukhusets personal med 
kompetens av neonatal intensivvård alternativt barnintensivvård följer 
med barnet i ambulansen. Ambulanshelikopter kan inte användas då 
personal med medicinsk kompetens för neonatala transporter inte har 
behörighet/utbildning för helikoptertransporter.  

Svårt sjuka nyfödda barn ges alltså inte samma förutsättningar för 
intensivvårdstransporter som vuxna. 
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Nuläge i Västra Götalandsregionen 

Typ av transporter  

Akuta transporter från länssjukvård till regionvård 

Ett barn i akut tillstånd, som är svårt sjukt eller riskerar att bli svårt sjuk behöver 
flyttas omgående. Transporterna genomförs under dygnets alla timmar. 
Jourhavande läkare och sjuksköterska som är i tjänst måste i dagsläget lämna 
länssjukhuset för att transportera barnet. För att säkerställa kompetensen på 
avsändande länssjukhus behöver oftast personalen ersättas genom att andra kallas 
in. Själva transporten kan då påverka andra delar av verksamheten, inte enbart 
neonatalvården. Tidsåtgången för berörd personal att medverka i en akuttransport 
är minst 3-4 gånger den tid det tar att åka på vägen från det avlämnande till det 
mottagande sjukhuset. 

Planerade transporter av barn hemmahörande i VGR 

Följande transporter kan planeras 
• återtransporter från regionsjukhuset till länssjukhusen 
• transporter som behöver ske på grund av platsbrist 
• återtransporter av barn som har varit i behov av vård som inte kan erbjudas inom 

VGR (ex lung-ECMO) 
• transporter av barn som har fötts på sjukhus utanför VGR 

 
Målet är att genomföra dessa transporter under dagtid vardagar, men ibland kan 
det uppstå behov även på kvällar/helger.  

Ofta försöker man bemanna dessa transporter utifrån lagt schema, vanligtvis 
behöver personalen börja jobba några timmar tidigare eller jobba längre än 
planerat för att schema och transport ska gå ihop. Ibland behöver såväl 
sjuksköterska som läkare ringas in från ledig tid för att transporten ska kunna 
genomföras. Planerad verksamhet får ofta ändras för att en planerad transport ska 
kunna genomföras. 

Transporterna kan även genomföras av något av de neonatala transportteam som 
finns i landet (Umeå, Stockholm, Uppsala) 

Antal neonatala transporter av barn hemmahörande i VGR under 2016 

transporter i bilaga 1) 

Antal transporter mellan förvaltningar1 2016 
Från 
förvaltning 

Till förvaltning 
NU SKAS SU SÄS Utanför VGR Totalt 

NU 0 22 23 2 0 47 
SKAS 2 0 21 4 0 27 

SU 44 31 17 20 3 115 
SÄS 0 0 32 0 1 33 

Utanför VGR 0 1 9 2 0 12 
Totalt 46 54 102 28 4 234 

1  Utsökning har gjorts ur kvalitetsregistret SNQ gällande transporter mellan sjukhusen och från Elvis-statistik (om en 
patient finns med på två olika förvaltningar inom 6 timmar – så har det skett en transport mellan de olika förvaltningarna). 
Sammanställningen baseras på SNQ-resultatet samt de transporter som antas finnas med utifrån Elvis 
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Planerade transporter för svårt sjuka nyfödda barn från annat landsting 

Gravida kvinnor, från andra landsting, vars väntade barn förväntas behöva 
avancerad neonatal intensivvård kan förlösas på SU. Efter avslutad vård på SU 
behöver barnet återtransport till hemsjukhuset. För den transporten ansvarar 
hemlandstinget, ibland köps transporten av VGR. 

Fordon för transporter av svårt sjuka nyfödda barn i VGR 

Ambulanstransport på väg 

På SU är samtliga ambulanser anpassade för transporter med kuvös. NU har två 
som är anpassade för kuvöstransporter, SKAS och SÄS har varsin. Samtliga 
sjukhus har en till två transportkuvöser. Vid akuta transporter av svårt sjuka barn 
är ambulansen bemannad med ordinarie team, det vill säga två personer varav 
minst en är sjuksköterska förutom den läkare och sjuksköterska som tar hand om 
barnet. 

Ambulanstransport i luften 

VGRs ambulanshelikopter används inte i nuläget för transporter av svårt sjuka 
nyfödda barn med behov av kuvöstransport. Det beror på att personal med 
medicinsk kompetens för neonatala transporter inte har behörighet/utbildning för 
helikoptertransporter.  

Transportteam, Sverige 

I Umeå, Uppsala och Stockholm finns idag specialiserade transportteam med 
beredskap dygnet runt, alla årets dagar samt god funktion och effektivitet. 
Samverkan på riksnivå sker i två nätverk, dels Transcent-gruppen som är en 
arbetsgrupp i Svenska Neonatalföreningen och dels SNQ transport som arbetar för 
att kvalitetssäkra transporter.  

I dagsläget anlitar VGR främst Uppsalas transportteam och Neo-Pets Stockholm 
vid följande transporter: 

• Akuta transporter från länssjukhus till SU då barnet är så ostabilt och svårt sjukt att 
det inte anses kunna klara en vägtransport. 

• Transport av barn vilka vårdats på annat regionsjukhus för intensivvård, oftast vid 
platsbrist på SU och som ska återtransporteras till SU alternativt till 
hemortssjukhuset. Dessa transporter kan vara både av akut och planerad karaktär. 

• Majoriteten av de barn som opereras för hjärtfel på SU transporteras dit och åter till 
hemortssjukhuset med dessa externa team. 

Transportteam, internationellt perspektiv 
Transportteam för neonatala och pediatriska patienter finns i de flesta europeiska 
länder, Australien, USA, Canada samt i några afrikanska länder bland annat 
Sydafrika. Beroende på hur neonatalvården är organiserad har man valt olika 
sammansättningar på de neonatala transportteamen.  

I USA och Canada finns dedikerade team vilkas personal är anställda enbart för 
att transportera. Dessa team består oftast av specialutbildad sjuksköterska med 
träning att utföra vissa åtgärder exempelvis intubering och centrala infarter. 
Senior läkare finns på telefon. För att denna typ av team skall vara medicinskt 
säkra bedöms att det krävs en mycket stor volym av transportuppdrag (minst 50-
100 transporter per person och år). 
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Skottland har med sina ca 55 000 födslar/år byggt upp en organisation med tre 
team vilka tillsammans täcker hela Skottland och transporterna koordineras. 
Teamen har 24/7 service och är uppbyggda främst som specialiserade team där 
den medicinska personalen arbetar del av sin tjänst i transportteam och resterade 
inom avancerad neonatal och pediatrisk intensivvård.  
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Förslag – transportorganisation för svårt sjuka 
nyfödda barn i VGR  

Förslag  
Förslaget är att inrätta ett transportteam som utgår från SU. Teamet ska bestå av 
en läkare och en sjuksköterska, båda med särskilda kompetenskrav. Teamet ska 
ha beredskap dygnet runt, alla årets dagar med 30 minuters inställelsetid.  

Det behövs en ny ambulans för väg som anpassas för transporter av tidigt födda 
svårt sjuka barn. Ambulansen ska bemannas med en larmförare. VGRs 
ambulanshelikopter ska certifieras att kunna användas till kuvöstransporter. 

Motiv  
Med ett transportteam för kritiskt sjuka små barn ges alla invånare samma 
förutsättningar till intensivvårdstransporter oberoende av ålder och bostadsort.  

När ett transportteam som utgår från regionsjukhus anländer till länssjukhuset 
lyfts vården till regionnivå och avancerad neonatal intensivvård kan inledas på 
plats. Transportteamet kan göra medicinska bedömningar och ta kvalificerade 
medicinska beslut. Genom att stabilisera barnet före transporten minskas riskerna 
under transporten. Det krävs erfarenhet och vana från avancerad neonatal 
intensivvård i alla gestationsåldrar samt vana och förtrogenhet med 
transportutrustningen. Ett särskilt transportteam medför att avsändande sjukhus 
får en fortsatt säker tillgång på egen bakjour och sjuksköterska, eftersom de kan 
stanna kvar på den avsändande enheten.  

Det finns även behov av att överföra barn som vårdats på en högre vårdnivå 
tillbaka till hemortssjukhuset. Dessa barn är vanligtvis mer stabila men en 
transport innebär ändå ett riskmoment som kräver motsvarande kompetens för 
genomförande. Då barnet är stabilt nog att återtransporteras till sitt 
hemortssjukhus kan transporten göras utan dröjsmål, vilket snabbare frigör 
intensivvårdsplatser på regionsjukhuset. Intensivvårdsplatser på neonatal- och 
barn-IVA kan då utnyttjas bättre genom att rätt barn vårdas på rätt plats. 
Dessutom innebär detta att färre blivande mammor och sjuka nyfödda barn 
behöver transporteras till andra sjukhus på grund av platsbrist på regionsjukhuset. 
Med ett eget transportteam ges möjlighet att planera och genomföra dessa 
återtransporter vid rätt tidpunkt och därigenom säkra ett optimalt patientflöde och 
vårdplatsutnyttjande. När en återtransport genomförs av ett transportteam, så kan 
hemortssjukhuset ta emot barnet utan att deras bemanning behöver förstärkas för 
att genomföra transporten. Dessutom ökar transportteamets volymer om de 
ansvarar för återtransporterna, vilket leder till att vana och kompetens 
upprätthålls. 

Med ett VGR-team minskas behovet av köpta transporter från Umeå, Uppsala och 
Stockholm. VGR-teamet blir ett av fyra specialiserade transportteam i Sverige 
som har 24/7 beredskap. Samverkan på riksnivå sker i två nätverk, dels Transcent-
gruppen som är en arbetsgrupp i Svenska Neonatalföreningen och dels SNQ transport 
som arbetar för att kvalitetssäkra transporter.  
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Organisation för transportteamet 
För en hållbar organisation och schemaläggning behövs ett team som bemannas 
av 12-14 läkare och 12-14 sjuksköterskor med rätt kompetens. En av 
teammedlemmarna ska ha rollen medicinskt ansvarig läkare. Det behövs en 
person som ansvarar för schemaläggning, uppdatering av utrustning och 
utbildning. Det behövs regelbunden genomgång av utrustning och avstämning 
mot checklistor, så att utrustningen alltid är i full funktion. Transportteamet bör ha 
en inställelsetid på 30 minuter. Teamet ska organisatoriskt tillhöra 
neonatalverksamheten på SU. 

Personalbehov för transportteamet Antal 

årsarbetare 

Specialistläkare eller överläkare, barnintensivvård  0,67 

Specialistläkare eller överläkare, barnintensivvård -Beredskap 1,33 

Specialistläkare eller överläkare, barnintensivvård - Arbetad tid 

under beredskap 

0,67 

Överläkare, neonatologi 0,67 

Överläkare, neonatologi - Beredskap 1,33 

Överläkare, neonatologi - Arbetad tid under beredskap 1,33 

Specialistsjuksköterska 2,00 

Specialistsjuksköterska – Beredskap 2,00 

Specialistsjuksköterska - Arbetad tid under beredskap 2,00 

Koordinator (dagtid) specialist ssk 1,40 

Processledare (överläkare) 0,50 

Totalt 13,9 

 
För tillgänglighet dygnet runt krävs även fem larmförare. Larmförarna ska tillhöra 
ambulansverksamheten på SU. 

Transporter kommer att ske med  
• Vägambulans, anpassade för neonatala transporter 
• Helikopter, anpassad för kuvöstransport 
• Flygambulans via Scandinavian Air Ambulance 

 
Om det uppstår behov av att genomföra två eller fler akuta transporter samtidigt 
kan Uppsalas transportteam eller Neo-PETS teamet i Stockholm anlitas. 

Kompetenskrav 
Transporter av kritiskt sjuka små barn ställer mycket höga krav på personalens 
kompetens. Det bör därför vara den medicinskt mest kompetenta personalen med 
erfarenhet av intensivvårdskrävande barn som bemannar en transportorganisation. 
När transportteamets personal inte har transporttjänst, arbetar de inom neonatal 
eller pediatrisk intensivvård, vilket innebär att teamet bemannas av personal som 
med stor erfarenhet av samt hög kompetens att vårda svårt sjuka små barn och där 
akuta vårdsituationer är en del av det dagliga arbetet. 

Följande kompetenskrav behöver ställas:  

• Bakjourskompetent läkare på neonatalenhet med intensivvård nivå III 
• Bakjourskompetent läkare och specialistläkare på barnintensivvårdsavdelning 
• Specialistutbildad sjuksköterska med minst 5 års erfarenhet av neonatal 

intensivvård  
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• Specialistutbildad sjuksköterska med minst 5 års erfarenhet av barnintensivvård 
och med speciell erfarenhet av nyfödda barn. 

Läkare som tjänstgör på barnintensivvårdsavdelning exponeras oftare för 
instabila, intensivvårdskrävande patienter i sitt dagliga arbete och därför har 
specialistläkare tillräcklig kompetens för att ingå i ett transportteam. Alla 
neonatala transporter är inte av intensivvårdskaraktär men för att kvalitetssäkra 
den medicinska och utrustningsmässiga säkerheten bör transportteamet även 
utföra återtransporter av barn från regionsjukhuset till länssjukhusen.  

Antal läkare och sjuksköterskor som uppfyller kompetenskraven Anställda 
1 mars 2017 

Prognos  
1 mars 2019 

Bakjourskompetent läkare på neontalenhet med intensivvård nivå III 9 10 

Bakjourskompetent läkare på barnintensivvårdsavdelning 10 10 

Specialistutbildad sjuksköterska med minst 5 års erfarenhet av 

neonatal intensivvård 

14 16 

Specialistutbildad sjuksköterska med minst 5 års erfarenhet av 

barnintensivvård och med speciell erfarenhet av nyfödda barn. 

3 6 

 
Det innebär att utifrån dagens bemanningsläge behövs ett tillskott på 
neonatologer, barnanestesiologer och sjuksköterskor, minst fem läkare och fem 
sjuksköterskor för att kunna bemanna 24/7. Rekryteringsläget bedöms vara 
relativt gott utom för neonatologer och intensivvårdssjuksköterskor, som det för 
närvarande är brist på. Rekryteringsläget varierar dock över tid och kan förbättras 
relativt snabbt. Verksamhetsansvarigas bedömning är att genomförandet av 
transportorganisationen i sig kommer att leda till en generellt bättre arbetsmiljö 
vilket förväntas främja rekryteringsläget. 

Kompletterande utbildning 
Transport av sjuka nyfödda barn är ett avancerat teamarbete där marginalerna är 
mycket små och där säkerhet för både patient och personal är mycket viktigt. 
Förutom den medicinska kompetensen måste medlemmar i transportteamet 
genomgå en utbildning innehållande transportmedicin, säkerhetsutbildning i 
samtliga fordon, genomgång av all apparatur samt simulering och teamövningar 
under transportlika förhållanden. Utöver denna grundutbildning krävs 
regelbundna simulerings och teamövningar samt deltagande i specifika 
transportutbildningar samt nationella transportmöten med övriga transportteam i 
landet.  

Den neonatala transportverksamheten i Umeå planerar att hålla nationella kurser 
för både enkla och avancerade transporter men något färdigt kursprogram finns 
ännu inte. En fem dagars introduktionsutbildning för av transportteam inom VGR 
kommer att kunna anordnas internt inom VGR om den nationella kursen inte är 
tillgänglig då behov finns. Övriga transportteam i landet har fram tills nu själva 
hållit i sin utbildning lokalt. 

Fordon för transporter 

Ambulanstransport på väg 

När det inrättas ett transportteam kommer det behövas ett nytt fordon som 
anpassas för transporter av tidigt födda svårt sjuka barn. Fordonet ska vara 
anpassat så att föräldrar kan följa med. I de ambulanser som finns idag kan inte 
föräldrar åka med. En sådan ambulans bemannas av en larmchaufför. För att 
kunna bemanna behövs ett tillskott på fem årsarbetare som organisatoriskt hör till 
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SU-ambulansen. Vid samtidighetskonflikter kan även ambulans anpassad för 
kuvöstransporter användas. 

Ett transportteam med anpassad ambulans som utgår från SU kommer att frigöra 
ambulanstid inom hela VGR. Även vissa personalresurser kommer att frigöras 
genom lägre bemanning. Ambulansverksamheten bedömer att de resurser som 
frigörs kommer användas till andra patientgrupper. Förslaget om transportteam 
innebär alltså utökning av med en ambulans i VGR. 

Transporter med helikopter 

VGRs ambulanshelikopter kommer att få ett förändrat uppdrag eftersom den 
tidigare inte har använts för transporter att svårt sjuka nyfödda barn. 

Föräldrar kommer att kunna ges möjlighet att följa med beroende av distans, 
väder, vikt och typ av helikopter. Beslut om en förälder kan åka med fattas av 
piloten. Uppställningen ombord kommer att bli transportteamet (läkare och 
sjuksköterska), helikoptersjuksköterska samt eventuellt en förälder förutom de två 
piloterna. 

Helikopter är lämplig som transportmedel på de medellånga avstånden (10 – 50 
mil). När helikoptern utgår från SU/Östra så innebär det en radie från Trollhättan 
(NÄL) till Uppsala/Stockholm/Köpenhamn. 

På lång sikt bör det säkras att det finns tillgång till ambulanshelikoptrar som kan 
lastas med transportkuvös. 
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Kostnader 

Kostnader för transportteam 

Kostnader 2016 för transporter av svårt sjuka nyfödda barn 

 
Under 2016 har förvaltningarna haft följande kostnader för transporter av svårt 
sjuka nyfödda barn. Detaljerad information om kostnader finns i bilaga 2 
 
Förvaltning Personalkostnad 2 

(tkr) 
Köpt transport från 
annat landsting (tkr) 

SKAS 260 290 
NU 230 - 
SÄS 110 65 
SU 180 740 
SUMMA 780 1 095 

2 Personalkostnad inkl sociala avgifter för läkare och sjuksköterska, transport och återresa 

Beräknad årskostnad transportteam från 2018, tkr  

Personalkostnader 3, inkl sociala avgifter 15 400 
Övrigt material, varor, tjänster (inkl gaser) 200 
Medicinteknisk service  50 
Två kuvöser- avskrivning (2 mkr)  200 
Arbetskläder   100 
Utbildning, årlig kostnad för 24 personer 200 
SUMMA (tkr)   16 150 
3 När personalen inte nyttjas för transport eller genomgår utbildning förstärker de ordinarie 
bemanning på sjukhuset. Det innebär en kvalitetshöjning på befintlig verksamhet 

Startkostnader 2017 

Initiala kostnader för grundutbildning av samtliga i transportteamet 200 tkr 
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Kostnader för prehospitala transporter 

Nuvarande kostnader för ambulans 

Ambulansverksamheten bedömer att inrättande av transportorganisation med 
tillgång till anpassad ambulans kommer att frigöra tid/kostnader motsvarande 
knappt en bil i VGR. Det är inte rimligt att anta den frigjorda resursen går att 
använda som finansiering av en ambulans som är anpassad för neonatala 
transporter. 

Årlig kostnad för en ambulans anpassad för transporter av svårt sjuka 
nyfödda barn, bemannad med larmförare, tkr  

Personalkostnader, inkl sociala avgifter med mera 3 020 
(5 årsarbetare) 
Fordon inkl serviceavtal och drivmedel  470  
Teknik, Rakel, Fordonsdator, Mobimed  750 
SUMMA (tkr)   4 240 

Kostnader för ambulanshelikopter 

Ett transportteam kommer sannolikt att generera 20 – 30 flygningar med 
helikopter vilket motsvarar 180 timmars utökat flyguttag. Idag finansierar 
budgeten 1 000 flygtimmar. Om det blir fler flygtimmar är kostnader cirka 12 
tkr/flygtimme.  

Den nuvarande helikoptern behöver certifieras/godkännas för att flyga med kuvös. 
Det är formalia, beräknas ta maximalt sex månader samt kosta cirka 200 tkr. 

Styrning och ledning av transportorganisationen 
Regiondirektören har inrättat neonatalrådet (dnr RS 2016-05203) som har till 
uppgift att på en övergripande strategisk nivå samordna, styra och leda det 
regiongemensamma arbetet inom neonatalvården samt vara stöd/referensgrupp till 
koncernledning hälso- och sjukvård. Neonatalvården har stora möjligheter till 
ökad samordning regionalt och nationellt utan at bryta upp organisatoriska 
gränser. Vård av tidigt födda barn är och förblir en central del av verksamheten 
vid de sjukhus som har förlossningsmottagningar. Centralt är att säkerställa hög 
kvalitet och effektiv verksamhet genom samordning och gemensamt utnyttjande 
av regionens kapacitet. Koncernperspektiv och ökad samverkan är ett led i denna 
strävan. Neonatalrådet samverkar bland annat med motsvarande grupp för den 
prehospitala verksamheten. 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 

Bilaga 1 Neo-transporter 2016 inom VGR 
Bilaga 2 Kostnader 2016 
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Kostnader 2016 för transporter av svårt sjuka nyfödda barn 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

SkaS
Läkare SSk

Planerad transp. 10 25

Akut transp. 16 11

Planerad transp. 6 15

Akut transp.

Planerad transp. 84 210

Akut transp. 96 66

Planerad 55 188 kr    61 110 kr              

Akut (Bakjour/övertid) 94 608 kr    46 094 kr              

Sjuktransport PETS-team STO

Sjuktransport PETS-team GBG

SkaS Total kostnad sjuktransport 2016

Sjuktransport 2016 NEO

Antal ggr till Gbg, Borås 

Antal ggr till NÄL

Totalt antal transport timmar

Total kostnad

95 926 kr                                       

189 101 kr                                     

542 027 kr                          

Kostnad inkl.soc.avg Läkare ssk

Meddellön /tim 657 291

Bakjour /tim 986

Kval. övertid /tim 698

Beräknad transporttid

Gbg, Borås 6tim

NÄL 4tim

NU-sjukvården
Läkare SSk

Planerad transp. 33 33

Akut transp. 13 13

Planerad transp. 132 198

Akut transp. 52 78

Planerad 72 600 kr    55 440 kr              

Akut (Jour/övertid) 42 900 kr    52 416 kr              

NU-sjukvården Total kostnad sjuktransport 2016

Sjuktransport 2016 NEO

Antal ggr till Gbg

Totalt antal transport timmar

Total kostnad

223 356 kr                          

Kostnad inkl.soc.avg Läkare ssk

Meddellön /tim 550 280

Jour /tim 825

Kval. övertid /tim 672

Beräknad transporttid

Gbg 6tim Ssk

Gbg 4tim Läkare
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SÄS
Läkare SSk

Planerad transp. 6 15

Akut transp. 6 14

Planerad transp. 24 60

Akut transp. Timmar 24 56

Planerad 15 768 kr    17 460 kr              

Akut (Bakjour/övertid) 43 362 kr    30 264 kr              

Sjuktransport PETS-team GBG

SÄS Total kostnad sjuktransport 2016

Sjuktransport 2016 NEO

Antal ggr till Gbg, SU

Totalt antal transport timmar

Total kostnad

65 000 kr                                       

171 854 kr                          

Kostnad inkl.soc.avg Läkare ssk

Meddellön /tim 657 291

Bakjour /tim 1807

Kval. övertid /tim 698

Beräknad transporttid

SU-Borås 4tim

SU
Läkare SSk

Planerad transp. 42 42

Akut transp. 8 8

Planerad transp. 210 210

Akut transp. Timmar 40 40

Planerad 104 606 kr  72 341 kr              

Akut (Bakjour/övertid) 54 794 kr    33 070 kr              

Sjuktransport PETS-team

SÄS Total kostnad sjuktransport 2016

472 000 kr                                     

736 811 kr                          

Sjuktransport 2016 NEO

Antal transporter

Totalt antal transport timmar

Total kostnad

Kostnad inkl.soc.avg Läkare ssk

Meddellön /tim 498 344

Bakjour /tim 1 370

Kval. övertid /tim 827

Snitttid/transport 5 tim
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E-post: ann-sofie.rundberg@vgregion.se

Risk och konsekvensbedömning 
 

Ärende 
Neonatalsjukvården i Västra Götalandsregionen - transportorganisation för svårt 
sjuka nyfödda barn Diarienummer HS 2017–00397 
På RS-MBL 2017-06-19 informerades om neonatal transportorganisation. De 
fackliga såg positivt på en transportorganisation men vill ha en risk- och 
konsekvensanalys gällande arbetsmiljö- och personalsynpunkt innan ärendet 
beslutas i HSS. 
Risk och konsekvensbedömning har genomförts under juli och augusti i berörda 
verksamheter. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att risk- och konsekvensanalysen 
innehåller många möjligheter som upplevs som positiva. Kompetensförsörjning 
ses som en risk på SU då det skulle kunna innebära en belastning att genomföra 
hela uppdraget om det inte finns tillräckligt många kompetenta medarbetare. 
Transportorganisationen bör byggas upp gradvis i takt med att medarbetare 
rekryteras och utbildas.  

Handlingsplan 
Risk- och konsekvensbedömningarna omhändertas i verksamheternas ordinarie 
systematiska arbetsmiljöarbete.  
 
Regiondirektören har beslutat om neonatalrådet (RS 2016- 05203). Gruppen ska 
bidra till gemensam styrning samt på en övergripande strategisk nivå samordna, 
styra och leda det regiongemensamma arbetet inom neontalvården. De 
identifierade regiongemensamma riskerna kommer att omhändertas inom 
neonatalrådets uppdrag. Minnesanteckningar från gruppens möten publiceras på 
Insidan därmed skapas förutsättningar för transparens och ges möjligheter för 
intressenter att följa gruppens arbete 
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NU-sjukvården 
Ansvarig chef: Verksamhetschef Ulrika Mattsson Kölfeldt 
Skyddsombud: SACO Tom Nicolajsen, Vårdförbundet Paulina Kvist, Kommunal 
Gisela Bjärkstrand 
 

Möjligheter Låg risk Hög risk 
Frigör mer tid för samtliga 
yrkeskategorier. 

Att ytterligare en specialist som 
kommer på plats. 

IVA-kompetent SSK kommer 
kunna vara kvar på avdelningen. 

 Kompetensförlust när vi inte 
arbetar med transporter 
tillräckligt ofta. 

Stor osäkerhet de gånger som 
medarbetare ska åka. 

Osäkerhet hos 
ambulanspersonalen vilket 
medför ökade krav på 
medarbetare från neo. 

Analys av transportorganisation från NU-sjukvårdens perspektiv 

Nuläge 
Neonatal NÄL sköter alla sina transporter, såväl akuta som planerade. Transport 
sker av barn tillhörande NÄL:s eget upptagningsområde såväl till som från 
Neonatal Göteborg, men även av barn tillhörande Göteborgs upptagningsområde i 
båda riktningarna (oftast hämtning från Göteborg). Enstaka transporter av barn till 
och från SKAS (tillhörande antingen NÄL eller SKAS) görs. Vid några enstaka 
tillfällen under det senaste decenniet har långväga transport skötts av externt 
transportteam från Uppsala, Stockholm eller Göteborg. Någon intern organisation 
för detta i form av jour-/beredskapslinje eller liknande finns inte. Detta innebär att 
alla transporter kräver någon form av anpassning i lagt schema. Det som kallas 
planerad transport betyder oftast att transport sker inom något till några dygn och 
de akuta sker inom några timmar från det att beslut att transport ska ske har 
fattats.  
Varje transport innebär att läkare och sjuksköterska behöver frikopplas från 
arbetsuppgifter på avdelningen eller ringas in från ledig tid och vad gäller 
läkarbemanningen på transport sker det alltid av någon läkare ur 
neonatalbakjoursgruppen om det är planerad transport och även i de flesta fall vid 
akuta transporter. Enstaka akuta transporter (tex transport av barn med 
missbildning som inte är i behov av intensivvård) sköts av annan barnläkare från 
barnkliniken. På jourtid innebär transport alltid akut ändring av 
jourorganisationen - antingen behöver extra neonatalbakjour ringas in eller så får 
neonatalbakjouren även gå in som barnbakjour. Samma gäller för 
sjuksköterskorna.  

En framtid med etablerad transportorganisation 
En fungerande transportorganisation skulle eliminera de akuta omstruktureringar 
och tillfälliga lösningar som beskrivs enligt ovan. Transporterna är många per år 
och kommer sannolikt att öka i antal. En dedikerad transportorganisation skulle 
också tillföra en ökad kvalitet i den enskilda transportsituationen.  
Det är viktigt att en transportorganisation med dedikerad personal om möjligt 
sköter all transport, såväl akuta som planerade oavsett tid på dygnet. Det kommer 
att bli väldigt svårt för tex personal från NÄL att utföra säkra transporter om man 
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bara ska utföra dessa vid sällsynta och glest förekommande tillfällen. Detta gäller 
förstås alldeles särskilt transport av de sjukaste patienterna.  
Kravspecifikationen för de i transportteamet ingående personalkategorierna anger 
att personal från NÄL är undantagen från deltagande och vad gäller de specifika 
arbetsförhållandena för transportteamets personal, måste detta bedömas vid SU. 

Skaraborgs sjukhus 
Ansvarig chef: Verksamhetschef Maria Söderberg 
Skyddsombud: Eva Linden 
Övriga medverkande: Överläkare och ansvarig neonatalenheten Ivo Kaltchev, 
Enhetschef neonatalenheten Sofia Kans 
 

Möjligheter Låg risk Hög risk 
Förbättrad arbetsmiljö då ett 
antal moment som innebär en 
stress undanröjs. Vi kan fokusera 
på barnet och behöver inte ringa 
runt efter transport, vi behöver 
inte ringa ersättare för de 
medarbetare som bemannar 
transporten i dagsläget. 

Ökad trygghet då vi med en 
transportorganisation kan få den 
högre vårdnivån på plats för att 
stabilisera och förbereda inför 
transport, större tillgång till 
kontinuerligt stöd fram till 
transportteamet tar över. 

Lättare att rekrytera barnläkare 
då ansvaret för transport av de 
svårt sjuka barnen inte längre 
ingår i bakjoursuppdraget. 

Ingen risk 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen risk 
 
 
 
 
 
 

Ingen risk 

 

Möjlig risk 
Att det efter en period med fungerande transportorganisation sker förändringar 
som innebär att transportansvaret åter läggs på varje förvaltning. 

Sammanfattning av analysen 
Vi ser inga risker vad gäller arbetsmiljö utan istället en möjlighet till klart 
förbättrad arbetsmiljö för alla yrkeskategorier, vi kan fokusera på arbetet och 
behöver inte lägga tid att ordna transport, inte heller behöver tid läggas på att 
ringa in ersättare för de medarbetare som i dagsläget medföljer transporten. Vi 
minskar övertiden för alla kategorier. 
Vad gäller kompetensförsörjning ser vi att den genom inrättande av en 
transportorganisation blir lättare framförallt vad gäller barnläkare. 
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Södra Älvsborg sjukhus 
Ansvarig chef: Verksamhetschef Eva Tovinger 
Skyddsombud: Läkarföreningen Laura Raduta, Vårdförbundet Gunilla 
Varildengen, Kommunal Britta Kimari 
Analysledare: Britt Boström, HR 
 

Möjligheter Låg risk Hög risk 
Positiv påverkan av arbetsmiljön 
både för läkare och vårdpersonal. 

Mindre oplanerad övertid för 
samtliga kategorier. 

Positivt för arbetsmiljön att veta 
att man kan erbjuda högre 
kompetens 

Positivt att det blir mer 
säkerställt när transport ska 
genomföras 

Positivt att personalen slipper 
utsättas för de risker en transport 
medför. 

Personalen slipper den psykiska 
påfrestningen som en transport 
innebär kombinerad med det 
vanliga arbetet. 

Trygghet för läkarna att veta att 
neonatolog alltid är på plats. 

Positivt kompetensmässigt då 
personalen stannar kvar på 
avdelningen. 

Tappar kompetens/vana att 
genomföra transport, finns viss 
risk om teamet är upptaget. 
Skapar otrygghet. 

Kompetensen bör upprätthållas 
genom träning/övning i alla 
kategorier. 

Minskad variation i 
arbetsuppgifterna för 
sjuksköterskorna (mindre 
attraktivt) 

Att vi förlorar kompetens då våra 
sjuksköterskor söker sig till dessa 
tjänster 
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Sahlgrenska universitetssjukhuset 

Neonatalverksamheten 
Ansvarig chef: Verksamhetschef Ola Hafström 
Skyddsombud: SACO Margrét Johansson Gudjonsdottir, Vårdförbundet Erika 
Roudén, Kommunal Irene Andrén 
 

Möjligheter Låg risk Hög risk 
Kompetensförsörjning/rekryterin
gsbefrämjande.  

Kompetensutveckling.  

Möjlighet att samarbeta med 
andra transportteam i landet. 

Ökat samarbete mellan neonatal 
och AnOpBIVA. 

Ökat samarbete med andra 
enheter. 

Mindre stress i samband med 
planering/beställning och 
utförande av transporter. 

Mindre oplanerad övertid för 
sjuksköterskor och läkare. 

Mindre risk för övertid i samband 
med planerade transporter. 

Risk för ökat beredskapsarbete 
och jourbörda för läkare och 
sjuksköterskor.  

Olika arbetssätt mellan neonatal 
intensivvård och 
barnintensivvård. 

Stor risk att vi tvingas uppfylla 
uppdrag innan tillräckligt antal 
kompetent personal är anställda 
och utbildade, särskilt under 
sommaren. 

Anestesi operation IVA, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus. 
Ansvarig chef: Verksamhetschef Eira Stokland, vårdenhetschef BIVA Anna-
Karin Stephan, bitr vårdenhetschef Op Catrine Hansson-Ljung,  
Skyddsombud: Kommunal Annica Poulsen, SACO Hannah Fovaeus 
 

Möjligheter Låg risk Hög risk 
Kompetensförsörjning/ 
rekryteringsbefrämjande. 

Kompetensutveckling. 

Vi förutsätter att även 
anestesisköterskor med rätt 
kompetens kan delta i 
transporterna. 

Risk för ökat beredskapsarbete 
och jourbörda för läkare och 
sjuksköterskor. 

Olika arbetssätt mellan neonatal 
intensivvård och barnintensivvård. 
Kräver utbildningsinsatser. 

Svårt att rekrytera och behålla 
intensivvårdsläkare och 
specialistsjuksköterskor med rätt 
kompetens p g a för stor 
arbetsbelastning. 

Stor risk att vi tvingas uppfylla 
uppdrag innan kompetent 
personal är anställd och utbildad. 

Sammanfattning av risk- och konsekvensbedömning AnOpIVA och 
Neonatalverksamheten, SU 
En transportorganisation skulle innebära möjligheter till ökad 
kompetensutveckling och kompetensförsörjning. En transportorganisation skulle 
ge förutsättningar för ökat samarbete mellan enheter i VGR, inom landet och 
internationellt samt mellan neonatal och AnOpIVA på SU. Det skulle bli mindre 
stress i samband med beställning och utförande av transporter och mindre övertid 
i samband med planerade transporter. 
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Det finns risk för ökat beredskapsarbete och ökad jourbörda, vilket kan innebära 
svårigheter att rekrytera och behålla personal. Konsekvensen blir att 
beredskapsorganisationen får byggas ut gradvis i takt med att medarbetare 
rekryteras och utbildas. 
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Lisbeth Jinnestål Fernow 
Chefssekreterare 
Skaraborgs Sjukhus  

541 85 Skövde 
tel 0500-43 11 36 
070 22 99 729 
e-post lisbeth.jinnestal_fernow@vgregion.se 
 

Från: Barbro Thyni  
Skickat: den 29 september 2017 10:59 
Till: Nämndsekreterare <namndsekreterare@vgregion.se> 
Ämne: Expediering RS 2017-03114 och RS 2017-03189 
 
 
Hej och tack för senast! Hoppas ni är lika nöjda som vi.  
 
 
Beslut förkännedom:  
 
Arvodesberedningens beslut RS 2017-03114 Uppräkning av grundarvodet from 1 november 2017. 
Beslutet innebär bl.a. nytt dagarvode. Bifogar länk till webbsidan där dem nya beloppen finns: 
http://www.vgregion.se/politik/for-fortroendevalda 
 
Arvodesberedningens beslut RS2017-03189 Riktlinjer stickprovskontroll.  
 
 
Passar på att önska en trevlig helg.  
 
Hälsningar 
 
Barbro Thyni 
Nämndsekreterare 
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Koncernavdelning ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
 
Telefon: 010-441 01 43, 0700-372 445 
E-post: barbro.thyni@vgregion.se 
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§ 15 

Uppräkning av grundarvode för regionråd per 1 november 
2017 
Diarienummer RS 2017-03114 

Beslut 
1. Arvodesberedningen beslutar att grundarvodet för 

regionråd/oppositionsråd för 2018 räknas upp med 2,3 procent från och 
med 1 november 2017. Grundarvodet blir efter uppräkning 68 000 kronor 
per månad.  

2. Arvodesberedningen beslutar inför nästa mandatperiod se över 
nivåutvecklingen av grundarvodet och justera för att få en följsamhet med 
jämförliga regioner/landsting.  

Sammanfattning av ärendet 
Uppräkning av grundarvodet för regionråd/oppositionsråd för 2018 ska göras från 
och med 1 november 2017. Enligt arvodesbestämmelserna sker en årlig 
uppräkning per 1 november med hänsyn tagen till löneutvecklingen för tillsvidare 
anställda tjänstemän inom koncernkontoret. Dock högst med 3 procent.  
 
Lönerevisionen inom koncernkontoret är genomförd och löneutrymmet har varit  
2 procent. Löneutfallet blev 2,3 procent.  
 
Västra Götalandsregionen har haft en jämställdhetssatsning på 0,3 procent för att 
komma tillrätta med osakliga löneskillnader inom sjukvårdande verksamheter och 
detta påverkar inte lönesättningen för koncernkontoret.  
 
Beräknad löneutveckling enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL är  
2,8 procent.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 170629 

 

Skickas till 
 Löneservice för förtroendevalda för genomförande 

fritidspolitiker.regionservice@vgregion.se 
 Peter Detterberg, koncernstab ekonomi för kännedom 

peter.detterberg@vgregion.se 
 Nämndsekreterare för kännedom namndsekreterare@vgregion.se 
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§ 17 

Riktlinjer för stickprovskontroll av reseräkningar för 
förtroendevalda 
Diarienummer RS 2017-03189 

Beslut 
1. Arvodesberedningen godkänner riktlinjerna. 

Sammanfattning av ärendet 

Arvodesberedningen beslutade 2017-03-01 (RS 2017–00254) ge koncernkontoret i 
uppdrag att utforma riktlinjer för stickprovskontroll av reseräkningar för förtroendevalda 
som en del i det fortsatta uppföljningsarbetet av reseräkningar.  

Förslag till riktlinjer för stickprovskontroll av reseräkningar för förtroendevalda 
har tagits fram av koncernledningskontoret. Riktlinjerna omfattar metod, resultat 
och åtgärd. Granskningen ska göras engång per kalenderår, avse föregående 
kalenderår och omfatta cirka 40 reseräkningar. Arvodesberedningen kan besluta 
om fler eller mer omfattande stickprovskontroller än vad som beskrivs i 
riktlinjerna.  
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 170706 

 Bilaga Riktlinje stickprov 

 

Skickas till 
 Barbro Thyni, för genomförande barbro.thyni@vgregion.se 
 Stefan Didrik, för genomförande stefan.westling.didrik@vgregion.se 
 Johan Flarup, för kännedom johan.flarup@vgregion.se 
 Elisabet Ericson, för kännedom elisabet.ericson@vgregion.se 
 Samtliga nämndsekreterare, för kännedom 
 Lönekontoret politiker, för kännedom 

fritidspolitiker.regionservice@vgregion.se 
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Beslutad av: Arvodesberedningen 

Diarienummer: RS-2017-03189 

Giltighet: från 2017-10-01 till 2022-11-01 

 

Riktlinje 
Stickprovskontroll av reseräkningar för 
förtroendevalda 
Arvodesberedningen beslutade 2017-03-01 (RS 2017-00254) att 
koncernkontoret får i uppdrag att utforma riktlinjer för det fortsatta 
uppföljningsarbete av reseräkningar.  

En förtroendevald som på felaktiga grunder fått ut ett arvode eller en ersättning i 
någon form är återbetalningsskyldig enligt Västra Götalandsregionens 
arvodebestämmelser som är antagna av regionfullmäktige. 

Genomförande 

• Koncernkontoret ansvarar för genomförandet av granskningen.  
• Granskningen ska ske en gång per kalenderår och granska 

föregående kalenderår. Ytterligare eller mer omfattande 
sticksprovkontroll än vad som beskrivs i denna riktlinje kan 
arvodesberedningen besluta om.  

• Granskningen bör ske på i början på kalenderåret för att underlätta 
eventuella eftersökningar av intyg och liknande från året innan. 
Omfattningen bör inledningsvis begränsas till cirka 40 
arvodesblanketter.  

 

Metod 

Uppgift om utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda under 
föregående år hämtas från lönesystemet. Urvalet till stickprovskontrollen omfattar 
drygt 2100 lönespecifikationer per år med lönearten förlorad arbetsinkomst. Av 
ekonomiansvaren väljs ett antal ut med samtliga lönespecifikationer månadsvis. Av 
dessa väljs sedan cirka 40 reseräkningar slumpmässigt ut.  

Resultat 

När granskningen är färdig ska denna överskådligt redovisas för 
arvodesberedningen. Framkommer oegentligheter under granskningen kan ett 
återkrav ställas enligt arvodesbestämmelser. 

Åtgärd 

Utbetalningar som gjorts där löneavdrag inte kan styrkas kommer att regleras vid 
kommande utbetalningar. 

 

 

Riktlinjen gäller för: Arvodesberedningen 

Innehållsansvar: Koncernkontoret/ Ärendesamordning & kansli 

Dokumentet ersätter:  Inget. 
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Från: Britt-Marie Gustafsson 
Skickat: den 2 oktober 2017 13:52 
Till: Miljö; Expediering 
Kopia: Gerda Roupe; vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Ämne: RS 2016-00429-19 - Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde 

den 19 september 2017 - Strategiska vägval för ett gott liv i ett 
fossiloberoende Västra Götaland 2030 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 19 september 
2017 - Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra G....pdf; 
RS 2016-00429-14 Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende 
Västra Götaland 2030_s 1571701_1_1.pdf 

 
 
Översänder regionfullmäktiges beslut § 119 Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra 
Götaland 2030. 
Bifogar också sjäva rapporten. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Britt-Marie Gustafsson 
Nämndsekreterare  
Västra Götalandsregionen 
Telefon: 010-441 01 42 
Mobil: 0708-922 876 
Epost: britt-marie.gustafsson@vgregion.se 
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§ 119 

Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende 
Västra Götaland 2030 
Diarienummer RS 2016-00429 

Beslut 
  

1. Regionfullmäktige antar ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett 
fossiloberoende Västra Götaland 2030”, vilket innebär en revidering av 
Klimatstrategins arbetssätt och fokusområden. 

Sammanfattning av ärendet 
Klimatstrategin för Västra Götaland antogs av regionfullmäktige 2009. I 
regionfullmäktiges budget 2015 (RF 2014-06-09, § 104) gavs miljönämnden i uppdrag 
att ta fram en plan med prioriteringar på hur arbetet med att nå det regionala 
klimatmålet skulle intensifieras. Det har gjorts genom en omfattande analys- och 
dialogprocess som resulterade i dokumentet ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett 
fossiloberoende Västra Götaland 2030”, härefter kallat ”Strategiska vägval”, som 
processats via miljönämnden och beredningen för hållbar utveckling. Förslaget har 
också varit ute på remiss med berörda aktörer. 
 
”Strategiska vägval” är en plan för hur vi ska prioritera och höja tempot i arbetet med 
att nå målet i Klimatstrategin för Västra Götaland. Klimatstrategins formulerade 
målsättning kommer att kvarstå, men mot bakgrund av slutsatserna i ”Strategiska 
vägval” föreslås att nuvarande fokusområden ersätts med 4 arbetssätt, 4 fokusområden 
och 12 satsningar.  
 
Genomförandet av den reviderade Klimatstrategin kommer fortsättningsvis att 
kommuniceras under namnet ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. 
 
Processledning, kommunikation och samordning kring ”Klimat 2030 – Västra 
Götaland ställer om” ligger i miljönämndens uppdrag som ansvarig nämnd för 
miljöfrågor. 
 
Under sammanträdet beslutade beredningen för hållbar utveckling att justera en 
skrivning på sidan 26 i förslaget ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett 
fossiloberoende Västra Götaland 2030”. Under exempel på åtgärder och 
klimatplanering beslutade beredningen att sätta punkt efter ”samhällsplaneringen” 
och ta bort ”för att minska exploateringen av jordbruksmark.” 
 
Beredning  
Ärendet behandlades av beredningen för hållbar utveckling den 23 maj 2017. 
 
Regionstyrelsen behandlade ärendet den 27 juni 2017 och beslutade följande för 
egen del: 
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1. Regionstyrelsen noterar att miljönämndens uppdrag från 
regionfullmäktiges budget 2015 (RF 2014-06-09, § 104) är återrapporterat. 

Beslutsunderlag 
 Regionstyrelsens beslut 2017-06-27, § 161 

 Protokoll från beredningen för hållbar utveckling 2017-05-23, § 17 

 Tjänsteutlåtande daterat 2017-05-15 

 Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 
2030 - slutgiltig 

Yrkanden på sammanträdet 
Kristina Jonäng (C), Claes Redberg (S), Ulrika Frick (MP), Jan Alexandersson (V), 
Pär Lundqvist (L), Stefan Svensson (KD) och Christer Ahlén (S) yrkar bifall till 
regionstyrelsens förslag. 
 
Magnus Harjapää (SD) yrkar att texten i Strategiska vägval för ett gott liv i ett 
fossiloberoende Västra Götaland 2030, Fokusområde 3, satsning 3.1 sidan 27 
ändras från: 

”När det gäller primärproduktion inom den biobaserade ekonomin 
sätts stor tilltro till skogsindustrin och även till produktion av 
biogrödor på jordbruksmark där man inte konkurrerar med 
livsmedel” till: 
”När det gäller primärproduktion inom den biobaserade ekonomin 
sätts stor tilltro till skogsindustrin och även till produktion av 
biogrödor som ej anstår som humanföda på jordbruksmark där man 
inte konkurrerar med livsmedel. Samma krav ska ställas på 
upphandling av biogrödor. 

 
Ulrika Frick (MP), Jan Alexandersson (V) och Pär Lundqvist (L) yrkar avslag på 
Magnus Harjapääs yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att regionfullmäktige 
bifaller regionstyrelsens förslag. 

Skickas till+strategiska vägvalet 
 Miljönämnden, miljo@vgregion.se för genomförande 
 Länsstyrelsen för kännedom 
 Samtliga nämnder, styrelser och bolag + strategiska vägval 
 Gerda Roupe, gerda.roupe@vgregion.se för kännedom 
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Foto: Shutterstock
Produktion: Länsstyrelsen Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen
Redaktörer: Cecilia Lunder och Gerda Roupe
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Vi är föregångare för ett gott liv  
i en fossilfri framtid
Västsvenska aktörer som kommuner, myndigheter, företag 
och organisationer kan alla utföra kraftfulla åtgärder inom sitt 
verksamhetsområde för att visa ansvar och ligga i framkant 
i omställningen. Genom medvetna inköp, investeringar och 
satsningar skapas efterfrågan på framtidens lösningar. Offentlig 
sektor har en extra viktig roll att spela och all offentlig verksam-
het i Västra Götaland ska vara fossiloberoende före år 2030.

Vi klimatplanerar för framtidens samhällsstruktur
En fossiloberoende framtid förutsätter en planering som gör 
det möjligt, både i tätbebyggda och glesbebyggda områden. 
Med nytänkande samhälls- och klimatplanering kan vi minska 
utsläppen av växthusgaser, hantera effekterna av klimatför-
ändringarna och samtidigt öka människors möjligheter till ett 
hälsosamt och gott liv. Regionala infrastruktursatsningar och 
kommunala byggprocesser ska genomsyras av omställningen 
till fossiloberoende och vi planerar för att förhindra skador av 
översvämningar och andra klimateffekter.

Vi investerar i testarenor och innovationer som 
bidrar till utveckling och jobb
Västra Götaland har förutsättningarna för att utmärka sig som 
växtplats för framtidens fossilfria lösningar. Nytänkande forsk-
ning, testbäddar för ny teknik, samverkan kring pilotprojekt, 
kreativa inkubatorer och riktat innovationsstöd är viktiga 
verktyg inom detta arbetssätt. Genom att våga testa nya 
angreppsätt kan vi utveckla produkter och samhällslösningar 
som underlättar omställningen både lokalt och globalt.

Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att 
göra rätt
De lokala förutsättningarna för att leva ett klimatsmart liv kan 
stärkas samtidigt som våra lokalsamhällen blir mer levande och 
attraktiva. Här kan kreativitet, samarbete och resurseffektivitet 
vara i fokus och kommuner, lokala företag, föreningar och 
invånare kan samverka för att ta fram smarta lösningar. Initiativ 
kring exempelvis delningsekonomi och fler lokala mötesplatser 
som distansarbetsplatser, verkstäder och odlingar kan underlätta 
en fossiloberoende livsstil.

Fyra arbetssätt som bidrar till samhällsförändring

För att åstadkomma den breda samhällsomställning som är nödvändig för att nå vårt 
klimatmål behöver vi i större utsträckning se till helheten och skapa synergier mellan 
olika samhällssektorer. Ett exempel är utveckla och sprida innovationer i samhället. 
Därför föreslås omställningsarbetet utgå från fyra arbetssätt som på olika sätt stimu-
lerar samhällsförändring och där ett regionalt ledarskap kan göra en tydlig skillnad.
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FOKUSOMRÅDE 1 | Hållbara transporter
• Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande
• Accelererad omställning till fossilfria fordon
• Effektiva godstransporter
• Klimatsmarta möten och semestrar

FOKUSOMRÅDE 2 | Klimatsmart och hälsosam mat
• Minskat matsvinn 
• Främja hållbart lantbruk 
• Mer vegetariskt på tallriken

FOKUSOMRÅDE 3 | Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
• Större marknad för biobaserade material och drivmedel
• Tjänster och cirkulära varor
• Design för en hållbar livsstil

FOKUSOMRÅDE 4 | Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
• Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler
• Effektiv och klimatsmart renovering

Fokusområden och satsningar  
som ger störst klimatnytta
Omställningen till fossiloberoende omfattar alla delar av samhället. Sam-
tidigt är det viktigt att fokusera på de områden där kraftfulla insatser kan 
få störst effekt. Därför prioriteras ett antal satsningar inom viktiga fokus-
områden. Detta är satsningar där det finns en tydlig regional rådighet och 
där god klimatnytta kan förväntas.

SATSNINGARNA GENOMSYRAS AV ALLA ARBETSSÄTTEN

Varje satsning behöver genomsyras av alla fyra arbetssätten för att vi på ett effektivt  
sätt ska lyckas nå klimatmålen och samtidigt bidra till regional utveckling och ett gott liv för invånarna.

