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Tjänsteutlåtande 

Datum 2017-12-06 

Diarienummer SKAS 2017-00716 

 

 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

Handläggare: Åsa Jansson 

E-post: asa.ranbro@vgregion.se

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Detaljbudget 2018 

Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fastställer detaljbudget 2018. 

2. Sjukhusdirektören får i uppdrag att genomföra åtgärder för ekonomi och 

verksamhet i balans inom fyra strategiskt viktiga områden: produktions- 

och kapacitetsplanering, effektiva vårdformer och effektiv vårdstruktur, 

minska antalet vårdskador samt kompetensförsörjning. 

Sammanfattning av ärendet 

Skaraborgs sjukhus (SkaS) detaljbudget utgår från regionfullmäktiges budget för 

2018, vårdöverenskommelse 2018 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden och 

regiongemensamma riktlinjer för detaljbudget 2018. 

 

Detaljbudgeten beskriver på en övergripande nivå hur SkaS ska arbeta med 

regionfullmäktiges prioriterade mål och fokusområden och leverera vård i 

enlighet med vårdöverenskommelsen. Utöver regionfullmäktiges prioriterade mål 

och fokusområden har SkaS valt att prioritera det fortsatta arbetet med att 

utveckla en personcentrerad vård. I SkaS verksamhetsplan finns 24 utvalda 

indikatorer för sjukhusövergripande uppföljning i ledningsgrupp och styrelse 

under 2018. 

 

Under nästa verksamhetsår kommer ett fortsatt fokus även finnas på det 

regiongemensamma arbetet för vårdens omställning. Omställningen sker genom 

att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och 

tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster samt kvalitetsdriven 

verksamhetsutveckling. 

 

Den ekonomiska ram som vårdöverenskommelsen och övriga beslutade intäkter 

medger bedöms i nuläget inte täcka resursbehoven under 2018. Bedömningen 

utgår från att kostnadsutvecklingen under det kommande året beräknas vara 

fortsatt hög. För att åstadkomma en effektiv vård som tillvaratar sjukhusets 

kapacitet till lägsta möjliga kostnad ska SkaS vidta åtgärder inom fyra strategiskt 

viktiga områden: produktions- och kapacitetsplanering, effektiva vårdformer och 

effektiv vårdstruktur, minska antalet vårdskador samt kompetensförsörjning. 
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Fördjupad beskrivning av ärendet 

Kostnadsutvecklingen under det kommande året beräknas vara fortsatt hög bland 

annat till följd av  

 erforderliga lönesatsningar i löneöversyn 2017 och 2018 

 ökade kostnader till följd av nytt nationellt kollektivavtal med 

vårdförbundet om sänkt veckoarbetstid vid nattjänstgöring 

 bemanning av svårrekryterade kompetenser med hjälp av 

bemanningsföretag 

 köp av vård från externa vårdgivare 

 kostnadsutveckling läkemedel, hjälpmedel och medicinskt material (bland 

annat ny regional hantering med ökade kostnader för CPAP) 

 förändrade regionala städriktlinjer 

 utbildningsinsatser specialistsjuksköterskor.  

 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) innebär ökad medicinsk diagnostik och ökade 

personella resurser vilket också påverkar kostnadsutvecklingen. 

Åtgärder för ekonomi och verksamhet i balans 

För att åstadkomma en effektiv vård som tillvaratar sjukhusets kapacitet till lägsta 

möjliga kostnad ska SkaS vidta åtgärder inom fyra strategiskt viktiga områden: 

 

 Produktions- och kapacitetsplanering 

Genom att utveckla produktions- och kapacitetsplaneringen ökar 

förutsättningarna för att sjukhusets verksamheter använder tillgängliga 

resurser på mest effektiva sätt och att rätt kompetens finns tillgänglig när 

patienten behöver den. En god produktionsplanering ger bra förutsättningar 

för att öka patientnöjdheten, förbättra arbetsmiljön och effektivisera och 

kvalitetssäkra vården. Arbetet för att förbättra produktions- och 

kapacitetsplaneringen på såväl strategisk som operativ nivå fortsätter under 

2018. En sjukhusgemensam expertgrupp stöttar verksamheten med metodstöd. 

Gruppen har definierat en sjustegsmodell för produktions- och 

kapacitetsplanering på operativ nivå vilken nu håller på att implementeras i 

verksamheten. Arbetet följs upp i en sjukhusövergripande styrgrupp. Genom 

en förbättrad produktions- och kapacitetsplanering minskas behovet av 

bemanningsföretag och köp av vård från externa vårdgivare. 

 

 Effektiva vårdformer och effektiv vårdstruktur 

För att öka produktiviteten, höja kvaliteten, minska kostnaden och förbättra 

arbetsmiljön arbetar SkaS medarbetare för att förändra vården på flera olika 

sätt, till stor del med utgångspunkt från det regiongemensamma arbetet för 

hälso- och sjukvårdens omställning: 

o Från slutna- till öppna vårdformer, till exempel utvecklingen av 

dagsjukvårdsverksamheten vid sjukhuset i Mariestad och närvården i 

Skaraborg. 

o Utveckla digitalisering för att minska behovet av mottagningsbesök 

och minska ledtiderna i patientprocesserna, till exempel videomöten, 

teledermatoskopi, monitorering i hemmet. 

o Standardiserade vårdförlopp införs i enlighet med regionala riktlinjer. 
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o Koncentration av vården, till exempel arbetet med det utökade 

uppdraget för ledplastiker vid sjukhuset i Lidköping. 

o Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, för att möta upp kraven 

enligt ny lag from 1 januari 2018. Förändrade arbetssätt bland annat 

med en ökad patientdelaktighet och ett förbättrat samarbete med 

kommunerna ska leda till att patienter så snart som möjligt kan lämna 

sjukhuset på ett tryggt sätt. 

o Använda 1177 basutbud inklusive sms-påminnelse, omvänd kallelse 

och webb-tidbok för att minska antalet uteblivna patienter. 

o Utveckling inom psykiatriverksamheten i enlighet med regional 

utvecklingsplan. 

o Effektiva processer och flöden, till exempel arbetet för förbättrade 

ledtider på akutmottagningarna. 

 

 Utveckla patientsäkerheten och minska antalet vårdskador 

SkaS har i patientsäkerhetsplanen för 2018 fastslagit att arbetet ska fortsätta 

för att utveckla säkra patientprocesser och för en nollvision gällande 

vårdskador. Genom minskat antal vårdskador minskar även de ofta höga 

kvalitetsbristkostnader som är förknippade med vårdskador, till exempel 

förlängda vårdtider. SkaS har i patientsäkerhetsplanen för 2018 formulerat tre 

strategier för detta arbete: 

o En stark och gemensam patientsäkerhetskultur, till exempel genom 

öppna dialoger kring patientsäkerhet. Patientsäkerhetskultur har en 

stark koppling till upplevd arbetsmiljö och upplevd patientnöjdhet. 

o Hög patientdelaktighet, till exempel genom att öka patientens kunskap 

om eventuella risker och hur man själv kan bidra för att undvika dessa 

samt att tillvarata patientupplevda avvikelser och uppmuntra 

patienter/närstående att delta i förbättringsarbete. 

o Kontinuerligt erfarenhetsutbyte för att lära av varandra. Att sprida god 

utveckling och att inspireras av andras arbete är viktiga delar i 

patientsäkerhetsarbetet. Patientsäkerhetsarbete bör förstärka det som är 

positivt och som bidrar till hög säkerhet, avvikelser ska ses som 

möjligheter till förbättring. 