SATSNING 
Klimatsmart 
vardagsresande  
där fler väljer 
gång, cykling 
och kollektivt 
resande

Ta fram gröna 
resplaner för större 
arbetsplatser och 
erbjud anställda 
förmåner om de åker 
kollektivt, går eller 
cyklar till jobbet.

Upplåt mark för kollek-
tivtrafikanläggningar 
och pendel parkeringar 
vid viktiga knutpunkter 
för kollektivtrafiken.

Testa en interaktiv 
reseplanerare som 
låter alla trafikanter 
välja bästa vägen, 
med samtliga 
färdsätt.

Underlätta spridning 
av så kallade cykelkök 
som är socialt 
engagerade gör det 
själv-verkstäder för 
dem som behöver laga 
eller serva sin cykel.
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I VÄSTRA GÖTALAND har vi ett ambitiöst klimatmål – att vara en fossiloberoende 
region till år 2030. Vårt samhälle behöver utvecklas bort från dagens beroende 
av olja och annan fossil energi. Detta innebär betydande utmaningar, men även 
många möjligheter. Vi behöver satsa på lösningar som inte bara ger minskade 
utsläpp av växthusgaser utan även bidrar till regional utveckling och den 
övergripande regionala visionen om ”det goda livet”.  Omställningen till fos-
siloberoende kan ge många positiva effekter som ökad hälsa, nya arbetstillfällen 
och mer integration och delaktighet. Västra Götaland har goda förutsättningar 
att gå före och ta en ledande roll i omställningen till fossiloberoende. Nya idéer, 
tekniker och affärsidéer skapar mervärden i vår region och ger ringar på vattnet 
globalt. Vi bedriver redan ett omfattande klimatarbete, men för att vi ska nå 
vårt klimatmål krävs att vi höjer tempot och att ännu fler aktörer i Västra Göta-
land samverkar.

De strategiska vägvalen innebär förslag på regionala prioriteringar som ska un-
derlätta ett intensifierat omställningsarbete i Västra Götaland och visa på hur må-
let om en fossiloberoende region 2030 ska kunna nås. Detta mål definieras i Kli-
matstrategi för Västra Götaland och är även ett prioriterat fokusområde i Strategi 
för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2020 (VG2020). De strategiska vägva-
len syftar till att inspirera olika aktörer att i samverkan åstadkomma den breda 
samhällsomställning som är nödvändig för att nå vårt klimatmål. De är inrikta-
de på områden där lokala och regionala aktörer har möjlighet att styra över pla-
ner och processer och möjlighet att agera. Stor betoning ligger även på att skapa 
genomförandekraft genom ett tydligt och koordinerat lokalt och regionalt ledar-
skap. Förslaget är resultatet av ett omfattande arbete. Regionala klimatutmaning-
ar har kartlagts, dialogprocesser med bred uppslutning från näringsliv, universitet 
och högskolor samt offentliga aktörer har genomförts och slutligen har ett om-
fattande analysarbete gjorts. Allt detta utgör grunden för förslaget till strategiska 
vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030.

Förslaget är uppdelat i två delar. Den första delen består av tolv satsningar 
inom fyra fokusområden. Dessa definierar tematiska prioriteringar där ett inten-
sifierat arbete kan leda till avgörande minskningar av klimatutsläppen med re-
gional utveckling och ökad sysselsättning som följd. Den andra delen består av 
arbetssätten. Här finns verktygslådan för att åstadkomma en förändrad färdrikt-
ning. När fokusområden och satsningar kombineras med arbetssätten kan vi få 
kraften att genomföra den tydliga samhällsförändringen som behövs. 

För att öka tempot i arbetet med att nå klimatmålet behöver alla aktörer i 
Västra Götaland agera – från offentlig sektor, universitet och högskolor samt nä-
ringsliv till organisationer och enskilda invånare. Omställningen sker i den egna 
organisationen men också i bred samverkan över organisationsgränserna. Olika 
aktörer bidrar med olika pusselbitar utifrån sina förutsättningar. För att få kraft 
i arbetet med genomförandet av förslagen till strategiska vägval ska färdplaner 
formuleras där mål och åtgärder för arbetet beskrivs mer i detalj. Dessa kommer 
att utgå från de fyra fokusområden som presenteras i detta förslag. Ett kraftfullt 
och samlande lokalt och regionalt ledarskap är avgörande för att nå målen. Ett 
led i det arbetet är att bilda ett regionalt klimatråd med uppgiften att följa och 
driva på arbetet samt lyfta goda exempel i Västra Götaland. 

Detta förslag har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Göta-
lands län och Västra Götalandsregionen. 
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FOKUSOMRÅDEN OCH SATSNINGAR
Hållbara transporter

1.  Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande
2. Accelererad omställning till fossilfria fordon
3. Effektiva godstransporter
4. Klimatsmarta möten och semestrar

Klimatsmart och hälsosam mat
5. Minskat matsvinn 
6. Främja hållbart lantbruk
7. Mer vegetariskt på tallriken

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
8. Större marknad för biobaserade material och drivmedel
9. Tjänster och cirkulära varor
10. Design för en hållbar livsstil

Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
11. Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler
12. Effektiv och klimatsmart renovering 

ARBETSSÄTT
• Vi är föregångare för ett gott liv i en fossilfri framtid
• Vi klimatplanerar för framtidens samhällsstruktur 
• Vi investerar i testarenor och innovationer som bidrar till utveckling och jobb
• Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att göra rätt 

Alla aktörer i Västra Götaland kan bidra med sin pusselbit i omställningen till 
fossiloberoende. Samverkan mellan olika aktörer – som offentliga organisatio-
ner, universitet och högskolor, näringsliv, ideella organisationer och enskilda 
invånare – är en förutsättning för att vi ska kunna nå vårt klimatmål. Tillsam-
mans kan vi skapa förutsättningar för ett gott liv i en fossiloberoende region. 
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På klimatmötet i Paris i slutet av 2015 enades världens länder 
om att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 
grader, med en strävan att begränsa uppvärmningen till 1,5 gra-
der. Om denna ambition ska uppfyllas innebär det i praktiken 
att utsläppen, i alla fall i den rika delen av världen, ska vara noll 
år 2050. Klimatavtalet i Paris pekar tydligt på vad världens län-
der behöver göra. 

Att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser och ställa om från vårt beroende 
av fossil energi kräver en omfattande samhällsomställning. Det innebär stora 
utmaningar, men framförallt många möjligheter. I Västra Götaland har vi goda 
förutsättningar att gå före. Genom att söka gemensamma lösningar för flera 
samhällsutmaningar kan samhället utvecklas i en hållbar riktning ekologiskt såväl 
som ekonomiskt och socialt. Nya idéer, tekniker och affärsidéer skapar mervärden 
i vår region och ger ringar på vattnet globalt. Med ett samordnat och kraftfullt 
lokalt och regionalt ledarskap, tydliga prioriteringar gällande insatser samt sam-
verkan mellan olika aktörer stärker Västra Götaland sin profil som föregångare. 

Att utveckla ett mer koordinerat omställningsarbete är bakgrunden till pro-
cessen med att ta fram strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Väs-
tra Götaland 2030. Processen har genomförts i samarbete mellan Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, som har ett regeringsuppdrag, och Västra Götalandsregi-
onen, som har ett uppdrag från regionfullmäktige. Arbetet har skett i nära sam-
verkan med kommunalförbunden i regionen och är direkt kopplat till att målet 
om en fossiloberoende region är en prioriterad fråga i Strategi för tillväxt och ut-
veckling i Västra Götaland 2020 (VG 2020).

FÖRUTSÄTTNINGAR – VI HAR STORA 
MÖJLIGHETER ATT GÅ FÖRE
Västsverige har stora förutsättningar för att bli föregångare i omställningen 
till fossiloberoende. Här finns en näringslivsstruktur med många viktiga 
företag inom branscher med stor betydelse för omställningsarbetet. Vi har 
även väl utvecklade samverkansplattformar där universitet och högskolor, 
institut, näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer möts för att lösa 
samhällsutmaningar och bidra till innovation, utveckling och nya affärsmodel-
ler. Precis som Sverige i övrigt har regionen rika naturtillgångar. Möjligheterna 
att ställa om till en helt förnybar energibas är goda. Dessutom finns offentliga 
resurser för att stödja omställnings- och utvecklingsarbete på regional, nationell 
och EU-nivå.

På nationell nivå pågår ett omfattande arbete för ett fossilfritt Sverige och vå-
ren 2016 föreslog Miljömålsberedningen att tidigarelägga målet om ett Sverige 
utan nettoutsläpp av växthusgaser från år 2050 till 2045. Utvecklingen på inter-
nationell nivå förstärker möjligheterna att agera kraftfullt för att skapa en fossil-
oberoende region. I och med Agenda 2030 med de 17 nya hållbarhetsmålen har 
FN tagit ett samlat grepp kring hållbarhetsfrågorna. Flera av hållbarhetsmålen 
speglar det breda anslag på hållbar utveckling som förslaget till strategiska väg-
val representerar. 
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KLIMATARBETET – VI ÄR PÅ GÅNG MEN 
BEHÖVER ÖKA TEMPOT
Klimatfrågan har länge haft hög prioritet i Västra Götaland. Sedan 2009 finns 
ett gemensamt klimatmål i Västra Götaland – att vara en fossiloberoende region 
år 20301. Detta mål finns definierat i den Klimatstrategi för Västra Götaland 
som över 70 aktörer undertecknat, däribland kommunerna, företag och orga-
nisationer. I Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2020 (VG2020) 
har frågan högsta prioritet2. Målet om en fossiloberoende region är även en 
prioriterad fråga i flera av kommunalförbundens genomförandeplaner som är 
kopplade till VG2020.

För att nå målet om ett fossiloberoende Västra Götaland pågår redan ett om-
fattande arbete inom regionen – i städer och kommuner, bland företag och fri-
villigorganisationer samt inom universitet och högskolor. Klimatstrategi för Väs-
tra Götaland är en viktig grund för det gemensamma klimatarbetet i regionen. 
Genom undertecknandet åtar sig aktörerna att arbeta för att minska sin organi-
sations klimatpåverkan och bidra till målet om en fossiloberoende region. 

Arbetet har lett till flera framgångar. Västra Götaland har idag mest vind-
kraft av landets regioner och ligger långt fram när det gäller övergången till låg-
energihus. I flera kommunalförbund pågår ett intensivt arbete med affärsdriven 
miljöutveckling. Även inom utvecklingen av transportsektorn finns flera fram-
gångsrika satsningar inom såväl mobilitet, förnybara drivmedel som innovati-
va elbussar. Inom transport- och industrisektorerna är det dock svårare att ställa 
om och här finns stora utmaningar. Årliga uppföljningar av klimatstrategin visar 
att kommunerna i regionen bedriver ett omfattande arbete med bland annat en-
ergieffektivisering och utfasning av olja för uppvärmning av fastigheter. Många 
kommuner arbetar även för att öka andelen vegetarisk mat samt genomför olika 
aktiviteter som minskar klimatpåverkan tillsammans med kommuninvånarna.
Uppföljningen av klimatstrategin visar även att flera insatser skulle kunna få 
bättre effekt genom ökad samordning mellan olika insatser och aktörer. Här har 
överenskommelser, där 80 procent av kommunerna i regionen medverkat, varit 
ett sätt att koordinera arbetet. Detta har gett goda resultat.

1 Fossiloberoende definieras som att de totala utsläppen av växthusgaser i Västra 
Götaland ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska 
utsläppen av växthusgaser från vår konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska 
med 30 procent jämfört med 2010. (Regionala klimatmål antagna av Länsstyrelsen i 
samverkan med Västra Götalandsregionen.)
2 I kapitel 3, En region som tar ett globalt ansvar, finns målsättningarna ”3.1. Ett 
resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan” och ”3.2 Hållbar konsumtion 
som driver ansvar, utveckling och innovationer”. Beredningen för hållbar utveckling 
har under 2016 rekommenderat ökade satsningar för fem av de 32 prioriterade frågorna i 
strategin och målet om en fossiloberoende region är en av dessa.

Figur 1. Totala utsläpp av växthusgaser i 
Västra Götaland (miljoner ton CO2- 
ekvivalenter/år) jämfört med målet till 
2030 och 2050. 
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Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland minskar samtidigt som utsläp-
pen orsakade av vår konsumtion av svenska och utländska produkter inte har 
minskat sedan 1990-talets början. Nu behöver alla utsläppskurvor vändas brant 
neråt för att målet om en fossiloberoende region år 2030 ska kunna nås. Därför 
behövs ett mer kraftfullt och samordnat omställningsarbete lokalt och regionalt. 
Parallellt med det regionala omställningsarbetet behövs även styrmedel på natio-
nell nivå, vilket Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen tillsammans kom-
mer arbeta för.

GENOMFÖRANDE OCH SAMVERKAN  
– SÅ TAR VI DETTA VIDARE TILLSAMMANS
För att öka tempot i arbetet med att nå klimatmålet behöver alla aktörer i Västra 
Götaland agera – offentlig sektor, universitet och högskolor samt näringsliv, 
organisationer och enskilda invånare. Omställningen behöver ske i den egna 
organisationen men också i bred samverkan. 

Detta förslag till strategiska vägval beskriver hur klimatstrategins mål om en 
fossiloberoende region, samt de som prioriteringar som återfinns i VG2020, ska 
kunna nås. Förslaget syftar till att inspirera olika aktörer att i samverkan åstad-
komma den breda samhällsomställning som är nödvändig för att nå vårt klimat-
mål. Olika aktörer bidrar med olika pusselbitar utifrån sina förutsättningar. 

För att få kraft i arbetet med genomförandet av förslagen till strategiska väg-
val ska färdplaner formuleras där mål och åtgärder beskrivs mer i detalj. Dessa 
utgår från de fyra fokusområden som presenteras i detta förslag, och innehåller 
prioriteringar för de aktiviteter och samarbeten som inledningsvis blir fokus för 
genomförandet. Färdplanerna kommer att ta avstamp i det arbete som redan på-
går på lokal och regional nivå och utformas utifrån behoven inom respektive fo-
kusområde. Samverkansplattformar som gemensamt byggts upp i regionen, till 
exempel science parks, klustersamarbeten och strategiska samverkansgrupper, är 
exempel på aktörer som kan utgöra bas för samarbete inom fokusområdena. Ak-
törer i Västsverige kommer att bjudas in för att medverka. Viktiga resurser i ge-
nomförandet är regionala och lokala utvecklingsmedel, samt statliga och euro-
peiska utvecklingsresurser. 

Ett kraftfullt och samlande lokalt och regionalt ledarskap är avgörande för 
att nå målen. Ett klimatråd bildas med ledare som representerar de aktörsgrup-
per som är centrala i genomförandet av de strategiska vägvalen. Rollen som am-
bassadörer, pådrivare och förmedlare av goda exempel ska bidra till att skapa 
genomslag för klimatarbetet. Klimatrådet ska även utgöra en plattform för sam-
arbete och idé- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer från näringsliv, offentliga 
organisationer, intresseorganisationer och akademi. 

Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har ett övergripande ansvar för 
att följa upp, utvärdera och kommunicera kring arbetet med de strategiska väg-
valen samt koordinera arbetet med det regionala klimatrådet. En plan för utvär-
dering och uppföljning kommer att tas fram. De strategiska vägvalen är en del 
av Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG 2020), samt det regi-
onala åtgärdsprogrammet för miljömålen. Genomförande, utvärdering och upp-
följning kommer att integreras i dessa processer.
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Att nå det regionala målet om ett fossiloberoende samhälle 
senast år 2030 är inte enkelt. Det förutsätter ett samordnat 
lokalt och regionalt ledarskap och att arbetet inriktas på de 
områden där möjligheten att påverka utvecklingen är som 
starkast. För att nå målet krävs därför både en gemensam bild 
av vilka de viktigaste områdena är och gemensamma arbetssätt 
för att driva utvecklingen framåt inom dessa områden.

Historiskt sett har vi människor alltför ofta försökt ta oss an världen genom att 
dela upp den i delar och sedan fokusera på varje del för sig. För att lyckas med 
omställningen till fossiloberoende behöver vi nu istället se till helheten och 
utveckla vår förmåga att arbeta med fler än en fråga i taget. Eftersom ingen sektor 
eller organisation kan lösa de komplexa samhällsutmaningarna på egen hand 
är det nödvändigt att samarbeta över organisationsgränser. Detta gemensamma 
arbete kommer att vara en lärandeprocess där vi samlar erfarenheter och lär av 
varandras utveckling. Utifrån ett övergripande regionalt ledarskap som ser till hel-
heten och fokuserar på samverkan mellan olika aktörer finns goda förutsättningar 
för att nå tydliga resultat och höja tempot i omställningen till fossiloberoende.  

Förslaget till strategiska vägval är uppdelat i två delar – en del innehåller fo-
kusområden med satsningar och en del innehåller arbetssätt. Det är först när de 
olika delarna kombineras som vi kan få tillräcklig genomförandekraft. 

Fokusområdena visar inom vilka tematiska områden tempot behöver växlas 
upp för att vårt klimatmål ska nås. De fyra arbetssätten inkluderar viktiga verk-
tyg för hur vi på den regionala nivån kan samverka för att skapa samhällsför-
ändring. I slutet av detta kapitel presenteras satsningar inom respektive fokus-
område, totalt tolv satsningar fördelade på fyra fokusområden. Genom att låta 
alla satsningarna genomsyras av alla fyra arbetssätten säkerställer vi ett brett och 
kraftfullt angreppssätt för att nå vårt mål.

Dessa fokusområden är utvalda eftersom det framför allt är inom dem tempot 
behöver växlas upp för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser. Detta är 
även områden där riktade insatser kan bidra till regional utveckling. De tidiga-
re sex fokusområden3 som guidat det regionala klimatarbetet, och som finns for-
mulerade i Klimatstrategi för Västra Götaland, kommer att revideras utifrån de 
strategiska vägvalen.

FOKUSOMRÅDEN – HÄR FÅR VI STÖRST 
KLIMATNYTTA
Omställningen till fossiloberoende omfattar alla delar av samhället. Samtidigt 
är det viktigt att fokusera på de områden där kraftfulla insatser kan få störst 
effekt. I processen med att ta fram strategiska vägval har därför följande fyra 
fokus områden prioriterats:

3 1) Effektiv energianvändning i bostäder och lokaler 2) Effektiva godstransporter – 
grön logistik 3) Effektiva persontransporter – mobilitet 4) Alternativa drivmedel och 
effektivare fordon samt sjöfart 5) Ökad produktion av energi från jord, skog, sol, vind 
och vågkraft 6) Livsstil, konsumentmakt och producentansvar.
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1. Hållbara transporter
2. Klimatsmart och hälsosam mat
3. Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
4. Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Dessa fokusområden är utvalda eftersom det framför allt är inom dem vi be-
höver växla upp tempot för att kraftigt minska våra utsläpp av växthusgaser. 
Detta är även områden där riktade insatser kan bidra till regional utveckling. 
De tidigare sex fokusområden4 som guidat det regionala klimatarbetet, och som 
finns formulerade i Klimatstrategi för Västra Götaland, kommer att revideras uti-
från de strategiska vägvalen.

Ett område som inte har prioriterats är förnybar energi. Inom detta områ-
de finns redan många väl fungerande regionala initiativ som ger tydliga resul-
tat. Värmemarknaden är numera i princip helt fossiloberoende och elmarknaden 
regleras av nationella och europeiska styrmedel. Här är arbetet redan fram-
gångsrikt. Arbetet för mer förnybar energi behöver givetvis fortsätta. Inte minst 
arbetet med solenergi. Prioriteringar måste dock göras för att få en tydlig kraft i 
omställningsarbete, och därför föreslås inte detta område som en del av de stra-
tegiska vägvalen.

FOKUSOMRÅDE 1  
Hållbara transporter  
Totalt sett står transporter för en fjärdedel av utsläppen i Västra Götaland. För 
att transportsektorn ska bidra till att nå målet om ett fossiloberoende Västra 
Götaland krävs nya och mer kraftfulla åtgärder. Det är viktigt med effektivare 
vägfordon, fartyg och flygplan samt ökad andel förnybar energi och elektri-
fiering. Utredningen Fossilfrihet på väg 5 pekar dock på att vi utöver detta även 
behöver arbeta för ett minskat transportbehov, ökad transporteffektivitet och 
ökad användning av kollektivtrafik för att nå klimatmålen.  En förutsättning 
för detta är bland annat en förändrad stads- och infrastrukturplanering. Till-
gängligheten behöver i större utsträckning lösas genom effektiv kollektivtrafik 
och förbättrade möjligheter att gå och cykla. Godstransporterna behöver bli 

4 1) Effektiv energianvändning i bostäder och lokaler 2) Effektiva godstransporter – 
grön logistik 3) Effektiva persontransporter – mobilitet 4) Alternativa drivmedel och 
effektivare fordon samt sjöfart 5) Ökad produktion av energi från jord, skog, sol, vind 
och vågkraft 6) Livsstil, konsumentmakt och producentansvar.
5 www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2013/12/sou-201384/

Övrigt 4 %
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Industrier
19 %

Vägtrafik
26 %

Jordbruk 11 %

Energiförsörjning
hushåll och 
lokaler 9 %

Arbetsmaskiner
4 %

Figur 2. Olika sektorers delar av de totala 
utsläppen av växthusgaser i Västra 
Götaland år 2012. Här syns tydligt att 
industrin, transportsektorn och jordbruket 
står för de allra största klimatutsläppen i 
regionen. 
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effektivare och hållbarare. Trenden med ett ökat långväga resande med flyg 
för semester och tjänsteresor behöver brytas med klimatsmarta lösningar. Den 
starka fordonsindustrin i Västra Götaland samt den fordonsrelaterade forsk-
ningen ger unika förutsättningar för att regionen ska kunna ligga i frontlinjen 
för omställningen av transportsektorn. Att minska trafikens klimatbelastning 
bidrar även positivt till flera andra miljömål liksom till folkhälsomålen. Genom 
att främja möjligheter att gå och cykla samt öka möjligheten att åka kollektivt 
kan även tillgängligheten förbättras för många samhällsgrupper, exempelvis för 
ungdomar och äldre.  

FOKUSOMRÅDE 2  
Klimatsmart och hälsosam mat 
Utöver att minska fossila utsläpp behöver vi minska matkonsumtionens 
påverkan på klimatet. Den mest verkningsfulla åtgärden då är att minska 
köttkonsumtionen. 75 procent av utsläppen av växthusgaser från maten som 
konsumeras i Sverige kommer från kött- och mejeriprodukter. Forskningen 
visar att det inte räcker med tekniska förbättringar. Vi behöver också minska 
vår konsumtion av kött till motsvarande nivå som 1990. Minskning av kött-
konsumtionen skulle även innebära hälsofördelar, i enlighet med de nordiska 
livsmedelsrekommenda tionerna. Det finns ett ökat intresse för matfrågor i stort, 
bland annat vegetarisk kosthållning. Utvecklingen av ett hållbart västsvenskt 
lantbruk skulle ge minskad negativ klimat- och miljöpåverkan, samt bidra 
till arbetstillfällen på landsbygden. Västsvensk animalieproduktion i form av 
exempelvis betesdjur ger många mervärden, t.ex. låg användning av antibiotika. 
Det finns även stora möjligheter inom området hållbart vattenbruk och hållbara 
marina livsmedel. Att minska det omfattande matsvinnet är en annan viktig del 
i arbetet för klimatsmart mat.

FOKUSOMRÅDE 3  
Förnybara och resurseffektiva produkter och 
tjänster
En allt större del av vår klimatpåverkan kommer från råvaror, material och pro-
dukter som vi producerar och konsumerar, både i Västra Götaland och genom 
import av varor. I Västra Götaland kommer knappt hälften av växthusutsläppen 
från oljeraffinaderier och industri, främst kemiindustrin. Det är angeläget med 
en ökad omställning från fossila till förnybara råvaror i dessa industrier. En ökad 
omställning erbjuder en unik möjlighet för Sverige att producera framtidens 
gröna kemikalier, drivmedel och produkter till gagn för tillväxt och export. Här 
finns stora möjligheter för Västra Götaland att gå före. Flera stora industriföre-
tag med västsvensk närvaro har som mål att ligga i framkant i omställningen 
från fossila till förnybara råvaror. En förändrad produktion behöver såväl 
forskning och testbäddar som en stark efterfrågan på förnybara och resursef-
fektiva lösningar. Mer än hälften av det vi konsumerar ger upphov till utsläpp i 
andra länder där produktionen sker. För både offentlig och privat konsumtion är 
textilier, möbler och inredning samt elektronik och förbrukningsvaror exempel 
på resurskrävande varor. Västra Götaland är ett nav för utveckling av produkter 
inom textil- och möbelbranscherna. Affärsmodeller som säkerställer möjligheter 
till cirkulära flöden och uppdatering av varor för lång livslängd är avgörande. 
En övergång till en mindre materiell konsumtion där tjänster och upplevelser 
ger ökad livskvalitet är angeläget. Här finns stora möjligheter till västsvensk 
affärsutveckling, nytänkande entreprenörskap och nya arbetstillfällen.
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FOKUSOMRÅDE 4  
Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Det behöver byggas närmare 10 000 nya bostäder varje år i Västra Götaland 
den kommande tioårsperioden, vilket innebär att bostadsbyggandet måste öka 
med cirka 60 procent. Samtidigt står många av de så kallade ”miljonprograms-
områdena” inför ett omfattande renoveringsbehov. Det är viktigt att det finns 
lösningar för att möta dessa behov utan att riskera den ekologiska, ekonomiska 
och sociala hållbarheten. Genom att reducera klimatpåverkan från material och 
byggprocess samt prioritera energieffektiva och flexibla bostäder och lokaler kan 
vi i Västra Götaland fortsätta vara föregångare för klimatsmarta lösningar. Ur 
hälsosynpunkt är det viktigt att skapa sunda bostäder och lokaler där hänsyn tas 
till giftfri och i övrigt god inomhusmiljö.

ARBETSSÄTT – VERKTYGSLÅDAN FÖR 
SAMHÄLLSFÖRÄNDRING
För att ställa om till fossiloberoende krävs en gemensam bild av vilka områden 
det är viktigt att vi koncentrerar oss på – fyra fokusområden. Det behövs 
också gemensamma metoder och strategier för att på ett kraftfullt sätt driva 
utvecklingen framåt inom dessa områden. Därför föreslås omställningsarbetet 
utgå från fyra arbetssätt som på olika sätt stimulerar samhällsförändring: 

1. Vi är föregångare för ett gott liv i en fossilfri framtid
2. Vi klimatplanerar för framtidens samhällsstruktur 
3. Vi investerar i testarenor och innovationer som bidrar till utveckling och jobb
4. Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att göra rätt 

Arbetssätten bidrar till olika delar av utvecklingen till fossiloberoende och speg-
lar det breda angreppssätt som behövs för att vi ska klara klimatutmaningarna.
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ARBETSSÄTT 1  
Vi är föregångare för ett  
gott liv i en fossilfri framtid

Att vara föregångare innebär att visa ansvar genom att ligga i framkant och 
fatta och genomföra modiga beslut. Västsvenska aktörer som kommuner, 
myndigheter, företag och organisationer kan alla identifiera och testa nya sätt 
att inom sitt verksamhetsområde gå före i omställningen. Genom medvetna 
inköp, investeringar och satsningar skapas efterfrågan på framtidens lösningar. 
Offentlig sektor har en extra viktig roll att spela och all offentlig verksamhet i 
Västra Götaland ska vara fossiloberoende före år 2030. Bara de direkt anställda 
i kommuner, region och stat i Västra Götaland uppgår till ca 200 000 i en 
verksamhet som omsätter minst 200 miljarder kronor årligen. Konkreta 
insatser i den offentliga verksamheten kan exempelvis vara att alla fordon ska 
drivas av förnybar energi, att tillaga vegetariskt kost eller bygga och underhålla 
fastigheter på ett hållbart sätt. Även offentlig upphandling och så kallad 
innovationsupphandling som syftar till att stimulera företag att ta fram nya 
och mer klimatsmarta produkter är viktiga verktyg. Andra exempel är hållbara 
investeringar och att divestera, dvs. att se till att pengar inte investeras i företag 
som exploaterar fossila tillgångar.

ARBETSSÄTT 2  
Vi klimatplanerar för framtidens samhällsstruktur  
En fossiloberoende framtid förutsätter en planering som gör det möjligt, både 
i tätbebyggda och glesbebyggda områden. Med nytänkande samhälls- och 
klimatplanering kan vi minska utsläppen av växthusgaser, hantera effekterna av 
klimatförändringarna och samtidigt öka människors möjligheter till ett hälso-
samt och gott liv. Tätare och mer funktionsblandade städer och orter bidrar till 
ett minskat resande. Genom att satsa på gång, cykel och kollektivtrafik kan vi 
frigöra ytor för klimatanpassning. Det innebär att vi kan planera för minskade 
utsläpp samtidigt som vi planerar för att förhindra skador av översvämningar 
och andra klimateffekter. Dagens vatten- och avloppssystemen räcker inte till 
för att ta hand om mer regn och fler skyfall. Andelen hårdgjord yta behöver 
minska till förmån för grönytor, parker, bäckar och vattensamlingar. Planering 
för nybyggnation av bostäder behöver ske så att klimatpåverkan från såväl 
byggprocessen som driften blir minimala. Vid planering av nya bostadsområden 
och vid renovering finns särskilt goda möjligheter att samtidigt planera för över-
svämningsskydd och trevliga boendemiljöer. Framtidens samhälle bygger på 
att stad och land utgör en helhet där utbyte av råvaror, resurser och transporter 
sker på ett effektivt och klimatsmart sätt. Sammantaget blir effekterna av att 
vi klimatplanerar att vi också skapar förutsättningarna för det goda livet med 
attraktiva stadskärnor och bostadsområden, grön- och vattenområden, samt en 
blandning av olika funktioner som ger närhet till service och arbetsplatser.
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ARBETSSÄTT 3  
Vi investerar i testarenor och innovationer  
som bidrar till utveckling och jobb

Västra Götaland har förutsättningarna för att utmärka sig som växtplats för 
framtidens fossilfria och cirkulära lösningar. Att ta fram, demonstrera och 
kommersialisera ny teknik är en viktig del av detta men även att fokusera på 
människans interaktion med tekniken och samhället. Nyttiggörande forsk-
ning, att visa på möjligheter genom demonstrations- och pilotprojekt samt 
att utveckla inkubatorer där kreativa lösningar kan födas är viktiga verktyg 
inom detta arbetssätt. Att företag inom fordonsrelaterad industri samt stora 
delar av Sveriges kemi- och raffinaderiverksamhet är en del av det västsvenska 
näringslivet stärker betydelsen av ett aktivt utvecklingsarbete. I Västra Götaland 
finns redan ett utvecklat system för att driva innovationsarbete i samverkan i 
olika former – exempelvis vid science parks, genom utveckling av testbäddar och 
genom innovationsstöd. Dessa samverkansformer kommer att bli viktiga verk-
tyg för att öka tempot i omställningen till fossiloberoende. Genom att våga testa 
nya angreppssätt kan vi utveckla framtidens produkter och samhällslösningar 
som underlättar omställningen både lokalt och globalt.  

ARBETSSÄTT 4  
Vi utvecklar attraktiva samhällen  
där det är lätt att göra rätt 
De lokala förutsättningarna för att leva ett klimatsmart liv kan stärkas samtidigt 
som våra lokalsamhällen blir mer levande och attraktiva. Kommunerna har en 
viktig roll att spela för att tillsammans med lokala aktörer som företag, föreningar 
och invånare samverka och skapa pilotprojekt för att ta fram smarta lokala 
lösningar. Här är kreativitet, samarbete och resurseffektivitet i fokus. Lokala 
mötesplatser eller samshällshubbar kan underlätta en fossiloberoende livsstil för 
den enskilde invånaren, oavsett var man bor. Dessa kan exempelvis innehålla ge-
mensamma reparationsverkstäder och distansarbetsplatser som bidrar till minskat 
resande, odlingar eller utrymme för kulturverksamhet. Ett starkt föreningsliv där 
kultur och evenemang skapar en meningsfull tillvaro för invånarna och lockar 
besökare är en viktig del av ett attraktivt samhälle och kan bidra till lägre klimat-
utsläpp. För att invånarna på ett resurseffektivt sätt ska få tillgång till nya tjänster 
i sitt närsamhälle kan initiativ inom den växande kollaborativa delningsekonomin 
(att hyra, byta eller låna istället för att köpa nytt) stödjas. Även möjligheten att 
anpassa sitt arbete till en nivå som var och en anser som rimlig kan vara ett viktigt 
verktyg för att dela på arbetstillfällen, minska klimatpåverkande varukonsumtion 
samt frigöra mer tid för en klimatsmart livsstil.
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SATSNINGAR – HÄR KAN VI GÖRA EN TYDLIG 
SKILLNAD

Inom de fyra fokusområdena prioriteras tolv satsningar som ska bana väg för ett 
fossiloberoende Västra Götaland. Även dessa är prioriterade utifrån klimatnytta, 
regional utveckling samt regional möjlighet att påverka: 

1. Hållbara transporter
1.1 Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång,  

cykling och kollektivt resande
1.2 Accelererad omställning till fossilfria fordon
1.3 Effektiva godstransporter
1.4 Klimatsmarta möten och semestrar

2. Hälsosam och klimatsmart mat
2.1 Minskat matsvinn 
2.2 Främja hållbart lantbruk
2.3 Mer vegetariskt på tallriken

3. Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
3.1 Större marknad för biobaserade material och drivmedel
3.2 Tjänster och cirkulära varor
3.3 Design för en hållbar livsstil

4. Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
4.1 Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler
4.2 Effektiv och klimatsmart renovering 

För att åstadkomma den breda samhällsomställning som är nödvändig för att 
nå vårt regionala klimatmål behöver vi i större utsträckning se till helheten och 
skapa synergier mellan olika samhällssektorer. Därför ska alla de presenterade 
arbetssätten genomsyra respektive satsning. I varje satsning presenteras här ett 
exempel på åtgärder utifrån de fyra arbetssätten föregångare, klimatplanering, 
innovationer samt attraktiva samhällen. Fler exempel på åtgärder återfinns i 
bilaga 3. 
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Fokusområde 1  HÅLLBARA TRANSPORTER

SATSNING 1.1.  
Klimatsmart vardagsresande  
där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande
Vad denna satsning innebär

Att kombinera färdmedel behöver underlättas för att öka antalet människor 
som väljer gång, cykel och kollektivt resande. Detta är enklare i städer och mer 
tätbebyggda områden men bör vara en ambition i hela regionen. Satsningen 
innebär medvetna insatser och en tydlig samhällsplanering som uppmuntrar till 
ökat kollektivt resande och ökad cykelpendling på bekostnad av bilresor. Detta 
gäller såväl inom själva transportplaneringen som inom planering av befintliga 
och nya bostadsområden, arbetsplatser och handelsplatser. Att stötta utveckling 
av tjänster som underlättar en kombination av transportsätt och skapar en ökad 
flexibilitet och effektivitet istället för beroende av en bil är en viktig del i arbetet.

Varför detta är en prioriterad satsning
• Fler som går, cyklar, och åker kollektivt minskar utsläppen av växthusgaser.
• Bättre luftkvalitet i städer och tätorter, minskat buller, samt minskad 

trängsel på vägar och gator är eftersträvansvärt. 
• Gång, cykel och kollektivtrafik är effektivare sätt att utnyttja markytor än 

biltrafik och lämnar plats för grönska och andra viktiga samhällsfunktioner.
• Ökad folkhälsa – vi blir friskare när vi går och cyklar mer.
• Med ett hållbart och jämlikt transportsystem ökar tillgängligheten för 

ungdomar, äldre och människor med funktionsnedsättning samt de som 
saknar tillgång till bil.

Exempel på åtgärder för denna satsning  
(Fler exempel på åtgärder finns i bilaga 3).

Fokusområde 1  
HÅLLBARA TRANSPORTER

Ta fram gröna 
resplaner för större 
arbetsplatser och 
erbjud anställda 
förmåner om de åker 
kollektivt, går eller 
cyklar till jobbet.

Upplåt mark för 
kollektivtrafik-
anläggningar och 
pendelparkeringar vid 
viktiga knutpunkter 
för kollektivtrafiken. 

Testa en interaktiv 
reseplanerare som 
låter alla trafikanter 
välja bästa vägen, med 
samtliga färdsätt.

Underlätta spridning 
av så kallade cykelkök 
som är socialt 
engagerande gör det 
själv-verkstäder för 
dem som behöver laga 
eller serva sin cykel.
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SATSNING 1.2  
Accelererad omställning till fossilfria fordon
Vad denna satsning innebär

En accelererad omställning innebär att vi påskyndar övergången från fossila 
drivmedel till fossilfria drivmedel, bioenergi eller fossilfri el. Detta behöver ske 
parallellt med en utveckling av attraktiva städer med god luftkvalitet och låga 
bullernivåer samt ett minskat bilberoende vid resor i och kring städer.

Varför detta är en prioriterad satsning
• Med avancerade biodrivmedel kan utbudet av fossilfri energi ökas samtidigt som 

industrins konkurrenskraft stärks.
• Energieffektivisering, elektrifiering och motorer för biodrivmedel behöver utvecklas. 
• Den västsvenska fordonsindustrin har lösningar samtidigt som det kontinuerligt 

utvecklas nya.
• Förutsättningen för innovationer och möjligheter att skapa arbetstillfällen ökar 

samtidigt som viktiga samhällsmål blir genomförbara.

Upphandla 
flexibla fordon för 
eltransporter.

Utveckla regionala 
strategier för 
utbyggnad av 
laddinfrastruktur.

Utveckla Electri City 
för att demonstrera 
framtidens klimat -
smarta transportkedjor.

Erbjud hyrpool med 
varierande elfordon.

Exempel på åtgärder för denna satsning  
(Fler exempel på åtgärder finns i bilaga 3).
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SATSNING 1.3.  
Effektivare godstransporter
Vad denna satsning innebär

Västra Götaland ska hantera både långväga och närtransporterat gods på 
ett högklassigt sätt som uppfyller klimatmålen. Västsverige och i synnerhet 
Göteborg är ett av Nordens logistiknav – ett nav som idag är starkt beroende av 
fossila drivmedel och transportlösningar, något som behöver förändras. 

Varför detta är en prioriterad satsning
• Omställningen mot ett mer hållbart transportsystem ska påskyndas.
• Prognoserna pekar på en femtioprocentig ökning av godstransporterna till 2030.
• Andelen hållbara transportalternativ inom godssektorn behöver öka.
• Det behövs bättre koppling mellan olika transportslag som till exempel byte av 

bränsle. 
• För distributions- och budtransporter i städer och tätorter behövs en omställning 

till elbilar och ellastcyklar.

Exempel på åtgärder för denna satsning  
(Fler exempel på åtgärder finns i bilaga 3).

Skapa fossilfria 
miljöer i kommunernas 
citykärnor.

Planera för 
uppställningsplatser 
för ambulerande 
citydistributionslager.

Kombinera 
effektivt citynära 
godsterminaler för 
lastbilar med fordon 
för citykärnor som 
ellastcyklar och 
mindre elfordon.

Erbjud hemdistribution 
med fossilfria elfordon. 
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Förslag till strategiska vägval

SATSNING 1.4.  
Klimatsmarta möten och semestrar 
Vad denna satsning innebär 

Behovet av tjänsteresor kan minska med hjälp av digitala verktyg för resfria 
möten. De tjänsteresor som ändå behöver göras ska helst vara kollektiva och 
fossiloberoende, och flyg enbart användas om alternativen är tidsmässigt 
orimliga. Invånare i Västra Götaland bör uppmuntras att i större utsträckning 
välja semesteralternativ med andra transportmedel än flyg. Det kan till exempel 
ske genom att satsa på närturism. Det finns potential för både nya resmål 
och utveckling av deltagarevenemang inom regionen, vilket också kan ge nya 
arbetstillfällen. Stads- och trafikplaneringen behöver också göra det möjligt att 
ha god tillgång till omgivande natur och landsbygd. 

Varför är detta en prioriterad satsning? 
• Det är viktigt med möjlighet till semester och rekreation. Turistnäringen har stor 

betydelse för Västra Götaland. I det framtida fossiloberoende samhället är målet 
att Västra Götaland ska vara ledande som hållbart turistmål och föregångare i 
arbetet för hållbar besöksnäring.

• Långväga resande med flyg orsakar stor klimatpåverkan. Det är angeläget att 
stödja utvecklingen av förnybara flygbränslen och denna utveckling utgör en 
viktig del av omställningen. Flyget orsakar dock stor klimatpåverkan oavsett 
bränsle eftersom utsläppen sker på hög höjd. Så kallade höghöjdseffekter, i form 
av kväveoxider, kondensstrimmor och flygorsakad molnighet, står för omkring 
hälften av flygets klimatpåverkan.

• Utsläppen från svenska invånares flygresor, både inrikes och utrikes, är i 
storleksordning lika stora som utsläppen från personbilar. Klimatpåverkan från 
svenskarnas utlandsflygande ökade med 60 procent mellan 1990 och 2014.

Satsa på närturism 
i samarbete 
med Turistrådet 
Västsverige.

Ta hänsyn vid 
översiktsplanering 
för möjligheter att 
utveckla besöksmål.

Utveckla ny teknik 
och resor som gör 
utlandsresor med buss/
tåg bekvämare.

Marknadsför och 
utveckla västsvenska 
attraktioner, resmål 
och evenemang.

Exempel på åtgärder för denna satsning  
(Fler exempel på åtgärder finns i bilaga 3).
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Fokusområde 2.  KLIMATSMART & HÄLSOSAM MAT 

SATSNING 2.1.  
Minskat matsvinn 
Vad denna satsning innebär

Det finns flera åtgärder som kan hjälpa konsumenter att minska matsvinnet, 
till exempel en ökad kunskap om hur planering minskar risken för onödiga 
inköp. Företag har också ett stort ansvar för att minska matsvinnet längs hela 
livsmedelskedjan. Trots ansträngningar att minska matsvinnet kommer det 
alltid finnas kvar rester som behöver tas om hand. Därför behövs även effektiva 
insamlingssystem för biologiskt avfall som exempelvis kan rötas till biogas.

Varför detta är en prioriterad satsning
• Mindre matsvinn bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser från 

livsmedelsproduktion.
• Minskat matsvinn minskar även annan miljöpåverkan från jordbruk, 

livsmedelsförädling, transporter och tillagning.
• Matsvinnet uppstår längs hela livsmedelskedjan – från livsmedelsindustri och 

butiker till storkök och hushåll.

Fokusområde 2.  
KLIMATSMART & HÄLSOSAM MAT 

Minska matsvinnet 
från planering till 
servering genom 
att offentliga 
måltidsverksamheter 
går före i arbetet.

Säkerställ möjligheter 
till biogasproduktion 
av matavfall som 
ändå uppstår.

Flexibel tillagning be-
roende på antal gäster 
samt förvaringsteknik 
för förlängd hållbar-
hetstid i storkök.

Kunskapslyft med 
matinspiration kring 
maträtter från rester, 
hälsa, bäst före 
datum, matsvinn med 
mera.

Exempel på åtgärder för denna satsning  
(Fler exempel på åtgärder finns i bilaga 3).
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Fokusområde 2. KLIMATSMART & HÄLSOSAM MAT  

SATSNING 2.2.  
Främja hållbart lantbruk 
Vad denna satsning innebär 

En större medvetenhet kring matval och hur det påverkar hälsa och miljö 
skapar möjligheter för det västsvenska lantbruket och ger positiva klimat- och 
miljöeffekter. Det innebär bland annat en ökad efterfrågan på vegetariska 
råvaror, vilket skapar affärsmöjligheter för både lantbruks- och trädgårdsföretag.  
Västsvenska företag vinner marknadsandelar genom att exempelvis förbereda 
sig inför en ökad efterfrågan av vegetabilier och vegetariska proteiner. Det ger 
också möjligheter för naturbetesbaserad animalieproduktion som är en förut-
sättning för ett rikt odlingslandskap. Direktförsäljning och samarbete mellan 
konsumenter och lantbrukare bidrar till ett ökat intresse för närproducerade 
livsmedel och blir en del av det goda livet. Det finns även många möjligheter 
inom området hållbart vattenbruk och hållbara marina livsmedel. Företag inom 
lantbrukssektorn har kapacitet att bidra med förnybar energi till energisektorn. 
Dessutom kan de bidra till att ställa om till ett fossiloberoende lantbruk. Många 
gårdar har stora ytor som förutom livsmedelsproduktion även lämpar sig väl för 
elproduktion med solceller och möjligheter till odling av energigrödor, vilket gör 
att de kan bli lokala energileverantörer. 

Varför detta är en prioriterad satsning
• Ett livskraftigt lantbruk är en förutsättning för ett rikt odlingslandskap.
• Det västsvenska lantbruket kan spela en viktig roll i omställningen för att uppnå 

klimatmålen.
• Produktionsmetoder och produktionsinriktning har stor betydelse för hur stor 

klimatpåverkan blir från olika jordbruksprodukter. 
• De marker som brukas, och hur de brukas, avgör om kol lagras eller frigörs från 

marken.
• En levande landsbygd innebär även att det finns alternativa sysselsättningar, god 

service och attraktiva boendemiljöer. 

Gå före med pilot-
jordbruk som visar hur 
man kan bli en fossil-
oberoende gård.

Gynna ett klimat-
smart jordbruk genom 
att öka efterfrågan på 
förnybar energi. 

Utveckla fossil-
oberoende och resurs-
effektiv maskinpark 
inom jordbruket.

 Stöd till det regionala 
lantbruket genom ett 
tydligt miljömåls- och 
klimatperspektiv till 
exempel genom upp-
handlingar.

Exempel på åtgärder för denna satsning  
(Fler exempel på åtgärder finns i bilaga 3).
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Fokusområde 2. KLIMATSMART & HÄLSOSAM MAT  

Servera flera varma, 
variationsrika vegeta-
riska alternativ varje 
dag på personalrestau-
ranger.

Lyft fram jordbruks-
markens olika vär-
den (till exempel eko-
systemtjänster och 
livsmedelssäkerhet) i 
samhällsplaneringen.

Uppmuntra innovatio-
ner som under lättar 
hälsosamma matvanor.

Gör vegetarisk mat 
ännu mer attraktivt 
med spännande 
kockmenyer på 
restauranger och 
butiker tillsammans 
med stadsodling.

Exempel på åtgärder för denna satsning  
(Fler exempel på åtgärder finns i bilaga 3).

SATSNING 2.3.  
Mer vegetariskt på tallriken 
Vad denna satsning innebär

Konsumtionen av kött i Sverige har ökat kraftigt sedan 1990. En kost med bättre 
balans mellan animaliska och vegetariska produkter har både klimat- och hälso-
fördelar. Det behövs ett kunskapslyft om vegetarisk matlagning med restaurang 
och storkök som främsta målgrupper, då restauranger ofta är trendsättande 
föregångare. I och med att allt fler restauranger erbjuder vegetarisk kost kommer 
allmänhetens kunskap och intresse för en mer balanserad kost att öka. Detta 
är viktigt då en omställning till mer vegetarisk kost kommer att vara beroende 
av förändrade värderingar och normer. Det är fortsatt viktigt att det kött som 
konsumeras skapar mervärden bland annat i form av hög djurvälfärd. Eftersom 
produktionen i Sverige till stor del uppfyller detta kommer västsvenskt att bli 
det smarta valet.  

Varför detta är en prioriterad satsning
• En betydande del av växthusgaserna kommer från livsmedelsproduktion. 
• Idisslande djur står för en stor del av lantbrukets utsläpp av växthusgaser. 75 pro-

cent av utsläppen av växthusgaser från maten som konsumeras i Sverige kommer 
från kött- och mejeriprodukter.

• Svenskarnas köttkonsumtion ökade med 40 procent under perioden 1990-2010. De 
senaste åren har det dock skett ett trendbrott och ökningstakten har avtagit. För att 
uppnå klimatmålen behöver köttkonsumtionen på sikt minska till 1990 års nivå. 

• Lägre köttkonsumtion innebär hälsofördelar med bland annat minskad cancerrisk 
och minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 

• Det behövs mer kunskap om hur vegetariska råvaror tillagas och hur en mer 
balanserad kost kan se ut.
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Fokusområde 3.  FÖRNYBARA OCH RESURSEFFEKTIVA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

SATSNING 3.1.  
Större marknad för biobaserade material och 
drivmedel 
Vad denna satsning innebär

I en omställning från en fossil ekonomi till en biobaserad ekonomi är satsningen 
på förnybara material och drivmedel viktig. I Västra Götaland finns en stor 
potential om befintlig industristruktur som är starkt fossilberoende kan göra 
en snabb omställning. Det är viktigt att ta tillvara de bioresurser vi har inom 
områden där det finns förutsättningar för långsiktigt lönsamma lösningar. 
Samtidigt som det sker ett aktivt arbete med att förnya råvarubasen måste det 
också ske ett arbete med energieffektivisering. När det gäller primärproduktion 
inom den biobaserade ekonomin sätts stor tilltro till skogsindustrin och även 
till produktion av biogrödor på jordbruksmark där man inte konkurrerar med 
livsmedel. Framtidens primärproduktion inom den biobaserade ekonomin 
måste även komma från havet. Västra Götaland har positionerat sig inom odling 
av både makro- och mikroalger med syfte att utveckla innovationer kopplade 
till att ersätta fossila råvaror med biomassa från vattenmiljön.

Varför detta är en prioriterad satsning
• I Västra Götaland pågår utveckling av biobaserade material och drivmedel. 
• Vi har nationellt ledande forskning och innovation inom förnybara drivmedel,  

biomaterial för kemiindustrin samt teknisk anpassning av produktionen.
• Befintliga raffinaderier och kemiindustri är en stor källa till växthusgasutsläpp 

och minskade utsläpp härifrån har därför stor betydelse.

Ställ krav på 
upphandling 
av biobaserade 
plastprodukter.

Säkerställ skogsmark i 
Västra Götaland.

Utveckla bioplaster av 
alger.

Öka utbud och 
efterfrågan på 
biobaserade plaster 
till jobbet.

Fokusområde 3.  
FÖRNYBARA OCH RESURSEFFEKTIVA 
PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Exempel på åtgärder för denna satsning  
(Fler exempel på åtgärder finns i bilaga 3).



 Regionfullmäktiges beslut om Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030  - SKAS 2017-00650-1 Regionfullmäktiges beslut om Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030  : RS 2016-00429-14 Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030_s 1571701_1_1

28

Fokusområde 2. KLIMATSMART & HÄLSOSAM MAT  

SATSNING 3.2.  
Tjänster och cirkulära varor
Vad denna satsning innebär

Konsumtionen av varor står för en stor resursförbrukning och därmed klimatpå-
verkan. Köp av tjänster istället för varor bidrar ofta till en lägre klimatpåverkan. 
Tjänster som kulturupplevelser mm. bör därför utökas och premieras. En 
utveckling av tjänstesektorn kan också bidra till att varor kan få en längre livs-
längd genom att de renoveras/uppdateras med nya tekniska möjligheter, ibland 
direkt i butiker. Design för re-design blir ledord för framtidens produktutveck-
ling. Tillsammans med en ökad digitalisering kommer nya affärsmöjligheter 
att växa fram, inte minst inom delandeekonomin. Detta kan bidra till en ökad 
integration mellan människor, men också mellan olika branscher och företags-
former, samtidigt som klimatpåverkan minskar. 