 

 Kompetensförsörjning, rekrytera och behålla 

I verksamheternas ekonomi finns idag merkostnader som till stor del grundar 

sig i problemen med kompetensförsörjning, hög personalomsättning och hög 

sjukfrånvaro. Genom en förbättrad kompetensförsörjning kan kostnaden för 

köp av vård från externa vårdgivare, bemanningsföretag, övertid, tid för 

introduktion och handledning av nyanställd personal samt sjuklön minska. Det 

pågående och fortsatta arbetet för att förbättra förutsättningarna för första 

linjens chefer och för att förbättra arbetsmiljön för sjukhusets medarbetare är 

därför angeläget, även ur ett ekonomiskt perspektiv. En plan med riktade 

åtgärder inom detta område är framtagen. Målsättningen är att med hjälp av en 

förbättrad kompetensförsörjning, både avseende utbildning, rekrytering och 

genom att minska personalomsättningen, minska kostnaden för 

bemanningsföretag med minst hälften jämfört med 2017. 
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Förutom ovanstående områden pågår arbete inom flera verksamheter för ett mer 

effektivt användande av läkemedel, laboratorieanalyser och medicinskt material 

med flera kostnadsgrupper. 

 

I nedanstående tabell redovisas bedömda effekter av planerade åtgärder: 

 

Beräknad nettoeffekt (mnkr)

Förbättrad kompetensförsörjning 2018 2019 2020

Minskad korttids sjukfrånvaro

Minskad sjuklönekostnad 14 dgr 36,9 40,0 35,1 42,1 1 2 3

Minskad personalomsättning

Minskad kostnad för rekrytering, introduktion, handledning mm 128 154 13 27 40

Beräknat utifrån en förbättrad pesonaloms från 14% till 10%

Rekrytera bristkompetenser

Minskad kostnad köp av vård fr externa vårdgivare

Garantivård 15,0 15,7 22,1 31,4

Valfrihet 15,0 26,8 25,9 32,5 4 6 10

Högspec, specialistvård, rehabilitering, övrigt 22,0 24,4 16,2 20,0 1 1 1

Minskad kostnad bemanningsföretag 42,3 52,8 68,5 85,0 20 30 42,5

Minskad övertidskostnad 39,4 45,0 43,7 52,5 3 6 6

Ökad produktivitet. Produktions- och kapacitetsplanering

Ökad produktion med oförändrade resurser

Ökade intäkter 2% ökning öppenvård = 14 mnkr ökad rörlig ersättning 14 14 14

Omställning. Effektiva vårdformer, effektiv vårdstruktur

Utveckla den nära vården

Utökad digitalisering

Koncentration av vård

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Minska antalet uteblivna besök

Poliklinisering, överföra från slv till öv

Standardiserade vårdförlopp

Patientsäkerhet, minskat antal undvikbara vårdskador

Berörda områden:

Fallolyckor med förlängd vårdtid, vårdrelaterade infektioner, patientskada vid operation,

läkemedelsrelaterad vårdskada, trycksår, undernäring, diagnostiska fel.

Läkemedel, effektivt användande

Besparingseffekt efter genomgång per VO 3 4,5 4,5

Labanalyser, effektivt användande

Minskat antal akutprov mm 1 1 1

Intäkter

Bidrag för merkostnader omställning 10 10 10

SUMMA 70 101 132

Ekonomiskt underlag åtgärdsplan 2018

En förbättrad patientsäkerhet med färre vårdskador leder till ett minskat resursbehov totalt sett. 13-14% av 

den totala resursen inom hälso- och sjukvårdens somatiska slutenvård orsakas av vårdskador (SKL sept 2017).

Genomsnitt     

2014-2015

Kostnad 

jan-dec 

2016 

Kostnad 

jan-okt 

2017 

Prognos 

jan-dec 

2017 

Skaraborgs sjukhus deltar tillsammans med övriga 

verksamheter i VGR för att ställa om till en mer effektiv 

vård. Den ekonomiska effekten av detta arbete är svår att 

beräkna men leder på sikt till att befintliga resurser 

används på ett bättre sätt för att möta befolkningsökning 

och ökade vårdbehov.
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1 Sammanfattning 
Skaraborgs sjukhus (SkaS) detaljbudget utgår från regionfullmäktiges budget för 2018 och 
vårdöverenskommelse 2018 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden. SkaS uppdrag att leverera 
vård preciseras i vårdöverenskommelsen, där det övergripande uppdraget är att ge akut och planerad 
vård till invånare i Västra Götaland. Sjukhuset har även ett omfattande utbildningsuppdrag samt 
uppdrag att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet. 

Detaljbudgeten beskriver på en övergripande nivå hur SkaS ska arbeta med regionfullmäktiges 
prioriterade mål och fokusområden och leverera vård i enlighet med vårdöverenskommelsen. 

Den ekonomiska ram som vårdöverenskommelsen och övriga beslutade intäkter medger, bedöms 
inte täcka nuvarande resursbehov. Bedömningen utgår ifrån att kostnadsutvecklingen under det 
kommande året beräknas vara fortsatt hög bland annat till följd av erforderliga lönesatsningar i 
löneöversyn 2017 och 2018, ökad kostnad till följd av nytt nationellt kollektivavtal med 
vårdförbundet om sänkt veckoarbetstid vid nattjänstgöring, bemanning av svårrekryterade 
kompetenser med hjälp av bemanningsföretag och köp av vård från externa vårdgivare, 
kostnadsutveckling läkemedel, hjälpmedel och medicinskt material, förändrade regionala 
städriktlinjer och utbildningsinsatser specialistsjuksköterskor. Standardiserade vårdförlopp innebär 
ökad medicinsk diagnostik och ökade personella resurser vilket också påverkar 
kostnadsutvecklingen. 

Arbetet för en säkrad kompetensförsörjning har lyfts upp som en särskilt prioriterad fråga då den är 
av central betydelse ur flera perspektiv; för en fortsatt trygg och patientsäker vård, för en hög och 
jämn kvalitet i verksamhetens processer, för att kunna möta patientens behov av vård och uppnå en 
god tillgänglighet samt för att skapa en god arbetsmiljö. Kompetensförsörjningsfrågan är även av 
stor betydelse för sjukhusets kostnadsnivå, i dagsläget orsakar bristen på specialistkompetenser och 
övrig personal höga merkostnader för introduktion och handledning, bemanningsföretag, övertid 
och köp av vård från externa vårdgivare. I SkaS plan för att förbättra bemanningsläget ingår riktade 
åtgärder inom flera olika områden. SkaS medverkan i arbetet för att Västra Götalandsregionen ska 
bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare ingår som en viktig del. 

Under 2018 kommer ett fortsatt fokus även finnas på det regiongemensamma arbetet för vårdens 
omställning. Omställningen sker genom att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre 
kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och att sätta fokus på 
kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. För att hålla ihop omställningsarbetet på SkaS har en 
organisation med styrgrupp och flera olika arbetsgrupper tagits fram. 

I verksamhetsplanen på sjukhusövergripande nivå har 24 indikatorer valts ut för månadsvis 
uppföljning i sjukhusledning och styrelse. 
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2 Mål och fokusområden 

2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av 

jobb och företag i hela regionen 

2.1.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens 

direkta miljöpåverkan ska minska 

2.1.4.1 Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller 

samt skärpta miljökrav vid upphandlingar 

Under 2018 ska SkaS genomföra insatser för att öka kännedomen om hur verksamheterna kan bidra 
till ökad resurshushållning inom målområdena produkter och avfall samt livsmedel. Målsättningen 
är att öka kunskapen hos verksamheten om hur de kan bidra till: 

 Återbruk av begagnade inventarier. 