Varför detta är en prioriterad satsning
• I Västra Götaland, precis som i övriga Sverige, har vi har en omfattande 

varukonsumtion som bidrar till stor resursförbrukning.
• Framtidens produkter behöver utvecklas med återanvända material, låg 

energiförbrukning och längre livslängd. 
• Genom funktionsförsäljning skapas incitament för resurseffektivisering och 

därmed minskad klimatpåverkan. 
• Textil, bygg, möbler/inredning och elektronik är exempel på produktgrupper där 

det finns stora möjligheter till minskad resursförbrukning. 
• Mindre materiell ekonomi och mer fokus på upplevelser och tjänster kan bidra till 

kreativa lösningar och nya arbetstillfällen.

Innovationsupphand-
ling av cirkulära varor 
av förnybara material 
tjänsftill jobbet.

Förbättra logistik och 
sorteringsanläggning-
ar för insamling av 
varor.

Produktutveckling av 
varor som uppdate-
ras/återvinnas med god 
kvalitet.

Stöd butiker och 
lokala företag som 
erbjuder tjänster för 
uppdatera/dela.

Exempel på åtgärder för denna satsning  
(Fler exempel på åtgärder finns i bilaga 3).
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Fokusområde 2. KLIMATSMART & HÄLSOSAM MAT  

SATSNING 3.3.  
Design för en hållbar livsstil
Vad denna satsning innebär 

Design för hållbar livsstil handlar om hur vi alla kan leva ett gott och hållbart 
liv i en fossiloberoende region. Det förenar såväl ekologiska, ekonomiska och 
sociala perspektiv utifrån ett invånarperspektiv. Med designmetodiken som 
grund kan nya attraktiva lösningar utvecklas som underlättar klimatsmarta 
val. Samarbetsformer som kan förändra normer, attityder och stimulerar bete-
endeförändringar bör också uppmuntras. Om vi exempelvis vill underlätta för 
människor att välja cykeln framför andra transportsätt behöver vi kartlägga vad 
som hindrar människor från att välja cykeln idag, och att utveckla attraktiva 
lösningar som undanröjer dessa hinder. Detta skulle till exempel kunna vara 
separata höghastighetscykelbanor, cyklar med smidigt tak, eldrift som kan 
monteras på alla cyklar eller kläder som underlättar cykling i alla väder.  

Varför detta är en prioriterad satsning
• Klimatpåverkan från vår konsumtion behöver minska.
• Samhället måste underlätta klimatsmarta val och göra dem till det mest 

attraktiva valet.  
• Omställningen till en fossiloberoende region kommer behöva många nya 

lösningar. 

Analys och 
formgivning av 
arbetsplatser som 
underlättar ett hållbart 
arbetsliv.

Analys och 
formgivning av 
bostadsområden för 
en hållbar livsstil.

Forskning och behovs-
analyser för utformning 
av bostäder för hållbar 
livsstil.

Testprojekt i kommuner 
som underlättar en 
hållbar vardag.

Exempel på åtgärder för denna satsning  
(Fler exempel på åtgärder finns i bilaga 3).
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Fokusområde 4.  SUNDA OCH KLIMATSMARTA BOSTÄDER OCH LOKALER

4.1.  
Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler
Byggnader ska ha liten klimat- och miljöpåverkan från såväl material och 
byggprocessen som från dess drift. Färre kvadratmeter per person ger mindre 
klimatpåverkan. Samtidigt gör det stora behovet av nya bostäder att det på 
många platser behöver läggas nytt fokus på hög nyttjandegrad per kvadratmeter 
av andra orsaker. Behovet av en viss lägenhetsstorlek varierar också över tid. 
För att reducera klimatpåverkan kan man redan vid nybyggnation underlätta 
möjligheten att ändra lägenhetsstorlek vid framtida renoveringar. Kommunerna 
bör i större utsträckning uppmärksamma klimatfrågan i byggprocessen vid 
planering och markanvisningar. Vid beställning bör krav på låg klimatpåverkan 
från byggnaders material och uppförande ställas, byggande i trä är exempel på 
material med låg klimatpåverkan. Det är av stor vikt att planering för nybyggna-
tion görs integrerat med mål om attraktiva samhällen.

Varför detta är en prioriterad satsning
• Det finns ett stort och växande behov av fler och mer flexibla bostadsområden i 

regionen.
• Att bygga energieffektivt är önskvärt för att reducerat effektuttag och dessutom 

för att bidra till att förnybara bränslen kan nyttiggöras inom andra sektorer som 
är svårare att effektivisera. 

• Att minska utsläppen under byggprocessen är viktigt då dess andel av utsläppen 
ökat i takt med att utsläppen från driften av byggnader har minskat, även i 
absoluta tal står utsläpp från byggprocesser och material för en ansenlig del av de 
totala utsläppen. 

Uppmuntra nya 
offentliga byggnader 
är energiproducenter 
med gröna tak eller 
solcellstak

Ställ krav på klimats-
mart byggande och 
energieffektiv drift 
vid försäljning av 
kommunal mark.

Främja andra byggma-
terial än betong och stål 
för huskonstruktion.

Underlätta för 
boende i alternativa 
boendeformer.

Exempel på åtgärder för denna satsning  
(Fler exempel på åtgärder finns i bilaga 3).

Fokusområde 4.  
SUNDA OCH KLIMATSMARTA 
BOSTÄDER OCH LOKALER
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Fokusområde 2. KLIMATSMART & HÄLSOSAM MAT  

4.2.  
Effektiv och klimatsmart renovering

De flesta byggnader som kommer att finnas år 2030 existerar redan och många 
av dessa är i stort behov av kostnadseffektiv renovering. Energi- och klimatfrå-
gan kan inte behandlas isolerat utan måste kombineras med förbättrade inre 
och yttre boendemiljöer samt bevarande av kulturhistoriska värden för att skapa 
attraktiva samhällen. Precis som för nyproduktion bör renoveringsprojekt skapa 
förutsättningar för flexibla planlösningar för ändrat behov över tid. Klimatpå-
verkan från materialval och renoveringsprocess bör ha ökat fokus. Det är också 
av yttersta vikt att renovering inte ger inlåsningseffekter i gårdagens lösningar. 

Varför detta är en prioriterad satsning
• Vi behöver möta det omfattande renoveringsbehovet i miljonprogramsområde-

na med lösningar som är långsiktigt hållbara både ekologiskt, ekonomiskt, socialt 
samt hälsomässigt och kulturhistoriskt. 

• I Västra Götaland finns kunskap om energieffektiv nybyggnation och renovering 
från forskning och hos branschaktörer och dessa erfarenheter behöver nå ut till 
en större krets. 

• Genom ett målmedvetet arbete för att renovera energieffektivt finns det stora 
möjligheter för regionen att gå före med goda exempel.

Öka takten på 
genomförande av 
utbildningar och stöd 
till fastighetsägare.

Ta fram gemensamma 
riktlinjer för miljö-
anpassad renovering.

Skapa demonstrations-
projekt för smart 
laststyrning i befintlig 
bebyggelse.

Underlätta för att 
samutnyttja befintliga 
allmänna lokaler 
för många olika 
aktiviteter.

Exempel på åtgärder för denna satsning  
(Fler exempel på åtgärder finns i bilaga 3).
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1. Målbild – kriterier för ett gott liv i 
en fossiloberoende region

Utgångspunkten är ekologiska, sociala och ekonomiska 
kriterier för ett gott liv i en fossiloberoende region. Det 
ekologiska perspektivet har fokus på minskade klimat-
utsläpp och ett fossiloberoende samhälle. De sociala och 
ekonomiska perspektiven handlar om ”det goda livet”, 
dvs. regional utveckling och invånarnas välbefinnande och 
handlar bland annat om sysselsättning och entreprenör-
skap, delaktighet, hälsa, integration och utveckling i alla 
delar av Västra Götaland. (Läs mer om kriterierna under 
punkt 4.)

Som en del i detta steg fokuserades särskilt på unga vux-
na (i åldern 20-30 år) som är de som kommer att leva och 
verka i vårt samhälle i framtiden. För att ta ungas värde-
ringar och önskemål i beaktande genomfördes under våren 
2015 en enkätstudie bland unga vuxna i Västra Götaland 
och 80 personer deltog i workshops6. 

2. Nulägesanalys – regionala 
klimatutmaningar
Nästa steg i processen var att beskriva nuläget gällande 
klimatfrågan i Västra Götaland. Detta arbete presenteras i 
rapporten ”Faktaunderlag med klimatutmaningar för Västra 
Götaland”7 som togs fram av Västra Götalandsregionen 
och Länsstyrelsen i samarbete med forskare vid Göteborgs 
miljövetenskapliga centrum och andra sakkunniga exper-
ter. Faktaunderlaget presenterar 15 klimatutmaningar som 

6  www.fossiloberoendevg.se/wp-content/uploads/2015/09/
Workshops-med-unga-vuxna.pdf
7  www.fossiloberoendevg.se/wp-content/uploads/2015/09/
Faktaunderlag-med-klimatutmaningar-uppdatering-feb-2016.pdf

behöver adresseras i regionen inom följande teman:
• Förnybar energi
• Energismarta och sunda bostäder och lokaler
• Hållbara transporter 
• Fossilfri industri
• Klimatanpassade måltider
• Hållbar turism och resurseffektiv konsumtion

3. Förslag till lösningar – workshops 
med expertgrupper samt öppet 
webbformulär
Under hösten 2015 genomfördes en dialogprocess med syfte 
att identifiera förslag på insatsområden för att fylla gapet 
mellan vår målbild för ett gott liv i en fossiloberoende 
region och nuläget. Omkring 125 representanter från 
näringsliv, universitet och högskola samt offentlig och 
ideell sektor deltog i flera workshops i fem parallella 
temaspår. Utöver workshops erbjöds alla aktörer i Västra 
Götaland möjligheten att via ett webformulär skicka in 
sina förslag till lösningar på klimatutmaningarna. Det 
kom in många konstruktiva förslag till lösningar som alla 
finns presenterade i rapporten ”80 förslag på insatsområden 
för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030”.8 

4. Analys och strategi – förslag till 
strategiska vägval
Allt material som kommit fram i processen har sedan 
analyserats av en arbetsgrupp bestående av representanter 

8  www.fossiloberoendevg.se/wp-content/uploads/2016/02/80-
förslag-på-insatsområden-för-ett-fossiloberoende-Västra-
Götaland-2030.pdf

BILAGA 1. PROCESS OCH ARBETSSÄTT – FRÅN 
FRAMTIDSVISION TILL KONKRETA INSATSER 

Arbetet som föranlett förslaget till strategiska vägval har varit utformat utifrån backcasting – en 
transformativ metodik som tar sin utgångspunkt i framtiden. Kriterier för vad som ska uppnås tas 
fram, varpå dagens situation analyseras i relation till dessa. 

Denna analys öppnar upp ett gap mellan en önskvärd framtid och dagens situation. Lösningar som 
ska fylla gapet identifieras och utvärderas i relation till kriterierna varpå strategier utvecklas. Pro-
cessen och arbetssättet har i korta drag inneburit följande steg: 
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från Chalmers tekniska högskola, Länsstyrelsen och Västra 
Götalandsregionen. Analysen har utgått från de kriterier 
för ett gott liv i en fossiloberoende region som identifierats 
i steg ett och fokuserat på: 
A. Klimatrelaterade effekter

B. Effekter på regional utveckling och invånarnas 
välbefinnande

C. Genomförbarhet och regionala möjligheter att 
påverka

A. Klimatrelaterade effekter: klimatmål för Västra 
Götaland
Förslaget till strategiska vägval utgår från insatser som ger 
största möjliga reduktion av växthusgasutsläpp. Följande 
regionala klimatmål är gemensamt beslutade av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen till år 2030:

• En ekonomi oberoende av fossila bränslen.

• Utsläppen av växthusgaser i den icke-handlande sektorn 
(som inte inkluderas av EUs utsläppshandelssystem) ska 
minska med 80 procent jämfört med 1990 (80 procent 
minskning från vägtrafik och arbetsmaskiner, 20 procent 
från jordbruk, samt 80 procent från energitillförsel och in-
dustriprocesser).

• Andelen förnybar energi ska öka till minst 80 procent.

• Klimatutsläppen från konsumtionen ska minska med 30 
procent jämfört med år 2010.

Dessutom är målet att utsläppen i mitten av detta sekel, 
sett ur ett konsumtionsperspektiv, ska ha minskat till en 
klimatmässigt hållbar nivå, vilket beräknas till 1-3 ton 
koldioxidekvivalenter per person. 
B. Effekter på regional utveckling och invånarnas 
välbefinnande 
I arbetet med en omställning till en fossiloberoende region 
är det centralt att de ekonomiska och sociala förutsättning-
arna för att leva ett bra liv också förstärks. Till grund för 
dessa urvalskriterier ligger den politiska vision som kom-
munerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 
enats om i ”Vision Västra Götaland – Det goda livet”. 
Här är det regionens invånare som uppger, enligt olika 
enkätundersökningar, vad de tycker är viktigt. Hänsyn är 
också tagen till lyckoforskningen som lyfter fram centrala 
faktorer för ett bra liv för människor. 

När förslag till strategiska vägval har tagits fram och 
analyserats har hänsyn tagits till nedanstående fyra grup-
per av kriterier:  

• Sysselsättning för alla i en ekonomi med hög 
effektivitet  
Omställningen behöver ske på ett sätt som bidrar till fler 
jobb och till en mer innovativ och högeffektiv ekonomi. De 
åtgärder som genomförs behöver vara kostnadseffektiva. 

• Delaktighet och entreprenörskap 
Omställningen behöver ske på ett sätt som engagerar in-
vånarna och skapar delaktighet. Det handlar om dialog, 
medverkan, kommunikation och att skapa möjligheter till 
engagemang, entreprenörskap och företagande i olika for-
mer och bland en bred uppsättning aktörer. 

• Utveckling i alla delar av, och för alla i, Västra Götaland 
Omställningen behöver ske på ett sätt som tar tillvara de 
resurser som finns i hela regionen och som stärker ban-
den inom och mellan olika delar av regionen. Den får inte 
äventyra invånarnas tillgång till regionens samlade resur-
ser när det gäller privat och offentlig service, högre utbild-
ning, kvalificerad vård, fritid och kultur osv. Det handlar 
om effekterna på regional balans, jämlikhet och allas möj-
ligheter att utvecklas. 

• Hälsa, jämställdhet och integration  
Omställningen behöver ske på ett sätt som bidrar till bätt-
re hälsa och som utnyttjar den kraft som finns i stärkt 
jämställdhet och ett mer integrerat samhälle. Hälsa är den 
enskilt viktigaste faktorn för hur nöjda invånarna är med 
sina liv i Västra Götaland. Frågan om integration är se-
dan länge en av våra största gemensamma samhällsut-
maningar. 

C. Genomförbarhet och regional möjlighet att påverka
Även regionala möjligheter att påverka och vilka områden 
som lämpar sig för regional samverkan har varit ett viktigt 
urvalskriterium. Detta innebär att en aktör i Västra 
Götaland måste ha möjlighet att påverka och mandat att 
agera i frågan. Förslag där aktörer på den regionala nivån 
kan underlätta för lokala aktörer i regionen har premierats. 
Vissa förslag till insatser som framkommit under proces-
sens gång har valts bort utifrån brist på möjligheterna att 
påverka på regional nivå. 

Under analysskedet genomfördes i mars 2016 ett halv-
dagsseminarium med 140 deltagare där arbetet så långt 
presenterades och diskuterades med stort engagemang och 
med mycket positivt gensvar. Resultatet från analysarbetet 
är förslaget till strategiska vägval som tar ett helhetsgrepp 
genom att kombinera tematiska fokusområden med arbets-
sätt för att få kraft i omställningsarbetet. 
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På klimatmötet i Paris enades världens länder om att den 
globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader, 
med en strävan att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. 
Detta kan ge en mycket stor internationell efterfrågan på 
produkter och tjänster som ger låga eller inga utsläpp av 
växthusgaser. Eller med andra ord: Endast i händelse av 
att världen misslyckas med att nå klimatmålet kommer 
denna efterfrågan utebli. Ambitionen måste därför vara att 
Västra Götaland ska vara världsledande i omställning så 
att industrier och näringsliv kan vara med och konkurrera 
på de nya marknaderna för klimatsnåla produkter och 
tjänster. 
Våren 2016 föreslog Miljömålsberedningen att tidigare-
lägga målet om ett Sverige utan nettoutsläpp av växthus-
gaser från år 2050 till 2045. Precis som för Sverige i stort 
ligger de största utmaningarna i Västra Götaland inom 
transport- och industrisektorerna. Dessa kan bara mötas 
genom investeringar i infrastruktur för vilka det endast är 
en eller ett fåtal investeringscykler kvar till år 2045. 
Detta kräver långsiktighet och tydlighet i planeringen 
och ett starkt ledarskap. Men även livsstilsfrågor är på sikt 
avgörande för hur samhället kan röra sig mot nära nollut-
släpp, där såväl ökad andel vegetarisk mat, ändrat resande 
och tjänstekonsumtion framför materiell konsumtion är 
viktiga förutsättningar. Här kan aktörer i Västra Götaland 
bidra med att underlätta klimatsmarta val samt gå före där 
det offentliga har möjlighet att påverka. 

Transportsektorn

Transportsektorn är beroende av den globala utvecklingen 
inom fordonsindustrin samt nationella infrastruktur-
satsningar. Här finns stora möjligheter för oss i Västra 
Götaland att vara föregångare där det finns möjlighet 
att påverka, till exempel genom att accelerera införandet 
av fossilfria fordon och effektiva godstransporter genom 
offentlig upphandling. Den starka fordonsindustrin samt 
fordonsrelaterad forskning ger unika förutsättningar för att 

BILAGA 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
OMSTÄLLNING I VÄSTRA GÖTALAND

Att ställa om till en fossiloberoende region innebär en mycket stor utmaning, men också stora möj-
ligheter att skapa ett samhälle som är kostnadseffektivt, hållbart i ett brett perspektiv och med hög 
försörjningstrygghet. Det är allmänt känt att kostnaderna för att uppfylla klimatmålen är betydligt 
lägre än de kostnader som förväntas uppkomma på grund av klimatförändringar om inget görs. Det 
är möjligt att nå de långsiktiga klimatmålen men detta kräver att ett kraftfullt och koordinerat om-
ställningsarbete påbörjas snarast.

Västra Götaland ska kunna ligga i frontlinjen för omställ-
ningen av transportsektorn. En aktiv klimatplanering kan 
underlätta för minskad klimatpåverkan från resande i form 
av ökat kollektivt resande samt större andel resor på cykel. 
Det växande internationella flygandet utgör en betydande 
utmaning, där regional turism måste uppmuntras och 
infrastruktur planeras som främjar tågresor istället för flyg. 
Sammantaget kan transportsektorn nå noll-utsläpp till år 
2045 men detta kräver kraftfulla åtgärder på såväl regional 
som nationell och internationell nivå. 

Industrisektorn

En betydande del av koldioxidutsläppen från industrin 
i Västra Götaland kommer från raffinaderier och den 
petrokemiska industrin. Att ställa om raffinaderierna till 
bioraffinaderier skulle, givet samma aktivitetsnivå, kräva 
mycket stora mängder biomassa samt omfattande tek-
nikutveckling och investeringar. Ett alternativ är att göra 
detta i kombination med elektrifiering av transportsektorn. 
Möjligen även i kombination med att tillämpa avskiljning 
och lagring av koldioxid (CCS) på raffinaderiernas 
större punktutsläpp. Möjligheterna till utveckling av 
raffinaderisektorn torde dock till stor del vara avhängig 
den internationella utvecklingen av fordonsteknik samt 
Sveriges nationella åtgärder för att uppnå netto-nollutsläpp 
år 2045. 

Kemiklustret i Stenungsund är också till stor del bero-
ende av fossil råvara för sina produktionsprocesser. Här 
krävs att dessa industrier successivt kan ställa om till bio-
baserad produktion. Det pågår ett arbete för att möjliggöra 
detta, men i vilken grad detta låter sig göras kommer även 
detta att bero på den internationella efterfrågan på bioba-
serade produkter. Sammantaget är industrisektorn en del 
i en internationell utveckling där aktörer i Västra Göta-
land kan vara föregångare genom att stimulera efterfrågan 
på biobaserade material och drivmedel genom upphand-
ling samt att etablera testarenor och skapa goda förutsätt-
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ningar för innovationer. Viktigt är också att främja hållbar 
produktion inom andra industrigrenar som verkstads- och 
tillverkningsindustri, fordonsindustrin och inom detalj-
handeln. Här finns stora möjligheter för industri, forsk-
ningsinstitut och universitet att gemensamt utveckla 
design för en hållbar livsstil där Västra Götaland kan un-
derlätta för innovationer och erbjuda testarenor.

Energisektorn

En tidigare studie9 har visat att stora mängder landbaserad 
vindkraft kan installeras inom Västra Götaland till kon-
kurrenskraftig kostnad, men hela denna kapacitet är inte 
möjlig att använda eftersom det uppstår konflikter med 
andra intressen. Det finns dock ytterligare möjligheter för 
expansion av vindkraft här och även havsbaserad vindkraft 
är intressant på grund av gynnsamma vindlägen. Solelens 
roll i Västra Götaland är idag marginell och behöver 
växa. När det gäller expansion av vindkraft och solenergi 
är det viktigt att ta i beaktande att detta kommer ske 
inom ramen för utvecklingen av den avreglerade nordiska 
elmarknaden, vars klimatpåverkan regleras av EUs 
handelssystem med utsläppsrätter samt det svensk-norska 
systemet med gröna certifikat. De lokala utsläppen av fossil 
koldioxid från el- och värmeproduktion härrör framförallt 
från naturgasanvändning i kraftvärmeverk. Storskalig 
expansion av variabel förnybar elproduktion i kombination 
med utfasning av kärnkraften och fossilbaserad elproduk-
tion kommer leda till ökat importbehov av el till Västra 
Götaland och ge betydande utmaningar både för elnätet i 
Västra Götaland och för balansering av elproduktionssys-
temet. Detta kommer troligtvis också leda till ökat behov 
av variationshantering som bio-baserad kraftproduktion 
(i t.ex. kraftvärmeverk), lagring av energi och åtgärder på 
användarsidan i form av efterfrågeflexibilitet (”Demand 
Side Management”). 

För värmeproduktion förväntas effektiviseringar i bo-
stadssektorn att minska underlaget för fjärrvärme, vil-
ket till viss del kan komma att kompenseras av ökat bo-
stadsbyggande. En betydande del av fjärrvärmen förses av 
spillvärme (i avfallseldade kraftvärmeverk, avloppsvärme 
samt industriell spillvärme), en energitillförsel som kom-
mer att bero på utvecklingen av industrisektorn samt hus-
hållens och industrins avfallsmängder. Inom energiområ-

9  Transforming the energy system in Västra Götaland and 
Halland – linking short term actions to long term goals. 
Chalmers, 2015, ISBN 978-91-980974-6-7.

det finns betydande möjligheter för oss i Västra Götaland 
att stimulera utveckling och innovationer genom att tex 
erbjuda testbäddar och utnyttja att högskolor och insti-
tut ligger långt framme inom svensk och internationell 
energiforskning. 

Bostäder och lokaler

Studier visar på en betydande potential för att minska 
slutanvändning av energi i byggnadssektorn genom 
olika energieffektiviseringsåtgärder. Det har uppskattats 
att det finns en teknisk potential för att minska denna 
energianvändning till hälften samt att ungefär hälften av 
denna potential kan uppnås med redan idag lönsamma 
åtgärder. Detta är viktigt då det finns ett betydande reno-
veringsbehov av bostäder i Västra Götaland, inte minst av 
det som brukar benämnas miljonprogrammet. Det kan 
också konstateras att de flesta byggnader som kommer att 
finnas år 2030 redan är byggda, det vill säga att den största 
utmaningen ligger i den befintliga byggnadsstocken. Även 
om den direkta klimatpåverkan från minskad energi-
användning i byggnadssektorn är ganska liten, så är det 
viktiga att minska energianvändningen då detta ger lägre 
uppvärmningskostnader samt indirekta klimateffekter 
eftersom biobränsle som idag används för uppvärmning 
kan frigöras till andra sektorer. 

Det finns också möjligheter till innovationer och test-
bäddar för smarta hem där till exempel last (elförbrukning) 
kan flyttas i tid med hjälp av energilager för att på så sätt 
kompensera för förväntat ökade mängder variabel elpro-
duktion, framför allt vindkraft. Viktigast i denna sektor är 
kanske ändå att genomföra renoveringar som tar ett hel-
hetsgrepp för att skapa attraktiva miljöer tillsammans med 
varsamma förtätningar och där flexibilitet i boendet efter-
strävas – inte minst gäller detta nybyggnation där det finns 
ett uppenbart behov av mindre och flexibla bostäder. En-
ergieffektiv och hållbar nybyggnation sker till stor del re-
dan idag, men kan uppmuntras ytterligare så att vi i Västra 
Götaland kan bli föregångare – inte minst genom att bidra 
till att byggandet kan accelerera. Även själva byggproces-
sens klimatpåverkan är viktig där Västra Götaland kan bi-
dra till test av nya tekniker och klimatsmarta material. Det 
är även angeläget att bygga socialt hållbart genom t.ex. att 
skapa en inkluderande miljö med fungerande mötesplatser. 
Detta förutsätter en samordnad planering som säkerställer 
tillräckligt med grönområden och avrinning av dagvatten 
så att översvämningar undviks vid framtida klimatföränd-
ringar med ökad nederbörd.
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Livsstil

En betydande del av dagens klimatpåverkan kommer från 
konsumtion, inklusive mat. Här måste samhället röra 
sig mot minskad materiell konsumtion till förmån för 
ökad tjänstekonsumtion samt ökad andel vegetarisk mat. 
Den materiella konsumtionen är intimt förknippad med 
tillväxtekonomin, även om tillväxt inte nödvändigtvis 
måste betyda ökad materiell konsumtion. Textil, möbler/
inredning och elektronik är varugrupper med stor resurs-
förbrukning samt även ofta tillsatser av giftiga ämnen. 
Klimatpåverkan från nyproducerade textilier är betydande 
och Västra Götaland är ett nav för textil avseende design, 
import och forskning. Här finns inredningsföretag för 
offentlig miljö och många möbelproducenter. Det finns 
därför goda förutsättningar för att utveckla såväl resursef-
fektiv produktion som konsumtion. Speciellt viktigt är 
designfasen som naturligtvis styr varans utformning. Här 
finns redan flera pågående projekt kring cirkulära flöden 
för textilier och möbler. 

Det finns ett växande intresse av att köpa tjänster för att 
uppdatera/renovera varor – eller att byta/låna med varan-
dra – vilket om det utvecklas på ett attraktivt sätt ger goda 
förutsättningar för en mer hållbar konsumtion. Köttkon-
sumtion är för många mycket viktig och har stadigt ökat 
sedan sextiotalet. Även utrikesresande med flyg ökar kraf-
tigt, inte minst på grund av sjunkande priser på flygtran-
sporter (lågprisflyg). Att flyget långsamt blir mer effektivt 
per personkilometer och på längre sikt kan börja använda 
viss del förnybart bränsle kommer knappast uppväga tren-
den med ökande utsläpp om inte detta kombineras med 
minskat flygande. Det är därför viktigt att identifiera åt-
gärder som främjar klimatsmarta semestrar inte minst ge-
nom att främja lokal turism. Offentliga aktörer i Västra 
Götaland kan bidra till positiv normbildning genom att 
öka andelen vegetarisk mat och minska matsvinnet exem-
pelvis inom exempelvis skolor. 

Att ändra trender i konsumtion och semesterresande är 
en process som kräver förskjutning i värderingar och nor-
mer och det är politiskt svårt att på kort sikt åstadkomma 
betydande påverkan med direkta styrmedel. Här är det is-
tället viktigt att fånga upp trender som går åt rätt håll samt 
att göra det lätt att välja rätt. I framtiden är det rimligt att 
stadsplanering har minskat fokus på etablering av handels-
platser som storskaliga köpcentra och istället ett ökat fo-
kus på hållbart företagande, socialt umgänge och kultur 
samt underlättande av kollektiva transporter. Program som 
främjar ett hållbart lantbruk i Västra Götaland är viktigt 
då detta redan idag är ett område där det sker förändringar 
kopplat till ökad efterfrågan på ekologiska livsmedel, när-
producerat och ökad andel vegetarisk mat.
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I denna bilaga presenteras exempel på möjliga åtgärder inom respektive satsning. Inom alla satsning-
ar listas åtgärder utifrån de fyra arbetssätten. Förslag som kommer från workshops som hölls under 
dialogprocessen 201510 relateras till aktuellt namn/nummer (ex BJR 2) i rapporten ”80 förslag på in-
satsområden för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030”.11  Dessa förslag kan också passa in på yt-
terligare åtgärder än de angivna. 

Exempel på viktiga aktörer inom respektive satsning presenteras också. (Observera att detta är ex-
empel på åtgärder och aktörer.)

10  Läs mer om dialogprocessen i Bilaga 1. 
11  http://www.fossiloberoendevg.se/wp-content/uploads/2016/02/80-förslag-på-insatsområden-för-ett-fossiloberoende-Västra-
Götaland-2030.pdf

FOKUSOMRÅDE 1.  
HÅLLBARA TRANSPORTER

SATSNING 1.1.  
Klimatsmart vardagsresande  
där fler väljer gång, cykling och 
kollektivt resande

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER:

1. Vi är föregångare för ett gott liv i en fossilfri framtid
• Ta fram rutiner och initiativ för arbetsplatser som styr mot 

klimatsmart resande. Till exempel klimatväxling, gröna 
resplaner och förmåner för anställda som åker kollektivt, 
går eller cyklar till sitt arbete. (BJR 8, I 6b, Ö 6) 

• Uppmuntra införandet av resepolicys på arbetsplatser som 
även innefattar lokala resor, t.ex. korta avstånd: gång, 
medellängd/bra väder: elcykel, medellängd/dåligt väder: 
kollektivt alternativt elbil, längre avstånd (annan stad): tåg 
och buss.

• Ge anställda ökade möjligheter att arbeta hemma någon 
dag i veckan. 

• Förstärka den pågående utvecklingen av närtrafik på 
landsbygden, dels genom att göra den mer känd och dels 
genom en succesiv utbyggnad.

• Planera framåtriktat på områdesnivå (t.ex. genom tema-
tiska tillägg till översiktsplaner), så även ekosystemtjäns-
ter, gångtrafik och behovet av grönytor liksom sociala 

kvaliteter vägs in i planprocessen. 
• Forma enhetliga beställarkrav som tar hänsyn till beho-

vet av mångfunktionella ytor – för att möta effekterna av 
ett förändrat klimat – vid utveckling av nya bostads- och 
verksamhetsområden.

2. Vi klimatplanerar för framtidens samhällsstruktur
• Regionplanera i samarbete med kommuner inom frågor 

som är av regional karaktär med fossiloberoende som vik-
tig målsättning. (BJR 1, Ö 10+15+25)

• Utveckla en arbetsmodell med verktygslåda för hur kom-
muner kan ställa hållbarhetskrav inom översikts- och de-
taljplaner. (BJR 2+3)

• Planera för ett jämställt transportsystem både lokalt och 
regionalt som motiverar och inspirerar till att välja hållba-
ra transportslag nära bostäder, skolor och arbetsplatser. 
(BJR 1)

• Bidra till att inspirera och sprida kunskap kring 
gångtrafikens möjligheter, t.ex. genom seminarier, 
workshops eller genom att ta fram en regional strategi för 
ökad gångtrafik.

• Ta fram särskilda fotgängarprogram på lokal nivå som 
samlar mål och strategier för arbetet med en ökad gång-
trafik, som en del i planeringen för hållbara transporter.

• Skapa förutsättningar för cykling som enklaste resesätt 
(Cycle Rapid Transit) i Västra Götaland med ett hela resan-
perspektiv. Skapa bättre förutsättningar för säker cykel-
parkering vid bostaden, arbetsplatsen och knutpunkter för 
kollektivtrafiken samt möjligheter att ta cykel ombord på 
kollektivtrafiken. (BJR 8, Ö 25+26+27) 

• Ha miljömålen i fokus i den kommande länstranportplane-
ringen för åren 2018-2029, t.ex. genom att utöver det or-
dinarie planförslaget även beskriva ett klimatalternativ. (I 
3)
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• Upplåta mark för kollektivtrafikanläggningar och pendel-
parkeringar vid viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken. 

• Skyndsamt åtgärda de kartlagda behov och brister som 
finns i cykelvägnätet beskrivna i underlagen till Strategi 
för ökad cykling i Västra Götaland (2016). (BJR 8)

• Utforma gaturummen främst för cykel och gång med hjälp 
av låghastighetsområden samt skapa orienterbara stråk 
för gående till kollektivtrafiken. (BJR 8)

3. Vi investerar i testarenor och innovationer som bidrar 
till utveckling och jobb

• Utveckla mobilitetstjänster som ger attraktiva alternativ 
till bilen. Exempelvis en interaktiv reseplanerare som lå-
ter alla trafikanter välja bästa vägen – med samtliga färd-
sätt – för effektivare och miljövänligare stadstrafik. Mo-
dell finns att hämta från Trafikverkets uppdrag till KTH och 
Centre for Sustainable Communications12. (BJR 9)

• Utveckla cykelinnovationer som ger förutsättningar för 
ökad cykling. (BJR 8)

• Utveckla metoder för att få fram grunddata kring gång 
som transportmedel, att kunna mäta flöden behövs för att 
kunna planera och prioritera för en ökad gångtrafik.

• Forskning, innovation och testarenor för utveckling av 
konstruktioner, användningsområden samt kompetens för 
mångfunktionella ytor. 

• Utveckla och testa nya koncept för sociala ytor som t.ex. 
parker på tak. 

 
4. Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att 
göra rätt

• Underlätta för ökad cykelpendling genom att satsa på god 
standard och säkrare och attraktivare cykelvägnät med 
åtgärder mot dålig beläggning, rullgrus och för snabbare 
snöröjning och halkbekämpning. (BJR 8)

• Planera för goda driftsförhållanden på gångnätet för att 
underlätta för gångtrafiken, särskilt vinterväglaget behö-
ver bli bättre så halkolyckorna kan minskas.

• Hitta modeller för underlätta spridning av s.k. cykelkök 
som är socialt engagerande mötesplatser för cykelintres-
serade i alla åldrar – med gör-det-själv-verkstad för dem 
som behöver laga eller serva sin cykel.

• Ge barn och ungdomar ökade möjligheter att cykla genom 
utbildning i säker cykling.

• Ge möjlighet för cykelutbildning för vuxna, särskilt för 

12  ”Här finns den lediga kapaciteten i storstadstrafiken” (2015). 
www.cesc.kth.se/se/news/news-archive/har-finns-den-lediga-
kapaciteten-i-storstadstrafiken-1.559966 Infofilm: www.youtube.
com/watch?v=m28ARCuL7iY.

kvinnor från andra kulturer där det inte är självklart att 
kunna cykla. Låt cykling bli en del av integrationen.

• Utöka områden i städer och tätorter där barn kan röra sig 
på utan föräldrar genom ökad trafiksäkerhet, bl.a. sänkt 
hastighet, fler cykelvägar och stora lekytor (big play-
grounds) i bostadsområden, så att mellanrummen mellan 
husen blir utrymmen för lek och rörelse samt även rekrea-
tion. (I 9)

• Planera för rymliga gångytor, som inte delas med cyklister, 
för ökad gångtrivsel (s.k. walkability). 

• Underlätta för invånare att delta i planeringen av sin när-
miljö för att skapa grönstruktur (gräs, träd, buskar) som 
ger svalka och solskydd, tar hand om regnvatten och sam-
tidigt skapar trevliga gårdsmiljöer. En utformning med kul-
lar och diken skapar en mer naturlik miljö som också ökar 
viljan att använda närmiljön som uterum.

• Underlätta för att på mindre orter använda befintliga, all-
männa lokaler som t.ex. bibliotek, kulturhus och fören-
ingslokaler till distansarbetsplatser och möjlighet att lad-
da elfordon samt för andra funktioner som till exempel 
föreningsmöten och uthämtning av matvaror. (BJR 7)

Exempel på viktiga aktörer: arbetsgivare, bostadsbolag, 
fastighetsägare, ideella organisationer, kommunalförbun-
den, kommuner, Länsstyrelsen, skolor, studieförbund, 
Trafikverket Väst, universitet och högskolor, Västtrafik, 
Västra Götalandsregionen m.fl. 

SATSNING 1.2.  
Accelererad omställning till fossilfria 
fordon

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER:

1. Vi är föregångare för ett gott liv i en fossilfri framtid
• Ställ klimatkrav vid all upphandling/inköp av fordon och 

transporter, för budtransporter undersöks även möjlighe-
ten att handla upp bud med el-lastcykel. (FE 8) 

• Samarbeta mellankommunalt för en gemensam upphand-
ling av fossilfria tjänstefordon. 

• Utöka antalet bilpooler med fossilfria bilar på arbetsplatser. 
• Påskynda kollektivtrafikens fortsatta övergång till förnyba-

ra drivmedel och el med minimala koldioxidutsläpp. (FE 8)
• Bidra med anställdas kompetens i relevanta satsningar för 

samhällets omställning för att få en starkt och tvärveten-
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skaplig kunskapsutveckling där vi delar kunskap med var-
andra i Västra Götaland. (FE 1)

2. Vi klimatplanerar för framtidens samhällsstruktur
• Stötta delregionala strategier för utbyggnad av laddinfra-

struktur och främjande av användning av förnybara bräns-
len samt produktion av biogas och gasfordon. (FE 8, Ö 
5+17+28)

• Samordna utbyggnaden av snabbladdning, semi-snabb-
laddning och standardladdning, både på nationell och på 
regional nivå. Starta utbyggnaden av infrastruktur för 
snabbladdning av elbilar längs med riksväg 40. I förläng-
ningen kan utbyggnad ske till Jönköping och sedan vidare 
till Stockholm. (Ö 22)

3. Vi investerar i testarenor och innovationer som bidrar 
till utveckling och jobb

• Utveckla större teknikneutrala system för förnybara for-
don och drivmedel i samverkan mellan många kommuner. 
(Ö 3+23+24)

• Använda bilpooler som testbädd för ny fordonsteknik och 
laddningsinfrastruktur. 

• Utveckla Electricity13 för att demonstrera framtidens kli-
matsmarta transportkedjor.

• Utveckla biogasens möjligheter och användningsområden.  

4. Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att 
göra rätt

• Underlätta för invånare att använda fossilfria fordon, el-
cyklar i olika varianter via hyrsystem, pooler och delande-
plattformar. (Ö 18+19)

• Skapa tysta stadsdelar och transportkorridorer för att de-
monstrera framtidens Electricity.

• Arbeta aktivt för att utveckla och förstärka en värdegrund 
för ett gott liv i en fossiloberoende region. Med en gemen-
sam grund som ger tillit och gemenskap skapas incitament 
för beteendeförändringar som i sin tur underlättar föränd-
ring av exempelvis styrmedel, affärsmodeller, människors 
val mm. (I 1+5+6, BJR 6+7, FE 1)

Exempel på viktiga aktörer: bilkooperativ, fordonsindu-
strin, ideella organisationer, kommersiella bilpoolsföretag, 
kommunerna, Länsstyrelsen, Trafikverket Väst, universitet 
och högskolor, Västra Götalandsregionen m.fl. 

13  www.goteborgelectricity.se

SATSNING 1.3.  
Effektiva godstransporter

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER:

1. Vi är föregångare för ett gott liv i en fossilfri framtid
• Satsa på att Västra Götaland blir en högklassig hållbar 

transport- och logistikregion, både vad det gäller långväga 
transporter med också närtransporter i tätorterna. 

• Upprätta en godsstrategi med stor förankring i kommu-
nerna och näringslivet som bidrar till att minska och ef-
fektivisera godstrafiken.

• Skapa en miljölogistisk delegation med statsstöd. 
• Bidra med anställdas kompetens i relevanta satsningar för 

samhällets omställning för att få en starkt och tvärveten-
skaplig kunskapsutveckling där vi delar kunskap med var-
andra i Västra Götaland. (FE 1)

2. Vi klimatplanerar för framtidens samhällsstruktur
• Planera för uppställningsytor för lastbilar och trailers ut-

anför Göteborgs stad. Detta för ökad samlastning, ökade 
laddmöjligheter, minskad trängsel och minskade utsläpp 
samt säkerhet och trygghet för chaufförerna. (I 8)

• Utveckla goda möjligheter för när- och kustsjöfart samt 
inlandssjöfart.

• Öka kapaciteten på järnvägen genom elektrifiering av vik-
tiga godsstråk och noder. (Ö 15)

3. Vi investerar i testarenor och innovationer som bidrar 
till utveckling och jobb

• Skapa pilotprojekt för citynära godsterminaler med målet 
att effektivt kombinera lastbilar med fossilfria fordon som 
är anpassade för stadskärnor. Innovationer behövs främst 
inom lokalisering av terminaler och affärsmodeller. 

• Testa och utvärdera nya fartyg och terminaler för citylo-
gistik på vattenvägar.

• Initiera logistikforskning med fokus på hållbara godstran-
sporter. 

• Utveckla och demonstrera första elvägen (för godstrafik) 
genom Västra Götaland – t.ex. mellan Göteborg och Borås. 
(Ö 22)
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4. Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att 
göra rätt

• Minska behovet av transporter när efterfrågan på färre 
produkter men med högre kvalitet ökar.

• Stödja utvecklingen av enklare godstransporter i städer 
med hjälp av exempelvis lastcykel.

• Arbeta aktivt för att utveckla och förstärka en värdegrund 
för ett gott liv i en fossiloberoende region. Med en gemen-
sam grund som ger tillit och gemenskap skapas incitament 
för beteendeförändringar som i sin tur underlättar föränd-
ring av exempelvis styrmedel, affärsmodeller, människors 
val mm. (I 1+5+6, BJR 6+7, FE 1)

Exempel på viktiga aktörer: hamnarna, handeln, 
kommunerna, Länsstyrelsen, transportföretag, Västra 
Götalandsregionen m.fl.

SATSNING 1.4.  
Klimatsmarta möten och semestrar 

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER:

1. Vi är föregångare för ett gott liv i en fossilfri framtid

• Ta fram strategier som uppmuntrar till tjänsteresor utan 
flyg.    

• Skapa förutsättningar att delta digitalt vid arrangemang 
av möten och seminarier.  

• Locka turister till Västsverige från platser varifrån det är 
lätt att ta sig hit på ett klimatsmart sätt (t.ex. Stockholm-
Oslo-Malmö-Köpenhamn). Satsa på marknadsföring och 
utveckling av nya attraktioner, resmål och deltagarevene-
mang så att en resa till Västra Götaland kan ersätta en ut-
landssemester med flyg. (VOT 9)

• Inspirera anställda att semestra i Västsverige, t.ex. genom 
att erbjuda dem ett gratis Västtrafik regionen-runt kort.

• Bidra med anställdas kompetens i relevanta satsningar för 
samhällets omställning för att få en starkt och tvärveten-
skaplig kunskapsutveckling där vi delar kunskap med var-
andra i Västra Götaland. (FE1)

2. Vi klimatplanerar för framtidens samhällsstruktur
• Investera i nya och förbättrade järnvägsförbindelser som 

leder till bättre möjligheter att nå olika europeiska resmål 
via tåg. 

• Skapa attraktivare tätorter med god tillgång till natur, 
kultur och evenemang för att minska behovet av att resa 

långt bort på semestrar, samt för att attrahera besökare. 
(VOT 9)

3. Vi investerar i testarenor och innovationer som bidrar 
till utveckling och jobb 

• Utveckla nya affärsmodeller och tekniska lösningar som 
gör utlandsresor med tåg, buss, elbil och cykel mer attrak-
tiva i framtiden.  

• Initiera forskning om semestrande, t.ex. avseende hin-
der och drivkrafter för klimatsmarta semesteralternativ 
samt ekonomiska konsekvenser av att svenskar i större ut-
sträckning skulle välja att semestra i Sverige. 

• Undersöka hur behovet av omväxling, naturupplevelser, 
kulturella möten och möten med nya människor kan till-
fredsställas utan att behöva flyga lång bort, t.ex. genom 
nya aktiviteter eller genom virtuell verklighet. 

4. Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att 
göra rätt 

• Underlätta för fler att välja att semestra på hemmap-
lan genom att informera om och marknadsföra nya väst-
svenska aktiviteter, attraktioner, resmål och deltagareve-
nemang. Detta ökar också möjligheterna för dem som inte 
har råd med kostsamma utlandssemestrar. (VOT 10)

• Utveckla ett system för klimatinformation om olika se-
mesteralternativ som bland annat visar klimatfördelarna 
med närturism eller längre resor med buss och tåg. 

• Utveckla aktiva och attraktiva lokalsamhällen där männ-
iskor upplever det meningsfullt att bo och leva och där-
med är i mindre behov av att resa långt bort på semestern. 

• Stödja att människors arbete kan vara anpassat till en nivå 
var och en anser som rimlig. Detta gör människor mindre 
utarbetade och att de har mindre behov av att åka långt 
bort för att vila upp sig. Det gör också att människor kan 
ha möjlighet att vara bortresta under en längre period när 
långresor väl görs, istället för flera kortare resor. 

• Arbeta aktivt för att utveckla och förstärka en värdegrund 
för ett gott liv i en fossiloberoende region. Med en gemen-
sam grund som ger tillit och gemenskap skapas incitament 
för beteendeförändringar som i sin tur underlättar föränd-
ring av exempelvis styrmedel, affärsmodeller, människors 
val mm. (I 1 + 5 + 6, BJR 6+7, FE 1)

Exempel på viktiga aktörer: arbetsplatser, besöksnäring-
en, kommunerna, Länsstyrelsen, Turistrådet Västsverige, 
universitet och högskolor, Västra Götalandsregionen, m fl. 
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FOKUSOMRÅDE 2.  
KLIMATSMART OCH HÄLSOSAM 
MAT

SATSNING 2.1.  
Minskat matsvinn

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER:

1. Vi är föregångare för ett gott liv i en fossilfri framtid
• Offentlig sektor agerar som föregångare för en fossilo-

beroende region. Både i upphandling/inköp, rutiner i den 
egna organisationen samt genom att underlätta klimats-
marta val för de anställda. Offentlig sektor tar också an-
svar för att utveckla/förändra de styrmedel man har rå-
dighet över så att de stimulerar klimatsmarta val. (FE 2+4, 
BJR 2+6, VOT 5, I 7)

• Minska matsvinnet i egna organisationer. Hela kedjan be-
rörs, från en god planering till servering samt svinn hos 
matgäster är angeläget. (VOT 8)

• Bidra med anställdas kompetens i relevanta satsningar för 
samhällets omställning för att få en starkt och tvärveten-
skaplig kunskapsutveckling där vi delar kunskap med var-
andra i Västra Götaland. (FE 1)

2. Vi klimatplanerar för framtidens samhällsstruktur
• Säkerställa att matrester som ändå uppstår kan nyttig-

göras genom exempelvis biogasproduktion. Rötresterna 
innehåller växtnäring som kan användas i jordbruket. Den 
kommunala avfallsplaneringen spelar en avgörande roll för 
om detta ska lyckas eller inte.

3. Vi investerar i testarenor och innovationer som bidrar 
till utveckling och jobb 

• Utveckla ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att 
minska matsvinnet. Alla livsmedelsaktörer längs hela livs-
medelskedjan behöver involveras för att hålla nere mäng-
den matsvinn. 

• Främja innovativt tänkande och utveckling hos livsmed-
elsaktörer som innebär att mängderna matsvinn minskas. 

• Säkerställa en god livsmedelshantering så att matrester 
kan tas om hand och serveras vid ett annat tillfälle eller bli 
ingrediens i nya rätter. 

• Ta tillvara och förädla restprodukter inom livsmedelsindu-

strin som kan bli bra ingredienser i andra produkter. 

4. Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att 
göra rätt 

• Uppmuntra invånarnas matintresse genom att lyfta fram 
matens värde från jord till bord så att människor värnar 
om råvarorna och minskar matsvinnet. Ett sätt att göra 
detta är att fler människor får en egen upplevelse av hur 
mat produceras, t.ex. genom att odla.

• Se till att restauranger erbjuder olika storlekar på portio-
ner och erbjuder ”doggy bag” för den som inte orkar äta 
upp.

• Beställa maten på restauranger en dag i förväg för bättre 
planering av råvaror.  

• Stötta olika former av ideella initiativ och företag som ut-
vecklar system för att ta hand om matsvinn. 

• Arbeta aktivt för att utveckla och förstärka en värdegrund 
för ett gott liv i en fossiloberoende region. Med en gemen-
sam grund som ger tillit och gemenskap skapas incitament 
för beteendeförändringar som i sin tur underlättar föränd-
ring av exempelvis styrmedel, affärsmodeller, människors 
val mm. (I 1 + 5 + 6, BJR 6+7, FE 1)

Exempel på viktiga aktörer: ideella organisationer, 
kommunerna, livsmedelsföretag, Länsstyrelsen, Västra 
Götalandsregionen m.fl.

SATSNING 2.2.  
Främja hållbart lantbruk

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER:

1. Vi är föregångare för ett gott liv i en fossilfri framtid 

• Kraftsamla gemensamt kring strategiska frågor som gäller 
hållbart västsvenskt lantbruk samt det västsvenska vat-
ten- och fiskebruket. Detta dels via fördelning av åtgärds-
medel, dels i ordinarie verksamhet. Vidare även i påver-
kansarbete gentemot centrala myndigheter, departement 
och politiska aktörer. 

• Använda utvecklingsresurser för innovation, entreprenör-
skap mm. för att stödja organisationer och företag som vill 
driva omställningen till fossiloberoende livsmedelsproduk-
tion. Kunskapsleverantörer och stödstrukturer finns upp-
byggda så förutsättningarna är goda. 

• Främja företag och initiativ som vill utveckla produktion och 
förädling av vegetariska eller hållbara marina livsmedel.

• Bidra med anställdas kompetens i relevanta satsningar för 
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samhällets omställning för att få en starkt och tvärveten-
skaplig kunskapsutveckling där vi delar kunskap med var-
andra i Västra Götaland. (FE 1)

2. Vi klimatplanerar för framtidens samhällsstruktur
• Säkerställa att jordbruksmark i första hand används för 

livsmedelsproduktion. (BJR 5) 
• Sätta aktiviteter inom Landsbygdsprogrammet i ett stör-

re klimatsammanhang för att undvika suboptimering och 
målkonflikter.

• Prioritera markvårdsinsatser för att möjliggöra minskade 
utsläpp och samtidigt skapa klimatanpassningsnytta, det-
ta optimeras genom samtidiga insatser för minskade ut-
släpp och klimatanpassning. 

• Behålla en rimlig produktionsnivå för att säkerställa livs-
medelstillgång vid eventuella kriser.  

3. Vi investerar i testarenor och innovationer som bidrar 
till utveckling och jobb 

• Hitta incitament och finansieringslösningar för de investe-
ringar som är nödvändiga för omställningen till fossilfritt 
jordbruk och ökad andel vegetarisk produktion. De teknis-
ka lösningar som behövs för att göra livsmedelsproduktio-
nen oberoende av fossil energi finns redan men behöver 
introduceras i praktiken. (BJR 5)

• Stödja innovationer för ökad kolinlagring och minska-
de förluster från organogena jordar. Det gäller minska-
de utsläpp från kvävehantering (generellt ökad kväve-
effektivitet) och minskade utsläpp av lustgas. Här finns 
teknikutveckling att bejaka – dels i analysmetodik, dels i 
precisionsodling. 

• Främja forskning och innovationer för ett långsiktigt håll-
bart och klimatanpassat lantbruk, både anpassning och 
utsläppsminskning. Det finns innovationer i den lilla ska-
lan men det krävs en systemansats. Det finns även utveck-
lingsmöjligheter att pröva i ökat samarbete mellan olika 
lantbrukare och/eller mellan lantbrukare-förädling-för-
säljning-konsument.

• Främja forskning och utveckling av skonsamma fiskered-
skap. Det hållbara fisket längs både kust och i utsjön byg-
ger på att endast fånga målarten i rätt storlek och mängd. 
Samverkan med näringen, trälbinderier samt redskapsfors-
kare kan ge snabba och konkreta resultat.

• Främja forskning och utveckling för hållbart vattenbruk. 
Både Bohuskusten och Vänern har förutsättningar för 
hållbart vattenbruk. Det pågår en utveckling av nya me-
toder som blir effektivare och mer skonsamma. Odling av 
musslor och andra blötdjur ger dessutom miljövinst redan i 
produktionen.

4. Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att 
göra rätt

• Öka möjligheterna för att kunna bo på landsbygden genom 
att vidmakthålla och utveckla basala samhällsfunktioner i 
mindre tätorter.  

• Underlätta så att outnyttjade ytor i städerna, exempelvis 
tak och ödetomter, nyttjas som odlingsytor, vilket kan öka 
kunskapen och förståelsen kring odling och matproduk-
tion i städerna.  

• Utöka samarbetet mellan konsumenter och lantbrukare i 
stadens närhet genom att underlätta olika former av di-
rektförsäljning och samarbete. Det kan vara att främja an-
delsodling, vilket innebär att privata småodlare hyr mark 
för egen odling på en gård, så kallad ”land sharing”. Andra 
exempel är att främja gårdsförsäljning och andelsjordbruk, 
som innebär att konsumenten i förväg köper en del av pro-
duktionen. 

• Stödja lokala initiativ, exempelvis föreningar, som vill ut-
veckla småskaliga odlingsmetoder som kräver mindre en-
ergi och arbetsinsats, såsom skogsträdgårdar, odling ut-
ifrån principer för permakultur och odling av perenna 
grönsaker. 

• Arbeta aktivt för att utveckla och förstärka en värdegrund 
för ett gott liv i en fossiloberoende region. Med en gemen-
sam grund som ger tillit och gemenskap skapas incitament 
för beteendeförändringar som i sin tur underlättar föränd-
ring av exempelvis styrmedel, affärsmodeller, människors 
val mm. (I 1+5+6, BJR 6+7, FE 1)

Exempel på viktiga aktörer: Agroväst, ideella organi-
sationer, kommuner, lantbruksföretag, Lantbrukarnas 
riksförbund (LRF), Länsstyrelsen, universitet, högskolor 
och forskningsinstitut, Västra Götalandsregionen m.fl.

SATSNING 2.3.  
Mer vegetariskt på tallriken 
Exempel på åtgärder:
1. Vi är föregångare för ett gott liv i en fossilfri framtid

• Offentlig sektor agerar som föregångare för en fossilo-
beroende region. Både i upphandling/inköp, rutiner i den 
egna organisationen samt genom att underlätta klimats-
marta val för de anställda. Offentlig sektor tar också an-
svar för att utveckla/förändra de styrmedel man har rå-
dighet över så att de stimulerar klimatsmarta val. (FE 2+4, 
BJR 2+6, VOT 5, I 7)

• Förändra normer och skapa efterfrågan genom att bestäl-
la vegetariskt på möten och evenemang. 
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• Begränsa mängden animaliskt protein genom att komplet-
tera med vegetariskt protein för att uppfylla näringsbeho-
vet i egna restauranger. 

• Säkerställa att skolan ger barn och ungdomar kunskap om 
klimatsmarta matvanor. Integrerat program längs hela 
skoltiden kan vara en del i arbetet. 

• Inspirera kommuninvånarna till klimatsmarta matvanor.   
• Bidra med anställdas kompetens i relevanta satsningar för 

samhällets omställning för att få en starkt och tvärveten-
skaplig kunskapsutveckling där vi delar kunskap med var-
andra i Västra Götaland. (FE 1)

2. Vi klimatplanerar för framtidens samhällsstruktur
• Uppmuntra till att klimatberäkningar av måltider införs på 

bred front inom såväl offentliga som privata restauranger. 
(Ö 20)

• Säkerställa att jordbruksmark avsätts för odling för att 
tillgodose ökad efterfrågan på vegetariskt mat.  

3. Vi investerar i testarenor och innovationer som bidrar 
till utveckling och jobb 

• Göra satsningar tillsammans med privata restauranger för 
att väcka intresse för vegetariska måltider och miljö- och 
klimatanpassning av menyer. (VOT 6)

• Öka satsningarna på produktutveckling som svarar upp 
mot det ökande intresset för vegetarisk mat, exempelvis 
vegofärs från gamla spannmålssorter och företag som an-
vänder bönor som råvara. 

4. Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att 
göra rätt 

• Initiera projekt som ökar andelen vegetarisk mat i restau-
rangbranschen.

• Gynna vegetariska restauranger och food-trucks där det 
är möjligt. 

• Stötta ett kunskapslyft inom vegetarisk matlagning och 
inspirationsmenyer för gäster. (VOT 6)

• Arbeta aktivt för att utveckla och förstärka en värdegrund 
för ett gott liv i en fossiloberoende region. Med en gemen-
sam grund som ger tillit och gemenskap skapas incitament 
för beteendeförändringar som i sin tur underlättar föränd-
ring av exempelvis styrmedel, affärsmodeller, människors 
val mm. (I 1+5+6, BJR 6+7, FE 1)

Exempel på viktiga aktörer: ideella organisationer, 
kommunerna, Länsstyrelsen, restaurangsektorn, Västra 
Götalandsregionen m.fl. 

FOKUSOMRÅDE 3.  
FÖRNYBARA OCH RESURSEFFEKTIVA 
PRODUKTER OCH TJÄNSTER 

SATSNING 3.1.  
Större marknad för biobaserade 
material och drivmedel 

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER:

1. Vi är föregångare för ett gott liv i en fossilfri framtid
• Inkludera klimatkostnad i upphandling/inköp av varor och 

tjänster. (VOT 1)
• Ställa klimatkrav på all upphandling/inköp av fordon och 

transporter och bränslen.
• Uppmuntra innovationsupphandling som stimulerar ut-

veckling av biodrivmedel och förnybara material. (BI 10, Ö 
15)

• Samverka längs varukedjan från råvara och framåt som le-
der till att plastföretagen utvecklar och tillverkar varor av 
förnybar plast.

• Bidra med anställdas kompetens i relevanta satsningar för 
samhällets omställning för att få en stark och tvärveten-
skaplig kunskapsutveckling där vi delar kunskap med var-
andra i Västra Götaland. (FE 1)

2. Vi klimatplanerar för framtidens samhällsstruktur
• Planera för en infrastruktur för olika förnybara drivmedel.  
• Skapa förutsättningar för logistik och anläggningar för 

materialåtervinning av plaster.
• Utveckla industriell symbios där ett företags avfall kan bli 

en annans råvara.   

3. Vi investerar i testarenor och innovationer som bidrar 
till utveckling och jobb 

• Samverka med etablerat näringsliv, start-ups samt forsk-
nings- och utvecklingssektorn om testarenor för energi-
effektivitet samt förnybara råvaror, drivmedel och färdiga 
produkter.

• Utveckla förnybara material och drivmedel, i och utanför 
Västra Götaland, som ger lönsamma affärer. (BI 1+3+9)

• Verka för ökad primärproduktion från den akvatiska miljön 
inom den biobaserade ekonomin. (BI 2, Ö 4)

• Verka för mer byggnation av flerfamiljshus och kommersi-
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ella lokaler i trä samt byggnadsmaterial i trä.
• Utveckla textilier baserade på biomaterial. 
• Utveckla och efterfråga förnybar plast.
• Etablera ett returraffinaderi för plastavfall för ny råvara. 

(BI 5)
• Nya former för affärsutveckling underlättar kapitalinten-

siv omställning till förnybara material. (BI 6+7+11)
• Infrastruktur för cirkulär ekonomi i Västsverige som inne-

fattar kartläggning, rådgivning, handelssystem mm så fö-
retags restprodukter kan bli råvara hos någon annan. (BI 8)

4. Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att 
göra rätt

• Verka för ökad användning av förnybara drivmedel samt 
förnybara material inom exempelvis byggnation och fast-
ighetsunderhåll.

• Sortera ut plastprodukter med giftiga kemikalier för barn 
och efterfråga förnybara giftfria alternativ.  

• Anpassa affärernas utbud så det är lätt att göra rätt val 
och välja biobaserade produkter.

• Arbeta aktivt för att utveckla och förstärka en värdegrund 
för ett gott liv i en fossiloberoende region. Med en gemen-
sam grund som ger tillit och gemenskap skapas incitament 
för beteendeförändringar som i sin tur underlättar föränd-
ring av ex styrmedel, affärsmodeller, människors val mm. 
(I 1+5+6, BJR 6+7, FE 1)

Exempel på viktiga aktörer: kommunerna, näringslivet, 
universitet och högskolor, science parks, Västra Götalands-
regionen m.fl.

SATSNING 3.2.  
Tjänster och cirkulära varor

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER:

1. Vi är föregångare för ett gott liv i en fossilfri framtid

• Offentlig sektor agerar som föregångare för en fossilo-
beroende region. Både i upphandling/inköp, rutiner i den 
egna organisationen samt genom att underlätta klimats-
marta val för de anställda. Offentlig sektor tar också an-
svar för att utveckla/förändra de styrmedel man har rå-
dighet över så att de stimulerar klimatsmarta val. (FE 2+4, 
BJR 2+6, VOT 5, I 7)

• Öka efterfrågan på att hyra produkter istället för att köpa. 
Funktionsupphandling, där tillverkaren behåller ägandet av 

produkter som hyrs ut, ger goda förutsättningar för upp-
datering och materialbesparingar. Alternativt hyresavtal 
från en förmedlare. 

• Initiera innovationsupphandlingar för att skapa efterfrå-
gan på nya sätt att lösa behov av produkter eller utveckla 
en tjänst som inte finns idag.

• Ge tillgång till resurser som finns i organisationen/sam-
hället till andra aktörer när de inte används inom den or-
dinarie verksamheten (exempelvis lokaler, bilar, varor mm.) 
(VOT 2)

• Bidra med anställdas kompetens i relevanta satsningar för 
samhällets omställning för att få en starkt och tvärveten-
skaplig kunskapsutveckling där vi delar kunskap med var-
andra i Västra Götaland. (FE 1)

2. Vi klimatplanerar för framtidens samhällsstruktur
• Stimulera tjänster och upplevelser som ger levande när-

samhällen istället för externa köpcentra vid etableringar 
och näringslivsutveckling. 

• Utforma avfallsplaner så att satsningar som förebygger 
avfall inom textilier, möbler och elektronik initieras. 

• Stimulera kulturplaner som bidrar till arrangemang, fören-
ingsliv m.m. 

3. Vi investerar i testarenor och innovationer som bidrar 
till utveckling och jobb 

• Skapa en plattform och utveckla arbetet för en delande-
ekonomi. (VOT 2)

• Utveckla ett stimulanskort – Green Card – som ger moröt-
ter vid hållbar konsumtion. Ett exempel finns från Stutt-
gart där familjer som inte hade bil fick gratis kollektivtra-
fikkort. Flera tjänster/produkter kan adderas. (VOT 3)

• Ge företags- och projektstöd för produktutveckling till fö-
retag som tydligt kan visa en produkt- och affärsutveck-
ling som bidrar till resurseffektivisering.

• Prioritera design för re-design, där produktutveckling och 
affärssystem sker på ett resurseffektivt sätt för att lätt 
kunna uppdateras, tillsammans med tjänsteutveckling som 
minskar varukonsumtion. Textil, bygg, inredning och elek-
tronik är prioriterade sektorer.  

• Utveckla Västsverige till ett nationellt/internationellt nav 
för hållbara textilier utmed hela värdekedjan. Från design-
process till uppdatering i flera led, effektiv insamling som 
ger förutsättningar för ny produktutveckling. Nya affärs-
modeller utvecklas och medvetenheten höjs bland såväl 
invånare som företag. (VOT 10)

• Utveckla samhällssystem och företagsutveckling som un-
derlättar för konsumenter att få tillgång till tjänster is-
tället för att köpa produkter. En ”saluhall för hållbar kon-
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sumtion” etableras där såväl spillmaterial som återvunna 
produkter kan byta kunder. (Regeringen har tillsatt utred-
ningar kring såväl delningsekonomin och REP-avdrag un-
der vintern 2015/2016.) (VOT 5+11)

4. Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att 
göra rätt

• Öka satsningar på evenemang, möten mm som skapar att-
raktivitet och lockar invånare och besökare.

• Utveckla ”samhällshubbar” med digitala och fysiska platt-
formar som en arena där människor kan dela, uppdatera 
och cirkulera varor och tjänster, samt utveckla nya förslag 
som underlättar hållbar konsumtion på ett smidigt och 
attraktivt sätt. (BJR 7)

• Stödja butiker och andra arenor som säljer resurssnåla 
tjänster istället för fler produkter. Till exempel stylisttjäns-
ter i vintagebutiker, skomakare i skoaffären, mötesplatser 
där hantverkare hjälper till att uppdatera med REP-avdrag. 
(VOT 5)

• Utveckla investeringar och nya affärer där alla kan bli in-
vesterare eller ”procumers” genom olika finansieringsfor-
mer som gröna obligationer, crowfounding mm. (Ö 2)

• Arbeta aktivt för att utveckla och förstärka en värdegrund 
för ett gott liv i en fossiloberoende region. Med en gemen-
sam grund som ger tillit och gemenskap skapas incitament 
för beteendeförändringar som i sin tur underlättar föränd-
ring av exempelvis styrmedel, affärsmodeller, människors 
val mm. (I 1+5+6, BJR 6+7, FE 1)

Exempel på viktiga aktörer: handeln, hantverksyrken, 
institut, kollaborativa initiativ, science parks, secondhand-
butiker, universitet och högskolor, tjänstesektorn, Västra 
Götalandsregionen m.fl.

SATSNING 3.3.  
Design för en hållbar livsstil

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER: 

1. Vi är föregångare för ett gott liv i en fossilfri framtid

• Offentlig sektor agerar som föregångare för en fossilo-
beroende region. Både i upphandling/inköp, rutiner i den 
egna organisationen samt genom att underlätta klimats-
marta val för de anställda. Offentlig sektor tar också an-
svar för att utveckla/förändra de styrmedel man har rå-

dighet över så att de stimulerar klimatsmarta val. (FE 2+4, 
BJR 2+6, VOT 5, I 7)

• Skapa förutsättningar inom offentlig sektor som under-
lättar en hållbar livsstil genom olika styrmedel, exempelvis 
taxor eller planering. (BJR 6)

• Utforma offentliga miljöer, ute och inne, på ett hållbart 
sätt som skapar efterfrågan på hållbara val och utvecklar 
marknaden mot hållbara produkter och tjänster. 

• Aktivt utveckla företagssamverkan mellan olika företag/
branscher som tillsammans kan attrahera människor inom 
samma målgrupp till hållbara val.   

• Skapa förutsättningar för anställda som vill gå ner i ar-
betstid eller bidra till volontärarbete. (VOT 4)

• Bidra med anställdas kompetens i relevanta satsningar för 
samhällets omställning för att få en starkt och tvärveten-
skaplig kunskapsutveckling där vi delar kunskap med var-
andra i Västra Götaland. (FE 1)

2. Vi klimatplanerar för framtidens samhällsstruktur
• Utveckla en samhällsplanering som syftar till att männ-

iskor på ett enkelt och attraktivt sätt kan leva ett klimats-
mart liv. Nyttja ytor (lokaler och mark) i samhällen mer 
flexibelt vilket kan ge utrymme för gemensamma aktivite-
ter som distansarbetsplatser, odling, evenemang mm. (BJR 
6+7) 

• Utveckla ”decentraliserad förtätning” på landsbygden för 
att öka förutsättningar för service, samåkning mm. på 
samma sätt som i staden, så det blir enklare att bo på lan-
det. 

• Stimulera näringslivsutveckling som attraherar företag/
tjänster som bidrar till klimatsmarta lösningar för lokal ut-
veckling. 

3. Vi investerar i testarenor och innovationer som bidrar 
till utveckling och jobb

• Initiera en kraftfull satsning på att utveckla insatser som 
bidrar till att underlätta en hållbar livsstil. Det behövs en 
gemensam plattform med ökad forskning och fler testa-
renor som speglar regionens olika förutsättningar. En så-
dan bör utgå från ett tvärsektoriellt perspektiv som också 
belyser normer, beteenden och värderingar för en hållbar 
livsstil tillsammans med praktiska demoprojekt i samhäl-
let. 

• Starta nya innovationer/testbäddar som utgår från frå-
geställningar som syftar till att stimulera och underlätta 
hållbara beteenden, samt synliggöra och förbättra dessa 
utifrån hela värdekedjan. Till exempel för cyklister under-
lättas bra cykelförutsättningar i samhället i kombination 
med cykelförmåner på jobbet, samt ny produktutveckling 
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av såväl cyklar som tillbehör som underlättar cykling.
• Stimulera produkt- och tjänsteutveckling som gynnar en 

hållbar livsstil. Likaså system för att sälja och köpa begag-
nade produkter. 

• Utveckla ”innovationshubbar” – öppna mötesplatser/verk-
städer med professionell handledning där visioner omsätts 
i idéer men även praktiskt utförande av framtidens pro-
dukter och tjänster. Detta är platsen där till exempel mo-
dets motsvarighet till Tesla har möjlighet att kultiveras. 
(VOT 12)

• Inrätta en omställningskommitté med forskare/ideella ak-
törer som är rådgivande för en innovationsfond med stöd 
till idéutveckling och projekt som kan gå lite utanför kon-
ventionella ramar och bli framgångsrika i omställningen 
till fossiloberoende. (BJR 4)

4. Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att 
göra rätt

• Stimulera pilotprojekt i kommuner och lokalsamhällen 
kring initiativ som delandeekonomi, att fixa livspusslet på 
ett klimatsmart sätt, flexibla bostäder, samhällshubbar 
för lokala ”co-working space” med mera. Samhällen och 
stadsdelar i hela regionen är den centrala testarenan där 
vi kan förena ökad attraktivitet med design för en hållbar 
livsstil. (BJR 7)

• Aktivt arbete för att utveckla och förstärka en värdegrund 
för ett gott liv i en fossiloberoende region. Med en gemen-
sam grund som ger tillit och gemenskap skapas incitament 
för beteendeförändringar som i sin tur underlättar föränd-
ring av exempelvis styrmedel, affärsmodeller, människors 
val mm. (I 1+5+6, BJR 6+7, FE 1)

Exempel på viktiga aktörer: arkitekter, designer, institut, 
produktutvecklare, science parks, universitet och högsko-
lor, Västra Götalandsregionen m.fl. 

FOKUSOMRÅDE 4.  
SUNDA OCH KLIMATSMARTA 
BOSTÄDER OCH LOKALER

SATSNING 4.1.  
Flexibla, klimatsmarta mindre 
bostäder 

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER:  

1. Vi är föregångare för ett gott liv i en fossilfri framtid
• Genomföra en överenskommelse mellan kommuner, fast-

ighetsföretag och byggbolag i Västra Götaland om att till-
sammans gå längre än Boverkets riktlinjer och bygga en-
ergismarta, mindre och prisvärda bostäder, t.ex. med 
plushusteknik och solelproduktion. (Ö 7)

• Samla aktörer från alla delar av kedjan inom solenergi – 
från policymakares/beställare till driftsansvariga – och 
anta en strategi för solenergi i både befintlig och ny be-
byggelse. (Ö 12)

• Se till att alla nya offentliga byggnader ska kunna vara en-
ergiproducenter genom att de förses med gröna tak eller 
solcellstak. (FE 6)

• Skapa en solenergiplattform för att stötta introduktionen 
av solenergi i Västra Götaland både för befintlig bebyggel-
se och för nyproduktion. (Ö 12)

• Initiera en regional kunskapssatsning i syfte att radikalt 
minska byggprocessens klimatpåverkan i samverkan med 
beställare, byggbolag, projektutvecklare samt kommuner.

2. Vi klimatplanerar för framtidens samhällsstruktur
• Integrera kommunala klimatstrategier i planprocessen för 

att säkerställa minimal klimatpåverkan från den nybyggda 
miljön. (BJR 3)

• Utforma detaljplaner för att medge ett mer hållbart byg-
gande.

• Utnyttja möjligheten att ställa krav på klimatsmart byg-
gande och energieffektiv drift vid försäljning av kommu-
nalt ägd mark.

• Låta en kommande regionplanering stödja kommunerna i 
hållbar planering för bl.a. boende. (BJR 1)

• Främja fler installationer av solenergi i bebyggd miljö, i 
synnerhet åtgärder som främjar byggnadsintegrerade sys-
tem som smälter in i bebyggelsen. Stödja insatser för opti-
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mal resursanvändning med koppling till byggande och be-
byggd miljö.

3. Vi investerar i testarenor och innovationer som bidrar 
till utveckling och jobb

• Stödja demonstrationsprojekt inom hållbart byggande, 
t.ex. en uppskalning av HSB s.k. Living Lab-projekt.

• Initiera och stödja projekt kring smarta hem och byggna-
der med koppling till variationshantering för storskalig in-
tegration av variabel elproduktion (”Demand Response”- 
åtgärder). Detta kan kopplas till ett expanderat Electricity 
där smarta laddningsstrategier för fordon används för va-
riationshantering.

• Skapa en testarena för morgondagens multifunktionella 
byggnader med gröna tak och fasader.

• Främja innovationer och testarenor för andra byggmateri-
al än betong och stål för husbyggnation.

• Utveckla metoder för smart byggnadsanvändning. An-
vändningen av befintliga byggnader förändras, såväl ge-
nom mer flexibel användning över dygnet och genom 
smartare användning av utrymmet. (Ö 14)

4. Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att 
göra rätt

• Säkerställa att energibesparingsfrågan inte ses i ett isole-
rat perspektiv utan i en helhet där klimatsmart renovering 
och nybyggnation sker integrerat med att förbättra den 
inre och yttre boendemiljön – se bland annat ”Gårdstens-
projektet v2.0”.

• Underlätta för boende i nya bostadsområden med miljö-
profil som t.ex. plusenergihus och passivhus genom olika 
former av ekonomiska styrmedel som tomtrabatter, bonu-
sar och bidrag.  

• Underlätta för människor som är intresserade av att bo i 
alternativa boendeformer, tex. gemenskapsboenden som 
kollektivhus, ekobyar eller sk. ”tiny houses” (flexibla små 
hus, ofta på hjul).

Exempel på viktiga aktörer: Boverket, byggbolag och 
bostadsbolag, Energimyndigheten, Hållbar utveckling 
Väst, kommuner och kommunalförbund, Länsstyrelsen, 
universitet och högskolor, Västra Götalandsregionen m.fl.

SATSNING 4.2.  
Effektiv renovering av befintlig 
bebyggelse 

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER:  

1. Vi är föregångare för ett gott liv i en fossilfri framtid
• Ta fram möjligheter för de kommunala bostadsbolagen att 

vara föregångare när det gäller att skapa integrerade re-
noveringar där såväl energieffektivisering som förbättrad 
inne- och utemiljö inkluderas.

• Synliggöra spjutspetsteknik och goda exempel inom ener-
gieffektiv renovering av miljonprogramsområden i kombi-
nation med informationsspridning om stödmöjligheter.

• Öka takten när det gäller att utbilda och stötta fastighets-
ägare i energieffektiviseringsåtgärder.  

• Undersöka möjligheterna att låta kommunen subventio-
nera energieffektiviseringsåtgärder vid renoveringspro-
jekt inom det kommunala bostadsbeståndet. Detta skulle 
kunna ske genom att i ägardirektiv till de kommunala bo-
stadsbolagen ge ett samhällsuppdrag inom området.  

2. Vi klimatplanerar för framtidens samhällsstruktur
• Ta fram gemensamma riktlinjer för miljöanpassad renove-

ring.
• Undvika suboptimering i förhållande till andra mål vid re-

novering, t.ex. att behålla och värna kvartersbutiker i bot-
tenplanet på flerfamiljshus vid renovering, istället för att 
göra om dem till bostäder. Detta eftersom det bl.a. ökar 
behovet av vardagliga resor och minskar trivseln i bo-
stadskvarteren. 

3. Vi investerar i testarenor och innovationer som bidrar 
till utveckling och jobb

• Skapa testbäddar för effektiv renovering som görs i ett 
helhetsperspektiv för att både åstadkomma flexibilitet, 
god bebyggd miljö och energieffektiviseringar som en del i 
en hållbar stadsplanering. Ett gott exempel är bland annat 
Brogården i Alingsås.

• Skapa demonstrationsprojekt för smart laststyrning i be-
fintlig bebyggelse.

4. Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att 
göra rätt

• Underlätta för att kunna samutnyttja befintliga allmän-
na lokaler som bibliotek, kulturhus, skolor, föreningslokaler 
mm. för många olika aktiviteter. (BJR 7)
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• Sträva efter att renoveringar även bidrar till att skapa lo-
kala mötesplatser som verkar stödjande för en hållbar livs-
stil och ett gott liv. Ett exempel kan vara att bygga växt-
hus i anslutning till äldreboenden och sjukhus vilket kan 
skapa varma rum för gemenskap och där även viss mat kan 
odlas. 

• Underlätta för invånare som vill renovera på ett klimats-
mart sätt och med hållbara metoder, som exempelvis med 
material som halm och lera. 

Exempel på viktiga aktörer: Boverket, byggbolag och 
bostadsbolag, Energimyndigheten, Hållbar utveckling 
Väst, kommuner och kommunalförbund, Länsstyrelsen, 
universitet och högskolor, Västra Götalandsregionen m.fl. 
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§ 243 

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och 
kunskapsunderlag, etapp 2 2017 
Diarienummer HS 2017-00497 

Beslut 
1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner redovisat förslag till ordnat införande 

2017 etapp 2. 
2. Regiongemensam introduktionsfinansiering av prioriterade läkemedel, metoder och 

kunskapsunderlag med upp till 7,7 mnkr 2017 tas från befintlig budget för ordnat 
införande. För 2018 tas 69,3 mnkr ur hälso- och sjukvårdsstyrelsens 
utvecklingsanslag.  

3. Regiongemensam introduktionsfinansiering 2018 av i tidigare etapper prioriterade 
läkemedel, metoder och kunskapsunderlag med upp till 123 mnkr tas ur hälso- och 
sjukvårdsstyrelsens utvecklingsanslag. 

4. Introduktionsfinansiering av redovisade läkemedel, metoder och kunskapsunderlag 
2019 beslutas i samband med lämplig etapp av ordnat införande 2018.  

5. Introduktionsfinansiering av redovisade läkemedel, metoder och kunskapsunderlag 
2020 beslutas i samband med lämplig etapp av ordnat införande 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Program- och prioriteringsrådet (PPR) har utarbetat ett samlat förslag till ordnat införande 
2017 etapp 2. Förslaget bygger på nomineringar från verksamheter, medicinska sektorsråd 
och terapigrupper samt aktuella medicinska kunskapsunderlag. Nomineringarna har 
analyserats och rangordnats av två beredningsgrupper – en för läkemedel och en för 
metoder och kunskapsunderlag. 
 
I etapp 2 2017 föreslås ett ordnat införande av 14 nya läkemedelsterapier/metoder/ 
kunskapsunderlag med regional introduktionsfinansiering. Förslaget innebär 
regiongemensam introduktionsfinansiering av prioriterade läkemedel, metoder och 
kunskapsunderlag med upp till 7,7 mnkr 2017, 69,3 mnkr 2018, 91 mnkr 2019 samt 6,8 
mnkr 2020. 

Beredning  
Förslaget bygger på nomineringar från verksamheter samt medicinska sektorsråd 
och terapigrupper i regionen samt aktuella kunskapsunderlag som presenterats i 
PPR. PPR har utarbetat ett samlat förslag till ordnat införande 2017 etapp 2. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-14 

 

Skickas till 
 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2017-09-14 
Diarienummer HS 2017-00497 
 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Anna Lindhé och Anna 
Wallman 
Telefon: 070-393 08 37, 070-082 46 70 
E-post: anna.lindhe@vgregion.se, 
anna.wallman@vgregion.se

 

Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och 
kunskapsunderlag, etapp 2 2017 
Förslag till beslut 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner redovisat förslag till ordnat införande 
2017 etapp 2. 

2. Regiongemensam introduktionsfinansiering av prioriterade läkemedel, metoder och 
kunskapsunderlag med upp till 7,7 mnkr 2017 tas från befintlig budget för ordnat 
införande. För 2018 tas 69,3 mnkr ur hälso- och sjukvårdsstyrelsens 
utvecklingsanslag.  

3. Regiongemensam introduktionsfinansiering 2018 av i tidigare etapper prioriterade 
läkemedel, metoder och kunskapsunderlag med upp till 123 mnkr tas ur hälso- och 
sjukvårdsstyrelsens utvecklingsanslag. 

4. Introduktionsfinansiering av redovisade läkemedel, metoder och kunskapsunderlag 
2019 beslutas i samband med lämplig etapp av ordnat införande 2018.  

5. Introduktionsfinansiering av redovisade läkemedel, metoder och kunskapsunderlag 
2020 beslutas i samband med lämplig etapp av ordnat införande 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Program- och prioriteringsrådet har utarbetat ett samlat förslag till ordnat införande 2017 
etapp 2. Förslaget bygger på nomineringar från verksamheter, medicinska sektorsråd och 
terapigrupper samt aktuella medicinska kunskapsunderlag. Nomineringarna har analyserats 
och rangordnats av två beredningsgrupper – en för läkemedel och en för metoder och 
kunskapsunderlag. 
 
I etapp 2 2017 föreslås ett ordnat införande av 14 nya läkemedelsterapier/metoder/ 
kunskapsunderlag med regional introduktionsfinansiering. Förslaget innebär 
regiongemensam introduktionsfinansiering av prioriterade läkemedel, metoder och 
kunskapsunderlag med upp till 7,7 mnkr 2017, 69,3 mnkr 2018, 91 mnkr 2019 samt 6,8 
mnkr 2020. 
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Fördjupad beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Nya metoder inom medicin och diagnostik ska underställas ett ordnat införande 
när de har en större ekonomisk betydelse och i regionens budget har medel för 
introduktionsfinansiering avsatts. Regionens Program- och prioriteringsråd (PPR) 
har, som en del av sitt uppdrag, att utarbeta ett samlat förslag till ordnat införande 
av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag vid två tillfällen per år. Från 
och med 2015 finns en nationell samverkansmodell för läkemedel. Landstingens 
samverkan innefattar framtagande av gemensamma underlag och rekommenda-
tioner från NT-rådet (nya terapier) till landstingen om ordnat införande av nya 
läkemedel. I Västra Götalandsregionen pågår nu ett arbete för att få den nationella 
och regionala processen för ordnat införande att fungera ihop. 

Förslag 
En viktig utgångspunkt för PPRs arbete är Socialstyrelsens modell för 
prioriteringar. Modellen bygger på de etiska principer som beslutats av riksdagen. 
Behovs- och solidaritetsprincipen har tillämpats och även 
kostnadseffektivitetsprincipen när förutsättningar har funnits. PPR har med hjälp 
av två beredningsgrupper – en för läkemedel och en för metoder och 
kunskapsunderlag – utarbetat ett samlat förslag.  
 
I etapp 2 2017 föreslås ett ordnat införande med introduktionsfinansiering av 14 
nya läkemedelsterapier, metoder och kunskapsunderlag enligt tabellen nedan. De 
utgör de läkemedel, metoder och kunskapsunderlag som fått prioritet 1 och 2 
enligt modellen för rangordning. De nomineringar som erhållit rangordning 3 har 
i en samlad bedömning fått en relativt lägre prioritet och föreslås för närvarande 
inte omfattas av ordnat införande i rutinsjukvård med introduktionsfinansiering.  
 
 

Läkemedel/metod/kunskapsunderlag Prio Introduktionsfinansiering, mnkr 

2017 nov-dec        2018 2019  2020 

Läkemedel      

Keytruda (lungcancer, 1:a linjen)* 2 xxx xxx xxx - 
Ibrance (bröstcancer)* 2 xxx xxx xxx - 
Cometriq (tyreoideacancer) 2 0,3 1,6 3,3 - 
Kyprolis (multipelt myelom, kombi dex)* 2 xxx xxx xxx - 
Stelara (Crohns sjukdom) 2 1,3 6,7 10,1 - 
Taltz (psoriasis)  2    -**    -**    -** - 
Oluminant och Xeljanz (reumatoid artrit) 2 0,5 3,5 6,0 - 
Metod/kunskapsunderlag      

r-TMS ***  3,0 6,0 3,0 
HRMS *** 0,8 3,2 2,5  
Ultraljud under första trimestern -  3,3 3,0 2,3 
RMR Hårborttagning - 1,1 6,6 5,5  
RMR Svårläkta sår - 0,3 1,3 1,7  
RMR Cervixcancerprevention ****  6,0 3,5 1,5 
RMR Multipelt Myelom ****  3,6 7,5  
Summa:  7,7 69,3 91 6,8 
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*)  Läkemedelskostnader enligt avtal är konfidentiella 
**)  Introduktionsfinansieras t o m 2019-06-30 via medel avsatta i etapp 1 2017 
***)  Beviljats finansiering av apparaturen via strategisk utrustningsinvestering 
****)  Tillämpning av nationella riktlinjer/nationellt vårdprogram. Rangordning ej gjord. 
 

Nya läkemedel/indikationer 
16 nya läkemedel/indikationer har nominerats av hälso- och 
sjukvårdsförvaltningar, sektorsråd, terapigrupper och processägare till ordnat 
införande 2017 etapp 2. Därutöver är åtta nominerade utifrån att de är aktuella i 
den nationella processen för ordnat införande. Av totalt 24 nomineringar 
bedömdes 12 uppfylla kriterierna för att ingå i etappen och har analyserats för att 
ge underlag för prioritering.  
 
Sju läkemedelsbehandlingar som i prioriteringsmodellen fått rangordning 2 
prioriteras för introduktionsfinansiering: 
 

 Keytruda (pembrolizumab) vid första linjens behandling av 

metastaserad icke-småcellig lungcancer hos vuxna vars tumörer 

uttrycker PD-L1 i minst 50 % av tumörcellerna och som inte har 

mutationer i EGFR eller ALK 
Keytruda är ett immunonkologiskt läkemedel som tillhör gruppen PD1-
hämmare. Det är bland annat indicerat för behandling av icke-småcellig 
lungcancer som har spridit sig eller inte kan opereras bort. Den nu aktuella 
nominering avser första linjens behandling, det vill säga behandling av 
patienter som tidigare inte fått kemoterapi.  
 
PD1-hämmare vid lungcancer omfattas av nationellt ordnat införande. NT-
rådet har bedömt att kostnaden för behandlingen är rimlig i förhållande till 
nyttan och rekommenderar landstingen att använda Keytruda vid icke-
småcellig lungcancer i första linjen. Användning och uppföljning ska ske 
enligt det nationella införande- och uppföljningsprotokollet. 
 

I VGRs prioriteringsmodell för introduktionsfinansiering har behandling 
med Keytruda i första linjen fått rangordning 2. Behandlingen avser en 
sjukdom med mycket hög svårighetsgrad. Det vetenskapliga underlaget för 
patientnytta bedöms måttligt starkt och effekt/risk-balansen bedöms som 
god. Effekten är måttlig. I registreringsstudien visades en förlängd 
progressionsfri överlevnad, från 6,0 månader med kemoterapi till 10,3 
månader med pembrolizumab (Keytruda).  
 
Keytruda har upphandlats i nationell samverkan mellan landstingen och 
VGR har tecknat avtal. Kostnaden för läkemedlet enligt avtalet är 
konfidentiell. De höga tillkommande kostnaderna kan innebära en risk för 
undanträngning av annan vård. Ca 30-35 patienter per år bedöms bli 
aktuella för behandling.  
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 Ibrance (palbociklib) vid hormonreceptorpositiv (HR +), human 

epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-negativ (HER2 -) lokalt avancerad 

eller metastaserad bröstcancer i kombination med aromatashämmare 

eller fulvestrant 
Ibrance är ett nytt peroralt läkemedel för behandling av patienter med en 
viss typ av spridd bröstcancer.  
 
TLV har bedömt att kostnaden för Ibrance är rimlig i förhållande till 
nyttan och sjukdomens svårighetsgrad, och har beslutat att läkemedlet ska 
ingå i förmånen med begränsning. Begränsning innebär att läkemedlet 
endast subventioneras för behandling i kombination med en 
aromatashämmare (hormonbehandling vid cancer).  
 
I VGRs prioriteringsmodell har behandling med Ibrance fått rangordning 
2. Behandlingen avser en sjukdom med mycket hög svårighetsgrad. Det 
vetenskapliga underlaget för patientnytta bedöms måttligt starkt och 
effekt/risk-balansen bedöms som acceptabel. Kombinationen av 
palbociklib + aromatashämmaren letrozol ökade progressionsfri 
överlevnad hos postmenopausala kvinnor utan tidigare behandling av 
avancerad bröstcancer till 24,8 månader, från 14,5 månader med placebo 
och letrozol. Införande med introduktionsfinansiering i VGR avser 
användning i enlighet med TLVs förmånsbeslut. 
 
I samband med förmånsbeslutet har trepartsöverläggningar mellan TLV, 
företaget och landstingen resulterat i sidoöverenskommelse om riskdelning 
för att minska osäkerheten kring kostnaderna. VGR har tecknat avtal med 
läkemedelsföretaget. Kostnaden för läkemedlet enligt avtalet är 
konfidentiell. De höga tillkommande kostnaderna kan innebära en risk för 
undanträngning av annan vård. Ca 50 patienter per år bedöms bli aktuella 
för behandling.  
 

 Cometriq (cabozantinib) vid progressiv, icke-resektabel lokalt 

avancerad eller metastaserad medullär tyreoideacancer 
Cometriq är ett nytt peroralt läkemedel som används för att behandla 
medullär sköldkörtelcancer som inte kan tas bort med kirurgi eller som har 
spridit sig till andra delar av kroppen. TLV har bedömt att kostnaden för 
Cometriq är rimlig i förhållande till nyttan och beslutat att läkemedlet ska 
ingå i förmånen vid aktuell indikation. 
 
Cometriq har fått rangordning 2. Behandlingen avser en sjukdom med 
mycket hög svårighetsgrad. Det vetenskapliga underlaget för patientnytta 
bedöms måttligt starkt och effekt/risk-balansen bedöms som acceptabel. 
Effekten bedöms som måttlig. I en nyckelstudie förlängde cabozantinib 
(Cometriq) progressionsfri överlevnad från 4,0 månader med 
placebobehandling till 11,2 månader med aktiv behandling.  
 
De tillkommande årskostnaderna i VGR när behandlingen är införd 
beräknas till 3,3 mnkr. Ca 3-4 nya patienter per år bedöms bli aktuella för 
behandling.  
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 Kyprolis (karfilzomib) i kombination med dexametason vid multipelt 

myelom hos vuxna patienter som tidigare har fått minst en behandling  
Kyprolis används för att behandla patienter med myelom som har fått 
minst en tidigare behandling. Myelom är en cancerform som uppstått i 
plasmaceller (en typ av vita blodkroppar). 
 
Nya läkemedel vid multipelt myelom omfattas av nationellt ordnat 
införande. NT-rådet har bedömt att kostnaden för behandling med 
Kyprolis är rimlig i förhållande till nyttan vid aktuell indikation och 
rekommenderar landstingen att använda Kyprolis i kombination med 
dexametason under förutsättning att avtal om återbäring tecknas med 
företaget. Användning och uppföljning ska ske enligt det nationella 
införande- och uppföljningsprotokollet. 
 
I VGRs prioriteringsmodell har behandling med Kyprolis i kombination 
med dexametason fått rangordning 2. Behandlingen avser en sjukdom med 
mycket hög svårighetsgrad. Det vetenskapliga underlaget för patientnytta 
bedöms måttligt starkt och effekt/risk-balansen bedöms som acceptabel. I 
registreringsstudien visades att karfilzomib (Kyprolis) i kombination med 
dexametason gav en förlängd progressionsfri överlevnad på 18,7 månader 
jämfört med 9,4 för kontrollbehandlingen.  
 
VGR har tecknat avtal i enlighet med NT-rådets rekommendation men det 
finns en osäkerhet eftersom avtalet löper ut under våren 2018. Kostnaden 
för läkemedlet enligt avtalet är konfidentiell. De höga tillkommande 
kostnaderna kan innebära en risk för undanträngning av annan vård. Ca 30 
patienter per år bedöms bli aktuella för behandling.  

 Stelara (ustekinumab) vid måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom som 

fått otillräckligt svar eller inte längre svarar på eller varit intoleranta 

mot antingen konventionell terapi eller en TNFα-antagonist eller som 

har medicinska kontraindikationer mot sådana terapier. 

Crohns sjukdom är en inflammatorisk tarmsjukdom där patienterna har 
stora besvär med bland annat frekventa diarréer, risk för malnutrition och 
fistelbildningar i tarmen. Stelara är avsett för patienter som inte svarar 
tillräckligt bra på eller inte tål konventionell behandling. 
 
Stelara får rangordning 2. Behandlingen avser en sjukdom med mycket 
hög svårighetsgrad. Det vetenskapliga underlaget för patientnytta bedöms 
måttligt starkt och effekt/risk-balansen bedöms som god med en 
minskning av sjukdomssymptom. Hälsoekonomiskt underlag saknas för 
den aktuella indikationen. Stelara ingår i läkemedelsförmånen men 
beslutet baseras på tidigare godkända indikationer (psoriasis). 
 
De tillkommande årskostnaderna i VGR när behandlingen är införd 
beräknas till ca 15,1 mnkr. De höga tillkommande kostnaderna kan 
innebära en risk för undanträngning av annan vård. Ca 60 nya patienter per 
år bedöms bli aktuella för behandling vilket innebär ca 190 patienter i 
behandling när fullt infört. 
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 Taltz (ixekizumab) vid måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som 

ej svarat på lokal eller peroral systemisk basbehandling, som bedömts 

behöva biologiska läkemedel och som inte svarat på, eller inte 

tolererat, TNF-alfa-hämmare och IL-12/IL-23-hämmare. 

Taltz är avsett för patienter som inte svarar tillräckligt bra eller inte tål 
etablerad behandling vid psoriasis. Läkemedlet har en liknande 
verkningsmekanism och målgrupp som Cosentyx som beviljades 
introduktionsfinansiering i etapp 1 2017.  
 
Taltz bedöms likvärdigt med Cosentyx och får rangordning 2. 
Behandlingen avser en sjukdom med hög svårighetsgrad och det 
vetenskapliga underlaget graderas till måttligt starkt. En svaghet i det 
vetenskapliga underlaget är att den nominerade patientgruppen inte 
studerats direkt, men effekten har kunnat säkerställas i studier på 
varierande patientpopulationer och bedöms vara överförbar till den 
nominerade populationen.  
 
TLV har bedömt att kostnaden för Taltz är rimlig i förhållande till nyttan 
och Taltz ingår i läkemedelsförmånen med begränsning.  
 
Inga tillkommande kostnader beräknas utöver de som redan avsatts för 
introduktionsfinansiering av Cosentyx i etapp 1 2017. Introduktionsmedel 
för Cosentyx till och med juni 2019, föreslås även kunna avropas för 
kostnader för Taltz. Ca 30 patienter per år bedöms bli aktuella för 
behandling. 

 

 Oluminant (baricitinib) och Xeljanz (tofazitinib) vid aktiv reumatoid 

artrit med intolerans mot metotrexat eller otillräckligt svar på 

behandling med TNF-alfa-hämmare eller intolerans mot TNF-alfa-

hämmare. 

Oluminant och Xeljanz är två nya perorala läkemedel för behandling av 
reumatoid artrit (RA) för patienter som inte svarar tillräckligt bra eller inte 
tål konventionell behandling. Läkemedlen är alternativ till varandra. De 
tillhör båda gruppen JAK-hämmare och anses likvärdiga på gruppnivå. 
 
Oluminant och Xeljanz omfattas av nationellt ordnat införande. TLV har 
bedömt att kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan för behandling av 
patienter med måttlig till svår RA när ett eller flera sjukdomsmodifierande 
antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller gett 
biverkningar. Läkemedlen ingår i förmånen med denna begränsning. NT-
rådet rekommenderar landstingen att i valet mellan Olumiant, Xeljanz och 
TNF-hämmare, i första hand använda det mest kostnadseffektiva 
alternativet. I dagsläget är landstingens kostnad för behandling med TNF-
hämmare i många fall lägre än kostnaden för behandling med JAK-
hämmare. Användning och uppföljning ska ske enligt det nationella 
införande- och uppföljningsprotokollet. 
 
I VGRs prioriteringsmodell har Oluminant och Xeljanz fått rangordning 2. 
Behandlingen avser en sjukdom med hög svårighetsgrad. Det 
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vetenskapliga underlaget för patientnytta bedöms starkt, effekt/risk-
balansen bedöms som god med en god effekt på sjukdomssymptom. 
Införande med introduktionsfinansiering i VGR avser användning i 
enlighet med NT-rådets rekommendation. 
 
De tillkommande årskostnaderna i VGR när behandlingen är införd 
beräknas till 6,0 mnkr. Priserna planeras omförhandlas hösten 2017. Ca 
100 patienter per år bedöms bli aktuella för behandling.  

 
VGR:s kostnader enligt avtal för Keytruda, Ibrance och Kyprolis är konfidentiella. 
Beräkning av kostnader enligt avtal är baserade på antaganden om utfall av 
användningen vilket innebär en osäkerhet. Utfallet under hela 
introduktionsperioden är även beroende av framtida förhandlingar och 
avtalsvillkor. Under 2018 och 2019 görs uppskattning av återbäring för 
nästkommande år. 
 
Fem läkemedelsbehandlingar får rangordning 3 och prioriteras inte för 
introduktionsfinansiering: 
 

 Zykadia (ceritinib) vid ALK-positiv icke-småcellig lungcancer som 

tidigare behandlats med krizotinib 
TLV har bedömt att kostnaden för Zykadia är rimlig i förhållande till 
nyttan och sjukdomens svårighetsgrad, och har beslutat att läkemedlet ska 
ingå i förmånen.  
 
I VGRs prioriteringsmodell har behandling med Zykadia fått rangordning 
3 trots att behandlingen avser en sjukdom med mycket hög svårighetsgrad. 
Det vetenskapliga underlaget för bedömning av effekt i nominerad 
population bedöms otillräckligt. Zykadia prioriteras därför inte i regionens 
prioriteringsmodell för ordnat införande. 
 
I samband med förmånsbeslutet har trepartsöverläggningar mellan TLV, 
företaget och landstingen resulterat i sidoöverenskommelse om riskdelning 
för att minska osäkerheten kring kostnaderna. VGR har tecknat avtal med 
läkemedelsföretaget. Kostnaden för läkemedlet enligt avtalet är 
konfidentiell.  
 

 Opdivo (nivolumab) + Yervoy (ipilimumab) vid avancerat (icke-

resektabelt eller metastaserande) malignt melanom som har uttryck 

av PD-L1 <1% av tumörcellerna 

Kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy vid avancerat malignt 
melanom omfattas av nationellt ordnat införande. NT-rådet 
rekommenderar landstingen att använda Opdivo i kombination med 
Yervoy för behandling av patienter med avancerat malignt melanom som 
har uttryck av PD-L1 <1% i tumörcellerna när patienten bedöms tolerera 
den kombinerade behandlingen och förutsatt att en stoppregel på 22 
månader tillämpas. I övriga fall rekommenderas landstingen avstå från 
användning av Opdivo i kombination med Yervoy. 
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I VGRs prioriteringsmodell har balansen effekt/risk resulterat i 
rangordning 3 trots att behandlingen avser en sjukdom med mycket hög 
svårighetsgrad. Kombinationsbehandlingen verkar förvärra 
komponenternas kända biverkningsprofil, så att oönskade effekter kan bli 
mer sannolika och mer påfrestande än med läkemedlen var för sig. 
Behandlingen prioriteras därför inte i regionens prioriteringsmodell för 
ordnat införande. 
 

 Lonsurf (tipiracil trifluridin) vid metastaserande kolorektalcancer 

som tidigare har behandlats med 5-FU-, oxaliplatin- och 

irinotekanbaserad kemoterapi och antikroppar 
TLV har bedömt att kostnaden för Lonsurf är rimlig i förhållande till 
nyttan och sjukdomens svårighetsgrad, och har beslutat att läkemedlet ska 
ingå i förmånen.  
 
I VGRs prioriteringsmodell har balansen effekt/risk resulterar i 
rangordning 3 trots att behandlingen avser en sjukdom med mycket hög 
svårighetsgrad. Effekten bedöms som liten. Lonsurf prioriteras därmed 
inte i regionens prioriteringsmodell för ordnat införande.  
 

 Nulojix (belatacept) till vuxna patienter som genomgått en 

njurtransplantation och behandlas med immunsuppressiva läkemedel 

som profylax mot avstötning och: 

- visar sig vara intoleranta mot immunsuppressiva preparat av 

typen calcineurinhibitorer (CNI), som för närvarande ingår i 

standardbehandlingen efter njurtransplantation. De två 

registrerade CNI-substanserna är takrolimus och ciklosporin 

- uppvisar försämrad transplantatfunktion som misstänks helt eller 

delvis vara orsakad av CNI-inducerad njurtoxicitet. 

- deltagit i läkemedelsprövning med Belatacept, som alternativ till 

CNI, och rekommenderas fortsätta med preparatet efter studiens 

slut, pga. välfungerande transplantat och god tolerans av 

läkemedlet. 

- har dålig följsamhet vad gäller intag av perorala läkemedel. 