 Minskat matsvinn. 

 Ökad andel källsortering. 

2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta 

kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda 

personens behov och erfarenheter 

2.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med 

psykisk sjukdom ska förbättras 

På SkaS pågår och planeras flera olika aktiviteter för att förbättra omhändertagandet av den 
psykiatriskt sjuka patienten och dess närstående: 

Vuxenpsykiatri 

 Implementera ett förändrat arbetssätt i öppenvården för att avsevärt förbättra 
tillgängligheten. 

 Öka öppettiderna på öppenvårdsmottagningen i Skövde till vardagar 8-20 för att öka 
tillgängligheten. 

 De mobila teamen ska möta patienterna i deras hemmiljö i ännu högre utsträckning. 

 De mobila teamen ska under dag, kväll och helg göra en första bedömning för att minska 
antalet inläggningar i heldygnsvården. 

 Mellanvårdsteam införs inom psykos- och beroendevård samt allmänpsykiatri för att minska 
antalet inläggningar och korta vårdtiden. 

 Implementera en plan för en bättre vårdkedja mellan heldygnsvård och öppenvård för att 
undvika att patienter faller mellan stolarna. 

Barn- och ungdomspsykiatri 

 Samarbeta med vårdcentral med tilläggsuppdrag avseende psykisk ohälsa bland barn och 
ungdomar. 

 Samverkan i arbetsgrupp barn och unga inom ramen för Vårdsamverkan Skaraborg 
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 Utveckla samverkan mellan vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri avseende 
patienter som fyller 18 år. 

 Fungera som rådgivare till första linjen när patienten inte anses behöva specialistpsykiatri. 

2.2.1.1 Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har och har haft problem med tillgängligheten till utredning 
och behandling. Den främsta bidragande orsaken till detta är problem med kompetensförsörjningen. 
Under 2018 ska SkaS genomföra följande åtgärder för att förbättra tillgängligheten: 

 Fokusera på att behålla medarbetare och hålla fortsatt låga sjukskrivningstal. 

 Fortsatt fokus på rekrytering av vakanta tjänster (läkare, sjuksköterskor och psykologer) 
genom annonsering, besök på nationella och internationella rekryteringsmässor samt 
spridning av information om barn- och ungdomspsykiatrin via media. 

 Uppgiftsväxla för att frigöra tid för patientarbete. 
o Föra över administrativa arbetsuppgifter på administrativ personal. 
o Samordnande kurator till öppenvårdsmottagningarna. 

 Utveckla den neuropsykiatriska processen för att effektivisera arbetet med utredning, 
uppföljning och behandling. 

 Utveckla produktions - och kapacitetsplaneringen vid samtliga mottagningar. 

 Fortsätta att arbeta med CallMe, knappvalstelefon, där patient blir uppringd senast 
nästkommande arbetsdag samt öka användandet av åtta införda e-tjänster på 1177.se. 

 Införa en väg in för remisser till barn- och ungdomspsykiatrin oavsett om det gäller 
öppenvård eller remiss till neuropsykiatrisk mottagning. 

 Till remissteamet kopplas BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview), ett strukturerat 
intervjuverktyg för att effektivt screena och prioritera bland inkommande patienter. 
Föräldrar intervjuas av sjuksköterska via telefon. BCFPI underlättar bedömningen av vilken 
vårdnivå patienten ska vårdas på. 

 Fast vårdkontakt vid alla mottagningar. 

 Köpa neuropsykiatriska utredningar och psykoterapitjänster av andra vårdgivare när 
vårdgarantin inte kan hållas. 

 Aktivt informera patienter och närstående om vårdgarantin och det fria vårdvalet. 

2.2.1.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna 

Under 2018 planeras följande aktiviteter för genomförandet av de regionala psykiatriplanerna: 

Vuxenpsykiatri 

Utveckla omhändertagandet efter olika diagnosgruppers behov: 

 Implementera vuxenpsykiatrins diagnosprocesser. 

 Säkra kunskapsinhämtning så att personal på alla nivåer arbetar utifrån den mest aktuella 
kunskapen och tillämpar de lämpligaste behandlingsmetoderna i enlighet med nationella 
riktlinjer, regionala vårdprogram och regionala medicinska riktlinjer. 

Främja den kroppsliga hälsan inom specialistpsykiatri, för att minska den höga dödligheten i 
kroppsliga sjukdomar hos personer med psykisk ohälsa: 

 Erbjuda nutritionsbehandling av dietist, främst inom psykosvård och rättspsykiatri, men 
även inom den övriga heldygnsvården. 
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Utveckla samverkan med patienter och närstående på olika organisatoriska nivåer: 

 Utreda möjligheterna att kontinuerligt arbeta med patientenkäter inom öppenvården på 
samma sätt som idag sker inom heldygnsvården. 

Kraftfull och långsiktig satsning på kompetensförsörjning av flera personalgrupper inom psykiatrin: 

 Allmänsjuksköterskor ska erbjudas intern utbildning i psykiatri och möjlighet att utbilda sig 
till specialistsjuksköterska inom psykiatri på halvfart. 

 Skötare ska erhålla kompetensutveckling. 

 Genomföra en framtagen plan för utvecklingssatsning på psykologer. 

Barn- och ungdomspsykiatri 

 Samverkan och uppföljning kring regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatri 
ska ske i sektorsråd. 

 Kompetensutvecklingsplan med fokus på regionala medicinska riktlinjer ska tas fram. 

 Uppföljning av efterlevnad av regionala medicinska riktlinjer. 

 En översyn ska ske av utbudspunkter och utbud vid mottagningarna i Skaraborg. 

 En översyn ska ske av antalet medarbetare per mottagning för att minska den sårbarhet som 
små mottagningar medför. 

 Rekryteringsåtgärder för att genomföra den regionala utvecklingsplanen. 

2.2.1.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa 

SkaS arbetar på olika sätt för att stötta och stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa hos 
vuxna och barn. Under 2018 ska SkaS genomföra följande insatser: 

 Utveckla de mobila teamens samarbete med kommunerna för att kunna sätta in åtgärder på 
ett tidigt stadium. 

 Utveckla närsjukvården i samarbete med våra vårdgrannar. 

 Samarbeta med vårdcentral med tilläggsuppdrag avseende psykisk ohälsa bland barn och 
ungdomar. 

 Fungera som rådgivare till första linjen när patienten inte anses behöva specialistpsykiatri. 

2.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska 

förbättras 

2.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin 

Som ett led i att arbetet för att uppfylla vårdgarantin kommer SkaS under 2018: 

 Fokusera på arbetet med produktions- och kapacitetsplanering. För ett effektivt 
genomförande har SkaS etablerat en styrgrupp som leder och prioriterar arbetet i en 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp, vilken i sin tur stödjer verksamheternas arbete med 
metodkunskap. 

 Använda 1177 basutbud inklusive sms-påminnelse, omvänd kallelse och webb-tidbok för att 
minska antalet uteblivna patienter. 

 Köpa vård, framför allt behandlingar inom opererande specialiteter, i samarbete och med 
stöd av den regionala styrgruppen för tillgänglighet och produktion. 

 Fortsätta arbetet med uppgiftsväxling och administrativ förenkling. 
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 Rekrytera och behålla medarbetare. Avser såväl specialistkompetenta läkare och 
sjuksköterskor som övriga personalkategorier, nödvändiga för att bemanna vårdplatser och 
mottagningar. 