Eftersom den tillkommande nyttan jämfört med dagens 
standardbehandling bedöms liten samt att det vetenskapliga underlaget för 
patientnytta i de nominerade patientgrupperna är begränsat, prioriteras inte 
behandlingen i regionens prioriteringsmodell för ordnat införande.  

 

 Jinarc (tolvaptan) vid autosomal dominant polycystisk njursjukdom  

som uppvisar tecken på snabb progress av njurfunktionsnedsättning 

eller snabb tillväxt av njurstorleken under förutsättning att 

behandlingen initieras i CKD (chronic kidey disease) GFR 

(glomerular filtration rate) stadium 2-3 

Jinarc vid polycystisk njursjukdom omfattas av nationellt ordnat införande 
och NT-rådet rekommenderar landsting att använda Jinarc till en 
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begränsad patientgrupp enligt ovan, förutsatt att avtal om återbäring 
tecknas med företaget.  
 

En värdering enligt VGRs prioriteringsmodell resulterar i rangordning 3. 
Patientnyttan bedöms som liten och det vetenskapliga underlaget är 
begränsat. PPR har noterat att ytterligare studie har publicerats efter NT-
rådets rekommendation och bedömer att denna stödjer den givna 
rangordningen.  Jinarc prioriteras därför inte i regionens 
prioriteringsmodell för ordnat införande. VGR har tecknat avtalet enligt 
NT-rådets rekommendation.  
 

 
Nedan listas de 12 läkemedelsnomineringar som inte uppfyller kriterierna för 
ordnat införande eller som skjuts upp. Nationella underlag som inväntas är 
huvudsakligen rekommendationer från NT-rådet och/eller underlag från 
myndigheter, t ex förmånsbeslut och hälsoekonomiska kunskapsunderlag från 
TLV. Nya läkemedelsbehandlingar med negativ rekommendation från NT-rådet 
eller där TLV avslagit förmånsansökan, anses inte vara aktuella för ordnat 
införande med introduktionsfinansiering i VGR. 
 
 
 
 
 

Substans/ 
handelsnamn 

Indikation  Motivering 

Osimertinib (Tagrisso) Lungcancer  Skjuts upp, nationella 
underlag inväntas 

Niovolumab (Opdivo) Hodgkins lymfom Uppfyller ej kriterier, 
merkostnad <1 mnkr 

Liposomalt irinotekan 
(Onivyde) 

Pankreascancer Skjuts upp, nationella 
underlag inväntas 

Cabozantinib 
(Cabometyx) 

Njurcancer Negativt förmånsbeslut 
från TLV 

Olaratumab (Lartruvo) Mjukdelssarkom  Skjuts upp, nationella 
underlag inväntas 

Karfilzomib (Kyprolis) Multipelt myelom, kombi 
dex + len  

Negativ 
rekommendation från 
NT-rådet 

Daratumumab 
(Darzalex) 

Multipelt myelom, 
monoterapi 

Skjuts upp, nationella 
underlag inväntas 

Daratumumab 
(Darzalex) 

Multipelt myelom, 
trippel-behandling 

Skjuts upp, nationella 
underlag inväntas 

Elotuzumab 
(Empliciti) 

Multipelt myelom  Negativ 
rekommendation från 
NT-rådet 

Ixazomib (Ninlaro) Multipelt myelom  Skjuts upp, nationella 
underlag inväntas 
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Nya medicinska metoder och kunskapsunderlag 
Tio metoder och fyra kunskapsunderlag nominerades av medicinska sektorsråd 
och verksamheter för ordnat införande i rutinsjukvård i regionen. Fem metoder 
bedömdes inte uppfylla kriterierna för att ingå i etapp 2. Två metoder som gick 
vidare till fördjupad analys bedömdes ha otillräckligt vetenskapligt underlag. 
 
Tre metoder och fyra kunskapsunderlag föreslås ingå i etapp 2 av ordnat 
införande med introduktionsfinansiering:  
 
 
 
 
 
 

 r-TMS 

Repetitiv Transkraniell Magnetstimulering är ett alternativ till behandling 
med antidepressiva läkemedel eller ECT (elbehandling) vid medelsvår till 
svår egentlig depression. r-TMS innebär att en elektromagnetisk spole 
alstrar ett magnetiskt fält över skalpen, vilket skapar en ström i de 
hjärnceller som befinner sig nära spolen. Detta leder till att hjärncellerna 
aktiveras eller hämmas i vänster respektive höger frontallob. Patienten 
behöver inte sövas för att få behandlingen. Behandlingarna ges i serie om 
15 behandlingar/serie. 
 
Metoden är nominerad av medicinska sektorsrådet för vuxenpsykiatri och 
har fått prioritet 4 i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för depression och 
ångest. I Socialstyrelsens tillstånds- och åtgärdslista beskrivs att tillståndet 
har hög svårighetsgrad samt att behandling med r-TMS ger stor effekt på 
både symptomfrihet och andelen som svarar på behandling jämfört med 
skenbehandling, men troligen sämre effekt än ECT. Biverkningarna 
beskrivs som lindrigare jämfört med ECT-behandling. 

 
r-TMS föreslås prövas inom specialistpsykiatrin. Då behandlingen ibland 
blir ett alternativ till ECT föreslås den användas på de ställen där 
psykiatrin ger ECT behandling idag, dvs. SU, NU, SKAS, SÄS och 
Kungälvs sjukhus. Patientgrupper som kan komma i fråga för behandling 
är nya patienter som skulle behandlats med ECT men som kan behandlas 
med r-TMS istället samt läkemedelsbehandlade patienter som är 
biverkningskänsliga eller där behandlingseffekten är undermålig.  

Etelkalcetid 
(Parsabiv) 

Hyperparatyreoidism vid 
kronisk njursjukdom 

Uppfyller ej kriterier, 
merkostnad <1 mnkr 

Emtricitabin 
tenofovirdisoproxil 
(Truvada) 

Profylax före exponering 
HIV  

Skjuts upp, nationella 
underlag inväntas. 
Uppfyller ev ej 
kriterier, merkostnad <1 
mnkr. 
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Fem apparater har beviljats finansiering via strategiska 
utrustningsinvesteringar, vilket möjliggör behandling för ca 1000 
patienter/år. Introduktionsfinansiering föreslås för bemanning av 1 
sjuksköterska + 1 undersköterska/apparat. Personalkostnaderna beräknas 
till ca 1,2 mnkr/apparat/år. Total kostnad blir ca 6 mnkr/år under 2 år 
fördelat på 3 mnkr 2018, 6 mnkr 2019 och 3 mnkr 2020. 
Utbildningskostnader finansieras via statsbidrag. Uppföljning kommer att 
göras genom att följa personalkostnader samt uppföljning av antalet r-
TMS-serier respektive ECT-serier som ges i VGR samt förbättring på 
patientnivå.  
 

 HRMS för analys av droger i saliv med särskild inriktning mot nya 

psykoaktiva substanser 

Metoden innefattar salivprovtagning och analys av nya psykoaktiva 
substanser och konventionella droger med högupplösande 
masspektrometri (HRMS) och har en högre analytisk precision och 
flexibilitet jämfört med äldre tekniker. Metoden innebär en förenklad och 
förbättrad provtagning för både patient och provtagande personal.  
Screeningdata levereras snabbt och säkert med hög kvalitet och innefattar 
en analysrepertoar som alltid speglar det aktuella drogutbudet på 
marknaden. Metodiken är idag implementerad inom rättsmedicin för 
toxikologisk analys, men för sjukvårdsprover finns idag inget 
laboratorium som tillhandahåller heltäckande paket för droganalys i saliv 
med HRMS. Idag skickas mer än 15 000 patientprov per år för droganalys 
till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och bedömningen är att minst  
10 000 av dessa skulle lämpa sig för den nya metoden.  
 
Metoden är nominerad av det medicinska sektorsrådet i laboratoriemedicin 
samt Klinisk kemi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Instrument har 
beviljats finansiering via strategiska utrustningsinvesteringar.  

Introduktionsfinansiering föreslås under 2 år för personalkostnader, 
studieresor, driftskostnader och mindre investeringar till en total kostnad 
av 3,25 mnkr/år fördelat på 0,8 mnkr 2017, 3,2 mnkr 2018 och 2,5 mnkr 
2019. Uppstartfasen är ca 9 mån och innebär en gradvis infasning av 
kliniska prover från beroendekliniken och psykiatrin. Under denna period 
består omkostnader främst av personal. Beloppen finansierar 
merkostnaderna för införande av den nya metoden. Kunderna får tillgång 
till den nya metoden men debiteras enligt kostnader för gammal metod. 
När introduktionsfinansieringen upphör debiteras kunderna för den nya 
analysmetoden i saliv utifrån faktiska kostnader och ingen tillkommande 
finansiering i budget/vårdöverenskommelser förutsätts. Uppföljning 
kommer att göras genom att följa personal- och driftskostnader.  
 

 Ultraljud under första trimestern 

Ultraljudsundersökningar under graviditet syftar till att skaffa den 
information som krävs för planering av graviditets- och fosterövervakning. 
Möjligheterna till att tidigt upptäcka vissa risker kan leda till en säkrare 
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graviditet genom bättre handläggning. Att få vissa delar av informationen 
redan i slutet av första trimestern förbättrar kvinnans 
självbestämmanderätt och möjlighet till individuell planering.  
 
Patienten erbjuds en ultraljudsundersökning mellan graviditetsvecka 11-
14, ett tillägg till ultraljud i vecka 18-20. I vecka 11-14 görs bedömning av 
av graviditetens läge, fostrets storlek/graviditetsdatering, förekomst av 
hjärtaktivitet, antal foster, i fall av flerbörd fosterhinnornas utseende samt 
granskning av fostrets anatomi. I vecka 18-20 undersöks fostrets anatomi 
lite närmare. 
 
Redan idag genomgår 30-60% av alla gravida en tidig ultraljuds-
undersökning med mycket varierande kvalitet både gällande 
personalkompetens och apparatur. Att på ett ordnat sätt införa ultraljud 
under första trimestern ger alla gravida kvinnor i regionen tillgång till en 
professionellt kvalitetssäkrad och jämlik vård. Tidigt ultraljud kommer att 
användas inom hela regionen, både inom öppenvård och slutenvård. 
Metoden är nominerad av det medicinska sektorsrådet i kvinnosjukvård.  
 
VGRs prioriteringsmodell är svår att tillämpa av flera skäl. Eftersom två 
individer påverkas, varav den ena är en framtid person, är det svårt att 
bedöma svårighetsgrad och patientnytta och därmed är det även svårt att 
bedöma kostnadseffektiviteten. Det finns vissa vinster med att införa 
ultraljud i första trimestern och det finns inga starka etiska invändningar 
mot en sådan förändrad praktik. Däremot är det viktigt att vården är 
jämlik, med människovärdesprincipen som överordnad 
kostnadseffektivitetsprincipen. Det finns ett potentiellt starkt vetenskapligt 
underlag som visar att ultraljud i första trimestern är säkrare jämfört med 
ultraljud under andra trimestern avseende tvillingdiagnostik och datering. 
Däremot är det osäkert om det finns studier som värderar kliniska utfall 
för fostret/barnet, även om man kliniskt kan se en koppling. 

 
Antal förlossningar i VGR är ca 19 000/år. Introduktionsfinansiering 
föreslås för inköp av 4 ultraljudsapparater samt utökning av personal med 
6 barnmorskor under 2 år till en total kostnad av 8,6 mnkr fördelat på 3,3 
mnkr 2018, 3 mnkr 2019 samt 2,3 mnkr 2020. Ansvaret för utbildning och 
kvalitetsuppföljning åläggs sjukhusen med fosterdiagnostisk enhet. 
Uppföljning kommer att göras genom att följa personalkostnader. 
Fosterdiagnostik följs i nationella Graviditetsregistret. 
 

 RMR Hårborttagning vid hirsutism och könsdysfori 

Det medicinska innehållet i RMR Hårborttagning vid hirsutism och 
könsdysfori förordades av Program- och prioriteringsrådet i april 2017. 
Riktlinjen syftar till att skapa ett standardiserat och jämlikt 
omhändertagande av patienter med behov av hårborttagning. Den baseras 
på Socialstyrelsens rekommendationer för god vård av vuxna med 
könsdysfori. Riktlinjen definierar också när och i vilken omfattning 
hårborttagning kan erbjudas till kvinnor med olika 
endokrinologiska/gynekologiska diagnoser.  
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I nuläget erbjuds hårborttagning i offentligt finansierad sjukvård i VGR 
endast till transkvinnor och personer med icke-binär könsidentitet som 
genomgår könsbekräftande behandling. Antal personer som genomgår 
könsbekräftande behandling har ökat kraftigt i regionen under de senaste 
åren. Finansiering av merkostnaderna för denna grupp är ej aktuell för 
ordnat införande. Däremot finns andra kvinnliga patientgrupper som till 
följd av endokrinologiska/gynekologiska diagnoser har en lika uttalad 
behåring som kan leda till stort psykiskt lidande för individen. Denna 
grupp har tidigare inte erbjudits behandling för hårborttagning och är 
därför aktuell för ordnat införande. Cirka 100 kvinnor per år med 
kvarstående mycket uttalad behåring efter optimal medicinsk behandling 
av polycystiskt ovariesyndrom, kongenital binjurehyperplasi och Cushings 
syndrom kommer att vara berättigade till hårborttagning.  
 
Hårborttagning görs med hjälp av ljus- och nålbaserade metoder. Val av 
lämplig metod för den individuella patienten görs i samråd med patienten 
och baseras på hårfärg och hudtyp för att få bästa möjliga 
behandlingsresultat och undvika brännskador och ärrbildning.  
 
Rangordning utifrån VGRs prioriteringsmodell är inte möjligt att 
genomföra. 
 
Kostnad för behandling med ljusbaserad metod är ca 60 000 kr/patient och 
används till ca 70% av patienterna. Kostnad för behandling med 
nålbaserad metod är ca 80 000 kr/patient och används till ca 30% av 
patienterna. Introduktionsfinansiering föreslås under 2 år till en total 
kostnad av 6,6 mnkr/år fördelat på 1,1 mnkr 2017, 6,6 mnkr 2018 samt 5,5 
mnkr 2019. Uppföljning görs genom att följa antal behandlade patienter 
med endokrinologiska/gynekologiska diagnoser som behandlats med 
ljusbaserad respektive nålbaserad metod. 

 
 RMR Svårläkta sår  

Det medicinska innehållet i RMR Svårläkta sår förordades av Program- och 
prioriteringsrådet i mars 2017. Syftet med riktlinjen är att förbättra handläggningen 
av patienter med svårläkta sår genom att förbättra diagnostik och behandling. 
Målen är att förkorta läkningstider, förhindra recidiv, minska felaktig 
antibiotikaförskrivning och minska antalet amputationer. För att nå målen krävs 
samarbete mellan olika vårdgivare och ökade kunskaper i hela vårdkedjan. Detta 
ska ske genom:  

• Regional förankring och uppdatering av SÅRWEBBEN från SKAS.  
• Utbildning av läkare och sjuksköterskor i primärvård och kommuner. 
• Anpassning av klinikernas verksamhet så att riktlinjerna kan följas. 
• Att multidisciplinära team ska finnas för patienter med diabetes. Team 

bedömning, t.ex. i form av ”ronder” för andra sjukdomar som kan ge sår 
samt nedsatt cirkulation i fötterna. 

• Att möjlighet till multidisciplinära ronder ska finnas för bedömning och  
behandling av sittsår hos patienter med spinal skada. 
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• Att rehabiliteringsmedicin får en tydligare roll för trycksår hos patienter 
med spinala skador. 

• Att ansvarsfördelningen mellan kirurgi, ortopedi och plastikkirurgi 
förtydligas. 

 
För att lyckas med implementeringen föreslås tillsättning av två projektledare på 
vardera 50% som arbetar på uppdrag av en styrgrupp. För att anpassa Sårwebben 
efter innehållet i den nya riktlinjen behövs medicinskt kunnig sjuksköterska och 
läkare samt IT-kunnig person under ca 6 månader. Sårwebben kommer därefter 
kontinuerligt att behöva uppdateras och förvaltas. Förvaltningskostnaderna ryms 
inte inom ramen för ordnat införande.  
 
Rangordning utifrån VGRs prioriteringsmodell är inte möjligt att 
genomföra. 

 
Introduktionsfinansiering föreslås under 2 år till en total kostnad av 3,3 mnkr, 
fördelat på 0,3 mnkr 2017, 1,3 mnkr 2018 samt 1,7 mnkr 2019. Uppföljning görs 
genom att följa tillkommande kostnader för personal samt utbildningskostnader. 

 

 RMR Cervixcancerprevention 

RMR Cervixcancerprevention presenterades på Program- och 
prioriteringsrådet i april 2017. Riktlinjen utgår från det nationella 
vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer. Ett nytt 
screeningprogram med tillägg av HPV-screening rekommenderas införas 
och utifrån det beräknas att antalet nyinsjuknande kan minskas med 10-
20% jämfört med nuvarande program. Under de senaste fyra åren har en 
tendens till ökning av cervixcancer noterats, såväl regionalt som nationellt. 
HPV-screening ökar säkerheten i programmet och hittar förändringar som 
kan utvecklas till cancer som inte upptäcks med enbart cytologi. Med det 
nationella vårdprogrammet säkerställs att vården är av samma höga 
kvalitet oavsett var i landet kvinnan bor och att information som är viktig 
för kallelser kan följa med kvinnan över landstingsgränser.  

 
Primär HPV-screening inklusive cytologprovtagning kommer att ske från 
och med 30 års ålder, medan kvinnor i åldern 23-29 år kommer att 
fortsätta screenas med cytologi. Ändrade intervall och förlängd övre 
åldersgräns innebär initialt en volymökning av screeningprover. Antalet 
kolposkopi-undersökningar beräknas dock bli relativt oförändrat. Även om 
den övre screeningåldern höjs och fler cellförändringar upptäcks, så 
beräknas behovet balanseras av att allt fler kvinnor som kommer till  
screening är HPV-vaccinerade. Fotodokumentation rekommenderas vid 
kolposkopi.  
 
Rangordning utifrån VGRs prioriteringsmodell utelämnas eftersom 
riktlinjerna utgår från det nationella vårdprogrammet för 
cervixcancerprevention.  
 
Introduktionsfinansiering föreslås under 3 år för projektledning samt 
ökade kostnader för kallelser, provtagning, analys av prover, utrustning, 
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IT/systemkostnader och utökning av tjänster. Berörda förvaltningar är 
Närhälsan, SU, NU, SÄS, SKAS samt övriga gynmottagningar inklusive 
privata vårdgivare. Kostnaderna beräknas till totalt 11 mnkr, fördelat på 
6,0 mnkr år 2018, 3,5 mnkr år 2019 samt 1,5 mnkr år 2020. 
Socialstyrelsen har beräknat att det nya vårdprogrammet kommer att vara 
kostnadsneutralt på sikt. Uppföljning görs av tillkommande kostnader 
samt utifrån Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för cervixscreening.  

 
 RMR Multipelt Myelom  

RMR Multipelt Myelom presenterades på Program- och prioriteringsrådet 
i mars 2017. Den omfattar regionala tillämpningar av det nationella 
vårdprogrammet som gäller från år 2016 och innebär förbättrade 
behandlingsalternativ för yngre och äldre vid diagnos samt förbättrade 
behandlingsmöjligheter vid recidiv. 
 
Myelom – eller multipelt myelom – är en malign tumörsjukdom i 
benmärgen som karaktäriseras av infiltration av plasmaceller i benmärgen. 
Myelomcellerna producerar cytokiner som orsakar nedbrytning av 
skelettet, vilket leder till skelettsmärtor. Myelom är efter lymfom den 
vanligaste hematologiska tumörsjukdomen med en incidens på  
ca 6/100 000 invånare och år, vilket innebär att ca 600 nya fall 
diagnostiseras i Sverige årligen. 

 
Den betydande förändring som det nationella vårdprogrammet förespråkar 
innebär merkostnader för autolog stamcellstransplantation inklusive 
benmärsskörd för ca 10 patienter/år till en tillkommande kostnad på totalt 
11,1 mnkr. Introduktionsfinansiering föreslås under 2 år. Uppföljning görs 
av antal behandlade patienter. 

 
 
Två metoder får rangordning 3 och prioriteras inte för introduktionsfinansiering 
på grund av otillräckligt vetenskapligt underlag. Det gäller: 

 Autolog stamcellstransplantation vid CNS lymfom  
 Fusionsbiopsi vid prostatacancerdiagnostik. Fusionering av MR-bilden i 

ultraljudsmaskinen, större sannolikhet att träffa en befintlig tumör vid biopsi. 
 

Fem metoder bedömdes inte uppfylla kriterierna för att ingå i etappen: 
Metod/kunskaps
underlag 

Beskrivning Motivering 

Enhanced Recovery After 
Surgery - ERAS  

Kurativt syftande kirurgi 
mot cancer i övre gastro  

Merkostnad <1 mnkr  

Intraoperativ stimulering 
och monitorering på vakna 
och sövda patienter med 
högmaligna hjärntumörer  

Tumörkirurgi i relation till 
vitala storhjärnestrukturer. 
Neuromodelering vid 
terapiresistent central 
smärta. Peroperativ 
monitorering av spinal 

Merkostnad <1 mnkr  
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Finansiering 
Regiongemensam finansiering av introduktionen av ovan redovisade 
läkemedel/indikationer, metoder och kunskapsunderlag föreslås ske under drygt 2 
år, november 2017 till och med december 2019. För metoder/kunskapsunderlag 
som tar längre tid att implementera sker introduktionsfinansiering under 2018 till 
2020. De tillkommande kostnaderna för förslaget beräknas uppgå till 7,7 mnkr 
2017, 69,3 mnkr 2018, 91,0 mnkr 2019 samt 6,8 mnkr 2020 med utgångspunkt 
från förväntade aktuella patientvolymer. Prognosen för utfallet av tidigare fattade 
beslut 2017 ligger under budget. De 7,7 mnkr som avser etapp 2 2017 bedöms 
därför rymmas inom ramen för budgeten, utan att ytterligare medel avsätts.  
 
Tidigare uppföljningar av tillkommande kostnader visar att antalet aktuella 
patienter under introduktionsperioden brukar överskattas och ofta tar etableringen 
av en ny behandling längre tid än vad som först planerats. Efter att 
introduktionsfinansieringen upphör tas finansieringsansvaret för de prioriterade 
läkemedlen, metoderna och kunskapsunderlagen över gemensamt av beställare 
och utförare i arbetet med vårdöverenskommelser och andra vårdavtal. Det är 
möjligt att ovan prioriterade åtgärder medför ett större/mindre finansieringsbehov 
i vårdöverenskommelserna/vårdavtalen än det beräknade beloppet. 
 
Ordnat införande med regiongemensam introduktionsfinansiering syftar till att 
underlätta ett likvärdigt införande av nya läkemedel, metoder och 
kunskapsunderlag i rutinsjukvård i regionen. Det ordnade införandet innebär både 
en möjlighet och ett åtagande för utförarförvaltningarna, en möjlighet att få stöd 
för introduktionen och ett åtagande att föra in de nya läkemedlen, metoderna och 

funktion vid endovaskulär 
operation av aortaaneurysm  

Ultraljud och MRT av lilla 
bäckenet  

Vid preoperativ bedömning 
inför operation av 
livmodercancer  

Merkostnad <1 mnkr  

PET-CT för processen 
matstrups- och 
magsäckscancer  

För uteslutande av spridd 
cancersjukdom, uppföljning 
av onkologisk 
behandlingsrespons och 
diagnostik vid misstänkt 
recidiv.  

Redan finansierad via 
investeringsberedningen 
och uppbyggnaden av 
BOIC  

Ultraljudsundersökning av 
lever som screening för 
levercellscancer  

Livslång övervakning av 
patienter med kronisk 
hepatit B infektion utan 
cirros (utvalda 
populationer).  

Redan finansierad i RMR 
Levercellscancer, etapp 2 
2016  
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kunskapsunderlagen i den redovisade omfattningen. En betydande variation i 
införandet främjar inte en jämlik vård i regionen. 
 
Införandet kommer att följas upp fortlöpande. Introduktionsfinansieringen 
utbetalas i efterhand mot avrop.  
 
Tidigare fattade beslut inom det ordnade införandet uppgår till ca 123 mnkr (exkl. 
hepatit C) för 2018. För att underlätta budgetarbetet förlängs 
introduktionsfinansieringen för etapp 1 2016 med tre månader och avslutas i juni 
2018. Beslut avseende Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2018 
(RS 2017-02402) omfattar fortsatt introduktionsfinansiering med 90% av nya 
läkemedel mot hepatit C upp till 93,6 mnkr 2018.  
 

Beredning 
Förslaget bygger på nomineringar från verksamheter samt medicinska sektorsråd 
och terapigrupper i regionen samt aktuella kunskapsunderlag som presenterats i 
PPR. PPR har utarbetat ett samlat förslag till ordnat införande 2017 etapp 2. 
Förslaget har stämts av i hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp.  
 
 
 
Koncernstab Hälso- och sjukvård 
 
 
 
Ann Söderström  Claes Jönsson 
Hälso- och sjukvårdsdirektör FoU chef samt ordf. Program- och 

Prioriteringsrådet 
 
 

Besluten skickas till 
För genomförande: 
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningar 

 
För kännedom 
 Program- och prioriteringsrådet, medicinska sektorsråd, Regionalt 

cancercentrum, läkemedelskommittén och terapigrupper 
 Claes Jönsson 
 Anders Carlqvist 
 Jan Kilhamn 
 Karin Fröjd 
 Anna Wallman 
 Anna Lindhé 
 Leena Ekberg 
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Hej! 
 
Bifogar protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 27 september. 
Protokollet justerades och anslogs den 3 oktober. 
 
 
Vänliga hälsningar  

Mari Nilsson 

Nämndsekreterare Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Koncernavdelning Ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
 
Postadress: Regionens Hus, 405 44 Göteborg  
Besöksadress: Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, 542 45 Mariestad 
 
Tel. 010-441 3658, 072-252 32 61 
E-post: mari.e.nilsson@vgregion.se 
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§ 245 

Regional förteckning över kvalitetsregister 
Diarienummer HS 2017-00634 

Beslut 
1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer Regional förteckning över 

kvalitetsregister, som en regiongemensam riktlinje. 
2. Berörda verksamheter ska delta fullt ut i de kvalitetsregister som 

rekommenderas i Regional förteckning över kvalitetsregister. 

Sammanfattning av ärendet 
Inom Västra Götalandsregionen används ett stort antal register för uppföljning av hälso- 
och sjukvård. Det gäller såväl etablerade Nationella Kvalitetsregister som har ekonomiskt 
stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten som andra typer av register. Dessa andra 
register kan till exempel vara breda register under utveckling, register som rör små 
volymer av mycket specialiserad vård eller sådana som tidigare haft ekonomiskt stöd.  
 
Denna förteckning över kvalitetsregister har tagits fram i samarbete med de medicinska 
sektorsråden och berörda förvaltningar. Den innehåller ett urval av register som har sådan 
betydelse och spridning att det kan anses motiverat att alla verksamheter som i väsentlig 
grad hanterar berörd typ av patienter verkar för att få en komplett registrering.  
 
Förteckningen kommer att genomgå fortsatta revideringar i enlighet med tidigare beslut. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-06 
 Kvalitetsregisterförteckning 

Skickas till 
För genomförande: 

 Samtliga utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård 
 Avdelning kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal för vidarebefordran till 

privata vårdgivare 
 

För kännedom: 
 Medicinska sektorsråden 
 Verksamhetschef RCC Västra Götalandsregionen  
 Enhetschef tandvård, Avdelning kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal 
 Koncernledning hälso- och sjukvård 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2017-09-06 
Diarienummer HS 2017-00634  
 
 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Lars Rex 
Telefon: 073-044 80 48 
E-post: lars.rex@vgregion.se

 

Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Regional förteckning över kvalitetsregister 
Förslag till beslut 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer Regional förteckning över 
kvalitetsregister, som en regiongemensam riktlinje. 

2. Berörda verksamheter ska delta fullt ut i de kvalitetsregister som 
rekommenderas i Regional förteckning över kvalitetsregister. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inom Västra Götalandsregionen används ett stort antal register för uppföljning av 
hälso- och sjukvård. Det gäller såväl etablerade Nationella Kvalitetsregister som 
har ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten som andra typer av 
register. Dessa andra register kan till exempel vara breda register under 
utveckling, register som rör små volymer av mycket specialiserad vård eller 
sådana som tidigare haft ekonomiskt stöd.  
 
Denna förteckning över kvalitetsregister har tagits fram i samarbete med de 
medicinska sektorsråden och berörda förvaltningar. Den innehåller ett urval av 
register som har sådan betydelse och spridning att det kan anses motiverat att alla 
verksamheter som i väsentlig grad hanterar berörd typ av patienter verkar för att 
få en komplett registrering.  
 
Förteckningen kommer att genomgå fortsatta revideringar i enlighet med tidigare 
beslut. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Hälso- och sjukvårdsavdelningen har sedan 2007 tagit fram en Regional 
förteckning över Kvalitetsregister (RSK 126-2007) som berörda verksamheter i 
regionen ska delta i. Hälso- och sjukvårdsavdelningen har även ansvarat för att 
årligen utarbeta Regional förteckning över kvalitetsindikatorer för hälso- och 
sjukvården med regionala måltal (RSK 150-2008), samt bedrivit ett 
utvecklingsarbete kring Rapporteringsstruktur för sjukhusrelaterade medicinska 
resultat/medicinsk kvalitet (RSK 655-2010, den s.k. Kvartalen). För att samordna 
och effektivisera ovanstående uppdrag slogs dessa 2012 samman till ett 
gemensamt uppdrag med en partssammansatt arbetsgrupp (RS 2210-2012). I 
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samband med omorganisationen av Koncernkontoret övergick ansvaret för 
ovanstående arbete till Koncernavdelning data och analys (RS 3338-2015).  
 
Arbetsgruppen har utarbetat förslag till reviderad Regional förteckning över 
kvalitetsregister. Syftet med förteckningen är att skapa samsyn kring vilka register 
som har sådan relevans att det är rimligt att regionens verksamheter deltar. Den 
första regionala förteckningen över kvalitetsregister omfattade 42 register och den 
nu gällande förteckningen, som omfattar 91 register (oräknat delregister) 
fastställdes av hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2016-06-16.  

Kommentarer kring urvalet 
Föreliggande förslag till förteckning omfattar 94 register (oräknat delregister), en 
nettoökning med 3 register sedan föregående förteckning.   
 
Följande register och delregister föreslås tillkomma: 

 HabQ - Nationellt kvalitetsregister för habilitering 
 LKG-registret - Nationella kvalitetsregistret för läpp- käk- gomspalt  
 Sarkom i extremiteter och bål/bukvägg – delregister till Nationellt 

kvalitetsregister för sarkom 
 SPAHR – Svenska registret för pulmonell arteriell hypertension  
 Endoftalmit – delregister till Nationella Kataraktregistret  
 THOR – Registret för thoraxkirurgi 
 SPOR - Svenskt perioperativt register (SPOR) 

 
Följande register föreslås utgå: 

 Nationella celiakiregistret 
 Senior alert 

 
Förteckningen utgörs i första hand av Nationella Kvalitetsregister i den meningen att de är 
register som får stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten. Dessutom har andra register 
infogats där sektorsråden eller verksamheter ansett att en generell anslutning är av stor vikt 
även om registret inte är Nationellt Kvalitetsregister i ovanstående mening. Viktigt för att 
inkluderas i förteckningen är att registret bör omfatta flera utförare där ett deltagande är 
nödvändigt för inomregionala och nationella jämförelser. För att öka kvalitetsregistrens 
legitimitet måste registren vara lättarbetade och det måste vara enkelt för verksamheterna 
att få återkoppling på inrapporterade data. Motivationen för att registrera i registren styrs 
av om och hur utdata kan användas i det patientnära arbetet.  

Utöver förteckningen finns många register där deltagande kan ha stort värde och 
där anslutning är självklar och där har i nedanstående tabell tillkommit några 
register som anses värdefulla att ha med för att spegla den verksamheten, främst 
gäller det högspecialiserad vård.  
 
Det finns fortfarande register som klassats som Nationella Kvalitetsregister som saknas i 
förteckningen. Att kräva ett generellt regionalt deltagande är ett viktigt ställningstagande. 
De vinster en bred anslutning ger måste ställas mot de ofta stora resurser som krävs för god 
anslutning. Även om registret kan fylla ett viktigt behov innebär ett generellt deltagande 
ibland en mycket stor samlad arbetsinsats, vilket kräver eftertanke innan generell 
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anslutning kan föreslås. De befintliga journalsystemen stöder oftast inte registrering i 
kvalitetsregistren. Det ökade antalet kvalitetsregister ställer krav på en IT-struktur som 
underlättar registrering. På sikt måste direktöverföring från journal till kvalitetsregister 
skapas för att inte det ökande antalet register ska bli ohanterligt.   
 
I nedanstående tabell redovisas de register där ett deltagande fullt ut föreslås för berörda 
verksamheter. På nationell nivå har Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister fastställt 
att registren ska klassificeras i fyra certifieringsnivåer som visar registrens olika utveckling 
och ger en helhetsbild av registrens förutsättningar. Beroende på hur väl de nationella 
kvalitetsregistren uppfyller uppställda kriterier klassificeras de i tre kategorier (C1, C2 
respektive C3, där C1 är bäst). Registerkandidaterna (K) klarar inte kriterierna för att bli 
certifierade som nationellt kvalitetsregister men bedöms ha potential och förutsättningar 
för att bli ett sådant. Nivåerna har i förekommande fall lagts in i bifogat förslag till regional 
förteckning över kvalitetsregister. 
 
Kvalitetsregister i primärvård bereds i särskild ordning och regleras i Krav- och 
Kvalitetsbok för VG Primärvård respektive Vårdval Rehab. För 2018 gäller för 
vårdcentraler att deltagande i Regionalt kvalitetsregister för primärvård (QregPV) 
är obligatoriskt. För enheter som ingår i Vårdval Rehab är deltagande i BOA-
registret (Bättre omhändertagande av patienter med artros) obligatoriskt. Dessa 
register inkluderas i förteckningen för fullständighetens skull men är alltså inte 
obligatoriska för den specialiserade vården även om inget hindrar ett frivilligt 
deltagande i BOA. Övriga förtecknade kvalitetsregister är således inte 
obligatoriska för primärvården, vilket inte hindrar enskilda vårdcentraler från att 
delta i de register de ändå finner relevanta.  

Beredning 
Arbetet har letts av Koncernavdelning data och analys med stöd av en gemensam 
partssammansatt grupp med representanter från koncernstab hälso- och sjukvård, 
sjukhusen och registercentrum.  

Koncernkontoret   

Ann Söderström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Marie Röllgårdh 
Chef koncernavdelning data och analys

Bilaga 
 Kvalitetsregisterförteckning 

Beslut skickas för genomförande till 
 Sjukhusdirektörer 
 Primärvårdsdirektör 
 Folktandvårdsdirektör 
 Förvaltningschef Habilitering & Hälsa 
 Avdelning kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal för vidarebefordran till 

privata vårdgivare 
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Beslut skickas för kännedom till 
 Ordföranden i medicinska sektorsråd 
 Verksamhetschef RCC Västra Götalandsregionen  
 Enhetschef tandvård, Avdelning kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal 
 Koncernledning hälso- och sjukvård 
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Regional förteckning över kvalitetsregister 
 
Certifieringsnivåer (C1, C2, C3 och K) enligt SKLs aktuella förteckning över Nationella Kvalitetsregister 
2017, anges i förekommande fall inom parentes efter respektive registernamn. 
 

Andningsorganen Kommentar 
 Andningssviktregistret Swedevox (C2) 

 

 CF-register, cystisk fibros (C3)  

 Luftvägsregistret med delregister (C3)                                    
  * RiksKOL                                                       
  * NAR (Astma registret) 

 

Anestesi och intensivvård  
 SIR - Svenska Intensivvårdsregistret (C1) 

 

 Svenska Traumaregistret - för sjukhus med de större akutintagen (C3) 
 

Barn och ungdom   
      BORIS – Barnobesitasregister i Sverige (C3)  

 Nationellt register för tillväxthormonbehandling för barn   

 SNQ - Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (C2) 
  * SWEDROP-registret, Svenskt nationellt register för prematuritetsretinopati (registret 
    även medtaget under rubriken ”ögon”) 

 

 Svenska barnreumaregistret (C2)  

 HabQ  - Nationellt kvalitetsregister för habilitering (C3) Avser HabQ autism 
förskolebarn och HabQ 
föräldrastöd  

 LKG-registret - Nationella kvalitetsregistret för läpp- käk- gomspalt (C3)  

Cancer  
 Blodcancerregistret med delregister (C2)     
  * akut lymfatisk leukemi                                             
  * akut myeolisk leukemi inkl. akut oklassificerad leukemi                                               
  * kronisk lymfatisk leukemi                                                 
  * kronisk myeolisk leukemi                                                 
  * lymfom                                                       
  * myelodysplastiskt syndrom                                            
  * myelom                                                                         
  * myeloproliferativa sjukdomar  

 

 Nationellt kvalitetsregister hudmelanom (C3)  

 Nationella bröstcancerregistret (C2)  

 Nationella njurcancerregistret (C2)  

 Nationellt kvalitetsregister för tjock- och ändtarmscancer (C2)  

 Nationellt Kvalitetsregister för urinblåsecancer (C3)  

 Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (C3) 
 

 Nationellt kvalitetsregister för hjärntumörer (C3)  
 

 Nationellt register för peniscancer (C3) 
 

 Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer (C3)  

 Nationellt kvalitetsregister för sarkom 
  * sarkom 

 * Intraabdominella och retroperitoneala sarkom 

 

 Nationellt lungcancerregister (C2) 
 

 Nationellt register för cancer i pankreas och periampullärt (C3) 
 

 NREV - Nationellt register för esofagus- och ventrikelcancer (C3) 
 

 NLGR - Nationella lever- och gallcancerregistret (C3) 
 

 NPCR - Nationella Prostatacancerregistret (C1) 
 

 Svenska barncancerregistret (C3)  

 Svenska Gyn-onkologi registret med delregister (C3)                       
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  * ovarialcancer                                                                      
  * corpuscancer                                          
  * cervix- och vaginalcancer                                                  
  * vulvacancer 

 Svenska testikelcancerregistret med delregister-SWENOTECA (C2)  
  * Seminom  
  * Non-seminom 

 

 Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer- SweHNCR (C3) 
 

 Nationellt kvalitetsregister för hypofystumörer (C3)  

Cirkulationsorganen  
 Svenska hjärt-lungräddningsregistret (C2) 

 

 Riks-Stroke – Nationella kvalitetsregistret för stroke (C1) 
 

 RiksSvikt – Nationellt kvalitetsregister för hjärtsvikt (C3) 
 

 Svenska ICD- och pacemakerregistret 
 

 Svenska kateterablationsregistret (C3) 
 

 SWEDCON – register för medfödda hjärtsjukdomar (C2) 
 

 Swedeheart med delregister (C1):                
  * Riks-HIA                                                             
  * SCAAR                                                              
  * Sephia                                                              
  * Hjärtkirurgi 
    * TAVI - perkutana klaffar 

 

 Swedvasc – Svenskt kvalitetsregister för kärlkirurgi (C1) 
 

 SPAHR – Svenska registret för pulmonell arteriell hypertension (C3)  

Endokrina organen  
 NDR - Nationella Diabetesregistret med delregister (C1) 
   * NDR-Barn/SWEDIABKIDS (register för barn- och ungdomsdiabetes, 0-18 år) 

 

 SQRTPS – Scandinavian quality register for thyroid- and parathyroid surgery (C3) 
 

Infektion  
     InfCareHepatit (C3)  

 InfcareHIV, HIV register (C1) 
 

 Nationellt kvalitetsregister för infektionssjukdomar med delregister (C3)                                                                     
  * Endokardit                                                       
  * Pneumoni                                                       
  * Bakteriell meningit                                          
  * Svår sepsis                                                                    

Gäller endast patienter 
vårdade vid/handlagda 
av infektionsklinikerna för 
någon av de i registren 
ingående 
diagnoserna: Bakteriell 
meningit (ej borrelia), 
endokardit, pneumoni, 
svår sepsis vårdad på 
intensivvårdsavdelning 

Mage och Tarm  
 GallRiks - Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi (C2) 

 

 SOReg – Scandinavian Obesity Surgery Registry (C2) 
 

 Svenskt Bråckregister (C2) 
 

 SWIBREG - Nationellt Kvalitetsregister för inflammatorisk tarmsjukdom (C3) 
 

Nervsystemet  
 CPUP-uppföljningsprogram för barn med CP (C1) 

 

 MMCUP - Uppföljningsprogram vid spinal dysrafism och hydrocefalus (C3) Gäller endast barn, 
vuxna registreras i 
hydrocefalusregistret 

 Nationellt Epilepsikirurgiregister 
 

 Nationellt register för hydrocefalus/shuntbehandling 
 

 Neuromuskulära sjukdomar i Sverige - NMIS (C3)  

 SveDem – Svenska Demensregistret (C3) 
 

     Svenska Neuroregister 
       * SMSreg - Svenska Multipel Skleros Registret (C2) 
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 Web Rehab – Neurorehabregistret (C2) 
 

Obstetrik och gynekologi  
 Graviditetsregistret (C2) 

 

 Gynop - Nationellt kvalitetsregister för gynekologisk kirurgi (C1) 
 

 QIVF - Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (C3) 
 

Psykiatri  
 Bipolär – Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom (C3) 

 

 BUSA - Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd  
 ADHD (C3) 

 

 Kvalitetsregister - ECT (C2)  
 

 PsykosR (C3) 
 

 RIKSÄT – Nationellt kvalitetsregister för ätstörning (C3) 
 

 RättspsyK – Rättspsykiatriskt kvalitetsregister (C2) 
 

 Svenskt Beroenderegister (C3) 
 

Rörelseorganen  
 BOA-registret – Bättre omhändertagande av patienter med artros (C3) Gäller endast Vårdval 

Rehab 

 NRS - Nationellt register över Smärtrehabilitering (C2) 
 

 Svensk Reumatologis Kvalitetsregister- SRQ (C1)  
 

 RIKSHÖFT – Nationella höftfrakturregistret (C2) 
 

 Svenska frakturregistret (C3) 
 

 Svenska Höftprotesregistret (C1) 
 

 Svenska Korsbandsregistret (C3) 
 

 Svenska Knäprotesregistret (C2) 
 

 Svenska Skulder och Armbågsregistret (C2) 
 

 SWESPINE – Svenska ryggregistret (C1) 
 

Tandvård  
 Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (C3) 

 

Ögon   
 Makularegistret (C2) 

 

 Nationella Kataraktregistret med delregister (C2)                                                               
   * vuxenkataraktregistret                                                     
  * barnkataraktregistret (barn till och med sju år) 
  * endoftalmit  

 
 
 

 
 Svenska cornearegistret (C3) 

 

 SWEDROP-registret - Svenskt nationellt register för prematuritetsretinopati 
 (registret även medtaget under rubriken ”barn och ungdom”) 

 

Öron-näs och hals  
ÖNH-Nationellt kvalitetsregister för öron- näs- och halssjukvård med delregister (C2)                                                                      
  * Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering                                                                                  
  * Grav hörselnedsättning vuxna                      
  * Hörselbarnsregistret                                      
  * Kvalitetsregistret för rör i trumhinnan  
  * Öronkirurgi: Myringo- och Ossikuloplastik 
  * Kvalitetsregistret för otoskleroskirurgi  
  * Kvalitetsregistret för röstförbättrande operation av stämbandsförändringar 
  * Septumplastikregistret                                                                                                                 
  * Kvalitetsregistret för tonsilloperation                                                

 

Övriga områden  
 ALFA-1-antitrypsinregistret 

 

 PsoReg – Register för systembehandling av psoriasis (C2) 
 

 QregPv – Regionalt kvalitetsregister för primärvård  

 Registret för uppföljning av njurtransplanterade och njurdonatorer 
 

 SNR - Svenskt NjurRegister (C3) 
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 Svenska hemofiliregistret (K)  

 Svenska Palliativregistret (C1) 
 

 Svenska Sömnapnéregistret (C3)  

 Svevac - för registrering av vaccination mot säsonginfluensa 
 

 THOR – Registret för  thoraxkirurgi   

 SPOR - Svenskt perioperativt register (C3)  
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Hej! 
 
Bifogar protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 27 september. 
Protokollet justerades och anslogs den 3 oktober. 
 
 
Vänliga hälsningar  

Mari Nilsson 

Nämndsekreterare Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Koncernavdelning Ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
 
Postadress: Regionens Hus, 405 44 Göteborg  
Besöksadress: Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, 542 45 Mariestad 
 
Tel. 010-441 3658, 072-252 32 61 
E-post: mari.e.nilsson@vgregion.se 
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§ 246 

Regional förteckning över kvalitetsindikatorer för hälso- 
och sjukvård med regionala måltal 
Diarienummer HS 2017-00634 

Beslut 
1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer upprättad regional förteckning 

”Indikatorer med måltal” för hälso- och sjukvård. 
2. Om målrelaterad ersättning kopplas till medicinsk kvalitet ska regionalt 

fastställda indikatorer i första hand användas. 

Sammanfattning av ärendet 
Denna rapport är den nionde upplagan av en regional förteckning över indikatorer 
med regiongemensamma måltal. Syftet med regionala indikatorer och måltal är att 
skapa förutsättningar för att sjukhusen inom Västra Götalandsregionen följs upp 
på likartat sätt samt att stimulera till systematiskt kvalitetsarbete.  
 
I år har 76 indikatorer inkluderande indikatorer för hälsofrämjande/förebyggande 
hälso- och sjukvård tagits fram. Listan kompletteras innan årets slut med 
indikatorer avseende cancerområdet. 

Beredning  
I beredningen av ärendet har avstämning skett med de medicinska 
sektorsråden/motsvarande, regionalt cancercentrum och berörda förvaltningar. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-12 
 Indikatorer med måltal 

Skickas till 
För genomförande: 

 Hälso- och sjukvårdsdirektören 
 Samtliga utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård 

 
För kännedom: 

 Medicinska sektorsråden 
 RCC Väst 
 Koncernledning hälso- och sjukvård 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2017-09-12 
Diarienummer HS 2017-00634 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Lars Rex 
Telefon: 073-044 80 48 
E-post: lars.rex@vgregion.se

 

Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Regional förteckning över kvalitetsindikatorer 
för hälso- och sjukvård med regionala måltal 
 

Förslag till beslut 
1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer upprättad regional förteckning 

”Indikatorer med måltal” för hälso- och sjukvård. 
2. Om målrelaterad ersättning kopplas till medicinsk kvalitet ska regionalt 

fastställda indikatorer i första hand användas. 

Sammanfattning av ärendet 
Denna rapport är den nionde upplagan av en regional förteckning över indikatorer 
med regiongemensamma måltal. Syftet med regionala indikatorer och måltal är att 
skapa förutsättningar för att sjukhusen inom Västra Götalandsregionen följs upp 
på likartat sätt samt att stimulera till systematiskt kvalitetsarbete.  
 
I år har 76 indikatorer inkluderande indikatorer för hälsofrämjande/förebyggande 
hälso- och sjukvård tagits fram. Listan kompletteras innan årets slut med 
indikatorer avseende cancerområdet. 

 Fördjupad beskrivning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsavdelningen har sedan 2007 tagit fram en Regional 
förteckning över Kvalitetsregister (RSK 126-2007) som berörda verksamheter i 
regionen ska delta i. Hälso- och sjukvårdsavdelningen har även ansvarat för att 
årligen utarbeta Regional förteckning över kvalitetsindikatorer för hälso- och 
sjukvården med regionala måltal (RSK 150-2008), samt bedrivit ett 
utvecklingsarbete kring Rapporteringsstruktur för sjukhusrelaterade medicinska 
resultat/medicinsk kvalitet (RSK 655-2010, den s.k. Kvartalen). För att samordna 
och effektivisera ovanstående uppdrag slogs dessa 2012 samman till ett 
gemensamt uppdrag med en partssammansatt arbetsgrupp (RS 2210-2012). I  
samband med omorganisationen av Koncernkontoret övergick ansvaret för 
ovanstående arbete till Koncernavdelning data och analys (RS 3338-2015).  
 
En partssammansatt arbetsgrupp med deltagare från koncernavdelning data och 
analys och sjukhusförvaltningarna samt avdelning kvalitetsstyrning, uppdrag och 
avtal och avdelning patientsäkerhet inom koncernstab hälso- och sjukvård har 
utarbetat föreliggande förslag till reviderad ”Regional förteckning över 
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kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård med regionala måltal”.  Den första 
förteckningen i denna serie togs fram 2008 och omfattade åtta indikatorer. Den nu 
gällande förteckningen fastställdes 2016-06-16 och omfattar 66 indikatorer plus 6 
utvecklingsindikatorer. 

Kommentarer kring indikatorurvalet 
Indikatorerna i förteckningen är oftast sådana som rör stora patientgrupper och de 
förekommer i vården i siffrors redovisning eller i årsrapporterna för de större nationella 
kvalitetsregistren. Som tillägg har detta år Verksamhetsanalysen 2017 kunnat användas 
som grund för urval av indikatorer. Dessutom har justering av målnivåer gjorts beroende 
på utfallet i Verksamhetsanalysen och aktuellt utfall i Kvartalen till och med andra 
kvartalet 2017. Förteckningen har reviderats utifrån de erfarenheter som har gjorts av bland 
andra sjukhusen, de medicinska sektorsråden, diabetesrådet och strokerådet och 
koncernstab hälso- och sjukvård. I praktiken påverkas indikatorvalet också i hög grad av 
tillgången till lämpliga indikatorer. Några generella kriterier beträffande möjligheter till 
datafångst har liksom tidigare år varit vägledande vid urval av indikatorer:   
 
• För att möjliggöra en meningsfull uppföljning ska uppgifter om enheternas aktuella 
prestationsnivå finnas att tillgå.  
• För att en indikator ska kunna användas i beställning och uppföljning fordras att både 
utförare och beställare ska kunna få fram uppgifter om utfallet under avtalsåret.  
• För varje indikator som används ska det säkerställas att det finns adekvata 
informationssystem och säkra databaser, som ger tillgång till aktuella data. 
 