 Erbjuda specialistutbildning för sjuksköterskor, bland annat inom operation och anestesi där 
vi identifierat stora behov närmaste åren. En fungerande operationsverksamhet är en 
förutsättning för våra operativa specialiteter. 

 Inrätta en tillgänglighetsfunktion för förvaltningsövergripande samordning av frågor kring 
vårdgaranti och köp av vård. Funktionen ska också vara en kunskapsbärare avseende 
regelverk och styrande dokument på området. 

2.2.2.2 Förstärka primärvården och den nära vården 

För att förstärka primärvården och den nära vården ska Skaraborgs Sjukhus: 

 Arbeta för att utveckla de konsultativa insatserna och samarbetsformerna med primärvården. 

 Implementera ny lagstiftning kring samverkan vid utskrivning från den slutna hälso- och 
sjukvården för att skapa en ökad samarbetsyta och på så sätt stärka den nära vården 

 Fortsätta att utveckla de mobila vårdformerna, inkluderat den prehospitala vården. 

 Skaraborgs sjukhus ska arbeta intensivt med att utveckla vårdformer och samarbete med 
hjälp av digital teknik. 

 Fortsätta arbetet med pilotprojektet ”Nära vård norra Skaraborg”. Projektet drivs 

tillsammans med övriga berörda förvaltningar i VGR, kommunerna i Mariestad, Töreboda 
och Gullspång och privata vårdcentraler. Projektets mål är att 

o Identifiera vad Nära vård norra Skaraborg ska innehålla, hur det ska organiseras, 
finansieras, ledas och styras. 

o Utifrån målbild, genom olika delprojekt, utveckla vårdformer som tillgodoser en 
nära vård och omsorg för invånarna i norra Skaraborg. 

2.2.2.3 Förbättra akutvårdkedjan 

Arbete pågår för att förbättra akutvårdkedjan och förbättra genomloppstiderna på 
akutmottagningarna. Arbetet för minskade ledtider vid SkaS akutmottagningar har hittills varit 
framgångsrikt och under 2018 ska följande åtgärder vidtas: 

 Fortsatt utveckling och bemanning av ny akutläkarlinje med spetskompetens att hantera de 
svårast sjuka patienterna och flexibilitet att hantera flödestoppar på olika jourlinjer. 

 Tvärprofessionell workshop för primärjourer och omvårdnadspersonal som startpunkt för att 
skapa Sveriges bästa akutmottagning och ge uppslag för förenklade arbetssätt på 
akutmottagningen. 

 Förstärka utbildningsverksamheten för alla personalgrupper på akutmottagningarna med 
särskilt fokus på patientflöden och planstyrt arbetssätt så att rätt saker blir gjorda i rätt tid. 

 Fortsatt effektivisering av triageprocessen för att säkerställa att alla patienter på 
akutmottagningen får en risk- och prioriteringsbedömning inom rimlig tid. 

 Arbeta vidare med att stärka vårdplatskoordinatorernas roll och legitimitet för att tillgodose 
inläggning utan fördröjning på rätt vårdavdelning. 



§ 69 Detaljbudget 2018 - SKAS 2017-00716-7 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus 171206

Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 9(18) 

2.2.2.4 Utveckla digitala vårdformer och tjänster 

Utveckling av digitala vårdformer och tjänster ingår som en del i Skaraborgs Sjukhus arbete med 
den regionala strategin för omställning i hälso- och sjukvården. SkaS följer och deltar i det 
regionala utvecklingsarbetet. I pilotprojektet ”Nära vård i Norra Skaraborg” ingår också 

digitalisering som ett prioriterat område. Exempel på utvecklingsarbeten inom ramen för strategin 
för omställning av vården: 

 Skaraborgs Sjukhus ska under 2018 kartlägga behovet av IT-stöd för den fortsatta 
utvecklingen av digitala vårdformer och tjänster. 

 Utveckling digitala vårdmöten  
o mellan vårdgivare 
o mellan patient och vårdgivare 
o inom ramen för arbete med ”trygg och säker utskrivning. 

 Verksamhetsspecifika utvecklingsarbeten 
o KOL – låt vården komma hem. 
o Teledermatologi – bildhantering mellan vårdcentral och hudmottagningen. 

 Framtidens vårdinformationsmiljö. 

2.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten 

förbättras 

2.2.3.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner 

Skaraborgs Sjukhus patientsäkerhetsarbete utgår från den regionala patientsäkerhetsplanen och 
riktlinjer för patientsäkerhet 2018. Under 2018 ska följande aktiviteter genomföras: 

 Förbättra det systematiska arbetet för hantering av synpunkter/klagomål från patienter och 
närstående. 

 Öka patientdelaktighet i patientsäkerhetsarbetet bland annat genom att börja använda 
informationsbladet ”Din säkerhet på sjukhus” och använda patienters upplevelser som 

diskussionsunderlag i patientsäkerhetsarbetet. 

 Etablera ”antibiotikaronder”. 

 Fortsatta insatser för att förhindra vårdskador i samband med fallolyckor. 

 Utveckla uppföljningen av vårdrelaterade infektioner via Infektionsverktyget. 

 Utveckla Sjukhus-Stramas arbete med att övervaka och analysera resistens- och 
förskrivardata samt följsamhet till behandlingsriktlinjer. 

 Anpassa trycksårsuppföljning utifrån regional kvalitetsindikator för trycksår. 

 Ökade aktiviteter för ”trygg och säker hemgång från slutenvård”. 

2.2.3.2 Minska antalet överbeläggningar 

Att etablera en vårdplatsstruktur som klarar en genomsnittlig beläggning på 90 procent är ett 
långsiktigt arbete. Vårdplatsbrist är resultat av många samverkande faktorer. 
Bemanningssvårigheter och bristande överensstämmelse mellan inflöde av patienter och antalet 
disponibla vårdplatser är de vanligaste anledningarna. Utveckling av behandlings- och 
vårdprocesser påverkar behovet av vårdplatser där utvecklingen mot att mer vård bedrivs i öppna 
vårdformer är en positiv faktor. 



§ 69 Detaljbudget 2018 - SKAS 2017-00716-7 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus 171206

Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 10(18) 

 Sjukhuset behöver öka antalet sjuksköterskor som arbetar inom den slutna vården så att 
vakanta tjänster kan bemannas, detta är ett pågående arbete. Utveckling av nya 
arbetstidsmodeller, skapa ökad trygghet i yrket genom handledning och utbildning är några 
delar sjukhuset arbetar med, se vidare under avsnitt 2.3. 

 Rutiner och arbetssätt för de fall då sjukhuset behöver tillskapa extra vårdplatser ska 
utvecklas under 2018 där målsättningen är en kvalitetsförstärkning för såväl vård som 
arbetsmiljö. 

 Det långsiktiga arbetet med att utveckla de processer som påverkar vårdplatsantalet 
fortsätter under 2018, i första hand utvecklingen av den nära vården, akutflödesprocessen 
samt utskrivningsprocessen. 

2.2.3.3 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än 

genomsnittet i nationella jämförelser 

Ett prioriterat mål i SkaS verksamhetsplan för 2018 är att ”forska, utbilda och aktivt ta del av ny 

kunskap för att använda de bästa metoderna för diagnostik, behandling och omvårdnad i 
vårdprocesserna”. 

För att nå detta mål kommer SkaS att fokusera på att utveckla användningen av kvalitetsregister i 
processutvecklingen. 

En ny SkaS-övergripande indikator – Andel kvalitetsindikatorer som är lika med eller över 
riksgenomsnittet med målnivå 100 % – kommer att introduceras under 2018 och följas upp 
regelbundet på ledningsgruppsmöten, processchefsmöten samt vid utvecklingsdialoger med 
verksamheterna. 

2.2.3.4 Den specialiserade vården ska koncentreras 

I enlighet med Västra Götalandsregionens (VGR) strategi för omställning av hälso- och sjukvården 
ska Skaraborgs Sjukhus under 2018 bland annat: 

 I det regionala arbetet fokusera på sektorsrådens inventering av vård som går att 
koncentrera. Ha en tät dialog med sektorsråd och förvaltningar för att sortera, selektera och 
implementera förslagen. 

 Fortsatt arbete med traumastrukturen i regionen och akutsjukvårdens nivåstruktur. 

 Fortsatt arbete med att öka produktionsvolymerna i enlighet med regionala uppdrag, till 
exempel för obesitas och ledplastiker. 

2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för 

medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens 

2.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras 

2.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling 

SkaS arbete för att utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling fortsätter under 
2018. 

 Under 2018 ska karriärutvecklingsmodellerna, framtagna inom Västra Götalandsregionen 
under 2017, implementeras. De finns framtagna för sjuksköterskor, barnmorskor, 
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undersköterskor, psykologer, biomedicinska analytiker och medicinska sekreterare. 

 SkaS målsättning att uppnå regionens önskvärda lönestruktur innebär ett fortsatt arbete med 
att öka medellönerna främst för de kvinnodominerade yrkesgrupperna med medellång 
högskoleutbildning. 

 Arbetet med rätt förutsättningar för chef på SkaS kommer fortsatt att prioriteras. Västra 
Götalandsregionens normtal 10-35 medarbetare per chef är en viktig parameter för att ge 
chef rätt förutsättningar. 

 2018 är målsättningen att samtliga medarbetare har utvecklingssamtal och en individuell 
utvecklingsplan. 

2.3.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation 

 Uppgiftsväxling stimuleras inom och mellan professioner för att på bästa sätt ta tillvara 
kompetens.  

 Rotationstjänster inom SkaS är infört under 2017 och utvärderas under 2018. 

 Kombinationstjänster i samverkan med kommun kommer att införas under 2018. 

 Så kallade extratjänster ska prövas i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och SkaS på 
avdelningar i Lidköping. Planering och förberedelse pågår. 

 Samarbete med Regionservice där köp av tjänster sker inom områden som materialpåfyllnad 
på avdelning och mottagning, ansvar avdelningskök (livsmedel i vården), utökad lokalvård 
på jourtid, ansvar för processen kring personalkläder mm. Dessa tjänsteköp innebär att 
vårdens personal frigörs från dessa arbetsuppgifter till förmån för vårdarbete. Arbetet 
fortsätter 2018. 

2.3.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket 

Västra Götalandsregionen har som mål att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare år 2026. Syftet 
är att förbättra den nuvarande och kommande kompetensförsörjningen. Under 2017 har arbetet med 
SkaS arbetsgivavarumärke startats upp genom ett antal workshops med sjukhusledning, 
verksamhetsledningar och medarbetare för att ta fram ett nuläge och en önskad målbild för SkaS 
arbetsgivarvarumärke. 

Följande åtgärder planeras under 2018: 

 Framtagande av handlings – och aktivitetsplan utifrån genomförda workshops på såväl 
förvaltningsnivå som verksamhetsnivå. 

 SkaS-gemensam marknadsföring 
o Deltagande på olika mässor för att attrahera/ rekrytera 
o Ökad synlighet i sociala medier 
o Riktad marknadsföring mot SkaS målgrupper 

 Pilotprojekt kring arbetsplatskultur 

  



§ 69 Detaljbudget 2018 - SKAS 2017-00716-7 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus 171206

Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 12(18) 

2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska 

2.3.2.1 Satsa på ledarskap 

SkaS arbete med att utveckla ledarskapet fortsätter under 2018 och inriktas på nedanstående 
aktiviteter. 

 Arrangera gemensamma chefsutvecklingsdagar för alla chefer på SkaS. 

 Tydliggöra ansvar och befogenheter för rollen som chef. 

 Utveckla chefsintroduktionen för nya chefer som bland annat innehåller checklista för olika 
områden som ingår i chefskapet. 

 Erbjuda chefsstöd i form av mentorskapsprogram, genomförs på VGR nivå. 

 Erbjuda chefsutbildning/träning. SkaS chefer deltar i VGR:s olika chefsutvecklingsprogram. 

 Normtalet 10-35 medarbetare per chef har fått ett förstärkt fokus på chefens förutsättningar. 
Analys har genomförts och åtgärder har vidtagits för att hamna inom normtalet. Detta arbete 
fortsätter under 2018. Förbättringen med färre antal anställda per chefsområde är vid analys 
positiv och kommer ge mer tid för chef- och ledarskapsfrågor. 

2.3.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det 

hälsofrämjande arbetet 

Nedan några av de åtgärder som har startas upp under 2017 och fortsätter under 2018 för att 
förbättra arbetsmiljön för medarbetarna: 

 Fortsätta att utbilda chefer i arbetsmiljöverkets föreskrift OSA, Organisatorisk och Social 
Arbetsmiljö (AFS2015:4), för att ge en fördjupad kunskap kring arbetsmiljön och hur denna 
kan påverka sjukfrånvaron. 

 Inventering av de medellånga och långa sjukskrivningarna för att aktivera 
rehabiliteringsplanerna och därmed effektivisera rehabiliteringsprocessen. 

 Deltagande i Mobiliseringsinitiativet tillsammans med Försäkringskassan och Hälsan & 
Arbetslivet. Riktade hälso- och friskvårdsinsatser inom vissa verksamheter med målsättning 
att medarbetarna ska må bättre och därmed leda till en minskad sjukfrånvaro. 

Åtgärder för att utveckla det hälsofrämjande arbetet: 

 Implementering av Arbetsmiljöverkets föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö 
(AFS 2015:4). Ett presentationsmaterial är framtaget som chefer kan använda på APT för att 
informera och skapa dialog och medvetenhet hos medarbetare. 

 Breddinföra HälsoSAM under 2018. Västra Götalandsregionen inför ett IT-baserat system 
(HälsoSAM), där SkaS har varit pilot under 2017, för att dokumentera insatser för 
medarbetares rehabilitering vid sjukdom. Systemet ger chef bättre förutsättningar för arbetet 
med rehabilitering, där är målsättningen är att minska sjukskrivningstiden. 

 Ge möjlighet för SkaS medarbetare att genomgå hälsoprofiler, ett riktat arbete som görs 
tillsammans med Hälsan & Arbetslivet. Målet är att det ska genomföras cirka 400 
hälsoprofiler per år. Hälsoprofilerna genomförs enhetsvis så att man får fokus på både den 
enskilda individen och hela gruppen, chefer får ett underlag gällande hälsostatus för hela 
gruppen att jobba med. 
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2.3.2.3 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva 

arbetstidsmodeller 

 Nya arbetstidsmodeller och kvotering av arbetstid natt har tagits fram, för att uppnå en ökad 
möjlighet till återhämtning. Dessa implementeras under hösten 2017 inom områdena 
operation (arbetstidsmodell), akutmottagningen i Skövde (kvotering arbetstid natt) och IVA 
Skövde/Lidköping (kvotering arbetstid natt). Arbetstidsmodellerna kommer att följas under 
ett år med löpande utvärdering av effekter och resultat. 

 Kombinationstjänster med syfte att öka överföring av kompetens och erfarenhet samt ökad 
flexibilitet, 

 Kombinationstjänster med syfte att öka samverkan med externa parter såsom kommun och 
primärvård. Med målet att öka överföring av kompetens och erfarenhet. 