Arbetsgruppen har som tidigare år försökt öka antalet lämpliga indikatorer avseende 
patientrapporterat utfall (PROM – patient reported outcome measure, PREM – patient 
reported experience measure). Den föreslagna förteckningen omfattar 13 sådana mått. 
Totalt sett omfattar den föreslagna förteckningen 76 indikatorer vilket innebär en 
nettoökning om 10 indikatorer.  
Arbetsgruppen föreslår att 21 nya indikatorer införs från och med 2018: 
Nr. 1. Diabetes: Andel typ 1 diabetespatienter ≥ 18 år som genomgått fotundersökning 
senaste året. 
Nr. 6. Diabetes: Andel typ 1 diabetespatienter < 18 år med HbA1c < 52 mmol/mol 
Nr. 9. Barnsjukvård: Andel astmapatienter < 18 år med AKT > 19 poäng senaste 15 
månaderna  
Nr. 14. Hjärtsjukvård: Andel som deltagit i fysiskt träningsprogram 12 – 14 månader 
efter hjärtinfarkt. Gäller patienter < 75 år  
Nr. 15. Hjärtsjukvård: Andel rökande patienter som slutat röka 12-14 månader efter 
hjärtinfarkt. Gäller patienter < 75 år. 
Nr. 32. Lungsjukvård: Täckningsgrad i Luftvägsregistret avseende KOL. Gäller patienter 
≥ 18 år 
Nr. 34. Neurologi: Andel personer med skovvist förlöpande MS som behandlas med 
sjukdomsmodifierande behandling. Gäller patienter < 40 år. 
Nr. 35. Neurologi: Andel personer med skovvist förlöpande MS som har genomgått minst 
en magnetkameraundersökning (MR) under de senaste två åren. Gäller patienter < 60 år. 
Nr. 42. Kvinnosjukvård: Andel kvinnor som anger att de är nöjda eller mycket nöjda med 
operationsresultatet ett år efter hysterektomi.   
Nr. 43. Kvinnosjukvård: Andel kvinnor med riklig postpartumblödning (> 1000 ml) vid 
vaginal förlossning.     
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Nr. 50. Psykiatri: Täckningsgrad i Kvalitetsregister ECT 
Nr. 53. Ögon: Andel patienter (ögon) med visusförbättring minst 5 bokstäver ETDRS (en 
rad) efter 12 månaders behandling av våt makuladegeneration 
Nr. 57. Patientsäkerhet: Andel vårdtillfällen av alla vårdtillfällen i somatisk slutenvård 
vid vilka trycksår grad 1-4 uppkommer 
Nr. 63. Läkemedel: Minskning av total användning av antibiotika på rekvisition mätt som 
DDD per vårddygn och år inom sjukhusvård (exkl. psykiatri). 
Nr. 64. Läkemedel: Andel patienter inom sjukhusvård (öppen och sluten) med misstänkt 
afebril urinvägsinfektion som initialt behandlas med kinoloner 
Nr. 71. Reumatologi: Andel patienter med RA som har ett uppföljande besök 2-6 månader 
efter insatt DMARD- eller biologisk behandling 
Nr. 72. Rehabiliteringsmedicin: Andel patienter som är nöjda med rehabiliteringen 
Nr. 73. Rehabiliteringsmedicin: Andel patienter vårdade i slutenvård på 
rehabiliteringsmedicinska platser som slutregistrerats i WebRehab Sweden 
Nr. 74. Hälsofrämjande: Andel patienter inskrivna i sluten vård som genomgår operation 
som tillfrågats om och dokumenterats avseende bedömning alkoholvanor 
Nr. 75. Hälsofrämjande: Andel patienter som tillfrågats om och dokumenterats avseende 
bedömning tobaksbruk. Gäller patienter ≥ 13 år. 
Nr. 76. Hälsofrämjande: Andel patienter som varit rökfria ≥ 6-8 veckor inför planerad 
operation vid regionens sjukhus 
 
Härutöver föreslås ändringar i definitionerna för tre indikatorer i nuvarande förteckning: 
Nr. 5. Diabetes: Andel typ 1 diabetespatienter < 18 år med HbA1c > 70 mmol/mol 
Nr. 30. Stroke: Andel strokepatienter som vid 12 månader anger att de är nöjda eller 
mycket nöjda med rehabiliteringen efter utskrivning. Gäller patienter ≥ 18 år. 
Nr. 62. Läkemedel: Andel patienter inom sjukhusvård (öppen och sluten) med misstänkt 
samhällsförvärvad pneumoni som initialt behandlas med penicilliner.  
 
Elva av indikatorerna i nuvarande förteckning föreslås utgå: 
Diabetes: Andel typ 1 diabetespatienter ≥ 18 år med HbA1c < 52 mmol/mol  
Ortopedi: Täckningsgrad, Riks-Höft.  
Ortopedi: Andel omoperationer inom 2 år efter total höftprotesoperation  

Kirurgi: Andel elektiva ljumskbråcksoperationer som sker i öppenvård. 
Habilitering: Täckningsgrad i registrering av diagnoser i Vega för barn- och 
ungdomshabilitering  
Prehospital vård: Andel förbeställda (minst 12 timmar i förväg) liggande 
sjuktransporter till behandling/undersökning som kommer i tid till 
avlämningsplats 
Cancer: De fem nuvarande indikatorerna kopplade till cancersjukvård tas bort 
från förteckningen och separat sammanställning tas fram innan årets slut för de 
indikatorer som ska gälla för 2018 rörande cancersjukvård. 

Målnivåer 
Liksom tidigare har en avvägning skett mellan flera aspekter, såsom exempelvis: 
 Av professionellt medicinska skäl kan det finnas anledning att lägga måltalet högt – 

alla patienter ska behandlas enligt riktlinjer. I praktiken kan dock målet sällan sättas till 
100 procent eftersom det i de flesta fall inte är lämpligt att behandla alla patienter 
enligt generella riktlinjer. 



 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Regional förteckning över kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård med regionala måltal - SKAS 2017-00665-1 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Regional förteckning över kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård med regionala måltal : Regional förteckning över kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård med regionala måltal

Datum 2017-09-12 
Diarienummer HS 2017-00634 

4 (5) 

 Mätmetoder har oftast en inbyggd osäkerhet och den statistiska säkerheten i resultat 
som kan ha relevans på landstingsnivå kan vara svåra att uppnå på små enheter. 
Enstaka patienter kan där ha betydande påverkan på utfallet. Några mått baseras på 
stickprovsundersökningar vid ett tillfälle under året på ett litet antal patienter vilket ger 
en betydande slumppåverkan på utfall utanför verksamheternas kontroll. 

 Hänsyn har tagits till fastställda nationella och regionala målnivåer. 
 För ett flertal indikatorer anges nu att måltalet endast gäller vissa åldersintervall. Detta 

hindrar inte att indikatorn kan vara relevant även för andra åldrar och då eventuellt med 
andra målnivåer.    

 
I flera fall är måltalet nära riksgenomsnitt. Om Västra Götalandsregionen ligger över 
rikssnitt så är målnivån högre för att driva utvecklingen ytterligare.  
 
I vissa fall har måltal baserats på faktisk måluppfyllelse hos enskilda enheter enligt tidigare 
uppföljningar, för att driva en utveckling. Slutligen har vissa måltal valts utifrån en allmän 
rimlighetsbedömning.  
 
Det finns medvetna skillnader i redovisningsnivå. För vissa indikatorer föreslås 
redovisning för geografiskt avgränsad enhet, till exempel Lidköpings sjukhus istället för 
Skaraborgs Sjukhus sammantaget, för att föra redovisningen nära dem som ansvarar för 
resultatet. För andra indikatorer gäller redovisning för sjukhusgrupp, framförallt där 
fördelning av sjukdomar med olika svårighetsgrad sker mellan enheter inom en 
förvaltning.  Exempelvis är väntetid för operation för höftfraktur meningsfull att redovisa 
per geografisk enhet medan andra måltal passar bättre för hela förvaltningen. I möjligaste 
mån redovisas indikatorutfall varje kvartal i Kvartalen (www.kvartalen.se).   
 

Beredning 
Arbetet har letts av Koncernavdelning data och analys med stöd av en partssammansatt 
grupp med representanter från koncernstab hälso- och sjukvård, sjukhusen och 
registercentrum.  
 
Arbetet har genomförts genom en enkät i  januari 2017 till de medicinska 
sektorsråden/motsvarande, regionalt cancercentrum och berörda förvaltningschefer med 
kompletterande diskussioner och frågor under arbetets gång. 
 

Koncernkontoret

Ann Söderström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Marie Röllgårdh 
Avdelningschef

Bilaga 
 Indikatorer med måltal 
 Indikatorer med måltal, detaljerad beskrivning 
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Besluten skickas till 
 Hälso- och sjukvårdsdirektör   
 Sjukhusdirektörer – ks.fss.styrelsen@vgregion.se 

nusjukv.kansli@vgregion.se diariet.skas@vgregion.se 
sas@vgregion.se ans@vgregion.se alingsasstyrelse.al@vgregion.se 
sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se  

 Förvaltningschef Habilitering & Hälsa habiliteringochhalsa@vgregion.se  
 

För kännedom: 
 Ordförandena i de medicinska sektorsråden/motsvarande  
 Verksamhetschef RCC Väst 
 Koncernledning hälso- och sjukvård 
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Kvalitetsindikatorer med måltal 

 
Indikatorer med måltal  

 indikator måltal 
1. Diabetes/sjukhus 

NY 
Andel typ 1 diabetespatienter ≥ 18 år som 
genomgått fotundersökning senaste året  

≥ 96 % 

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

< 20 % 

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

≥ 90 % 

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

≥ 60 % 

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

< 10 % 

6. Diabetes/sjukhus 
NY 

Andel typ 1 diabetespatienter < 18 år med 
HbA1c < 52 mmol/mol 

≥ 60 % 

7. Barnsjukvård  
 

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

≤ 3 % 

8. Barnsjukvård 
 

Andel återinskrivningar i sluten vård inom 
7 dagar efter vård för gastroenterit. Gäller 
barn 0-6 år 

≤ 5 % 
 

9. Barnsjukvård  
NY 

Andel astmapatienter < 18 år med AKT > 
19 poäng senaste 15 månaderna 

≥ 80 % 

10.  Hjärtsjukvård 
Andel reperfusion vid hjärtinfarkt med ST-
höjning. Gäller patienter < 80 år. 

≥ 88 % 
 

11.  Hjärtsjukvård 
Andel kranskärlsröntgade inom 72 timmar 
vid icke-ST-höjningsinfarkt. Gäller 
patienter < 80 år. 

≥ 85 % 

12.  Hjärtsjukvård 
Andel behandlade med ACE-
hämmare/A2-antagonister vid utskrivning 
efter hjärtinfarkt. Gäller patienter < 80 år. 

≥ 90 % 

13.  Hjärtsjukvård 
 

Andel patienter med förmaksflimmer som 
får antikoagulantia 

≥ 80 % 

14.  Hjärtsjukvård 
 NY 

Andel som deltagit i fysiskt 
träningsprogram 12 – 14 månader efter 
hjärtinfarkt. Gäller patienter < 75 år 

≥ 60 % 

15.  Hjärtsjukvård 
 NY  

Andel rökande patienter som slutat röka 
12-14 månader efter hjärtinfarkt. Gäller 
patienter < 75 år.  

≥ 75 % 

16.  Njursjukvård 
Andel i hemodialys med AV-fistel eller AV-
graft 

≥ 72 % 

17.  Njursjukvård 
Andel i hemodialys som uppnår 
behandlingsmål för dialysdos.  

≥ 82 % 

18.  Njursjukvård  Dialys i hemmet  ≥ 30 % 
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19.  Ortopedi 
Väntetid till operation av höftfraktur, andel 
opererade inom 24 timmar 

≥ 75 % 

20.  Ortopedi 
 

Patientrapporterat resultat av total 
höftprotesoperation 

≥ 100 

21.  Ortopedi  
Patientrapporterad minskad bensmärta 
efter operation för diskbråck 

≥ 80 % 

22. Stroke 
Täckningsgrad i Riks-Stroke. Gäller 
patienter ≥ 18 år 

≥ 90 % 

23.  Stroke 
Blodförtunnande behandling efter 
ischemiska stroke med förmaksflimmer. 
Gäller patienter ≥ 18 år. 

≥ 80 % 

24.  Stroke 

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

≥ 90 % 

25.  Stroke 
Andel patienter med ischemisk stroke som 
gavs reperfusionsbehandling. Gäller 
patienter ≥ 18 år. 

> 15 % 

26.  Stroke 
 

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

≥ 90 % 

27.  Stroke  
 

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

≥ 80 % 

28.  Stroke 
Andel opererade inom 14 dagar vid 
symtomgivande förträngning av 
halspulsådern  

≥ 80 % 

29. Stroke  
Tid från ankomst till sjukhus till 
trombolysstart (door to needle time). 
Gäller patienter ≥ 18 år. 

≤ 40 minuter 

30. Stroke  
 

Andel strokepatienter som vid 12 månader 
anger att de är nöjda eller mycket nöjda 
med rehabiliteringen efter utskrivning. 
Gäller patienter ≥ 18 år. 

≥ 85 % 

31. Lungsjukvård  
 

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

≥ 95 % 

32.  Lungsjukvård  
 NY 

Täckningsgrad i Luftvägsregistret 
avseende KOL. Gäller patienter ≥ 18 år. 

≥ 70 % 

33.  Neurologi 
 

Täckningsgrad i Svenska multipel 
sklerosregistret. Gäller patienter ≥ 18 år. 

≥ 90 % 

34.  Neurologi 
 NY 

Andel personer med skovvist förlöpande 
MS som behandlas med 
sjukdomsmodifierande behandling. Gäller 
patienter < 40 år.  

≥ 90 % 
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35.  Neurologi 
 NY 

Andel personer med skovvist förlöpande 
MS som har genomgått minst en 
magnetkameraundersökning (MR) under 
de senaste två åren. Gäller patienter < 60 
år. 

≥ 80 % 

36.  Kirurgi 
Andel ljumskbråcksopererationer som 
omopereras inom 5 år  

≤ 3 % 

37.  Kirurgi 
Andel kvinnor som opereras med 
preperitoneal teknik vid 
ljumskbråcksoperation 

≥ 90 % 

38.  Kirurgi  
Andel patienter som får antibiotika vid 
borttagande av gallblåsa. Avser planerade 
operationer 

≤ 12 % 

39.  Kvinnosjukvård 
Bristning vid förlossning bland 
förstföderskor 

< 5 % 

40.  Kvinnosjukvård 
 

Andel kejsarsnitt enligt Robson 1 bland 
förstföderskor 

≤ 7 % 

41.  Kvinnosjukvård  
Patientrapporterad kontinens efter 
inkontinensoperation 

≥ 75 % 

42.  Kvinnosjukvård 
 NY 

Andel kvinnor som anger att de är nöjda 
eller mycket nöjda med 
operationsresultatet ett år efter 
hysterektomi.   

> 85 % 

43.  Kvinnosjukvård  
 NY 

Andel kvinnor med riklig 
postpartumblödning (> 1000 ml) vid 
vaginal förlossning.     

< 5 % 

44.  Psykiatri 
Andel med skriftlig vårdplan, barn och 
vuxenpsykiatri.  

≥ 90 % 

45.  Psykiatri 

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

≥ 90 % 

46.  Psykiatri 
 

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

≤ 40 % 

47.  Psykiatri 
 

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

≥ 30 % 

48.  Psykiatri  
 

Andel patienter som blivit av med 
anorektisk undervikt. Gäller alla åldrar. 

≥ 65 % 

49.  Psykiatri 
 

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

≥ 60 % 

50.  Psykiatri  
 NY 

Täckningsgrad i Kvalitetsregister ECT 
 

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

≥ 90 % 

52.  Ögon  

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

≥ 90 % 

53.  Ögon 
 NY 

Andel patienter (ögon) med 
visusförbättring minst 5 bokstäver ETDRS 
(en rad) efter 12 månaders behandling av 
våt makuladegeneration 

> 40 % 

54.  Akutmottagning 
Andel patienter bedömda av läkare inom 1 
timme. Gäller alla åldrar 

≥ 55 % 

55.  Akutmottagning 
 

Andel oplanerade besök åter inom 72 
timmar på akutmottagning. Gäller alla 
åldrar 

≤ 5 % 

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

< 5,5 % 
 

57.  Patientsäkerhet 
 NY 

Andel vårdtillfällen av alla vårdtillfällen i 
somatisk slutenvård vid vilka trycksår grad 
1-4 uppkommer 

< 3 % 
 

58.  Intensivvård 
Återinskrivning på IVA inom 72 timmar.  
Gäller alla åldrar 

< 3 % 

59.  Läkemedel 
Andel zopiklon av sömnläkemedel till 
personer 75 år och äldre 

Individuella 
mål, se 

kommentar 

60.  Läkemedel  

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

≥ 70 %, 
Individuella 

mål, se 
kommentar 

61.  Läkemedel  
Andel olämpliga läkemedel till personer 75 
år och äldre 

Individuella 
mål, se 

kommentar 

62.  Läkemedel  

Andel patienter inom sjukhusvård (öppen 
och sluten) med misstänkt 
samhällsförvärvad pneumoni som initialt 
behandlas med penicilliner 

≥ 55 %, 
Individuella 

mål, se 
kommentar 

63.  Läkemedel 
 NY 

Minskning av total användning av 
antibiotika på rekvisition mätt som DDD 
per vårddygn och år inom sjukhusvård 
(exkl. psykiatri). 

Individuella 
mål, se 

kommentar 

64.  Läkemedel 
 NY 

Andel patienter inom sjukhusvård (öppen 
och sluten) med misstänkt afebril 
urinvägsinfektion som initialt behandlas 
med kinoloner 

< 10 % 
Individuella 

mål, se 
kommentar 

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

≥ 70 % 
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66.  Infektion 

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

≥ 95 % 

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

≥ 70 % 

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

≥ 70 % 

69.  Infektion  

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

≥ 92 % 

70.  Prehospital vård 
 

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

≥ 90 % 

71.  Reumatologi 
 NY 

Andel patienter med RA som har ett 
uppföljande besök 2-6 månader efter 
insatt DMARD- eller biologisk behandling 

≥ 70 % 

72.  Rehabiliterings- 
 medicin 
 NY 

Andel patienter som är nöjda med 
rehabiliteringen 

≥ 90 % 

73.  Rehabiliterings- 
 medicin 
 NY 

Andel patienter vårdade i slutenvård på 
rehabiliteringsmedicinska platser som 
slutregistrerats i WebRehab Sweden 

≥ 80 % 

74.  Hälsofrämjande 
 NY 

Andel patienter inskrivna i sluten vård som 
genomgår operation som tillfrågats om 
och dokumenterats avseende bedömning 
alkoholvanor 

≥ 30 % 

75.  Hälsofrämjande 
 NY 

Andel patienter som tillfrågats om och 
dokumenterats avseende bedömning 
tobaksbruk. Gäller patienter ≥ 13 år. 

≥ 50 % 

76.  Hälsofrämjande 
 NY 

Andel patienter som varit rökfria ≥ 6-8 
veckor inför planerad operation vid 
regionens sjukhus  

≥ 50 % 
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Kvalitetsindikatorer med måltal  

Detaljerad indikatorbeskrivning 

 

Indikator 1 NY:  

Mått: Andel typ 1 diabetespatienter ≥18 år som genomgått fotundersökning senaste året  
Definition: 

Täljare: Antal typ 1 diabetespatienter ≥18 år genomgått fotundersökning senaste året   
Nämnare: Totalt antal typ 1 diabetespatienter ≥18 år där uppgift om 
fotundersökning rapporterats i nationella diabetesregistret (NDR).  
Källa: NDR. Redovisas per geografisk enhet. 
Måltal:  96 %  
Kommentar:   
 
 
Indikator 2:  

Mått: Andel typ 1 diabetespatienter ≥18 år med HbA1c > 70 mmol/mol. 
Definition: 

Täljare: Antal typ 1 diabetespatienter ≥18 år med HbA1c > 70 mmol/mol.  
Nämnare: Totalt antal typ 1 diabetespatienter ≥18 år som rapporterats i nationella 
diabetesregistret (NDR).  
Källa: NDR. Redovisas per geografisk enhet. 
Måltal: < 20 % 
Kommentar: Måttet kompletterar HbA1c< 52 mmol/mol. Det ger ett mått på dem som ligger 
väsentligt över målet för god blodsockerkontroll.  
 
 
Indikator 3:  

Mått: Andel typ 1 diabetespatienter ≥18 år som når behandlingsmål för blodtryck. 
Definition: 

Täljare: Antal typ 1 diabetespatienter ≥18 år med blodtryck < 140/85 mm Hg.  
Nämnare: Totalt antal typ 1 diabetespatienter ≥18 år som rapporterats i nationella 
diabetesregistret (NDR). 
Källa: NDR. Redovisas per geografisk enhet. 
Måltal:  90 % 
Kommentar:  
  
 
Indikator 4:  

Mått: Andel typ 1 diabetespatienter 45-80 år som når behandlingsmål för LDL-kolesterol. 
Definition: 

Täljare: Antal typ 1 diabetespatienter, 45-80 år, med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L 
Nämnare: Totalt antal typ 1 diabetespatienter, 45-80 år, som rapporterats i nationella 
diabetesregistret (NDR). 
Källa: NDR. Redovisas per geografisk enhet. 
Måltal:  60 % 
Kommentar:  
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Indikator 5:  

Mått: Andel typ 1 diabetespatienter < 18 år med HbA1c > 70 mmol/mol. 
Definition: 

Täljare: Antal typ 1 diabetespatienter, < 18 år, med HbA1c > 70 mmol/mol. 
Nämnare: Totalt antal typ 1 diabetespatienter, < 18 år, som rapporterats i nationella 
diabetesregistret (NDR). 
Källa: NDR. Redovisas per geografisk enhet. 
Måltal: < 10 % 
Kommentar:  
_________________________________________________________________________ 

 
Indikator 6 NY:  

Mått: Andel typ 1 diabetespatienter < 18 år med HbA1c < 52 mmol/mol  
Definition: 

Täljare: Antal typ 1 diabetespatienter < 18 år med HbA1c < 52 mmol/mol. 
Nämnare: Totalt antal typ 1 diabetespatienter < 18 år som rapporterats i Nationella 
Diabetesregistret (NDR). 
Källa: NDR. Redovisas per geografisk enhet. 
Måltal:  60 % 
Kommentar:  
_________________________________________________________________________ 

 
Indikator 7:  

Mått: Andel återinskrivningar bland barn (0-6 år) i sluten vård inom 7 dagar efter vård för 
astma/obstruktiv bronkit.  
Definition: 

Täljare: Alla oplanerade återinskrivningar (oavsett diagnos) inom sju dagar (utskrivningsdag 
+ 6 dagar) bland barn 0-6 år som aktuell period (kvartal, år) varit inskrivna i slutenvård på 
grund av astma eller obstruktiv bronkit (ICD10-kod J20, J21, J22 eller J45 som 
huvuddiagnos).  
Nämnare: Alla vårdtillfällen i slutenvård bland barn 0-6 år under aktuell period (kvartal, år) 
på grund av astma eller obstruktiv bronkit (ICD10-kod J20, J21, J22 eller J45 som 
huvuddiagnos). 
Källa: Vega 
Måltal: ≤ 3 % 
Kommentar: 
 
 
Indikator 8:  

Mått: Andel återinskrivningar bland barn (0-6 år) i sluten vård inom 7 dagar efter vård för 
gastroenterit  
Definition: 

Täljare: Alla oplanerade återinskrivningar (oavsett diagnos) inom sju dagar (utskrivningsdag 
+ 6 dagar) bland barn 0-6 år som aktuell period (kvartal, år) varit inskrivna i slutenvård på 
grund av gastroenterit (ICD10-kod A08, A09 eller E86.9 som huvuddiagnos). 
Nämnare: Alla vårdtillfällen i slutenvård bland barn 0-6 år under aktuell period (kvartal, år) 
på grund av gastroenterit (ICD10-kod A08, A09 eller E86.9 som huvuddiagnos). 
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Källa: Vega 
Måltal: ≤ 5 % 
Kommentar:  
 
 
Indikator 9 NY:  

Mått: Andel astmapatienter, < 18 år, med AKT (astma kontroll test) > 19 poäng senaste 15 
månaderna.  
Definition: 

Täljare: Antal astmapatienter, < 18 år, med AKT > 19 poäng. Avser senaste värdet under 15-
månadersperioden. 
Nämnare: Antal astmapatienter, < 18 år, registrerade i Luftvägsregistret med uppgift om AKT 
senaste 15-månaderna. 
Källa: Luftvägsregistret. Redovisas per geografisk enhet. 
Måltal:  80 %  
Kommentar:  
_________________________________________________________________________ 

 
Indikator 10: 

Mått: Andel reperfusion vid hjärtinfarkt med ST-höjning  
Definition: Målgrupp enligt Riks-HIAs definition 

Täljare: Antal patienter, yngre än 80 år, med ST-höjningsinfarkt eller vänstergrenblock som 
gavs akut reperfusionsbehandling.  
Nämnare: Samtliga patienter, yngre än 80 år, med ST-höjningsinfarkt eller vänstergrenblock i 
Riks-HIAs databas.  
Källa: Riks-HIA. Redovisas per geografisk enhet 
Måltal: ≥ 88 % 
Kommentar: Observera att måltalet måste justeras individuellt för sjukhus utan egen PCI-
verksamhet baserat på tidigare resultat.  
 
 
Indikator 11: 
Mått: Andel kranskärlsröntgade inom 72 timmar vid icke-ST-höjningsinfarkt.   
Definition: Målgrupp enligt Riks-HIAs definition. 
Täljare: Antal patienter, yngre än 80 år, med icke-ST-höjningsinfarkt och indikation för 
kranskärlsröntgen som kranskärlsröntgades inom 72 timmar efter ankomst till sjukhuset. 
Nämnare: Alla patienter, yngre än 80 år, med icke ST-höjningsinfarkt i målgruppen som 
registrerats i Riks-HIAs databas 
Källa: Riks-HIA. Redovisas per geografisk enhet som vårdar akut hjärtinfarkt. 
Måltal: ≥ 85 % 
Kommentar:  
 
 
Indikator 12: 
Mått: Andel patienter som är behandlade med ACE-hämmare/A2-antagonister vid 
utskrivning efter hjärtinfarkt.  
Definition: Målgrupp enligt Riks-HIAs definition. 
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Täljare: Antal patienter, yngre än 80 år, med hjärtinfarkt som vid utskrivning behandlas med 
ACE-hämmare/A2-antagonister. 
Nämnare: Samtliga patienter, yngre än 80 år, i målgruppen som registrerats i Riks-HIAs 
databas. 
Källa: Riks-HIA. Redovisas per geografisk enhet som vårdar akut hjärtinfarkt. 
Måltal: ≥ 90 % 
Kommentar:  
 
 
Indikator 13:  

Mått: Andel patienter med förmaksflimmer som får antikoagulantia 
Definition: 

Täljare: Antal patienter med förmaksflimmer som hämtat ut antikoagulantia (ATC-grupp 
B01AA03, B01AE07, B01AF01, B01AF02) inom 6 månader från besök eller utskriftsdatum 
vid vårdtillfälle. 
Nämnare: Samtliga patienter där förmaksflimmer (ICD10-kod I48) registrerats som 
huvuddiagnos vid besök eller vårdtillfälle på sjukhuset.  
Källa: Vega och Digitalis (individdata läkemedel). Redovisas per geografisk enhet som 
vårdar patienter med förmaksflimmer. 
Måltal: ≥ 80 % 
Kommentar: Mäts halvårsvis. Första besök eller vårdtillfälle under mätperioden används.  
 
 

Indikator 14 NY:  

Mått: Andel patienter som deltagit i fysiskt träningsprogram 12 – 14 månader efter 
hjärtinfarkt. Avser patienter yngre än 75 år. 
Definition: 

Täljare: Antal patienter, yngre än 75 år, som vid 12 – 14 månaders uppföljning efter 
hjärtinfarkt deltagit i fysiskt träningsprogram.  
Nämnare: Totalt antal patienter, yngre än 75 år, som deltar i sekundärpreventiv uppföljning 1 
år efter hjärtinfarkt.  
Källa: Swedeheart 
Måltal: ≥ 60 % 
Kommentar: Definition av täljare och nämnare enligt Swedeheart. Socialstyrelsen har som 
målnivå angett en andel på 60 procent eller högre, men Socialstyrelsens målnivå avser 
uppföljning 6-10 veckor efter infarkt. Indikatorn som här visas avser uppföljning 12-14 
månader efter infarkt och ingår i Swedehearts kvalitetsindex, där gränserna (målnivåerna) för 
poäng är satta till 50 respektive 60 procent.  
Indikatorn kan komma att ändras under 2018 och om så är fallet kan även målnivån komma 
att justeras.  
 
 
Indikator 15 NY:  

Mått: Andel rökande patienter som slutat röka 12 – 14 månader efter hjärtinfarkt. Avser 
patienter yngre än 75 år som var rökare vid tidpunkten för hjärtinfarkten. 
Definition: 

Täljare: Antal rökande patienter, yngre än 75 år, som slutat röka 12 – 14 månader efter 
hjärtinfarkt 
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Nämnare: Totalt antal patienter, yngre än 75 år, som var rökare vid tidpunkten för 
hjärtinfarkten.  
Källa: Swedeheart 
Måltal: ≥ 75 % 
Kommentar: Definition av täljare och nämnare enligt Swedeheart. Socialstyrelsen har som 
målnivå angett en andel på 75 procent eller högre. Indikatorn ingår i Swedehearts 
kvalitetsindex, där gränserna för poäng (målnivåerna) är satta till 60-70 procent.  
 
 
Indikator 16:  

Mått: Andel hemodialyspatienter med arteriovenös-fistel eller arteriovenös-graft.  
Definition: Mått på tillgång till blodbanan vid bloddialys med den bästa tekniken. Avser 
patienter med kronisk hemodialysbehandling.  
Täljare: Antal patienter i hemodialys som vid tvärsnittsundersökning har AV-fistel eller AV-
graft 
Nämnare: Samtliga patienter i hemodialys registrerade i Svenskt Njurregister vid tillfället för 
tvärsnittsundersökningen 
Källa: Svenskt Njurregister. Redovisas per geografisk enhet. 
Måltal: ≥ 72 % 
Kommentar: Alternativet till AV-fistel eller AV-graft är central dialyskateter (CDK), som 
har påtagliga nackdelar i form av kraftigt ökad risk för allvarliga infektioner, men också 
sämre blodflöden, och därmed försämrad dialyseffektivitet. 
För alla dialysindikatorer gäller de data som insamlats vid den så kallade 
tvärsnittsundersökningen under föregående höst. Denna har viss osäkerhet eftersom det 
gäller vid just den tidpunkten och den präglas av viss slumpvariation. Detta bör kunna leda 
till att måltal som inte är representativa för hela året justeras beroende på utfall tidigare 
under året. 
 
 
Indikator 17: 

Mått: Andel patienter i hemodialys som uppnår behandlingsmål (standardiserat Kt/V > 2) för 
dialysdos.  
Definition: Standardiserat Kt/V, bygger på mått på dialysdos för en enskild dialys, och 
kompenserar därutöver för antal dialyser per vecka. Avser patienter med kronisk 
hemodialysbehandling.  
Täljare: Antal patienter som vid tvärsnittsundersökning når standardiserat Kt/V >2 
Nämnare: Samtliga patienter i kronisk hemodialys registrerade i Svenskt Njurregister vid 
tillfället för tvärsnittsundersökningen. 
Källa: Svenskt Njurregister. Redovisas per geografisk enhet. 
Måltal: ≥ 82 %. 
Kommentar: Måttet beskriver mängden dialys i förhållande till behov där även vägs in 
antalet dialyser per vecka.  
 
 
Indikator 18: 

Mått: Andel patienter som får dialys i hemmet vid de olika regionområdena 
Definition:  
Täljare: Antal patienter i dialys som får behandling i hemmet. 
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Nämnare: Antalet patienter i dialys vid mättillfället till Svenskt Njurregister. 
Källa: Svenskt Njurregister  
Måltal: ≥ 30 % 
Kommentar: I dialys i hemmet inkluderas såväl hemodialys som peritonealdialys som sköts 
utanför dialys eller njurmedicinsk enhet. Med regionområden menas sammantaget sjukhusen i 
Göteborg, Skaraborg, Boråsområdet och NU-sjukvården.  
 
 
Indikator 19: 

Mått: Väntetid till operation av höftfraktur, andel opererade inom 24 timmar. 
Definition: Måttet anger handläggningstiden på akutsjukhuset från ankomst till dess 
höftfrakturpatienten blir opererad. Avser samtliga patienter. Nyckeltalet skall beräknas från 
ankomsttid till sjukhuset till tidpunkt för operation.  
Täljare: Antal patienter opererade inom 24 timmar efter ankomst till sjukhuset.  
Nämnare: Samtliga patienter som opererats för höftfraktur, registrerade i Riks-Höft. 
Källa: Riks-Höft. Redovisas per opererande geografisk enhet där denna operationstyp ingår i 
den ordinarie verksamheten. 
Måltal: ≥ 75 % opererade inom 24 timmar  
Kommentar: 
 
 
Indikator 20:  

Mått: Patientrapporterat resultat av total höftprotesoperation 
Definition: Indexvärde för relationen mellan förväntad och faktisk hälsorelaterad livskvalitet 
(EQ–5D) efter ett år.  
Täljare:  
Nämnare:  
Källa: Svenska Höftprotesregistret. Redovisas per förvaltning 
Måltal: ≥ 100 
Kommentar: Värde > 100 anger att det faktiska resultatet är bättre än det förväntade, givet 
respektive kliniks case-mix.  
 
 
Indikator 21:  

Mått: Andel patienter som anger att bensmärtan är helt försvunnen eller mycket bättre 1 år 
efter operation för diskbråck i ländryggen.  
Definition:  
Täljare: Antal patienter som skattar sin bensmärta som ”Helt försvunnen” eller ”Mycket 
bättre” 1 år efter operation för diskbråck i ländryggen. 
Nämnare: Antal patienter opererade för diskbråck i ländryggen som besvarat frågan om 
bensmärta och hade bensmärta före operationen.  
Källa: SWESPINE. Redovisas per geografisk enhet.  
Måltal: ≥ 80 % 
Kommentar: Mätperioden avser tid för uppföljning 
 
 

Indikator 22: 

Mått: Täckningsgrad i det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke. 
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Definition: 

Täljare: Antal vårdtillfällen för stroke för individer 18 år eller äldre som registrerats i det 
nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke.  
Nämnare: Samtliga vårdtillfällen i den regionala vårddatabasen som har stroke som 
förstadiagnos (ICD-10 kod I61, I63, I64) för individer 18 år eller äldre.  
Källa: Riks-Stroke och Vega. Redovisas per geografisk enhet som svarar för akutvård av 
stroke. 
Måltal: ≥ 90 %   
Kommentar: Måltalet satt vid en allmän rimlighetsnivå baserat på tidigare täckningsgrad.  
 
 
Indikator 23:  

Mått: Andel patienter 18 år eller äldre med ischemisk stroke och förmaksflimmer som efter 
insjuknandet behandlats med antikoagulantia i tablettform.  
Definition:  
Täljare: Antal patienter 18 år eller äldre med ischemisk stroke och förmaksflimmer som efter 
insjuknandet behandlats med antikoagulantia i tablettform vid utskrivning.  
Nämnare: Samtliga patienter 18 år eller äldre med ischemisk stroke och förmaksflimmer, 
registrerade i Riks-Stroke.  
Källa: Riks-Stroke. Redovisas per geografisk enhet eller per förvaltning som svarar för 
akutvård av stroke. 
Måltal: ≥ 80 % 
Kommentar:  
 
 
Indikator 24: 

Mått: Andel patienter 18 år eller äldre med stroke som initialt vårdats på strokeenhet, IVA 
eller neurokirurgisk avdelning. 
Definition: 

Täljare: Antal patienter 18 år eller äldre med stroke (ICD10-kod I61, I63, I64) som initialt 
under det akuta vårdtillfället vårdats på en strokeenhet, enligt gällande kriterier för sådan 
enhet, intensivvårds- eller neurokirurgisk avdelning 
Nämnare: Antal patienter 18 år eller äldre med stroke (ICD10-kod I61, I63, I64) som 
registrerats i Riks-Stroke under mätperioden 
Källa: Riks-Stroke. Redovisas per geografisk enhet eller per förvaltning.   
Måltal: ≥ 90 % 
Kommentar:  
 
 
Indikator 25: 

Mått: Andel patienter 18 år eller äldre med ischemisk stroke som gavs 
reperfusionsbehandling (trombolys/trombektomi) 
Definition:  

Täljare: Antal patienter 18 år eller äldre med ischemisk stroke som reperfusionsbehandlats 
Nämnare: Antal patienter 18 år eller äldre med ischemisk stroke (ICD-10 kod I63) som 
registrerats i Riks-Stroke under mätperioden  

Källa: Riks-Stroke. Redovisas per förvaltning 
Måltal: ≥ 15 % 
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Kommentar: Resultatet påverkas inte bara av sjukhusets resultat utan i vilken utsträckning 
patienten söker i tid.  
 
 
Indikator 26:   

Mått: Andel TIA-patienter 18 år eller äldre som vårdas på strokeenhet som första vårdenhet 
Definition: 

Täljare: Antal patienter 18 år eller äldre med TIA (ICD-10 kod G45) som initialt under det 
akuta vårdtillfället vårdats på strokeenhet, enligt gällande kriterier för sådan enhet. 
Nämnare: Antal patienter 18 år eller äldre med TIA (ICD-10 kod G45) som registrerats i 
Riks-Stroke under mätperioden 
Källa: Riks-Stroke. Redovisas per geografisk enhet eller per förvaltning 
Måltal: ≥ 90 % 
Kommentar: 
 
 
Indikator 27:  

Mått: Andel strokepatienter 18 år eller äldre som var ADL-oberoende 3 månader efter 
insjuknandet 
Definition: 

Täljare: Antal strokepatienter 18 år eller äldre som var ADL-oberoende 3 månader efter 
stroke. 
Nämnare: Samtliga strokepatienter 18 år eller äldre registrerade i Riks-Stroke som var vid liv 
efter tre månader och som före insjuknandet var ADL-oberoende 
Källa: Riks-Stroke. Redovisas per förvaltning 
Måltal: ≥ 80 % 
Kommentar:  
 
 

Indikator 28:  

Mått: Andel opererade inom 14 dagar vid symtomgivande förträngning av halspulsådern. 
Definition enligt Swedvasc. 
Definition: 

Täljare: Antal patienter som opererats för halspulsåderförträngning inom 14 dagar efter 
symtomdebut 
Nämnare: Alla patienter som opererats för symtomgivande halspulsåderförträngning 
Källa: Swedvasc – Svenska Kärlregistret. Redovisas per geografisk enhet. 
Måltal: ≥ 80 % 
Kommentar:  
 
 
Indikator 29:  

Mått: Tid från ankomst till sjukhus till trombolysstart (door to needle time) 
Definition: 

Genomsnittlig (median) tid från ankomst till sjukhus till trombolysbehandling inleds. 
Källa: Riks-Stroke. Redovisas per geografisk enhet som svarar för akutvård av stroke 
Måltal: ≤ 40 minuter 
Kommentar: Gäller patienter 18 år eller äldre.  
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Indikator 30:  
Mått: Andel strokepatienter 18 år eller äldre som vid 12 månader anger att de är nöjda eller 
mycket nöjda med rehabiliteringen efter utskrivning.  
Definition:  

Täljare: Antal patienter 18 år eller äldre som vid 12 månader efter insjuknandet anger att de 
är nöjda eller mycket nöjda med rehabiliteringen efter utskrivningen.  
Nämnare: Samtliga strokepatienter 18 år eller äldre registrerade i Riks-Stroke som svarat på 
enkäten 
Källa: Riks-Strokes 12-månaders-enkät. Redovisas per förvaltning  
Måltal: ≥ 85 %  
Kommentar: Resultatet avspeglar perioden efter utskrivning från slutenvården 
 
 
Indikator 31: 
Mått: Andel personer 18 år eller äldre som vid besök för kontroll av KOL har fått bedömning 
av hälsostatus med strukturerat frågeformulär, CAT.  
Definition:  
Täljare: Antal personer 18 år eller äldre som har fått bedömning av hälsostatus med 
frågeformuläret CAT vid besök för kontroll av KOL. 
Nämnare: Antal personer 18 år eller äldre med KOL registrerade i Luftvägsregistret, som 
varit på besök för kontroll av KOL under mätperioden  
Källa: Luftvägsregistret. Redovisas per geografisk enhet. 
Måltal: ≥ 95 %. 
Kommentar: 
________________________________________________________________________  

 
Indikator 32 NY:  

Mått: Täckningsgrad i Luftvägsregistret avseende kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). 
Gäller patienter 18 år eller äldre. 
Definition:  

Täljare: Antal personer, 18 år eller äldre, som registrerats i Luftvägsregistret med diagnosen 
KOL. 
Nämnare: Totalt antal personer, 18 år eller äldre, som registrerats i Socialstyrelsens 
Patientregister med ICD-10 kod J44 (KOL) som huvud- eller bidiagnos.  
Alternativ nämnare: Totalt antal personer, 18 år eller äldre, som registrerats i Västra 
Götalandsregionens vårddatabas Vega med ICD-10 kod J44 (KOL) som huvud- eller 
bidiagnos.   
Källa: Luftvägsregistret och Socialstyrelsens Patientregister eller Västra Götalandsregionens 
vårddatabas Vega.  
Måltal: ≥ 70 %. 
Kommentar: Mäts enbart för Västra Götalandsregionen totalt.  
______________________________________________________________________  

 
Indikator 33:  

Mått: Täckningsgrad i Svenska Multipel Sklerosregistret 
Definition:  

Täljare: Antal patienter 18 år eller äldre som registrerats i Svenska Multipel Sklerosregistret. 
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Nämnare: Samtliga patienter 18 år eller äldre som registrerats i Socialstyrelsens 
patientregister med huvuddiagnos multipel skleros (ICD-10 kod G35).  
Källa: Svenska Neuroregister – delregister Svenska multipel sklerosregistret samt 
Socialstyrelsens patientregister (PAR) 
Måltal: ≥ 90 % 
Kommentar:  
 
 

Indikator 34 NY:  

Mått: Andel personer, under 40 år, med skovvist förlöpande MS som behandlas med 
sjukdomsmodifierande behandling  
 Definition: 

Täljare: Antal personer, under 40 år, med skovvist förlöpande MS som behandlas med 
sjukdomsmodifierande behandling 
Nämnare: Totalt antal personer, under 40 år, med skovvist förlöpande MS 
Källa: MS-registret 
Måltal: ≥ 90 % 
Kommentar:   
 
 

Indikator 35 NY:  

Mått: Andel personer med skovvist förlöpande MS som är yngre än 60 år och som har 
genomgått minst en magnetkameraundersökning (MR) under de senaste två åren  
Definition: 

Täljare: Antal personer under 60 år med skovvis MS som genomgått minst en MR-
undersökning under de senaste två åren  
Nämnare: Totalt antal personer under 60 år med skovvis MS 
Källa: MS-registret 
Måltal: ≥ 80 % 
Kommentar:   
 
 
Indikator 36:  

Mått: Andel opererade ljumskbråck som blivit omopererade under 5 år för enheter som utför 
mer än 75 operationer per år.  
Definition:  

Varje opererat bråck som är noterat i bråckregistret följs, från tiden för bråckoperationen 
framåt i tiden, tills en ny bråckoperation (en omoperation) i den opererade ljumsken eventuellt 
utförs. 
Källa: Svenskt Bråckregister. Redovisas per geografisk enhet som svarar för 
ljumskbråcksoperationer. 
Måltal: ≤ 3 % 
Kommentar: Vissa sjukhus utför få operationer med en hög andel av akuta operationer. Även 
om registret i sin redovisning korrigerar statistiskt för det blir resultaten osäkra vid låga 
volymer. Måttet är svårt att påverka snabbt eftersom det bygger på 5-årsrisk. Men ett 
sjunkande värde innebär att det senaste året har bättre resultat än det år som inte längre är 
med. Lokal anpassning av målnivå rekommenderas med utgångspunkt i faktiskt värde.  
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Indikator 37:  

Mått: Andel kvinnor som opereras med preperitoneal teknik vid ljumskbråck  
Definition: 

Täljare: Antal kvinnor som opereras med preperitoneal teknik vid ljumskbråck  
Nämnare: Totalt antal kvinnor som opereras för ljumskbråck 
Källa: Svenskt Bråckregister. Redovisas per geografisk enhet som svarar för 
ljumskbråcksoperationer. 
Måltal: ≥ 90 % 
Kommentar:  
 
 

Indikator 38:  
Mått: Andel patienter som får antibiotika vid elektivt borttagande av gallblåsa.  
Definition:  

Täljare: Antal patienter som fått antibiotika vid planerad cholecystektomi 
Nämnare: Samtliga patienter som genomgått en planerad cholecystektomi. Patienter som 
opererats i samband med akut inskrivning i sluten vård ingår inte.  
Källa: GallRiks. Redovisas per geografisk enhet eller per förvaltning där det finns särskilda 
skäl.  
Måltal: ≤ 12 %  
Kommentar:  

 
 
Indikator 39: 

Mått: Andel perinealbristningar grad III och IV vid vaginal förlossning bland förstföderskor 
Definition:  

Täljare: Antalet perinealbristningar av graden tre eller fyra vid vaginal förlossning bland 
förstföderskor.  
Nämnare: Totala antalet vaginala förlossningar bland förstföderskor. 
Källa: Graviditetsregistret 
Måltal: < 5 % 
Kommentar: Regionens förlossningskliniker förlöser olika andel förstföderskor.  
Förstföderskor har större risk än omföderskor att få dessa bristningar. 
 
 
Indikator 40:  

Mått: Andel kejsarsnitt enligt Robson 1 bland förstföderskor.  
Definition:  

Täljare: Antal kejsarsnitt enligt Robson 1 (förstföderskor, graviditetslängd ≥ 37 veckor, 
enkelbörd, huvudbjudning samt spontan förlossningsstart).  
Nämnare: Totala antalet förlossningar enligt Robson 1.   
Källa: Obstetrix och Graviditetsregistret 
Måltal: ≤ 7 % 
Kommentar:  
 
 
Indikator 41:  
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Mått: Andel kvinnor som anger att de är kontinenta 1 år efter operation för urininkontinens.   
Definition:  

Täljare: Antal kvinnor som anger att de är kontinenta 1 år efter operation för urininkontinens 
Nämnare: Totala antalet opererade kvinnor med någon typ av inkontinensoperation under 
mätperioden och som svarat på enkäten.   
Källa: Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret 
Måltal: ≥ 75 %. 
Kommentar: Mätperioden avser tid för uppföljning 
 
 

Indikator 42 NY:  

Mått: Andel kvinnor som anger att de är nöjda eller mycket nöjda med operationsresultatet 
ett år efter hysterektomi.   
Definition:  

Täljare: Antal kvinnor som i enkät ett år efter operation anger att de är nöjda eller mycket 
nöjda med operationsresultatet  
Nämnare: Totala antalet kvinnor som opererats för hysterektomi och svarat på 
uppföljningsenkät ett år efter operation.   
Källa: Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi (Gynop), delregister 
hysterektomi. Redovisas per geografisk enhet 
Måltal: > 85 % 
Kommentar:  
 
 

Indikator 43 NY:  

Mått: Andel kvinnor med riklig postpartumblödning (> 1000 ml) vid vaginal förlossning.     
Definition:  

Täljare: Antal kvinnor med postpartumblödning > 1000 ml vid vaginal förlossning.     
Nämnare: Totala antalet vaginalt förlösta kvinnor.  
Källa: Graviditetsregistret. Redovisas per geografisk enhet.  
Måltal: < 5 %. 
Kommentar: Regionens förlossningskliniker använder olika metoder för beräkning av 
blödningsmängd vilket delvis förklarar variation mellan förlossningsenheter.  
 
 
Indikator 44:  

Mått: Andel patienter med skriftlig vårdplan inom barn och vuxenpsykiatri.  
Definition: 

Täljare:  
Nämnare:  
Källa:  
Måltal: ≥ 90 %. 
Kommentar: Utsökning ur Melior eller Cognos där så är möjligt. Lokala variationer i rutiner 
för framtagning av data kan förekomma.  
 
 
Indikator 45:  
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Mått: Andel patienter 18 år eller äldre med psykossjukdom som haft läkemedelsgenomgång 
tillsammans med läkare senaste 12 månaderna 
Definition:  

Täljare: Antal patienter 18 år eller äldre som under vald tidsperiod har haft 
läkemedelsgenomgång tillsammans med läkare under de senaste 12 månaderna  
Nämnare: Totalt antal patienter 18 år eller äldre registrerade i PsykosR under samma 
tidsperiod.  
Källa: PsykosR 
Måltal: ≥ 90 %. 
Kommentar: Finns fler registreringar för en patient under vald tidsperiod väljs den senaste 
registreringen. 
 
 
Indikator 46:  

Mått: Andel patienter 18 år eller äldre med bipolär affektiv sjukdom med återfall i affektivt 
skov senaste 12 månaderna 
Definition:  
Täljare: Antal patienter 18 år eller äldre som under vald tidsperiod har haft minst ett (1) 
affektivt skov under de senaste 12 månaderna  
Nämnare: Totalt antal patienter 18 år eller äldre registrerade i BipoläR under samma 
tidsperiod.  
Källa: BipoläR 
Måltal: ≤ 40 % 
Kommentar: Finns fler registreringar för en patient under vald tidsperiod väljs den senaste 
registreringen. 
 
 
Indikator 47:  

Mått: Andel patienter med ADHD där man använder systematiska metoder för 
behandlingsuppföljning  
Definition:  
Täljare: Antal patienter som under vald tidsperiod följs upp med specifika 
skattningsinstrument (CGI + för barn: SNAP+C-GAS/+ för vuxen: ASRS+GAF)  
Nämnare: Totalt antal patienter registrerade i BUSA under samma tidsperiod.  
Källa: BUSA 
Måltal: ≥ 30 %  
Kommentar: Finns fler registreringar för en patient under vald tidsperiod väljs den senaste 
registreringen. Gäller alla åldrar.  
 
 
Indikator 48:  

Mått: Andel patienter som blivit av med anorektisk undervikt 
Definition:  
Täljare: Antal patienter som under vald tidsperiod blivit av med anorektisk undervikt vid 1-
årsuppföljning 
Nämnare: Totalt antal patienter registrerade i RIKSÄT under samma tidsperiod som 
genomgått 1-årsuppföljning och vid föregående registrering haft anorektisk undervikt. 
Källa: RIKSÄT 
Måltal: ≥ 65 %. 
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Kommentar: Gäller alla åldrar. 
 