 Planering pågår för att under 2018 på SkaS pröva upplägget "80+10+10" som arbetsmodell. 
Modellen har prövats på andra sjukhus inom regionen under 2017 och innebär 80 % 
patientnära kliniskt arbete, 10 % verksamhetsutveckling, 10 % personlig 
utveckling/utbildning/reflektion. 

 Verksamhetsanpassad bemanning med uppdraget att ha längre schemaperioder (tolv veckor) 
har påbörjats och kommer intensifieras under 2018. Samplanering ska ske i högre grad. 

 Tillsvidareanställningar erbjuds i högre grad inom de professioner där SkaS har brist, som 
exempel medicinska sekreterare. 

 Produktions- och kapacitetsplanering ska utgöra grund för det behov som enhet, verksamhet 
har. Med detta som grund ska arbetstidsmodeller prövas och utvecklas. 



§ 69 Detaljbudget 2018 - SKAS 2017-00716-7 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus 171206

Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 14(18) 

3 Ekonomiska förutsättningar 

3.1 Ekonomiskt resultat 

I den av regionfullmäktige i juni fastställda budgeten för 2018 ingår en ramökning med totalt 170 
miljoner kronor som tillförts hälso- och sjukvårdsnämnderna, utöver den generella 
uppräkningsfaktorn på 2 procent. 28 miljoner kronor av ramökningen har fördelats till SkaS. Efter 
justering med -28 miljoner kronor för effekterna av resursfördelningsmodellen 2018, vilken får en 
direkt påverkan på den ersättning som ligger till grund för vårdersättningen i VÖK 2018, återstår 
inget av tillskottet för SkaS del. I höstens kompletteringsbudget för 2018 tillförs SkaS ytterligare 42 
miljoner kronor. I beräkningen av intäkter ingår även en ersättning enligt så kallat brutet tak med 48 
miljoner kronor. 

Den ekonomiska ramen enligt vårdöverenskommelsen och övriga intäkter bedöms ge en 
tillkommande ekonomisk obalans på cirka 70 miljoner kronor för 2018 och täcker därmed inte 
sjukhusets totala resursbehov. 

I obalansen ingår flera kostnadsslag där beräknad kostnadsökning sammantaget bedöms ge en 
kostnadsnivå som överstiger erhållna intäkter. 

En fortsatt stor utmaning för 2018 och kommande år är att genomföra nödvändiga förändringar för 
en ekonomi i balans samtidigt som uppdragen i enlighet med regionfullmäktiges mål och 
vårdöverenskommelse ska uppnås. Till detta kommer kompetensförsörjningsfrågan som påverkar 
ekonomin negativt med kostsamma lösningar såsom fortsatta köp från bemanningsföretag, höga 
övertidskostnader och köp av vård från externa vårdgivare. SkaS har tagit fram en plan för att 
förbättra kompetensförsörjningen med ett flertal riktade åtgärder som pågår, men det krävs även att 
en regional satsning görs, till exempel med utökade resurser för finansiering av utbildningsplatser 
för bristkompetenser, främst specialistsjuksköterskor. Vårdens omställning och andra större 
utvecklingsprojekt, till exempel framtidens vårdinformationsmiljö, kommer att kräva ett stort 
engagemang från verksamhetens medarbetare och riskerar att ta resurser från det vårdnära arbetet. 
SkaS behöver, tillsammans med övriga förvaltningar och med hjälp av regional finansiering i VGR, 
säkerställa att utvecklingsarbetet resurssäkras, det vill säga att tid, resurser och ekonomiska medel 
för utvecklingsarbete säkras. 

Ekonomisk obalans 

SkaS ekonomiska obalans 2018 bedöms uppgå till cirka 70 miljoner kronor. Bedömningen utgår 
ifrån att kostnadsutvecklingen under det kommande året beräknas vara fortsatt hög bland annat till 
följd av löneöversyn 2017 och 2018, ökad kostnad till följd av nytt nationellt kollektivavtal med 
vårdförbundet om sänkt veckoarbetstid vid nattjänstgöring, bemanning av svårrekryterade 
kompetenser med hjälp av bemanningsföretag och köp av vård från externa vårdgivare, 
kostnadsutveckling läkemedel, hjälpmedel och medicinskt material (bland annat ny regional 
hantering med ökade kostnader för CPAP), förändrade regionala städriktlinjer och 
utbildningsinsatser specialistsjuksköterskor. Standardiserade vårdförlopp (SVF) innebär ökad 
medicinsk diagnostik och ökade personella resurser vilket också påverkar kostnadsutvecklingen. 

För att åstadkomma en effektiv vård som tillvaratar sjukhusets kapacitet på ett så optimalt sätt som 
möjligt och till en kostnad som är så låg som möjligt, fokuserar SkaS på åtgärder inom fyra 
strategiskt viktiga områden: 
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 Kompetensförsörjning, rekrytera och behålla 
I verksamheternas ekonomi finns idag merkostnader som till stor del grundar sig i 
problemen med kompetensförsörjning, hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro. Detta 
resulterar i ökade kostnader för köp av vård från externa vårdgivare, bemanningsföretag, 
övertid, tid för introduktion och handledning av nyanställd personal samt sjuklön. Det 
pågående och fortsatta arbetet för att förbättra förutsättningarna för första linjens chefer och 
för att förbättra arbetsmiljön för sjukhusets medarbetare är därför angeläget, även ur ett 
ekonomiskt perspektiv. En plan med riktade åtgärder inom detta område är framtagen. 
Målsättningen är att med hjälp av en förbättrad kompetensförsörjning, både avseende 
utbildning, rekrytering och genom att minska personalomsättningen, minska kostnaden för 
bemanningsföretag med minst hälften jämfört med 2017. 
 

 Produktions- och kapacitetsplanering skapar ökad produktivitet 
Genom att utveckla produktions- och kapacitetsplaneringen ökar förutsättningarna för att 
sjukhusets verksamheter använder tillgängliga resurser på mest effektiva sätt och att rätt 
kompetens finns tillgänglig när patienten behöver den. En god produktionsplanering ger bra 
förutsättningar för att öka patientnöjdheten, förbättra arbetsmiljön och effektivisera och 
kvalitetssäkra vården. Arbetet för att förbättra produktions- och kapacitetsplaneringen på 
såväl strategisk som operativ nivå fortsätter under 2018. En sjukhusgemensam expertgrupp 
stöttar verksamheten med metodstöd. Gruppen har definierat en sjustegsmodell för 
produktions- och kapacitetsplanering på operativ nivå vilken nu håller på att implementeras i 
verksamheten. Arbetet följs upp i en sjukhusövergripande styrgrupp. Genom en förbättrad 
produktions- och kapacitetsplanering minskas behovet av bemanningsföretag och köp av 
vård från externa vårdgivare. 
 

 Effektiva vårdformer och effektiv vårdstruktur 
För att öka produktiviteten, höja kvaliteten, minska kostnaden och förbättra arbetsmiljön 
arbetar SkaS medarbetare för att förändra vården på flera olika sätt: 

o Från slutna- till öppna vårdformer, till exempel utvecklingen av 
dagsjukvårdsverksamheten vid sjukhuset i Mariestad och närvården i Skaraborg. 

o Utveckla digitalisering för att minska behovet av fysiska patientmöten och minska 
ledtiderna i patientprocesserna, till exempel videomöten, teledermatoskopi, 
monitorering i hemmet. 

o Standardiserade vårdförlopp införs i enlighet med regionala riktlinjer. 
o Koncentration av vården, till exempel arbetet med det utökade uppdraget för 

ledplastiker vid sjukhuset i Lidköping. 
o Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, för att möta upp kraven enligt ny lag 

from 1 januari 2018. Förändrade arbetssätt bland annat med en ökad 
patientdelaktighet och ett förbättrat samarbete med kommunerna ska leda till att de 
patienter som har behov av sluten vård så snart som möjligt kan lämna sjukhuset på 
ett snabbt och tryggt sätt. 

o Minska antalet uteblivna besök, bland annat med hjälp av 1177 basutbud inklusive 
sms-påminnelse, omvänd kallelse och webb-tidbok. 

o Utveckling inom psykiatriverksamheten i enlighet med regional utvecklingsplan. 
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o Effektiva processer och flöden, till exempel arbetet för förbättrade ledtider på 
akutmottagningarna. 
 

 Förbättra patientsäkerheten och minska antalet vårdskador 
SkaS har i patientsäkerhetsplanen för 2018 fastslagit att arbetet ska fortsätta för att utveckla 
säkra patientprocesser och för en nollvision gällande vårdskador. Genom minskade 
vårdskador minskar även de ofta höga kvalitetsbristkostnader som är förknippade med 
vårdskador, t.ex. förlängda vårdtider. SkaS har i patientsäkerhetsplanen för 2018 formulerat 
tre strategier för detta arbete. 

o En stark och gemensam patientsäkerhetskultur, t.ex. genom öppna dialoger kring 
patientsäkerhet. Patientsäkerhetskultur har en stark koppling till upplevd arbetsmiljö 
och upplevd patientnöjdhet. 

o Hög patientdelaktighet, t.ex. genom att öka patientens kunskap om eventuella risker 
och hur man själv kan bidra för att undvika dessa samt att tillvarata patientupplevda 
avvikelser och uppmuntra patienter/närstående att delta i förbättringsarbete. 

o Kontinuerligt erfarenhetsutbyte för att lära av varandra. Att sprida god utveckling 
och att inspireras av andras arbete är viktiga delar i patientsäkerhetsarbetet. 
Patientsäkerhetsarbete bör förstärka det som är positivt och som bidrar till hög 
säkerhet, avvikelser ska ses som möjligheter till förbättring. 

Förutom ovanstående områden pågår arbete inom flera verksamheter för ett mer effektivt 
användande av läkemedel, laboratorieanalyser och medicinskt material med flera kostnadsgrupper. 

För en hållbar ekonomi på längre sikt kan komma att krävas strategiska beslut om strukturella 
förändringar för att säkra en effektiv och patientsäker vård, det vill säga en vård med god 
tillgänglighet och hög kvalitet utan onödig resursåtgång. SkaS styrelse kommer att fortsätta det 
arbete med sjukvårdens omställning som påbörjats inom Västra Götalandsregionen och som 
påverkar den långsiktiga målbilden för Skaraborgs sjukhus. 
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3.1.1 Sammanställd detaljbudget Utförare hälso- och sjukvård (SD02) 

Resultatbudget (mnkr) Budget 1712 Prognos 1708 Budget 1812 
    

Såld vård internt 3 767,5 3 798,5 3 923,4 
Såld vård externt 38,9 51,9 39,4 
Patientavgifter 67,2 67,2 66,9 
Driftbidrag från nämnd inom 
regionen 

0,0 0,0 0,0 

Övriga erhållna bidrag 294,9 257,9 355,9 
Försäljning av tjänster 65,8 63,3 61,4 
Hyresintäkter 0,0 0,0 0,0 
Försäljning av material och 
varor 

0,4 0,4 0,6 

Övriga intäkter 29,4 41,4 11,8 
Verksamheten intäkter 4 264,1 4 280,6 4 459,4 

    
Personalkostnader, inkl. inhyrd 
personal 

-2 630,2 -2 627,7 -2 792,3 

Köpt vård -44,2 -70,2 -43,1 
Läkemedel -492,7 -472,7 -496,0 
Verksamhetsanknutna tjänster -193,3 -228,3 -206,6 
Övriga tjänster, inkl 
konsultkostnader 

-100,2 -100,2 -118,6 

Material och varor, inkl 
förbrukningsmtrl 

-241,8 -257,8 -257,0 

Lokal- och energikostnader -291,0 -291,0 -302,4 
Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 
Avskrivningar -78,4 -67,4 -79,3 
Övriga kostnader -189,7 -182,7 -162,4 
Verksamhetens kostnader -4 261,5 -4 298,0 -4 457,8 

    
Finansiella intäkter/kostnader -2,6 -2,6 -1,7 
Bidrag, speciella beslut över 
budget 

0,0 0,0 0,0 

    
Resultat 0,0 -20,0 0,0 

3.3 Investeringar 

Totalt beräknas 2018 års investeringsbehov för utrustning uppgå till 93 miljoner kronor. 

Utrustningsinvesteringar sker i huvudsak med utgångspunkt från fastställda utbytesplaner och till 
följd av om-/ och nybyggnation i lokaler. 

Under 2018 kommer de större investeringarna att utgöras av återinvestering i medicinsk utrustning 
enligt utbytesplan. De större posterna i utbytesplanen är utbyte av utrustning för bilddiagnostik, 
(bland annat MR-kamera och utbyte av skelettlab) totalt 38 miljoner kronor, utbyte av utrustning till 
operation- och anestesiverksamheten (bland annat operationsbord, diatermiutrustning och 
ventilatorer) totalt 10 miljoner kronor. Utbytesplanen för medicinsk utrustning uppgår till totalt 59 
miljoner kronor. 

Andra större poster i 2018 års investeringsplan är inköp av icke medicinsk utrustning i samband 
med lokalförändringar till följd av PCB-sanering och om-/nybyggnation i fastigheter, totalt 23 
miljoner kronor. Här är den största posten inköp till PCB-sanerade och ombyggda vårdavdelningar 
och utrustning till den nya byggnaden för mottagningar och specialisttandvård. 

SkaS står inför flera omfattande fastighetsinvesteringsprojekt de kommande åren. Exempel på 
projekt som genomförs i Skövde är den nya byggnaden för mottagningar och specialisttandvård (för 
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SkaS käkkirurgi), ny byggnad för akutmottagning, operation och IVA samt ny byggnad för öppen- 
och slutenvårdspsykiatri. Till detta kommer fortsatt PCB-sanering och anpassning av 
vårdavdelningar, mottagningar och entréhall. Dessa projekt som innebär stora investeringar kommer 
påverka driftkostnaderna utöver sjukhusets befintliga kostnadsnivå. 
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VÅR FRAMTIDSBILD (mål 5-10 års sikt)

Det goda livet
- Tillsammans för god vård och hälsa

TILLSAMMANS MED DIG SOM  
PATIENT...

Tillsammans för patientens hälsa genom livet

• Vi finns för dig när du behöver det.
• Vi möter dig där du är och utifrån den du är.
• Vi utformar vården tillsammans med dig efter 

dina behov.
• Vi utgår från dina förutsättningar för att stödja 

dig att läka och återfå hälsa.
• Vi skapar värde för dig genom att så långt som 

möjligt bota, alltid lindra och trösta.
• Vår kommunikation är tydlig och anpassad för 

dig. 

TILLSAMMANS SOM MEDARBETARE...

Tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats

• Vi trivs, mår bra och är stolta över det vi gör. Vi 
respekterar och har förtroende för varandra.

• Vi ger varandra energi och är ambassadörer för 
vår verksamhet.