 
Indikator 49:  

Mått: Andel patienter 18 år eller äldre som får sitt tillstånd efter ECT bedömt med 
skattningsformulär eller intervju (MADRS) 
Definition: 
Täljare: Antal patienter 18 år eller äldre som under vald tidsperiod behandlas för depression 
som också följs upp med MADRS eller MADRS-S.  
Nämnare: Totalt antal patienter 18 år eller äldre registrerade i Kvalitetsregister ECT under 
samma tidsperiod med behandling för depression. 
Källa: ECT 
Måltal: ≥ 60 %. 
Kommentar: 
 
 
Indikator 50 NY: 

Mått: Täckningsgrad i Kvalitetsregister ECT 
Definition: 

Täljare: Antal patienter som erhållit ECT-behandling och registrerats i Kvalitetsregister 
ECT 
Nämnare: Totalt antal patienter som erhållit ECT behandling 
Källa: Kvalitetsregister ECT och Socialstyrelsens Patientregister 
Måltal: ≥ 90 %. 
Kommentar:  
 
 
Indikator 51: 

Mått: Andel patienter 18 år eller äldre med slutlig refraktion inom 1 dioptri från den 
planerade efter kataraktoperation.  
Definition: 

Täljare: Antal patienter 18 år eller äldre med slutlig refraktion inom 1 dioptri från den 
planerade efter kataraktoperation.  
Nämnare: Samtliga kataraktopererade patienter 18 år eller äldre som registrerats i 
kataraktregistret under den aktuella mätperioden.  
Källa: Nationella Kataraktregistret, mars-studien. Redovisas per geografisk enhet som utför 
dessa operationer.  
Måltal: ≥ 90 %   
Kommentar:  
 
 
Indikator 52: 

Mått: Andel patienter 18 år eller äldre (utan annan ögonsjukdom) med förbättrad självskattad 
synfunktion 3 månader efter kataraktoperation.  
Definition: 

Täljare: Antal patienter 18 år eller äldre som 3 månader efter kataraktoperation anger att de 
upplever mindre hinder att utföra dagliga aktiviteter än innan operationen 
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Nämnare: Totalt antal patienter 18 år eller äldre som gjort kataraktoperation och som 
besvarade den aktuella frågan i 3-månadersuppföljningen.  
Källa: Nationella Kataraktregistret, mars-studien. Redovisas per geografisk enhet som utför 
dessa operationer.  
Måltal: ≥ 90 %   
Kommentar:  
 
 
Indikator 53 NY: 

Mått: Andel patienter (ögon) med visusförbättring minst 5 bokstäver ETDRS (en rad) efter 
12 månaders behandling av våt makuladegeneration.   
Definition: 

Täljare: Antal ögon som uppnått en rads synförbättring eller mer efter 12 månaders 
behandling av våt makuladegeneration.  
Nämnare: Totalt antal ögon som fått behandling av våt makuladegeneration i 12 månader 
under den aktuella mätperioden.  
Källa: Makularegistret. Redovisas per geografisk enhet som utför behandlingen.  
Måltal: > 40 %   
Kommentar:  
 
 
Indikator 54:  

Mått: Andel patienter som blir bedömda eller undersökta av läkare inom 1 timme efter 
ankomsten till akutmottagning 
Definition: Tid till läkare definieras som den registrerade tiden från det att patienten 
ankommit till akutmottagningens gåendesida och tagit kölapp, eller ankommit per 
ambulans/helikopter och till dess att läkarbedömningen påbörjats.   
Täljare: Antal patienter som bedömts av läkare inom 1 timme efter ankomst. 
Nämnare: Totalt antal patienter som bedömts av läkare (patienter som avviker innan 
läkarbedömningen exkluderas) 
Källa: Regional väntetidsrapportering. Redovisas per akutmottagning  
Måltal: ≥ 55 %.  
Kommentar: Gäller alla åldrar 
 
 
Indikator 55:  

Mått: Andel oplanerade besök åter inom 72 timmar på akutmottagning  
Definition:  
Täljare: Antal patienter som har skrivits ut från akutmottagningen till hemmet eller särskilt 
boende och återkommit inom 72 timmar. 
Nämnare: Antal patienter som har skrivits ut från akutmottagningen till hemmet eller särskilt 
boende 
Källa: Akutendatabas, VGR. Redovisas per akutmottagning  
Måltal: ≤ 5 %. 
Kommentar: Gäller alla åldrar 
 
 
Indikator 56: 
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Mått: Andel vårdtillfällen i somatisk slutenvård med vårdrelaterade infektioner 
Definition:  
Täljare: Antal vårdtillfällen med vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård 
Nämnare: Totalt antal vårdtillfällen i somatisk slutenvård 
Källa: Infektionsverktyget 
Måltal: < 5,5 % 
Kommentar: Incidensmått som tas fram från Infektionsverktyget av avdelning 
patientsäkerhet vid Koncernkontoret. Måltalet gäller för VGR totalt. Lokal anpassning 
beträffande måltal måste ske på grund av sjukhusens olika innehåll och tidigare resultat. 
 
 

Indikator 57 NY:  

Mått: Andel vårdtillfällen av alla vårdtillfällen i somatisk slutenvård vid vilka trycksår grad 
1-4 uppkommer 
Definition: 

Täljare: Antal vårdtillfällen med trycksår grad 1-4 vid utskrivning minus antal vårdtillfällen 
med trycksår grad 1-4 vid inskrivning 
Nämnare: Totalt antal vårdtillfällen i somatisk slutenvård 
Källa: Meliorjournalen. Data tas fram med särskild Cognossökning från enhetligt bindande 
dokumentationsmall. Redovisas kvartalsvis och per förvaltning.  
Måltal: < 3 % 
Kommentar: Måltalet gäller för VGR totalt och för varje enskild sjukhusförvaltning. 
Vårdtillfällen ska vara verkliga slutenvårdstillfällen, inte administrativa vårdtillfällen till 
exempel på akutmottagningar.  
 
 
Indikator 58: 

Mått: Andel patienter som oplanerat återinskrevs på samma intensivvårdsavdelning inom 72 
timmar.  
Definition: 

Täljare: Antal oplanerade inskrivningar där tiden mellan utskrivning från indexvårdtillfälle 
och återinskrivningsvårdtillfällets start är ≤ 72 timmar och återinskrivning och 
indexvårdtillfälle är på samma IVA.   
Nämnare: Totala antalet indexvårdtillfällen där patienten är utskriven levande från IVA. 
Indexvårdtillfälle är det första intensivvårdstillfället för en patient under definierad tidsperiod 
(vanligen kalenderår).  
Källa: Svenskt intensivvårdsregister (SIR). Redovisas per intensivvårdsenhet. 
Måltal: < 3 % 
Kommentar: Gäller alla åldrar 
 
 
Indikator 59:  

Mått: Andel zopiklon av sömnläkemedel till personer 75 år och äldre 
Definition: 

Täljare: Antal DDD zopiklon (ATC-grupp N05CF01) förskrivet från arbetsplatsen till 
personer 75 år och äldre  
Nämnare: Antal DDD sömnläkemedel (ATC-grupp N05C) förskrivet från arbetsplatsen till 
personer 75 år och äldre.  
Källa: Concise, försäljningsstatistik från Apotekens Service AB 
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Måltal: Önskvärt med en hög nivå. Måltalet bör sättas individuellt för varje 
sjukhusförvaltning beroende på nuläget.  
Kommentar: Är med som en indikator i Socialstyrelsens ”Indikatorer för god 
läkemedelsterapi hos äldre”. Men där är åldersgruppen 80 år och äldre. I regionens 
handlingsplan för äldre och läkemedel definieras äldre dock som 75 år och äldre.  
 
 
Indikator 60:  

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

Täljare: Antal DDD bensylpenicillin (ATC-grupp J01CE01) och kloxacillin (ATC-grupp 
J01CF02) 
Nämnare: Antal DDD bensylpenicillin (ATC-grupp J01CE01), kloxacillin (ATC-
grupp J01CF02), cefuroxim (ATC-grupp J01DC02), cefotaxim (ATC-grupp 
J01DD01), ceftazidim (ATC-grupp J01DD02), ceftriaxon (ATC-grupp J01DD04), 
piperacillin/tazobactam (ATC-grupp J01CR05).  
Källa: Concise, försäljningsstatistik från Apotekens Service AB. Redovisas kvartalsvis och 
per sjukhusförvaltning. 
Måltal: ≥ 70 %. Önskvärt med en hög nivå. Måltalet bör sättas individuellt för varje 
sjukhusförvaltning beroende på nuläget.  
Kommentar: För att bromsa antibiotikaresistensutvecklingen behöver följsamheten 
till behandlingsriktlinjerna för infektioner inom sjukhusvården öka. Ökad följsamhet 
leder till ökad förskrivning av penicilliner och minskad förskrivning av 
cefalosporiner och piperacillin/tazobactam.  
 
 
Indikator 61:  

Mått: Andel olämpliga läkemedel till personer 75 år och äldre 
Definition: 

Täljare: Antal DDD Olämpliga läkemedel (tramadol (N02AX02), propiomazin (N05CM06), 
långverkande bensodiazepiner (N05BA01, N05CD02, N05CD03) och läkemedel med 
betydande antikolinerga effekter enligt Socialstyrelsens lista (A03AB + A03BA + A03BB + 
A04AD + C01BA + G04BD + N02AG + N04A + N05AA + N05AF03 + N05AH02 + 
N05BB01 + N06AA + R06AA02 + R06AB + R06AD + R06AX02)) förskrivet från 
arbetsplatsen till personer 75 år och äldre  
Nämnare: Antal DDD Humanläkemedel förskrivet från arbetsplatsen till personer 75 år och 
äldre. 
Källa: Concise, försäljningsstatistik från Apotekens Service AB 

Måltal: Önskvärt med en låg nivå. Måltalet bör sättas individuellt för varje 
sjukhusförvaltning beroende på nuläget. 
Kommentar:  
 
 
Indikator 62: 

Mått: Andel patienter inom sjukhusvård (öppen och sluten) med misstänkt samhällsförvärvad 
pneumoni som initialt behandlas med penicilliner.   
Definition: 
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Täljare: Antal patienter som initialt behandlats med fenoximetylpenicillin (ATC-
grupp J01CE02) eller bensylpenicillin (ATC-grupp J01CE01) för misstänkt 
samhällsförvärvad pneumoni utifrån data uthämtade ur infektionsverktyget  
Nämnare: Antal patienter som initialt behandlats med antibiotika för misstänkt 
samhällsförvärvad pneumoni utifrån data uthämtade ur infektionsverktyget  
Källa: Infektionsverktyget. Redovisas kvartalsvis och per sjukhusförvaltning 
Måltal: ≥ 55 %. Önskvärt med hög nivå. Måltalet kan behöva sättas individuellt för 
varje sjukhusförvaltning beroende på nuläget. 
Kommentar: För att bromsa antibiotikaresistensutvecklingen behöver följsamheten 
till behandlingsriktlinjerna för samhällsförvärvad pneumoni inom sjukhusvården 
öka. Ökad följsamhet leder till en ökad användning av smalspektrumpenicilliner.  
 
 

Indikator 63 NY:  

Mått: Minskning av total användning av antibiotika på rekvisition mätt som DDD (defined 
daily doses) per vårddygn och år inom sjukhusvård (exklusive psykiatri).  
Definition: 

Täljare: Antal DDD per vårddygn och år, de senaste 12 månaderna (samtliga antibiotika inom 
ATC-grupp J01 exklusive Hiprex dvs.  ATC-grupp J01XX05) 
Nämnare: Antal DDD per vårddygn och år (samtliga antibiotika inom ATC-grupp J01 
exklusive Hiprex dvs. ATC-grupp J01XX05) motsvarande period som i täljaren men för året 
innan. 
Källa: Concise, försäljningsstatistik från Apotekens Service AB (DDD) samt vårddygn via 
Vega.  Redovisas kvartalsvis och per sjukhusförvaltning 
Måltal: Minskning med 5 % jämfört med föregående år. Måltalet bör sättas 
individuellt för varje sjukhusförvaltning beroende på nuläget.  
Kommentar: För att bromsa antibiotikaresistensutvecklingen behöver följsamheten till 
behandlingsriktlinjerna för infektioner inom sjukhusvården öka. Ökad följsamhet leder till 
minskad förskrivning. 
 
 

Indikator 64 NY:  

Mått: Andel patienter inom sjukhusvård (öppen och sluten) med misstänkt afebril 
urinvägsinfektion som initialt behandlas med kinoloner 
Definition: 

Täljare: Antal patienter som initialt behandlats med kinolon (ATC-grupp J01MA) 
för misstänkt afebril urinvägsinfektion utifrån data uthämtade ur infektionsverktyget.  
Nämnare: Antal patienter som initialt behandlats med antibiotika för misstänkt 
afebril urinvägsinfektion utifrån data uthämtade ur infektionsverktyget.  
Källa: Infektionsverktyget. Redovisas kvartalsvis och per sjukhusförvaltning 
Måltal: < 10 %. Önskvärt med låg nivå. Måltalet kan behöva sättas individuellt för varje 
sjukhusförvaltning beroende på nuläget. 
Kommentar: För att bromsa antibiotikaresistensutvecklingen behöver följsamheten till 
behandlingsriktlinjerna för afebril urinvägsinfektion inom sjukhusvården öka. Ökad 
följsamhet leder till en minskad användning av kinoloner. 
 
 
Indikator 65:  

Mått: Samtal om vårdens innehåll och riktning (brytpunktssamtal) 
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Definition: 

Täljare: Antal patienter 18 år eller äldre redovisade i Svenska Palliativregistret som erhållit 
dokumenterat samtal. För patienter utan möjlighet att medverka anges samtal med närstående 
Nämnare: Samtliga i Svenska Palliativregistret redovisade förväntade dödsfall hos personer 
18 år eller äldre. 
Källa: Svenska Palliativregistret. Redovisas per geografisk enhet 
Måltal: ≥ 70 % 
Kommentar: 
 
 
Indikator 66:  

Mått: Andel HIV-patienter 18 år eller äldre med god viruskontroll (HIV-RNA kopior < 50 
kopior/ml) av alla med antiviral behandling 
Definition: 

Täljare: Antal HIV-patienter 18 år eller äldre med antiviralbehandling riktad mot HIV med 
god viruskontroll (HIV-RNA < 50 kopior/ml) 
Nämnare: Samtliga HIV-patienter 18 år eller äldre med antiviral behandling riktad mot HIV.  
Källa: InfCareHIV Redovisas per geografisk enhet. 
Måltal: ≥ 95 % 
Kommentar:  
 
 
Indikator 67:  

Mått: Andel patienter 18 år eller äldre med HIV som är nöjda eller mycket nöjda med sin 
fysiska hälsa 
Definition: 

Täljare: Antal patienter 18 år eller äldre med HIV som i patientenkät angett att de är nöjda 
eller mycket nöjda med sin fysiska hälsa 
Nämnare: Totalt antal patienter 18 år eller äldre med HIV som besvarat patientenkäten.  
Källa: InfCareHIV Redovisas per geografisk enhet. 
Måltal: ≥ 70 % 
Kommentar: Andelen patienter som besvarat enkäten bör redovisas samtidigt 
 
 
Indikator 68:  

Mått: Andel patienter 18 år eller äldre med HIV som är nöjda eller mycket nöjda med sin 
psykiska hälsa 
Definition: 

Täljare: Antal patienter 18 år eller äldre med HIV som i patientenkät angett att de är nöjda 
eller mycket nöjda med sin psykiska hälsa 
Nämnare: Totalt antal patienter 18 år eller äldre med HIV som besvarat patientenkäten.  
Källa: InfCareHIV Redovisas per geografisk enhet. 
Måltal: ≥ 70 % 
Kommentar: Andelen patienter som besvarat enkäten bör redovisas samtidigt 
 
 
Indikator 69:  
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Mått: Andel patienter med Hepatit C som uppnår virusfrihet efter behandling med 
direktverkande antivirala läkemedel (DAA).   
Definition: 

Täljare: Antal patienter med Hepatit C som uppnått virusfrihet under och/eller efter avslutad 
behandling  
Nämnare: Totalt antal patienter som påbörjat behandling mot Hepatit C med DAA och där 
värde för hepatitC-RNA finns 
Källa: InfCare Hepatit.  Redovisas per förvaltning.  
Måltal: ≥ 92 % 
Kommentar: Data måste tas fram med 3 månaders fördröjning.  
 
 
Indikator 70:  

Mått: Andel Prio-1 uppdrag där första ambulansenhet är på hämtplats inom 20 minuter från 
att larmcentral besvarat 112-anropet och identifierat vårdbehov. 
Definition:  

Täljare: Antal Prio-1 uppdrag där första ambulansenhet är på hämtplats inom 20 minuter från 
att larmcentral besvarat 112-anropet och identifierat vårdbehov (status ”Skapat”) 
Nämnare: Totalt antal Prio-1 uppdrag 
Källa: Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum (PKMC).  
Måltal: ≥ 90 % 
Kommentar: Gäller alla åldrar 
 
 
Indikator 71 NY:  

Mått: Andel patienter med RA som har ett uppföljande besök 2 – 6 månader efter insatt 
DMARD- eller biologisk behandling  
Definition: 

Täljare: I SRQ inkluderade individer, 18 år eller äldre, med reumatoid artrit som har 
startat sitt första biologiska- eller DMARD- läkemedel under föregående år och har 
ett registrerat uppföljningsbesök 2-6 månader efter start. 
Nämnare: Samtliga i SRQ inkluderade individer, 18 år eller äldre, med reumatoid 
artrit som har startat sitt första biologiska- eller DMARD- läkemedel under 
föregående år. 
Källa: Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) 
Måltal: ≥ 70 %, på fullständiga helårsdata (kan utvärderas tidigast 1/7 varje år)  
Kommentar: Observera att valet ”Biologiskt läkemedel eller DMARD” innebär att 
samma patient kan komma att analyseras två gånger, en gång vid start av första 
DMARD och en gång vid start av första biologiska behandling. 
De individer som har kortare tid från ordination till dagens datum än maximalt antal 
månader i uppföljningsintervallet (6 månader) utesluts från analysen. 
 
 

Indikator 72 NY:  

Mått: Andel patienter som är nöjda med rehabiliteringen  
Definition: 

Täljare: Antal patienter som under vald tidsperiod svarat att de är nöjda med rehabiliteringen 
enligt besvarade frågor i formulär från WebRehab Sweden. 
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Nämnare: Totalt antal patienter som besvarat nöjdhetsfrågor i formulär från 
WebRehab Sweden.  
Källa: WebRehab Sweden 
Måltal: ≥ 90 % 
Kommentar:   
 
 

Indikator 73 NY:  

Mått: Andel patienter vårdade i slutenvård på rehabiliteringsmedicinska platser som 
slutregistrerats i WebRehab Sweden 
Definition: 

Täljare: Antal patienter som vårdats i sluten vård på rehabiliteringsmedicinska platser som 
slutregistrerats i WebRehab Sweden. 
Nämnare: Totalt antal patienter som vårdats i sluten vård på rehabiliteringsmedicinska platser 
som registrerats i WebRehab Sweden 
Källa: WebRehab Sweden  
Måltal: ≥ 80 % 
Kommentar:   
 
 
Indikator 74 NY:  

Mått: Andel patienter inskrivna i sluten vård som genomgår operation som tillfrågats om och 
dokumenterats avseende bedömning alkoholvanor 
Definition: 

Täljare: Antal patienter, inskrivna i sluten vård som genomgår operation, som tillfrågats om 
och dokumenterats avseende bedömning alkoholvanor med värdemängd/kodverk; Ingen risk, 
riskabla alkoholvanor, problematiska alkoholvanor och mycket problematiska alkoholvanor 
Nämnare: Totalt antal patienter inskrivna i sluten vård som genomgår operation 
Källa: Cognos 
Måltal: ≥ 30 % 
Kommentar: Dataframtagning kan göras av respektive förvaltning enligt framtagen 
standardrapport i Cognos. Data hämtas vid utskrivning. Avlidna patienter exkluderas.  
Definition av vad som ska ingå i standardrapporterna och vilka verksamheter som ska ingå 
kommer att göras under hösten 2017.  
 
 

Indikator 75 NY:  
Mått: Andel patienter, 13 år och äldre, som tillfrågats om och dokumenterats avseende 
bedömning tobaksbruk 
Definition: 

Täljare: Antal patienter, 13 år och äldre, som tillfrågats om och dokumenterats avseende 
tobaksbruk med värdemängd/kodverk; Har aldrig varit rökare, Före detta rökare, Rökare med 
ringa förbrukning och daglig rökare. 
Nämnare: Totalt antal patienter 13 år och äldre 
Källa: Cognos 
Måltal: ≥ 50 % 
Kommentar: Dataframtagning kan göras av respektive förvaltning enligt framtagen 
standardrapport i Cognos. Data för sluten vård hämtas vid utskrivning. Avlidna patienter 
exkluderas.  
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Definition av vad som ska ingå i standardrapporterna och vilka verksamheter som ska ingå 
kommer att göras under hösten 2017. 
 
 

Indikator 76 NY:  

Mått: Andel patienter som varit rökfria ≥ 6-8 veckor inför planerad operation vid regionens 
sjukhus  
Definition: 

Täljare: Antal patienter som varit rökfria ≥ 6-8 veckor inför planerad operation vid regionens 
sjukhus  
Nämnare: Totalt antal patienter med dokumenterad daglig rökning som genomgått planerad 
operation vid regionens sjukhus 
Källa: Orbit 
Måltal: ≥ 50 % 
Kommentar: Avser planerade operationer utförda i sluten och öppen specialiserad vård vid 
Västra Götalandsregionens sjukhus. 
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Hej! 
 
Bifogar protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 27 september. 
Protokollet justerades och anslogs den 3 oktober. 
 

Vänliga hälsningar  

Mari Nilsson 

Nämndsekreterare Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Koncernavdelning Ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
 
Postadress: Regionens Hus, 405 44 Göteborg  
Besöksadress: Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, 542 45 Mariestad 
 
Tel. 010-441 3658, 072-252 32 61 
E-post: mari.e.nilsson@vgregion.se 
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§ 249 

Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvården 2018:  
Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa - 
länsgemensam handlingsplan 
Diarienummer HS 2017-00373 

Beslut 
1. Den av Koncernkontoret föreslagna fördelningen justeras så att posten på  

6 mnkr avsätts till de fem lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna 
2. Resterande 4 mnkr fördelas i enlighet med Koncernkontorets förslag i 

tjänsteutlåtande daterat 2017-09-19. 

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har den 14 september 2017, § 223, beslutat om 
fördelning av 2018 års statsbidrag för psykisk hälsa. Styrelsen beslutade att flytta 
fram beslutet av de föreslagna 10 mnkr till länsgemensam handlingsplan för 
psykisk hälsa till den 27 september 2017. Anledningen var att 
psykiatriberedningen den 15 oktober skulle få fördjupad information om 
innehållet i dessa 10 mnkr, som riktas särskilt mot arbetet med länsgemensam 
handlingsplan.  
 
Ett länsgemensamt arbete mellan regionen och de 49 kommunerna pågår sedan 
2016 för att ta fram gemensam handlingsplan inom området psykisk hälsa. 
Handlingsplanen föreslås gälla under 2018-2020 och innehåller målformuleringar 
kring bl.a. nollvision för suicid, att äldre personer med psykisk ohälsa ska få rätt 
vård och stöd, att personer i behov av samordnade insatser ska ha en SIP 
(samordnad individuell plan), att alla elever ska lämna grund- och 
gymnasieskolan med godkända betyg och att förebygga och uppmärksamma bruk 
av alkohol och narkotika bland unga. 
 
Koncernkontoret har föreslagit följande fördelning: 

 0,5 mnkr avsätts till Koncernstab hälso- och sjukvård för lön och 
administrativa kostnader. 

 1 mnkr avsätts till Koncernstab hälso- och sjukvård för insatser och 
aktiviteter på länsnivå  

 0,5 mnkr fördelas till NSPHiG för arbete med brukarrevisioner: SIP – hur 
blir det för den enskilde? 

 2 mnkr fördelas till delregional vårdsamverkan för stöd till genomförande 
av handlingsplanen 

 6 mnkr fördelas till styrelserna för Kungälvs sjukhus, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och Södra 
Älvsborgs sjukhus för lokala insatser i enlighet med handlingsplanen och 
för möjligheter till samverkan delregionalt. Fördelas efter 
befolkningsunderlag. 
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Beredning 
Psykiatriberedningen har fått information om ärendet den 15 september 2017. 
 
Koncernkontoret har föreslagit hälso- och sjukvårdsstyrelsen att besluta 
följande: 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner att 10 mnkr av statsbidragen för 
psykisk hälsa 2018 fördelas i enlighet med förslaget i tjänsteutlåtande 
daterat 2017-09-19. 

2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att göra eventuella 
omprioriteringar mellan projekten i syfte att använda medel fullt ut. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-19 

Yrkanden på sammanträdet 
Monica Selin (KD) och Kerstin Brunnström (S) yrkar följande (bilaga § 249): 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar följande: 

1. Den av Koncernkontoret föreslagna fördelningen justeras så att posten på 
6 mnkr avsätts till de fem lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna 

2. Resterande 4 mnkr fördelas i enlighet med Koncernkontorets förslag 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Monica Selins (KD) och Kerstin Brunnströms (S) 
yrkande och finner det bifallet. 

Skickas till 
 Kunskapsstöd för psykisk hälsa för genomförande 
 Samtliga hälso-och sjukvårdsnämnder för genomförande 
 Samtliga sjukhusstyrelser för kännedom 
 Primärvårdsstyrelsen för kännedom  
 Anna Erlingsdotter-Wass för genomförande 
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Yrkande 
         
        2017-09-27 
 
        
        Till:  
        Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 
 
Yttrande i ärende 8, ”Riktat statsbidrag till hälso- och 
sjukvården 2018: Stöd till riktade insatser inom området 
psykisk hälsa som sker inom ramen för arbetet med 
länsgemensam handlingsplan” 
 
Förslag till beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar följande: 
 
- Den av koncernkontoret föreslagna fördelningen justeras så att posten på 6 mnkr avsätts till de fem 
lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna 
 
- Resterande 4 mnkr fördelas i enlighet med koncernkontorets förslag  
 
 
I överenskommelsen mellan Socialstyrelsen och SKL finns en särskild del som handlar om och 
ställer krav på utvecklingsarbete och samarbete mellan regionen och länets 49 kommuner. Ett 
länsgemensamt arbete mellan regionen och de 49 kommunerna pågår sedan 2016 för att ta fram en 
gemensam handlingsplan inom området psykisk hälsa. Utifrån denna plan är det viktigt med en 
kontinuerlig dialog mellan kommunerna och de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna   
 
Som en konsekvens av detta anser vi att posten på 6 mnkr skall tilldelas hälso- och 
sjukvårdsnämnderna. Dessa ska användas för lokala insatser i enlighet med handlingsplanen och för 
möjligheter till samverkan delregionalt. Fördelningen sker utifrån befolkningsunderlag.  
 
 
 
 
 
 
Monica Selin (Kd)     Kerstin Brunnström (S) 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2017-09-19 
Diarienummer HS 2017-00373 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Malin Camper 
Telefon: 0700-81 69 91 
E-post: malin.camper@vgregion.se

 

Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvården 
2018: Stöd till riktade insatser inom området 
psykisk hälsa - länsgemensam handlingsplan 
Förslag till beslut 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner att 10 mnkr av statsbidragen för 
psykisk hälsa 2018 fördelas i enlighet med förslaget i detta 
tjänsteutlåtande. 

2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att göra eventuella 
omprioriteringar mellan projekten i syfte att använda medel fullt ut. 

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har den 14 september 2017 beslutat om fördelning 
av 2018 års statsbidrag för psykisk hälsa. Styrelsen beslutade att flytta fram 
beslutet av de föreslagna 10 mnkr till länsgemensam handlingsplan för psykisk 
hälsa till den 27 september 2017. Anledningen var att psykiatriberedningen den 
15 oktober skulle få fördjupad information om innehållet i dessa 10 mnkr, som 
riktas särskilt mot arbetet med länsgemensam handlingsplan.  
 
Ett länsgemensamt arbete mellan regionen och de 49 kommunerna pågår sedan 
2016 för att ta fram gemensam handlingsplan inom området psykisk hälsa. 
Handlingsplanen föreslås gälla under 2018-2020 och innehåller målformuleringar 
kring bl.a. nollvision för suicid, att äldre personer med psykisk ohälsa ska få rätt 
vård och stöd, att personer i behov av samordnade insatser ska ha en SIP 
(samordnad individuell plan), att alla elever ska lämna grund- och 
gymnasieskolan med godkända betyg och att förebygga och uppmärksamma bruk 
av alkohol och narkotika bland unga. 
 
Koncernkontoret föreslår följande fördelning: 

 0,5 mnkr avsätts till Koncernstab hälso- och sjukvård för lön och 
administrativa kostnader. 

 1 mnkr avsätts till Koncernstab hälso- och sjukvård för insatser och 
aktiviteter på länsnivå  

 0,5 mnkr fördelas till NSPHiG för arbete med brukarrevisioner: SIP – hur 
blir det för den enskilde? 

 2 mnkr fördelas till delregional vårdsamverkan för stöd till genomförande 
av handlingsplanen 
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 6 mnkr fördelas till styrelserna för Kungälvs sjukhus, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och Södra 
Älvsborgs sjukhus för lokala insatser i enlighet med handlingsplanen och 
för möjligheter till samverkan delregionalt. Fördelas efter 
befolkningsunderlag. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Statsbidraget inom området psykisk hälsa är utformat som stimulansmedel för 
utvecklingsinsatser, för att identifiera behov och mål samt för att förbättra ungas 
psykiska hälsa. Krav och innehåll specificeras i årliga överenskommelser mellan 
Socialdepartementet och SKL. En särskild del i överenskommelsen handlar om 
och ställer krav på utvecklingsarbete och samarbete mellan regionen och länets 49 
kommuner.  
  
Ett länsgemensamt arbete mellan regionen och de 49 kommunerna pågår sedan 
2016 för att ta fram gemensam handlingsplan inom området psykisk hälsa. Beslut 
om länsgemensamt uppdrag kring analys och handlingsplan är fattat av LiSA-
gruppen (Ledning i samverkan, mellan VGR och länets kommuner) och följs av 
Vårdsamverkan Västra Götaland. Arbetet samordnas gemensamt av 
Koncernkontoret och VästKom. Den gemensamma arenan är vårdsamverkan 
regionalt, delregionalt och lokalt. 
 
För genomförande av handlingsplanen finns en styrgrupp för uppdraget som är 
baserad på delregional vårdsamverkan. Styrgruppen består av representanter från 
fem vårdsamverkansområden, med en representant vardera från 
specialistpsykiatri, primärvård och kommun, samt brukarföreträdare och chefen 
för avdelning folkhälsa, VästKom och Koncernkontoret.  
 
Kravet, som ställs i den nationella överenskommelsen, att ta fram regionala 
handlingsplaner syftar till att stärka kommuner och regioner att främja psykisk 
hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska psykisk ohälsa. Var och en av 
huvudmännen får ekonomiskt stöd för att stärka sina insatser inom området och 
för det gemensamma arbetet att ta fram en regional handlingsplan. 
Handlingsplanen är gemensam för VGR, de 49 kommunerna och NSPHiG1.  
 
Arbete har under 2016 och 2017 gjorts för att utreda behov och formulera 
gemensamma mål för länets samtliga 50 huvudmän inom fem fokusområden: 
förebyggande/främjande arbete, tillgängliga, tidiga insatser, stärkt delaktighet, 
utsatta grupper samt ledning/styrning/organisation. Handlingsplanen föreslås gälla 
under 2018-2020 och innehåller målformuleringar kring bl.a. nollvision för suicid 
i Västra Götaland; att äldre personer med psykisk ohälsa ska få rätt vård och stöd; 
att personer i behov av samordnade insatser ska ha en SIP (samordnad individuell 
plan); att alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg 
och att förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland unga. 
Styrgruppen kommer att fatta beslut om handlingsplanens mål och 
uppföljningsindikatorer den 2 oktober.  
 
                                                 
1 NSPHiG=Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg,  
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Styrgruppen ansvarar för att följa utvecklingen och genomförande av 
handlingsplanens delar, ansvara för återrapportering till VVG och de delregionala 
vårdsamverkansorganisationerna. Arbete pågår i hela länet för kunna realisera 
handlingsplanens innehåll på alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt.  

 

Uppföljning 
För medel som är kopplade till länsgemensamt arbete tillsammans med 
kommuner sker uppföljning av Kunskapsstöd för psykisk hälsa och genom 
Vårdsamverkan Västra Götaland.  

Genomförande av beslut 
Styrgruppen ansvarar för att följa utvecklingen och genomförande av 
handlingsplanens delar, ansvarar för återrapportering till VVG och de 
delregionala vårdsamverkansorganisationerna. 
 
Om något av projekten inte kommer igång enligt tidsplan får hälso- och 
sjukvårdsdirektören i uppdrag att göra eventuella omprioriteringar mellan 
projekten i syfte att använda medlen fullt ut under året.  
 

Beredning 
Psykiatriberedningen har fått information om ärendet den 15 september 2017. 
 
 

Koncernkontoret

Ann Söderström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Anders Carlqvist 
Avdelning kunskapsstöd

Besluten skickas till 
 Kunskapsstöd för psykisk hälsa, för genomförande 
 Sjukhusförvaltningarna, för kännedom och genomförande 
 Primärvårdsstyrelsen för kännedom  
 Anna Erlingsdotter-Wass, för genomförande 
 Hälso- och sjukvårdsnämnderna, för kännedom 
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2018.pdf; Patientsäkerhetsplan 2018.pdf 

 

Hej! 
 
Bifogar protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 27 september. 
Protokollet justerades och anslogs den 3 oktober. 
 
Vänliga hälsningar  

Mari Nilsson 

Nämndsekreterare Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Koncernavdelning Ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
 
Postadress: Regionens Hus, 405 44 Göteborg  
Besöksadress: Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, 542 45 Mariestad 
 
Tel. 010-441 3658, 072-252 32 61 
E-post: mari.e.nilsson@vgregion.se 
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§ 251 

Riktlinjer för patientsäkerhet och patientsäkerhetsplan 2018 
Diarienummer HS 2017-00622 

Beslut 
1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer de regionala riktlinjerna för 

patientsäkerhetsarbetet för 2018 samt den regionala patientsäkerhetsplanen 
för 2018.  

Protokollsanteckning 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen medger att protokollsanteckning från ledamöterna 
för Socialdemokraterna får bifogas protokollet (bilaga § 251). 

Sammanfattning av ärendet 
Patientsäkerhetsarbetet i de av landstinget Västra Götalands län finansierade 
verksamheterna som meddelar hälso- och sjukvård styrs av den plan som 
fastställts av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. I planen beskrivs regiongemensamma 
mål för patientsäkerhetsarbetet 2018 och strategier och insatsområden för att 
uppnå målen. Syftet med arbetet är stärka patientsäkerheten och minska 
förekomsten och risken för uppkomst av vårdskador och utgår från en nollvision 
för vårdskador.  
 
Hälso- och sjukvården är ett komplext system som behöver leverera god och säker 
vård oavsett de variationer som förekommer i verksamhet och förutsättningar, 
vilket kräver en god anpassningsförmåga. Förbättringstakten behöver öka och för 
detta krävs ett fortsatt tydligt fokus, engagemang och uthållighet.   
 
I patientsäkerhetsplanen ges en översikt över strategier, insatsområden och 
regiongemensamma mål för 2017. Av planen framgår också mätetal och 
målvärden. Fokus för 2018 är fortsatt på de prioriterade områdena; vårdrelaterade 
infektioner, trycksår, fallvårdskador, läkemedelsrelaterade skador och 
antibiotikaresistens. 
 
I riktlinjerna beskrivs bakgrunden för arbetet med övergripande strategiområden, 
verktyg och metoder samt insatsområden.  Av riktlinjerna framgår också 
ansvarsfördelningen för vilka aktiviteter som koncernkontoret respektive utförare 
av hälso- och sjukvård (förvaltning inom vårdgivaren Västra Götalandsregionen 
eller privat utförare som har avtal med landstinget Västra Götalands län) ansvarar 
för. Här beskrivs även målen och indikatorer för uppföljning.  
 
Nytt i riktlinjerna för 2018 är att vikten av patientens delaktighet i vården har lyfts 
fram ytterligare, medicintekniska produkter har lyfts in som insatsområde och 
området överbeläggningar har kompletterats med utlokaliseringar, vilka medför 
ökad risk för vårdskador.  
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Avsikten med planen och riktlinjerna är att de ska vara till stöd för alla 
medarbetare inom hälso- och sjukvårdsorganisationen i deras egna kontinuerliga 
aktiva patientsäkerhetsarbete.  

Beredning 
Förhandling enligt MBL § 11 har avslutats i enighet med arbetsgivarens förslag 
den 25 september 2017. 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-07 
 Riktlinjer för patientsäkerhet 2018 
 Patientsäkerhetsplan 2018 

Skickas till 
 Karin Möller för vidarebefordran till berörda 
 Regionstyrelsen för kännedom 
 Samtliga utförarstyrelser inom hälso och sjukvård 
 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder för kännedom 
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PROTOKOLLSANTECKNING 
 

2017-09-27 
 

Ärende 10 

Dnr: HS 2017 - 00622 
 

Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

 

 

Riktlinjer för patientsäkerhet och 
patientsäkerhetsplan 2018 
 
I dokumentet Riktlinjer för Patientsäkerhet 2018 finns på sidan 19 följande stycke att 
läsa: 
 

Fortsatt arbete innebär att anpassa antalet vårdplatser efter behov avseende både 
akut och planerad vård. Detta innebär bl.a. att se över fördelningen av 
vårdplatser mellan olika verksamhetsområden och behovet under olika 
veckodagar och årstider. Bristen på hälso- och sjukvårdspersonal innebär att 
insatser behöver göras när det gäller översyn av arbetsuppgifterna för olika 
personalgrupper och deras fördelning vid vårdenheterna. 

 
Vi ser positivt på att Västra Götalandsregionen tar detta helhetsgrepp för att ta sig an 
rådande vårdplatssituation. Problembilden har vi Socialdemokrater sedan tidigare 
kartlagt i en vårdplatsrapport, och detta ligger väl i linje med förslagen i 
vårdplatsrapporten, samt den av oss Socialdemokrater föreslagna regiongemensamma 
vårdplatsstrategin.   
 
 
Jim Aleberg (S)  
2:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2017-09-07 
Diarienummer HS 2017-00622 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Karin Möller 
Telefon: 0700-206 600 
E-post: karin.ka.moller@vgregiion.se

 

Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Riktlinjer för patientsäkerhet och 
patientsäkerhetsplan 2018 
Förslag till beslut 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer de regionala riktlinjerna för 
patientsäkerhetsarbetet för 2018 samt den regionala patientsäkerhetsplanen 
för 2018.  

Sammanfattning av ärendet 
Patientsäkerhetsarbetet i de av landstinget Västra Götalands län finansierade 
verksamheterna som meddelar hälso- och sjukvård styrs av den plan som 
fastställts av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. I planen beskrivs regiongemensamma 
mål för patientsäkerhetsarbetet 2018 och strategier och insatsområden för att 
uppnå målen. Syftet med arbetet är stärka patientsäkerheten och minska 
förekomsten och risken för uppkomst av vårdskador och utgår från en nollvision 
för vårdskador.  
 
Hälso- och sjukvården är ett komplext system som behöver leverera god och säker 
vård oavsett de variationer som förekommer i verksamhet och förutsättningar, 
vilket kräver en god anpassningsförmåga. Förbättringstakten behöver öka och för 
detta krävs ett fortsatt tydligt fokus, engagemang och uthållighet.   
 
I patientsäkerhetsplanen ges en översikt över strategier, insatsområden och 
regiongemensamma mål för 2017. Av planen framgår också mätetal och 
målvärden. Fokus för 2018 är fortsatt på de prioriterade områdena; vårdrelaterade 
infektioner, trycksår, fallvårdskador, läkemedelsrelaterade skador och 
antibiotikaresistens. 
 
I riktlinjerna beskrivs bakgrunden för arbetet med övergripande strategiområden, 
verktyg och metoder samt insatsområden.  Av riktlinjerna framgår också 
ansvarsfördelningen för vilka aktiviteter som koncernkontoret respektive utförare 
av hälso- och sjukvård (förvaltning inom vårdgivaren Västra Götalandsregionen 
eller privat utförare som har avtal med landstinget Västra Götalands län) ansvarar 
för. Här beskrivs även målen och indikatorer för uppföljning.  
 
Nytt i riktlinjerna för 2018 är att vikten av patientens delaktighet i vården har lyfts 
fram ytterligare, medicintekniska produkter har lyfts in som insatsområde och 
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området överbeläggningar har kompletterats med utlokaliseringar, vilka medför 
ökad risk för vårdskador.  
 
Avsikten med planen och riktlinjerna är att de ska vara till stöd för alla 
medarbetare inom hälso- och sjukvårdsorganisationen i deras egna kontinuerliga 
aktiva patientsäkerhetsarbete.  

Beredning 
Dokumenten har utarbetats i samverkan mellan avdelning patientsäkerhet vid 
Koncernkontoret och funktionsgrupp chefläkare. 
 
Förhandling enligt MBL § 11 sker den 25 september 2017. 

Koncernkontoret

Ann Söderström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Bilaga 
 Riktlinjer för patientsäkerhet 2018 
 Patientsäkerhetsplan 2018 

 

Skickas till 
 Karin Möller 

 



 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktlinjer för patientsäkerhet och patientsäkerhetsplan 2018 - SKAS 2017-00667-1 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktlinjer för patientsäkerhet och patientsäkerhetsplan 2018 : 170907 Riktlinjer för patientsäkerhet 2018

Diarienummer: HS 2017 - 00622

Västra Götalandsregionen

Riktl injer för Patientsäkerhet
2018
Fastställd av Hä lso - och sjukvårdsstyrelsen 2017 - 09 - 27



 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktlinjer för patientsäkerhet och patientsäkerhetsplan 2018 - SKAS 2017-00667-1 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktlinjer för patientsäkerhet och patientsäkerhetsplan 2018 : 170907 Riktlinjer för patientsäkerhet 2018

 
2   

Innehåll 
Inledning ................................................................................................................................ 3 

1 Övergripande strategiområden ............................................................................................ 4 

1.1 Patientsäkerhetskultur .................................................................................................. 4 

1.2 Patientdelaktighet ......................................................................................................... 5 

1.2.1 Synpunkter och klagomål...................................................................................... 5 

1.2.2 Patientens delaktighet i vården ............................................................................. 6 

1.3 Regional samordning och erfarenhetsutbyte ................................................................ 7 

2 Verktyg och metoder ........................................................................................................... 8 

2.1 Systematisk journalgranskning .................................................................................... 8 

2.2 Händelse- och riskanalyser .......................................................................................... 9 

2.3 Analys av inträffade vårdskador och tillbud .............................................................. 10 

3 Insatsområden ................................................................................................................... 11 

3.1 Vårdrelaterade infektioner och smittspridning i vården ............................................ 11 

3.2 Antibiotikaresistens .................................................................................................... 13 

3.3 Trycksår ..................................................................................................................... 16 

3.4 Strålsäkerhet ............................................................................................................... 17 

3.5 Medicintekniska produkter ........................................................................................ 18 

3.6 Överbeläggningar och utlokaliseringar ...................................................................... 19 

3.7 Fallskador ................................................................................................................... 20 

3.8 Undernäring ............................................................................................................... 20 

3.9 Läkemedelsrelaterade skador ..................................................................................... 21 

3.10 Patientsäkerhetsforskning ........................................................................................ 22 

3.11 Patientsäkerhetsutbildning ....................................................................................... 23 

 

 

  



 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktlinjer för patientsäkerhet och patientsäkerhetsplan 2018 - SKAS 2017-00667-1 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktlinjer för patientsäkerhet och patientsäkerhetsplan 2018 : 170907 Riktlinjer för patientsäkerhet 2018

 
3   

 

Inledning  
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. En vårdskada är enligt 
patientsäkerhetslagen när en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 
sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid 
en patients kontakt med hälso- och sjukvården. 

Utöver individens lidande medför vårdskador stora kostnader för vården, resurser som 
behöver användas till att skapa värde för invånare och patienter.  

Hälso- och sjukvården är ett komplext system som behöver leverera god och säker vård 
oavsett de variationer som förekommer i verksamhet och förutsättningar, vilket kräver en 
god anpassningsförmåga. Inom Västra Götalandsregionen arbetar vi för att utveckla en god 
säkerhetskultur med en nollvision för vårdskador. Förbättringstakten behöver öka och för 
detta krävs ett fortsatt tydligt fokus, engagemang och uthållighet.  

Av ”riktlinjer för patientsäkerhet 2018” framgår grunden för patientsäkerhetsarbetet i 
Västra Götalandsregionen med strategiområden, verktyg och metoder samt insatsområden. 
Här anges viktiga insatsområden som ständigt behöver arbetas med. Av riktlinjerna 
framgår fastslagna inriktningar för förvaltningarna som utför hälso- och sjukvård. Med 
förvaltningar inbegrips här också de vårdgivare som Västra Götalandsregionen har 
vårdavtal med. I riktlinjerna anges också möjliga indikatorer för uppföljning.  

Patientsäkerhetsplanen för 2018 har fortsatt fokus på ett fåtal prioriterade mål för 
förbättring. De regiongemensamma målen ska brytas ner i respektive förvaltning utifrån 
lokala förutsättningar, för att ange vad förvaltningen behöver uppnå för att de 
regiongemensamma målen ska nås.  

Uppföljning av patientsäkerhetsarbetet sker i respektive förvaltnings/vårdgivares 
patientsäkerhetsberättelse avseende året 2018. För de delar som rör den vård som Västra 
Götalandsregionen själv bedriver sammanfattas arbetet och resultaten i den regionala 
patientsäkerhetsberättelsen som publiceras senast den 1 mars 2019.  
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1 Övergripande strategiområden 

1.1 Patientsäkerhetskultur 

Inriktning 
En god patientsäkerhetskultur är en av förutsättningarna för att nå hög patientsäkerhet. 
Patientsäkerhetskulturen är en del av organisationskulturen och baseras på både skrivna 
och oskrivna regler, uttalade och outtalade uppfattningar, normer och värderingar i 
organisationen. Ett uttryck för kulturen i hälso- och sjukvården är ledarnas och 
medarbetarnas attityder och förhållningssätt till patientsäkerhet.  

Ett regionalt uppdrag påbörjades under 2017 kring att utveckla Västra Götalandsregionens 
meddelar- och patientsäkerhetskultur. Åtgärder behöver vidtas för att minska 
riskacceptansen för vårdskador och för en mer öppen, tillåtande och lärande 
organisationskultur. En handlingsplan med olika insatsområden har tagits fram under 
våren, uppdraget är dock tillfälligt pausat av prioriteringsskäl.  

Grunden för en hög patientsäkerhet och en hälsofrämjande arbetsplats är ett väl fungerande 
systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbetsmiljöarbete. Resultaten av enkätstudien 
”Säkerhetskultur i vård och omsorg – stöd och hinder” som Marianne Törner m.fl. 
genomförde 2013 visar att patientsäkerhetsklimat och personalsäkerhetsklimat går hand i 
hand. Det framkom bl.a. att organisatoriska enheter med ett högt patientsäkerhetsklimat 
också hade ett högt personalsäkerhetsklimat och tvärtom. Genom goda arbetsförhållanden 
för personalen kan hög säkerhet för patienterna byggas. 

Mätning av patientsäkerhetskulturen (patientsäkerhetsenkät) och medarbetarenkäten 
genomförs samtidigt hösten 2017 genom två samordnade enkäter. I resultatredovisningen 
av enkäterna ingår en gemensam del som redovisar svar från båda enkäterna på ett antal 
påståenden som har samband med faktorerna: arbetsbelastning, stöd från närmsta chef, 
stöd från arbetsgruppen och organisatoriskt stöd. Denna del kan vara ett underlag för 
gemensam utveckling kring det systematiska förbättringsarbetet av både patientsäkerhet 
och arbetsmiljö. Ett integrerat patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete kan sannolikt skapa 
synergier som bidrar till effektivitet, helhetssyn och delaktighet. 

Ansvarsfördelning 

Koncernstaben. 

 Stödjer och samordnar regionens patientsäkerhetskulturmätningar. 
 Initierar och stödjer erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna. 
 Bevakar forskning och utveckling inom området. 

Förvaltningarna 

 Utifrån resultatet från patientsäkerhetsenkäten och medarbetarenkäten 
planerar, genomför och följer upp åtgärder som syftar till en stärkt 
säkerhetskultur. 

 Utbildningsinsatser inom patientsäkerhet. 
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1.2 Patientdelaktighet  

1.2.1 Synpunkter och klagomål 

Inriktning 
Patienters och närståendes upplevelser och synpunkter på hälso- och sjukvården är 
värdefulla och de ska därför ges möjligheter att vara delaktiga i det fortlöpande 
patientsäkerhetsarbetet. Synpunkter och klagomål på vården ska bedömas, bemötas, 
åtgärdas och tas tillvara oavsett hur de tas emot. Verksamheterna ska utveckla sina system 
för att befrämja detta. De uppgifter som tas emot ska bedömas utifrån patientlagens och 
patientsäkerhetslagens perspektiv. Synpunkter som kommer till vårdgivarens kännedom 
ska hanteras i samma avvikelsehanteringssystem som personalrapporterade avvikelser (för 
Västra Götalandsregionens verksamheter i MedControlPro) så att de tas tillvara på ett 
systematiskt sätt (se avsnitt 2.3 Analys av inträffade vårdskador och tillbud).  
 
Genom samarbete med patientnämnden kan klagomål analyseras och användas så att 
patientens förtroende för vården och patientsäkerheten stärks. Patienten och närstående ska 
aktivt ges möjligheter till och goda förutsättningar för att delge sin syn på händelse-
förloppet och orsaker samt ge förslag på förbättringsområden när utredningar görs av 
händelser som medförde eller kunde medföra vårdskada. Synpunkter från patienter och 
patientorganisationer är också värdefulla vid riskanalyser som görs för att höja vårdens 
kvalitet och säkerhet. Patienter, närstående, invånare och patientorganisationer bör därför 
systematiskt och på olika sätt bjudas in att delge sina synpunkter på hur vården kan 
förbättras och delta i det fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. 
 

Ansvarsfördelning 
Koncernstaben 

 Stödjer patientdelaktighet i patientsäkerhetsarbete på alla nivåer i organisationen. 
 Underlättar för invånarna att framföra klagomål och synpunkter. 
 Stödjer förvaltningarna i att skapa processer för en ändamålsenlig 

klagomålshantering.  

Förvaltningarna 

 Uppmuntrar systematiskt patienten att medverka till att risker för vårdskada till 
följd av den egna vården minimeras. Uppmuntrar också patienten att delta i 
verksamheternas fortlöpande patientsäkerhetsarbete utifrån ett organisations- och 
systemperspektiv.  

 Inför och förbättrar system för att systematiskt ta emot och hantera synpunkter från 
patienter och närstående oavsett hur synpunkterna kommit till vårdgivarens 
kännedom (direkt eller via andra aktörer). 

 Använder MedControlPro som stöd för att registrera, utreda, och följa upp 
patienters och närståendes synpunkter och dokumentera handläggningen  

 Sammanställer systematiskt och tar tillvara patienters och närståendes erfarenheter 
och synpunkter och använder dessa som underlag i förbättringsarbetet för att skapa 
mervärde för patienten.  
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 Har rutiner för ett strukturerat omhändertagande av patient och närstående i 
samband med en oönskad händelse som medförde allvarlig vårdskada. Detta 
inbegriper delaktighet i de utredningar som görs. 

 Säkerställer att resultaten av de utredningar som görs med anledning av oönskade 
händelser återförs till patienten och att de utgör del i underlaget för utveckling av 
verksamheten.  

1.2.2 Patientens delaktighet i vården 
 
Inriktning  
En mer personcentrerad vård med välfungerande kommunikation och en ömsesidig 
förståelse i vårdsamtalet minskar risken för uppkomsten av vårdskador. Västra 
Götalandsregionen har utvecklat flera verktyg och metoder för att förbättra 
kommunikation, personcentrerat arbetssätt och patientdelaktighet.  

- Förstå mig rätt är en samtalsmetod, där personalen så långt som möjligt försäkrar sig om 
att patienten förstår informationen som ges kring hälsa och behandling och samtidigt 
försäkrar sig om att hen har uppfattat viktig information som patienten förmedlar. Det 
möjliggörs genom att patienten och personalen under samtalet sammanfattar och 
återberättar viktig information de fått av varandra.  

- Personcentrerad patient- och närståendeutbildning är en pedagogisk metod som i hög 
grad bygger på patientinvolvering. Det uppnås genom att utbildningsgrupperna leds av 
personal i samarbete med erfaren patient samt att utbildningens innehåll bygger på en 
inventering av deltagarnas behov. Utbildningarna vänder sig till patienter/närstående med 
långvariga sjukdomar.  

-Tänk om i 4 steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling är en metod som gör det 
möjligt att ta tillvara patienters och personals erfarenheter i syfte att öka 
patienttillfredsställelse och patientsäkerhet.  

- Personcentrerat arbetssätt belyser betydelsen av att anpassa vården till patienters behov 
och egna resurser. 
 
-Systematisk återkoppling av patienters synpunkter och erfarenheter är en modell som 
beskriver olika sätt och vägar att samla in och förstå patienters upplevelser av vård samt att 
öka patienters delaktighet i att designa en bättre vård.  

 
Ansvarsfördelning 
Koncernstaben  

 Tillhandahåller information och material om ”Förstå mig rätt” och 
”personcentrerad patient- och närståendeutbildning”. 
www.vgregion.se/jamlikvard.  

 Information om personcentrerat arbetssätt. 
www.vgregion.se/pca 

 Information om systematisk återkoppling.  
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--
uppfoljning/verksamhetsutveckling/verksamhetsutveckling/metoder-och-
verktyg/ 



 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktlinjer för patientsäkerhet och patientsäkerhetsplan 2018 - SKAS 2017-00667-1 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktlinjer för patientsäkerhet och patientsäkerhetsplan 2018 : 170907 Riktlinjer för patientsäkerhet 2018

 
7   

Förvaltningarna  

 Inför åtgärder som förbättrar kvaliteten i informationsöverföringen mellan 
patient och personal och ökar patientens delaktighet. 

 

1.3 Regional samordning och erfarenhetsutbyte  

Inriktning 
Inom Västra Götalandsregionen bedrivs ett aktivt arbete för att förebygga vårdskador inom 
utförarförvaltningar och koncernstaben. Merparten av arbetet sker på förvaltnings- och 
verksamhetsnivå och stora vinster finns att göra med erfarenhetsutbyte och samverkan 
inom ramen för ledningsarbetet inom hälso- och sjukvården. Koncernstaben har en aktiv 
roll i att utveckla en plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte samt genom att sprida 
erfarenheter och ta initiativ till förbättringsarbete. Det är också angeläget att i ökande 
omfattning involvera de privata vårdgivarna som landstinget har vårdavtal med i 
samverkansarbetet.  

För att bidra till styrning och samordning inom patientsäkerhetsområdet i Västra 
Götalandsregionen finns funktionsgrupp chefläkare och nätverk inom olika insatsområden, 
vilka leds via koncernstaben. Dessa ska bidra till att målen i Patientsäkerhetsplanen 
uppnås.  

Arbetet med att utveckla regionens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete skapar 
både förutsättningar för och är ett led i en ökad samordning. Samverkan på regional och 
nationell nivå sker med IVO (Inspektionen för vård och omsorg), patientnämnd och andra 
aktörer. Koncernstaben företräder översta vårdgivarnivån i tillsynsärenden från IVO och 
Strålsäkerhetsmyndigheten.  

Ansvarsfördelning 
Koncernstaben 

 Samordnar arbetet med patientsäkerhetsberättelser på regional- och 
förvaltningsnivå 

 Tar initiativ till att regionala riktlinjer utformas med utgångspunkt i erfarenheter 
från risk- och händelseanalyser samt statlig tillsyn 

Förvaltningarna 

 Deltar i och bidrar till regional samordning och erfarenhetsutbyte  
 Sprider erfarenheter från övriga regionen inom egna organisationen 
 Sprider erfarenheter från egna organisationen till övriga förvaltningar. 
 Utvecklar sina egna ledningssystem inom ramen för det regionala arbetet 
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2 Verktyg och metoder 

2.1 Systematisk journalgranskning  

Inriktning 
Strukturerad granskning av slumpvis valda vårdtillfällen med metoden markörbaserad 
journalgranskning (MJG) kan användas för att följa utvecklingen av vårdskadeförekomsten 
över tid och att mäta effekterna på patientsäkerheten av det patientsäkerhetsarbete som 
genomförts. Genom tematiska granskningar av journaler i verksamheterna kan dessutom 
särskilda vårdskadeområden identifieras för närmare analys som ett led i det fortlöpande 
och systematiska förbättringsarbetet. 

Med MJG kan avvikelser som medfört vårdskador identifieras vilka utgör ett betydelsefullt 
komplement till de avvikelser som framkommer genom personalens rapporter och 
klagomål från patienter och närstående. Tillsammans ger dessa system en god täckning av 
de olika avvikelser som kan förekomma och möjliggör därför att relevant kunskap kan 
erhållas om hur vårdens kvalitet och säkerhet kan förbättras. 

Markörbaserad journalgranskning som utvecklats av SKL har använts för systematisk 
granskning av somatisk slutenvård av vuxna sedan 2013. Metoden finns sedan 2016 också 
tillgänglig för vuxenpsykiatri och barnsjukvård och det är därför angeläget att den blir 
införd även inom dessa områden.  
 
MJG finns i dagsläget inte utvecklad för granskning av primärvård vilket har hög 
angelägenhet. Förutsättningar finns att utveckla en sådan regionalt där de regionala 
kunskapsunderlag som finns om vårdskador i primärvården är användbara.  

Ansvarsfördelning 
Koncernstaben 

 Sprider information om utbildningar som ges av SKL. 
 Sammanställer, analyserar och återför resultaten på aggregerad nivå. 
 Stödjer och stimulerar till granskningar på verksamhetsnivå. 
 Stödjer och stimulerar till erfarenhetsutbyte mellan granskningsteamen. 

Förvaltningarna 

 Slumpvis granskning på sjukhusnivå av den somatiska slutenvården av vuxna där 
det minsta antalet slumpvis utvalda granskade journaler per månad är: 40 för 
universitetssjukhuset, 30 för länssjukhusen och 20 för länsdelssjukhusen. 

 Journalgranskar på kliniknivå och använder dessa som grund för förbättringsarbete. 
 Genomför journalgranskning inom barnsjukvård och vuxenpsykiatri. 

Registrerar identifierade vårdskador i avvikelsehanteringssystemet (för vård i egen regi i 
MedControlPro).   
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2.2 Händelse- och riskanalyser 

Inriktning 
Händelseanalyser görs för att så långt det är möjligt klarlägga händelseförlopp och 
bidragande orsaker till att oönskade händelser uppstått som medförde eller kunde medföra 
vårdskada. Riskanalyser görs för att identifiera risker och orsaker till att oönskade 
händelser och skador ska uppkomma i en verksamhet eller en vårdprocess. Riskanalyser 
bör som underlag bl.a. innefatta resultaten av gjorda händelseanalyser (såväl i den egna 
organisationen som av andra) och utredningar av avvikelser. Händelse- och riskanalyser 
bör göras i samverkan om flera verksamheter berörs och det är förenligt med bestämmelser 
för sekretess. Analyserna leder till att åtgärder kan identifieras och implementeras i de 
berörda verksamheterna och syftar till att minska risken för oönskade händelser och 
därigenom stärka patientsäkerheten. Arbetet med framför allt riskanalyser bör utvidgas så 
att fler analyser görs.  

Arbetet med händelseanalyser bör i ökad omfattning ske strukturerat och enligt den metod 
som stöds av Nitha (Nationellt IT-stöd för händelseanalys) som i sin tur baseras på den 
handbok som getts ut av SKL. Resultaten av händelseanalyser bör läggas in i den 
nationella kunskapsbank som finns i Nitha och därigenom bidra till att öka möjligheterna 
till erfarenhetsutbyte nationellt. För att säkerställa att de åtgärder som vidtas på basen av 
fynden av händelse- och riskanalyser får avsedd effekt måste de följas upp och utvärderas 
genom egenkontroll, vilket bl. a .avvikelsehanteringssystemet ger stöd för.  

En ny metod som bygger på att analysera komplexa system av vårdprocesser (FRAM – 
Funktionell resonansanalysmetod) är sedan 2015 under införande och kan vara användbar 
i situationer där de vanliga metoderna för händelse- och riskanalys inte upplevs som 
tillräckliga. FRAM bör utgöra en del av utvecklingsarbetet inom patientsäkerhetsområdet. 

Ansvarsfördelning 
Koncernstaben 

 Samordnar utvecklingen och implementeringen av kriterier för vilka 
suicidhändelser som ska utredas med avseende på patientsäkerhet och när 
händelseanalys enligt den rekommenderade metoden bör användas. 

 Sammanställer, analyserar och återför resultaten av händelseanalyser på aggregerad 
nivå. 

 Sprider kunskap om hur händelse- och riskanalyser kan och bör genomföras. 
 Koordinerar och stödjer den regionövergripande implementeringen och 

användningen av Nitha och händelseanalys enligt handboken. 
 Stimulerar till användning av regionövergripande och nationella databaser för 

händelseanalyser (Nitha Kunskapsbanken) och riskanalyser i det proaktiva 
patientsäkerhetsarbetet. 

 Ger utbildningar i och stödjer implementering av funktionell resonansanalysmetod 
(FRAM) för analys och förbättring av patientnära system. 

 Deltar i och bevakar arbetet och kunskapsbildningen kring händelse- och 
riskanalyser nationellt och internationellt. 
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Förvaltningarna 

 Säkerställer att det finns analysledare med kompetens att genomföra risk- och 
händelseanalyser enligt handboken och i Nitha. 

 Deltar i utvecklingen av och implementerar kriterier för vilka suicidhändelser som 
ska utredas med händelseanalys enligt den rekommenderade metoden. 

 Gör händelseanalyser med Nitha Analys som ett led i den interna utredningen vid 
Lex Maria-anmälningar. 

 Följer genom system för egenkontroll (t.ex. avvikelsehanteringssystemet) upp att 
beslutade åtgärder implementeras och vilka effekter patientsäkerhetsarbetet får på 
patientsäkerheten.  

 Överför händelseanalyser som gjorts i Nitha Analys till Nitha Kunskapsbank. 
 Gör riskanalyser inför förändringar av verksamheten och vid upprepade oönskade 

händelser.  
 Använder erfarenheterna från tidigare gjorda händelse- och riskanalyser som 

underlag i det proaktiva patientsäkerhetsarbetet. 
 Implementerar funktionell resonansanalysmetod (FRAM) som ett verktyg i 

utveckling av patientnära system. 

 

2.3 Analys av inträffade vårdskador och tillbud  

Inriktning 
Ett avvikelsehanteringssystem ska finnas för att stödja processen för registrering och 
hantering av oönskade händelser. Systemet ska bl. a. säkerställa att händelserna utreds och 
att åtgärder vidtas som leder till att patientsäkerheten stärks. Genom att alla avvikelser 
oavsett hur de har upptäckts (genom personalens rapporteringsskyldighet, som klagomål 
eller vid journalgranskning) konsekvent hanteras i systemet skapas förutsättningar för en 
hantering med hög kvalitet. I avvikelsehanteringssystemet samlas också samtlig 
dokumentation som rör utredningen av händelsen vilket ger möjligheter till 
sammanställningar och analyser på aggregerad nivå som är användbara för strategiska 
beslut och för generering av ny kunskap inom patientsäkerhetsområdet.  

Avvikelsehanteringssystemet ska användas för regelbundna sammanställningar på alla 
nivåer i organisationen. Syftet med sammanställningarna är att identifiera risk- och 
förbättringsområden och utgöra underlag i det kontinuerliga lärandet och 
förbättringsarbetet i verksamheten. Sammanställningarna och resultaten av analyserna ska 
återföras till verksamheten och dess personal och leda till ökad kunskap om 
patientsäkerheten i verksamheten och ökad delaktighet i verksamhetsförbättring. 
Rapportering och återföring på varje nivå i organisationen är en viktig grund för 
delaktighet och framgång. 

Vid avdelning patientsäkerhet har sedan början av 2012 innehållet i de utredningar som lett 
till beslut från Socialstyrelsen/IVO i klagomål och Lex Maria-ärenden systematiskt samlats 
i en databas (”Beslutsdatabasen”). Databasen ger möjligheter till systematisk 
sammanställning och analys av olika verksamhetstyper och vårdprocesser där oönskade 
händelser uppkommer. Databasen kan användas som underlag för riskanalyser och för att 
identifiera händelser som upprepas och som behöver särskilt fokus. 
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Ansvarsfördelning 
Koncernstaben 

 På regionövergripande nivå utvecklar, stödjer och följer upp användningen av 
MedControlPro.  

 På regionövergripande nivå sammanställer och analyserar avvikelser, klagomål och 
Lex Maria-utredningar, samt sprider dessa via olika kanaler till hälso- och 
sjukvårdspersonalen och till beslutsfattare. 

 Samverkar med IVO, Patientnämnden och andra aktörer på regional och nationell 
nivå i frågor som rör hantering av avvikelser i Västra Götalandsregionen. 

 Deltar i och bevakar arbete på nationell nivå som påverkar handläggningen av 
avvikelser och deras kunskapsinnehåll. 

 Har fortlöpande kännedom om de Lex Maria-anmälningar som görs på den vård 
som finansieras av landstinget. 

 Har fortlöpande kännedom om de klagomålsbeslut hos IVO på den vård som 
finansieras av landstinget. 

Förvaltningarna 

 Använder MedControlPro (eller annat anvisat system) för rapportering och 
hantering av oönskade händelser som medförde eller kunde medföra vårdskada 
oavsett hur de upptäcks (personalrapporter, klagomål, systematisk granskning av 
vården). 

 Följer upp beslutade åtgärder i MCP (eller anvisat system för avvikelsehantering) 
och deras effekter på patientsäkerhet genom systemen för egenkontroll. 

 Gör systematiska sammanställningar och analyser av avvikelser som rör 
patientsäkerhet samt återför dem i verksamheterna. 

 Använder de systematiska sammanställningarna som underlag för 
verksamhetsförbättring på alla nivåer inom organisationen. 

 Informerar fortlöpande koncernkontoret om Lex Maria-anmälningar, gjorda interna 
utredningar (inklusive händelseanalys) och inkomna beslut från IVO (t.ex. genom 
att säkerställa att dessa dokumenteras i avvikelsehanteringssystemet).  

 

3 Insatsområden 

3.1 Vårdrelaterade infektioner och smittspridning i 
vården 
 

Inriktning 
Vårdrelaterad infektion (VRI) förekommer enligt SKLs prevalensmätningar hos knappt 10 
% av alla patienter som vårdas inom somatisk slutenvård. Ungefär 90 % av dessa har 
bakteriell genes. VRI är den enskilt vanligaste vårdskadan och prevalensen är i stort sett 
oförändrad sedan 2010, i VGR och landet i övrigt. Sedan 2014 studeras förekomst av 
bakteriell VRI på sjukhusen genom kontinuerlig incidensmätning med hjälp av 
Infektionsverktyget. Två års mätningar visar på en oförändrad incidens på knappt 6 % på 
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regional nivå med ganska stor variation mellan regionens sjukhus. Incidenstalen ligger 
lägre än prevalenstalen, både p.g.a. att virusinfektioner inte fångas och som en följd av 
annan mätmetod, men också beroende på att många vårdrelaterade infektioner 
felkategoriseras som samhällsförvärvade vid registreringen, vilket valideringar 2014 och 
2015 visat. Den sanna incidensen i nuläget kan därför skattas till 8-9 %.  
För att minska VRI-förekomsten över tid behöver ett systematiskt förbättringsarbete 
bedrivas av verksamheterna. I det ingår analys av VRI-förekomst, att upprätta och 
genomföra handlingsplaner för att förebygga VRI och följa upp resultatet av aktiviteterna 
med hjälp av data från Infektionsverktyget. Ledning på alla nivåer måste erbjuda stöd och 
efterfråga resultat.  
 
För att få största möjliga nytta av Infektionsverktyget behövs fortsatt utbildning - i 
användning av Infektionsverktyget och i korrekt registrering av VRI. En regional 
webbutbildning, Vårdrelaterade infektioner – regional utbildning, med syfte att förbättra 
registreringskvaliteten har tagits fram som stöd för detta arbete. Denna finns tillgänglig på 
Lärplattformen.  

Även inom specialiserad öppenvård och primärvård ska, trots avsaknad av ett jämförbart 
registreringsstöd, ett systematiskt arbete för att minska VRI bedrivas. 

Vårdrelaterad smittspridning av resistenta bakterier med eller utan symptomgivande 
infektion och vårdrelaterade fall av smittsamma sjukdomar (t ex vinterkräksjuka, 
Clostridium difficile, influensa, tuberkulos, mässling, vattkoppor, kikhosta, hepatit A ), är 
en vanlig vårdskada och medför stora kostnader för smittspårningsarbete, 
vårdplatsstängning, förlängda vårdtider och i vissa fall profylaktiska åtgärder riktat till 
personal och patienter. Frekventa omflyttningar, brist på enkelrum och överbeläggningar är 
strukturella faktorer som ökar risken för vårdrelaterad smittspridning. Både på 
verksamhets- och ledningsnivå krävs ett intensifierat arbete med fokus på rutiner som 
förhindrar smittspridning. Tidig upptäckt av vårdrelaterad smittspridning genom 
övervakning, och rapportering av utbrott och genomfört smittspårningsarbete från de 
vårdhygieniska enheterna stödjer detta arbete. 

Ansvarsfördelning 
Koncernstaben 

 Arbetar fortsatt med kvalitetssäkring av datafångst och datakvalitet, det senare 
genom utbildningsstöd till förvaltningarna. 

 Följer fortlöpande upp, analyserar och kommunicerar samlade regionala och 
jämförbara sjukhusövergripande resultat. 

Förvaltningarna 

 Förbättringsarbetet bedrivs på verksamhetsnivå med stöd från respektive 
förvaltningsledning och regionens fyra vårdhygieniska enheter och i särskilda fall 
av utbrott med stöd av den lokala epidemiberedskapsplanen och Smittskydd Västra 
Götaland. 

 Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler sker inom ramen för 
verksamheternas egenkontroll  

 På sjukhusen används resultat från Infektionsverktyget i förbättringsarbete. 
Kvaliteten i registreringarna förbättras genom att alla läkare genomgår 
webbutbildning i när en infektion är vårdrelaterad 
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Städning av vårdlokaler ska ske enligt regionala riktlinjer
Varje sjukhusf örvaltning gör , med stöd av vårdhygienenheterna, en årlig
sammanställning av antalet fall av vårdrelaterad smittspridning av resistenta
bakterier (MRSA, VRE, tarmbakterier med ESBL), liksom av antalet indexfall som
medfört smittspårningsarbete utan att sek undärfall påvisats.
Varje sjukhusförvaltning gör , med stöd av vårdhygienenheterna, en årlig
sammanställning av antalet vårdrelaterade fall av vinterkräksjuka, clostridium
difficile, influensa och andra smittsamma sjukdomar som medfört resurskr ävande
åtgärder för vårdgivaren.

Indikatorer för uppföljning
Andel korrekt identifierade infektioner (vårdrelaterad eller samhällsförvärvad) vid
registrering i Infektionsverktyget (%)

Mål
Incidensen av vårdrelaterade infektioner i somat isk sluten vård ska understiga 5,5 %
för Västra Götalandsregionen som helhet.

3.2 Antibiotikaresistens

Inriktning
Antibiotika används inom alla verksamheter och är en fundamental byggsten i dagens
högteknologiska vård. Den tilltagande antibiotikaresistensen påverkar alla i nvånare. För att
möta detta hot krävs långsiktiga åtgärder inom all vård och som innefattar alla
personalkategorier. Det föränderliga resistensläget medför behov av tät övervakning och
återkoppling om aktuellt resistensläge, förskrivningsmönster och anpass ade riktlinjer för
antibiotikabehandling. Genom ett rationellt bruk av antibiotika kan
antibiotikaresistensutvecklingen och dess konsekvenser reduceras.

Trots påtaglig minskning av receptförskrivningen de senaste åren, främst inom
primärvården, är den sam manlagda receptförskrivningen fortsatt hög och stora skillnader
kvarstår i regionen vilket kräver fortsatta utbildningsinsatser .

Inom sjukhusvården, såväl den slutn a som den öppna delen, behöver s trama - arbetet
intensifieras. Antibiotikaanvändningen är hö g och användningen av
bredspektrumantibiotika ökar. Det driver resistensutvecklingen och andelen resistenta
bakterier ökar snabbare inom sjukhusvård än inom primärvård. Stora skillnader finns i
förskrivning mellan förvaltningar och vårdenheter utan påvisa de medicinska orsaker.

För att intensifiera arbetet inom sjukhusvården krävs fortsatta utbildningsinsatser samt stöd
till verksamheterna från Sjukhusstrama i samarbete med infektionskliniker,
vårdhygienenheter och de mikrobiologiska laboratorierna. Införande av så kallade ”
antimicrobial stewardship - program” med antibiotikaronder på enheter med hög
förskrivning är en viktig del i detta arbete. Antibiotikaronder innebär en regelbundet
återkommande genomgång och feedback av en infektionsläkare på all insatt
antibiotikabehandling på en enhet. En ständig ökning av patienter med svårbehandlade
infektioner inom flera verksamheter kommer dessutom att öka behovet av
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infektionskonsulter i behandlingen av den enskilda patienten. 
 

Ansvarsfördelning 
Koncernstaben  

 Leder, samordnar och bistår det strama-arbete som bedrivs i Västra 
Götalandsregionen.  

 Samverkar på det nationella planet inom ramen för NKS och Programråd Strama, 
med Folkhälsomyndigheten samt andra landsting/regioners stramagrupper.  

 Analyserar och övervakar antibiotikaresistensläget på övergripande nivå i Västra 
Götaland i samarbete med de mikrobiologiska laboratorier som betjänar regionens 
vårdgivare. 

 Analyserar och övervakar såväl under- som överförskrivning samt följsamhet till 
behandlingsriktlinjer på övergripande nivå i Västra Götaland.  

 Bedriver omvärldsbevakning och sprider nyheter av vikt inom Västra Götaland 
samt stå till tjänst med information och utbildning till beslutsfattare samt 
allmänheten.  

Alla förvaltningar 
 

 Arbetar utifrån de punkter som beskrivs i ”Stramas 10-punktsprogram” för att 
minska antibiotikaresistens (se underlag alternativt 
www.infektion.net/strategidokument). 

 Ökar följsamheten till behandlingsriktlinjerna genom att varje verksamhet och dess 
förvaltning har kunskap om resistensläget, den egna förskrivningen av antibiotika 
och följsamhet till aktuella behandlingsriktlinjer.  

 Kontaktläkare/verktygsläkare för strama-arbetet ska finnas inom varje verksamhet 
som med uppdrag från verksamhetschef och i samarbete med 
verksamhetsledningen ges förutsättningar att verka för en rationell 
antibiotikaanvändning på verksamhetsnivå.  

 Strama Västra Götaland respektive Sjukhusstrama bistår genom att föra ut kunskap 
om nya behandlingsriktlinjer och analysera samt öka följsamheten till dessa i 
samarbete med verksamheterna och dess kontaktläkare/verktygsläkare/ 
/stramaansvarig tandläkare.   
 

Primärvården 

 Kontaktläkare till Strama Västra Götaland ska finnas inom varje verksamhet och 
varje verksamhet ska genomföra förbättringsarbete och årligen rapportera strama-
arbetet utifrån Strama Västra Götalands riktlinjer och anvisningar samt 
kvalitetsindikatorer i krav- och kvalitetsboken i Västra Götalandsregionen.  
 

Sjukhusvården (sluten och öppen vård)  

 Respektive förvaltning ansvarar för att Sjukhusstramagrupper ges ett långsiktigt 
uppdrag samt förutsättningar att genomföra uppdraget inom den egna förvaltningen 
i enlighet med ”Uppdragsbeskrivningen för Sjukhusstrama i Västra Götaland”  

 Sjukhusstrama ansvarar för strama-arbete inom sjukhusvården och ska övervaka 
och analysera lokala resistens- och förskrivardata samt följsamhet till 
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behandlingsriktlinjer på förvaltningsnivå med särskilt fokus på resistensdrivande
behandlingsalternativ. Infektionsverktyget är ett viktigt instrument i detta arbete.
I arbetet ingår att identifiera verksamheter med hög antibiotikaanvändning och i
samarbete med respektive infektionsklinik bidra med riktade insatser till dessa.
”a nt imicrobial stewardship” program , inkluderandes antibiotikaronder, bör ingå
som del i dessa insatser.

Närsjukhusvården

Stramas kontaktläkare s ka uppmärksamma kollegor och chefer inom den egna
verksamheten på nya behandlingsriktlinjer, det lokala förskrivarmönstret och
följsamheten till riktlinjerna samt i samarbete med verksamhetsledningen bidra till
ökad följsamhet med stöd av Strama Västra Göt aland.

Tandvården
Antibiotikaansvarig tandläkare bör införas för tandvården. Denne ska
uppmärksamma kollegor och chefer inom den egna verksamheten på nya
behandlingsriktlinjer, det lokala förskrivarmönstret och följsamheten till riktlinjerna
samt i samarbete med verksamhetsledningen bidra till ökad följsamhet med stöd av
Tandvårds - Strama och Strama Västra Götaland.

Mikrobiologiska laboratorierna

De mikrobiologiska laboratorier som anlitas av Västra Götalands regionens
vårdgivare ansvarar för att bist å med epidemiologiska resistensdata i relation till
lokalt rekommenderad empirisk behandling av våra vanligaste infektioner samt för
att upptäcka särskilt oönskad resistensutveckling

Mål

Att antibiotikaförskrivningen på recept minskar till en nivå motsvararande 250
recept/1000 invånare och år i regionen som helhet.
Att t otala användningen av antibiotika på rekvisition inom sjukhusvården minskar
En minskning med minst 5 % jämfört motsvaran de 12 månadsperiod året innan
mätt som DDD (defined daily doses) per vårddygn och år eftersträvas.
Att antibiotikaronder införs på minst 1 - 3 verksamheter med hög
antibiotikaförskrivning per sjukhusförvaltning utifrån storlek.
Att förskrivning av resiste nsdrivande och bredspektrum antibiotika minskar så att:

o För vårdgivare utan tillgång till infektionsverktyget bör andel kinoloner av
urinvägsantibiotika som förskrivits till kvinnor under stiga 10 %.

o F ärre än 10 % av patienter inom sjukhusvård med afebril urinvägsinfektion
initialt behandlas med kinoloner .

o M inst 55 % av patienter inom sjukhusvård med samhällsförvärvad
pneumoni initialt behandlas med penicillin V eller G

o A ndelen av penicillin/penicillin+cefalosporin+piperacillin - tazobactam
(parenterala beredningar mätt med DDD) ökar inom slutenvården och
uppnår målet 70 % i regionen som helhet och inom samtliga
sjukhusförvaltningar undantaget den högspecialiserade vården.
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3.3 Trycksår

Inriktning
Trycksår orsakar stort lidande för patienten och är i de flesta fall undvikbara. Förekomsten
av trycksår minskar inte i önskad takt trots insatser. Regionens resultat från
punktprevalensmätningen 2017 visar en förekomst av trycksår kategori 2 - 4 på 7, 3 % ,
resultatet från 2016 var 6, 9 % .

Oavsett var i vårdkedjan vården äger rum ska det finns rutiner för att snabbt identifiera
patienter som är i riskzonen för att utveckla trycksår . Det är viktigt att använda effektiva
omvårdnadsåtgärder och att de förebyggande åtgärderna fortsätter i hela vårdkedjan så
länge risken för trycksår finns kvar .

Under 2018 ska de somatiska slutenvårdsavdelningarna påbörja leverans av data till
Kvartalen avseende fastställd trycksårsindikator. För att detta ska vara möjligt krävs en
enhetlig dokumentation i Melior för eventuell förekomst av trycksår vid inskrivning och
vid utskrivning. Den föreslagna indikatorn är andel vårdtillfällen av alla vår dtillfällen i
somatisk slutenvård vid vilka trycksår kategori 1 - 4 uppkommer. Måltalet är <3%. Under
införandeåret kommer PPM - mätning kvarstå för att få jämförelse mot föregående år.

Ansvarsfördelning
Koncernstaben

Stödjer genomförande och a nalys av punktp revalensmätning trycksår
Leder regionala nätverk för t rycksår
Initierar och stödjer erfarenh etsutbyte mellan förvaltningarna
Stödjer införande av enhetlig dokumentationsmall för trycksårsincidens med
anledning av införande av kvalitetsindikator med målta l i Kvartalen

Sjukhusförvaltningarna

Genomför årlig punktprevalensmätning trycksår
Deltar i regionalt nätverk
Arbetar med förebyggande åtgärder enligt SKL:s kunskapsstöd
Utbilda r medarbetare
Rapportera r trycksår i avvikelsehanteringssystemet
Inför enhetlig dokumentation enligt regiongemensam mall

Mål

Förekomst av trycksår kategori 2 - 4 i somat isk sluten vård ska understiga 5 % för
Västra Götalandsregionen som helhet (mätt genom punktprevalensmätning)
Andel vårdtillfällen av alla vårdtillfällen i somatisk slutenvård vid vilka trycksår
kategori 1 - 4 uppkommer ska understiga 3 % (regiongemensam indikator).
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3.4 Strålsäkerhet  

Inriktning 
Strålsäkerhet för patienter innebär att minimera risken för att vävnads- eller organskador 
uppkommer efter överexponering vid undersökningar eller behandlingar. Tillräckliga 
säkerhetsbarriärer i verksamhetsprocessen behöver finnas och tillämpas före och under 
undersökningar och behandlingar. Förutom direkta skador ska också cancerrisken hanteras, 
där enskilda patienter eller hela patientgrupper kan utsättas för onödigt höga risker. Denna 
risk hanteras genom att begränsa överanvändning av strålning. Allmänt gäller att all 
medicinsk bestrålning skall vara berättigad för den enskilde patienten. Med detta menas att 
nyttan med den diagnostiska informationen skall vara större än de strålningsrisker som 
bestrålningen förväntas medföra. Dessutom skall undersökningsmetoden vara optimerad 
vilket innebär att alla stråldoser till patienter och personal skall hållas så låga som det 
rimligen är möjligt utifrån givna ekonomiska och samhälleliga förutsättningar utan att 
äventyra den diagnostiska informationen eller behandlingsresultatet. En strålsäker 
verksamhet karakteriseras av att rätt exponering ges vid rätt tidpunkt och att omotiverad 
eller oavsiktlig exponering av patienter förhindras. Alla patienter oberoende av vårdgivare 
ska ha samma säkerhet.  
 
Ett ledningssystem för strålsäkerhet har införts under 2016. Det övergripande målet med 
ledningssystemet är att strålningsriskerna som finns i verksamheten är identifierade och 
hanteras på ett adekvat sätt. Av ledningssystemet framgår också ansvarsfördelning. 
 
Av regiondirektören fastställda koncerngemensamma strålsäkerhetsmål omfattar områden 
där förbättringsbehov har identifierats och som är särskilt viktiga ur strålsäkerhets-
synpunkt.  
 
Samverkan inom strålsäkerhet sker genom strålsäkerhetsrådet vilket leds av en av 
regiondirektören utsedd strålsäkerhetsexpert.   
 
Ansvarsfördelning framgår av Riktlinje gällande organisation, ansvar och samverkan för 
strålsäkerhet (RS 151-2013)  
 
Intern kontroll av strålsäkerheten sker genom en koncerngemensam uppföljning av 
strålsäkerhet. (Rutin Diarienummer RS 151-2013) 

Förvaltningarna sammanställer en strålsäkerhetsrapport som lämnas till Koncernkontoret 
senast 1 mars varje år och en koncerngemensam Strålsäkerhetsrapport sammanställs och 
fastställs av regiondirektören och tillställs regionstyrelsen senast 1 april varje år. 
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3.5 Medicintekniska produkter 
 
Inriktning 
Begreppet medicintekniska produkter (MTP) innefattar ett mycket brett område av 
produkter som är avsedda att användas inom hälso- och sjukvård. Hit räknas även 
medicinska informationssystem och egentillverkade produkter. Detta innefattar också 
egentillverkade MTP som har modifierats eller som har kombinerats eller som använts på 
ett sätt som inte var avsett från början. Oavsett användningsområde måste MTP hålla en 
hög standard och risker minimeras.  
 
Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen vet hur man använder MTP på rätt sätt. 
All användning medför någon typ av risk i större eller mindre grad, även då utrustningen 
används på avsett sätt. Medvetenhet måste finnas om vad som kan medföra komplikationer 
om produkten används felaktigt eller på fel indikation.  
 
Säkerheten är väsentlig för alla som sköter eller utnyttjar MTP och tillbud och olyckor ska 
förebyggas i största möjliga utsträckning. En avvikelse från normal funktion kan inträffa 
och leda till vårdskada, eftersom inget system är utan brister.  

Av SOSFS 2008:1 om användning av medicintekniska produkter i hälso-och sjukvården 
framgår bl.a. krav på ledningssystem och rutiner, grundläggande bestämmelser, 
vårdgivarens ansvar, verksamhetschefens ansvar och hälso- och sjukvårdpersonalens 
kompetens och ansvar, egentillverkade MTP samt utredning, bedömning och 
anmälningsplikt vid negativa händelser och tillbud med MTP.  

Ansvarsfördelning 
Koncernstaben 

 Under 2018 initierar ett arbete som innebär att vårdgivaren ger direktiv 
och säkerställer att det i ett regionalt ledningssystem finns riktlinjer för hur 
varje verksamhet ska organiseras för att möjliggöra en säker användning 
och hantering av MTP. 

 Under 2018 kommer ledningen av medicintekniska produkter i 
vardagsmiljö att ses över med syfte att förenkla och harmonisera. 
Meningen är att detta arbete ska göra det enklare att göra rätt vid 
förskrivning och användning av medicintekniska produkter. 

 
Förvaltningarna 

 Säkerställer kompetensen hos den hälso- och sjukvårdspersonal som ska 
använda och hantera MTP och eventuella informationssystem som är 
anslutna till dessa. 

 Rapporterar avvikelser från normala och förväntade funktioner hos MTP i 
avvikelserapporteringssystemet. 

 Anmäler fel på MPT eller tillverkningsfel till Läkemedelsverket och 
tillverkaren. 

 Anmäler händelser till Inspektionen för vård och omsorg avseende felaktig 
användning eller handhavande när en patient har skadats eller riskerat att 
skadas. 
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3.6 Överbeläggningar och utlokaliseringar  

Inriktning 
Överbeläggningar och utlokaliseringar medför ökad risk för vårdskador vilket stöds av 
regionala data och av nationella mätningar. Antalet överbeläggningar per 100 disponibla 
vårdplatser vid regionens sjukhus har under 2013 - 2016 varierat mellan 2,7 och 4,2. 
Regionen ligger över riksgenomsnittet. Medelbeläggningen vid avdelningarna har på 
regionnivå legat kring 92-93 %, men med en stor variation mellan sjukhusen (2016 mellan 
88-101 %).  

Fortsatt arbete innebär att anpassa antalet vårdplatser efter behov avseende både akut och 
planerad vård. Detta innebär bl.a. att se över fördelningen av vårdplatser mellan olika 
verksamhetsområden och behovet under olika veckodagar och årstider. Bristen på hälso- 
och sjukvårdspersonal innebär att insatser behöver göras när det gäller översyn av 
arbetsuppgifterna för olika personalgrupper och deras fördelning vid vårdenheterna.  

Utlokaliseringar i betydelsen att patienten vårdas på annan avdelning än där patienten är 
inskriven och där erforderlig kompetens saknas ska inte ske. Inläggning bör i akutskedet 
alltid fysiskt ske på den avdelning där den kompetens som behövs finns.  

Ett fortsatt arbete med att anpassa medelvårdtider är också nödvändigt. Detta kan b l.a. 
innebära att effektivisera sjukhusens interna processer men också att förkorta tiden för 
vårdplanering inför överföring till kommunal hälso- och sjukvård, utifrån nya 
betalningsansvarslagen. Ett utvidgat samarbete mellan sjukhus, primärvård och kommuner 
är viktigt för att förebygga akuta behov av slutenvårdsinsatser. 

Ansvarsfördelning 
Koncernstaben 

 I sin produktions- och kapacitetsplanering tar hänsyn till behovet av vårdplatser 
 Utvecklar system som stödjer förvaltningarnas samverkan kring användningen av 

vårdplatser 
 Vårdar system för uppföljning av beläggningsgrad, överbeläggningar, 

utlokaliseringar samt ledtider i vårdplaneringsprocessen 

Förvaltningarna 

 Planerar för så många disponibla vårdplatser att en medelbeläggning som medför 
hög kvalitet och patientsäkerhet kan upprätthållas 

 Ökar inslaget av samverkan mellan förvaltningarna kring användning av 
vårdplatser 

 Rapporterar överbeläggningar, utlokaliseringar och disponibla vårdplatser till 
SKL:s nationella databas 

Indikatorer för uppföljning 
 Andelen avdelningar inom förvaltningen under året haft en genomsnittlig 

beläggning per dag på max 90 %.  
 Antal överbeläggningar/100 disponibla vårdplatser, enligt rapportering till SKL.  
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Ant al utlokaliseringar/100 disponibla vårdplatser, enligt rapportering till SKL.

3.7 Fallskador

Inriktning
D en nationella sammanställningen ” Markörbaserad journalgranskning, Skador i vården –
utveckling 2013 - 2015” visar att andelen fallskador är ca 5,5 % i den slutna, somatiska
vuxensjukvården. Ungefär hälften av fallskadorna anses vara undvikbara . Metoden MJG
upp märksammar enbart när patienten fått en fysisk skada i samband med fall, varför antalet
fallhändelser som inträffar på sjukhus troligen är större än vad som framkommer i den
nationella sammanställningen. Erfarenhetsmässigt rör det sig ofta om allvarliga sk ador som
frakturer och blödningar.

Ansvarsfördelning
Koncernstaben

Stödjer genomförande av fallpreventivt arbete utifrån Västra Götalandsregionens
och SKL:s ku nskapsunderlag.
Leder r egionala nätverk för fallskador.
Initierar och stödjer erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna

Förvaltningarna

I mplementera r fallpreventivt arbete utifrån kunskapsunderlaget
Delta r i regionalt nätverk
Utbilda r medarbetarna
Rapportera r fall i avvikelsehanteringssystemet

Mål

3.8 Undernäring

Inriktning
Undernäring medför ökade risker för uppkomst av några av de vanligaste skadorna i
vården, b l. a . vårdrelaterade infektioner, trycksår och fallskador. Undernäring är oftast
orsakad av en bakomliggande sjukdom. Brister i vård och behandling kan bidra till att
patienten inte får sitt behov av näring tillgodosett och därigenom bidra till att
undernäringe n i sig uppkommer, förvärras eller att den kvarstår onödigt länge.
Undernäring kan därigenom i sig själv utgöra en vårdskada. Det finns idag ingen kunskap
om hur vanlig denna vårdskada är, även om det finns belägg för att den förekommer i
betydande omfattn ing.

Halvera vårdskador orsakade av fall till 2018 och långsiktigt minska
fallvårdskadorna med 95 %. Mäts mot utgångsläge 2015
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Enligt SOSFS 2014:10 om förebyggande av och behandling av undernäring ska 
vårdgivaren fastställa rutiner för när en patients näringstillstånd ska utredas, hur en 
utredning ska göras, samt hur undernäring ska förebyggas och behandlas. Trots att 
undernäring länge har varit ett välkänt problem har inte tillräckliga resultat uppnåtts för att 
uppfylla de krav som framkommer av Socialstyrelsens föreskrifter. För att minska risken 
för uppkomst av de vanligaste vårdskadorna, inklusive undernäring, bör ett arbete bedrivas 
som inriktar sig på öka tillämpningen av rutiner för att förhindra och behandla undernäring. 

Ansvarsfördelning 
Koncernstaben 

 Stödjer sjukhusförvaltningarna att i journalsystemen för slutenvård inrätta de 
sökord som behövs för att säkerställa och följa upp dokumentation av 
riskbedömningar och upprättande av individuella nutritionsplaner samt för 
behandling och uppföljning i enlighet med de upprättade nutritionsplanerna 

Förvaltningarna 

 Upprättar och inför rutiner för bedömning av risk för undernäring, upprättande av 
individuella nutritionsplaner och uppföljning av nutritionsbehandlingen. 

 Säkerställer att sådana händelser där undernäring uppkommit eller förvärrats under 
sjukhusvård och som inte uppenbart har orsakats direkt av patientens grundsjukdom 
rapporteras och handläggs i avvikelsehanteringssystemet.  
 

3.9 Läkemedelsrelaterade skador 

Inriktning 
Antalet läkemedelsrelaterade skador ska minska i VGR genom väl underbyggda 
läkemedelsrekommendationer, säker läkemededelshantering och säkra IT-stöd. 
Patientdelaktighet och säkerställande av att patient som skrivs ut från sjukhus erhåller 
skriftlig läkemedelsberättelse och läkemedelslista vid utskrivning är centralt.  
 
Patienter över 75 år med fler än fem läkemedel ska erbjudas läkemedelsgenomgång. 
På sjukhusen ökas antalet farmaceutiska tjänster i vården, slutenvårdsdos införs och 
kunskapsstöden ePed för läkemedelsbehandling till barn och Cytobase för 
cytostatikabehandling implementeras. 
 
De regionala medicinska riktlinjerna för läkemedel vidareutvecklas och Lex Maria-ärenden 
avseende läkemedelsavvikelser analyseras jämte att förebyggande åtgärder tas fram och 
genomförs. 

Ansvarsfördelning 
Koncernstaben 
 

 Stödjer läkemedelskommitté i arbetet med regionala medicinska riktlinjer 
 Stödjer arbetet med säkrare IT-stöd i läkemedelsprocessen 
 Fortsatt uppföljning av att patienter som skrivs ut från sjukhus erhåller skriftlig 

läkemedelsberättelse 
 Stödjer implementering av ePed som stöd vi ordination och iordningställande av 

läkemedel till barn inom sluten vård 
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Sammanställning och analys av Lex Maria - ärenden och händelseanalyser avseende
läkemedelsavvikelser i VGR:s regi onala databas och i NITHA Kunskapsbanken , i
syfte att identifiera bakomliggande orsaker och förebyggande åtgärder som ett led i
att utveckla strategin att minska läkemedelsrelaterade vårdskador

Förvaltn ingarna

Följer upp och säkra r att patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade
fem eller fler läkemedel erbjuds läkemedelsavstämning
Följer upp och säkra r att samtliga patienter som skrivs ut från sjukhus erhåller
skriftlig läkemedelsberättelse och läkemedelslista vid utskrivningen
Medverka r i projekt slutenvårdsdos
Medverka r i utvecklingen av farmaceutiska tjänster i vården
Följer upp kvalitetsrevision av läkemedelshantering
Implementering av ePed som stöd vi d ordination och iordningställande av
läke medel till barn inom sluten vård

Indikatorer för uppföljning
Andelen patienter som erhåller läkemedelsberättelse och läkemedelslista
Antal vårdplatser som försörjs via slutenvårdsdos och för hur stor andel (%) av al la
perorala läkemedel
Antal f armaceutisk a tjänster i vården

Mål
VGPV: Andel listade patienter 75 år och äldre med olämpliga
läkemedel ska minska mot föregående år
Specialistvården: Olämpliga läkemedel till personer, 75 år och äldre, ska
minska mot föregående år

3.10 Patientsäkerhetsforskning

Inriktning
Västra Götalandsregionen skall även under 2018 stödja forskning inom
patientsäkerhetsomr ådet som bedrivs inom regionen.

Ansvarsfördelning
Koncernstab en

Inf ormera r förvaltningarna om medel som finns tillgängliga för
patientsäkerhetsforskning och om aktuella ansökningsperioder .
Den treåriga satsningen på forskning avseende patientsäkerhet är avslutad, fortsatta
medel går att söka till tidigare beviljade projek t.
http://www.researchweb.org/is/vgregion/
Stödjer och medverka r till att forskningsresultaten sprids

Förvaltningarna
Säkerställer att informationen om tillgängliga medel och ansökningsperioder sprids
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Säkerställer att de projekt som erhållit medel kan genomföras inom angivna
tidsramar
Säkerställer att de resultat som framkommer av forskningen sprids inom
förvaltningen och till koncernstaben

3.11 Patientsäkerhetsutbildning

Inriktning
Öka kunskapen och medvetenheten kring patientsäkerhetsfrågor för att uppnå hög säkerhet
i hälso - och sjukvården samt att orientera sig om teorier och metoder för detta.

Ansvarsfördelning
Koncernstaben

Anordna r utbildningar i patientsäkerhet för befattningshavare på hög strategisk nivå
i förvaltningarnas patientsäkerhet sarbete, samt utbildar utbildare.

Förvaltningarna

Säkerställer att förvaltningens linjechefer har den kompetens som de behöver
avseende patientsäkerhet
Säkerställer att personale n ges möjlighet att genomgå de e - utbildningar i
patientsäkerhet som hålls tillgängliga.
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PATIENTSÄKERHETSPLAN 2018
Patientsäkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen har en nollvision för tystnadskultur och vårdskador 

och utgår från Patientsäkerhetsplanen och tillhörande riktlinjer för patientsäkerhet. 

REGIONGEMENSAMT LÅNGSIKTIGT MÅL
En hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet 
samt som alltid utgår från den enskilda personens behov och erfarenheter.

REGIONGEMENSAMMA STRATEGIER

Vi har en stark och gemensam  

patientsäkerhetskultur

Patientdelaktigheten ska vara  

hög i patientsäkerhetsarbetet

Vi samordnar oss regionalt och 

lär av varandra

REGIONGEMENSAMMA INSATSOMRÅDEN

Vårdrelaterade infektioner och smittspridning i vården

Trycksår

Fallskador

Läkemedelsrelaterade skador

Antibiotikaresistens

Medicintekniska produkter

Strålsäkerhet

Överbeläggningar och utlokaliseringar

Undernäring

Patientsäkerhetsforskning

Patientsäkerhetsutbildning

VÅRDRELATERADE INFEKTIONER
Incidensen av vårdrelaterade infektioner i somatisk sluten-

vård ska understiga 5,5 procent för VGR som helhet.

ANTIBIOTIKARESISTENS
Antibiotikaförskrivningen på recept ska minska till 250  

recept per 1 000 invånare och år i VGR som helhet.  

Totala användningen av antibiotika på rekvisition (DDD  

per vårddygn och år) inom sjukhusvården ska minska med 

minst 5 procent under 2017-2018 jämfört med 2016. 

Antibiotikaronder ska införas på minst en till tre verksam-

heter med hög antibiotikaförskrivning per sjukhusförvalt-

ning utifrån storlek.

Förskrivning av resistensdrivande och bredspektrum-

antibiotika ska minska. 

TRYCKSÅR
Förekomst av trycksår, kategori 2-4 ska understiga  

5 procent mätt med punktprevalensmätning i somatisk  

slutenvård för vuxna. 

Förekomst av uppkomna trycksår kategori 1-4 ska 

understiga 3 procent (regiongemensam indikator).

FALL
Antal fallvårdskador ska halveras till 2018-12-31  

jämfört med 2015.

LÄKEMEDELSRELATERADE SKADOR
VGPV: Andel listade patienter, 75 år och äldre, som får 

olämpliga läkemedel ska minska mot föregående år.

Specialistvården: Olämpliga läkemedel till personer, 75 år 

och äldre, ska minska mot föregående år.

Foto: Sergio Joselovsky. Omslagsfoto: Pernilla Lundgren.

REGIONGEMENSAMMA MÅL 2018
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Patientsäkerhetsplan 2018
Fastställd av hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

2017-09-xx

Målområde Mätetal Värde 2016 Målvärde 2018 Målvärde 2019

Vårdrelaterade 
infektioner

Andel vårdtillfällen i somatisk slutenvård med vårdrelaterade 

infektioner (%)

5,5 < 5,5 < 5

Trycksår Förekomst av trycksår kategori 2-4 (%, årlig punktprevalens-

mätning inom vuxen somatisk slutenvård)

Förekomst av uppkomna trycksår kategori 1-4 (%, indikator i 

Kvartalen)

6,9

Registrerades ej

< 5

< 3

< 4

< 2,5

Fallvårdskador Antal fallvårdskador på sjukhusen i VGR uppskattat genom 

markörbaserad journalgranskning (MJG) samt rapporterat i 

MedControlPro (MCP)

Ca 1 200 uppskat-

tat genom MJG*

(ca 900 i MCP)

* osäkerhet i skattning-

en då endast 0,5-0,7 

% av alla vårdtillfällen 

granskas

< 750 (MJG) < 750 (MJG)

Läkemedels-
relaterade 
skador

Andel personer, 75 år och äldre, som får olämpliga läkemedel 

(%, VGPV)

Olämpliga läkemedel till personer, 75 år och äldre, ska minska 

mot föregående år (%, specialistvården)

16,7

4,2

Minska mot 

föregående år

Minska mot 

föregående år

Antibiotika-
resistens

Antibiotikaförskrivning på recept i antal recept/1 000 invånare och 

år

306 < 250 < 250

Totala användningen av antibiotika på rekvisition (DDD/vårddygn 

och år) inom sjukhusvården 

65,6

DDD/vårddygn

< 95% av 

senaste års 

värde (R12)

< 95% av 

senaste års 

värde (R12)

Andel resistensdrivande och bredspektrumantibiotika minskar av 

antibiotika totalt 

För indikatorer, se Riktlinjer för patientsäkerhet

Utfall 2016 Förbättrat utfall 

jämfört med 2017

Förbättrat utfall 

jämfört med 2018

Antal verksamheter per sjukhusförvaltning som infört 

antibiotikaronder

Minst 1-3 Minst 2-4



 Högprioriterade frågor och ekonomisk uppföljning -   :

Denna behandling ' Högprioriterade frågor och ekonomisk uppföljning' har inget tjänsteutlåtande.



 Rapporteringsrutiner i VGR -   :

Denna behandling ' Rapporteringsrutiner i VGR' har inget tjänsteutlåtande.



 Information från presidiet -   :

Denna behandling ' Information från presidiet' har inget tjänsteutlåtande.



 Sjukhusdirektörens information -   :

Denna behandling ' Sjukhusdirektörens information' har inget tjänsteutlåtande.
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