• Vi är kompetenta och professionella.
• Vi arbetar i team för en god och säker vård.
• Vi ansvarar tillsammans för att utveckla vården 

utifrån gemensamma mål
• Vi är ett ledande utbildningssjukhus där vi lär 

av varandra och får möjligheter att utvecklas. 
Forskning och utveckling är en naturlig del av vår 
verksamhet.

TILLSAMMANS MED SAMARBETS- 
PARTNERS...

Tillsammans med andra erbjuder vi en  
sammanhållen och trygg vård

• Vi ger en vård som präglas av helhetssyn utan 
gränser mellan olika vårdgivare och myndigheter. 

• Vi samverkar inom SkaS mellan olika specialite-
ter, verksamheter och professioner

• Vi samarbetar med universitet och lärosäten för 
att säkra kompetens, utveckling och forskning.

• Vårt sjukhus är ett självklart val för lokal, regio-
nal, nationell och internationell samverkan.

 REGIONFULLMÄKTIGES 
  STRATEGISKA MÅL    SJUKHUSGEMENSAMMA MÅL   FOKUSOMRÅDEN (planering 2-5 års sikt) 

En sammanhållen och tillgänglig 
hälso- och sjukvård som ges med 
högsta kvalitet och patientsäker-
het samt som alltid utgår ifrån 
den enskilda personens behov och 
erfarenheter.

Västra Götalandsregionen ska 
erbjuda en god arbetsmiljö för 
medarbetarna, kunna behålla och 
rekrytera rätt kompetens.

• Vi fortsätter utveckla en personcentrerad vård som 
stärker patientens ställning och tar vara på  
patientens egen kraft att läka och fungera i sin 
vardag.

• Vi tar tillvara på regionens gemensamma resurser 
genom att planera och organisera vårt arbete för 
bästa möjliga tillgänglighet och kvalitet. 

• Vi utvecklar vårt arbetssätt med digital teknik.  
 
 
 

• Vi utvecklar och etablerar nära vård i Skaraborg.
• Vi utvecklar akutvården och ökar samverkan med 

primärvården och kommunen. 
 

• Vi utvecklar användningen av våra kvalitetsregister.
• Vi ger förutsättningar för att stärka med- 

arbetarnas kliniska och teoretiska kunskaper 
 
 

• Vi arbetar aktivt och stärker vårt arbetsgivarvaru-
märke för att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgi-
vare.

• Vi behåller och rekryterar medarbetare genom t.ex. 
karriärutveckling, uppgiftsväxling, alternativa 
arbetstidsmodeller. 

• Vi ökar förutsättningarna för att medarbetarna ska 
kunna utveckla/stärka sin kompetens. Chefer på alla 
nivåer ska bidra med att medarbetarnas goda idéer 
och engagemang till utveckling kan tillvaratas. 

• Vi arbetar i alla verksamheter med process- 
utveckling samt produktions- och kapacitets- 
planerar för en bättre arbetsmiljö och tillgänglighet. 

VÅRT UPPDRAG

• Tillgodose behovet av specialistsjukvård till invånare i Västra Götaland samt till invånare i övriga landet 
som väljer att söka vård vid Skaraborgs Sjukhus.

• Bedriva utbildning 

VÅR VÄRDEGRUND

Värdegrunden för Skaraborgs Sjukhus utgår från att alla, såväl patienter och anställda som 
närstående med flera har rätt till respekt och ärlighet, omtanke och trygghet, delaktighet och gemen-
skap samt utveckling och förståelse.

TILLSAMMANS MED DIG SOM PATIENT
Vi erbjuder en personcentrerad, hälsofrämjande sjuk-
vård med hög tillgänglighet.

Vi förbättrar gränssnittet mellan vården och patienten 
genom utveckling av digitala vårdformer och tjänster.

TILLSAMMANS MED SAMARBETSPARTNERS
Vi är en aktiv part i omställningen av sjukvården - 
den vård man behöver ofta ska finnas nära och den 
vård man behöver mer sällan koncentreras till färre 
platser.

Vi forskar, utbildar och tar aktivt del av ny kunskap för 
att kunna använda de bästa metoderna för diagnos-
tik, behandling och omvårdnad. 

TILLSAMMANS MED DIG SOM MEDARBETARE
Vi är en attraktiv arbetsgivare dit kompetenta 
medarbetare söker sig, utvecklas och ges 
förutsättningar att göra ett gott arbete.

Våra medarbetare ges möjlighet att utveckla vården 
tillsammans med våra patienter för bättre kvalitet,  
effektivitet, säkerhet och arbetsmiljö.
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REGIONFULLMÄKTIGES 
STRATEGISKA MÅL

INDIKATORER MÅL 2018

En sammanhållen och tillgänglig hälso- och 

sjukvård som ges med högsta kvalitet och 

patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den 

enskilda personens behov och erfarenheter

Andel patienter som väntat högst 30 dagar på första besök till BUP 100 %

Andel patienter som väntat högst 90 dagar på första besök 100 %

Andel patienter som väntat högst 90 dagar på behandling 100 %

Andel patienter med välgrundad misstanke om cancer som fått sitt första besök inom 14 dagar 100 %

Andel patienter som fått sitt efterföljande besök inom måldatum 100 %

Andel patienter där total vistelsetid < 4 timmar vid besök på akutmottagning 90 %

Andel patienter som fått utskrivningsinformation 80 %

Andel vårdtillfällen i somatisk slutenvård med vårdrelaterade infektioner <5,5 % 

Antal fallolyckor med förlängd vårdtid <5/månad

Beläggning kl 06.00 <90 %

Andel oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar efter slutenvård. 65 år och äldre. <10 %

Andel kvalitetsindikatorer som är lika med eller över riksgenomsnittet 100 %

Andel uteblivna besök av totalt antal planerade besök <2 %

Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god 

arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla 

och rekrytera rätt kompetens

Personalomsättning 6,3 %

Kostnad för bemanningsföretag Minskning med minst 50 %

Andel chefer med 10-35 underställda medarbetare 100 %

Andel sjukfrånvaro av ordinarie tid 6,2 %

Ekonomi och verksamhet i balans Budgetavvikelse 0

Prognos budgetavvikelse helår 0

Vårdproduktion, öppenvård 100 % av volym enligt VÖK

Vårdproduktion, slutenvård 100 % av volym enligt VÖK 

Antal vårdkontakter i öppenvård per nettoårsarbetare och dag, somatik >1,5

Antal vårdkontakter i öppenvård per nettoårsarbetare och dag, psykiatri >1,0

Utförd tid (h) per besök på akutmottagning (exkl läkares tid) <2,6

VERKSAMHETSPLAN 2018 
Skaraborgs Sjukhus
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(Uppföljning under 2018)
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2017-12-01 

Diarienummer SKAS 2017-00263 

 

 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

Handläggare: Eva Sundström 

E-post: eva.sundstrom@vgregion.se

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Vårdplatsutredning 2017 komplettering 

Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus noterar informationen kring komplettering 

av vårdplatsutredning 2017. 

Sammanfattning 

En komplettering har efterfrågats på uppdraget kring vårdplatsutredning som redovisades 

2016-06-15.  

 

Kompletteringen har koncentreras till områdena  

- Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

- Tidigare beslutade åtgärder och vad som genomförts 

- Påverkan på vårdplatsbehov kopplat till det regionala omställningsarbetet 

Att få en vårdplatsstruktur som klarar en genomsnittlig beläggning på 90 procent är ett 

långsiktigt arbete. Då vårdplatsbrist är resultat av många samverkande faktorer.  

Bemanningssvårigheter och bristande överensstämmelse mellan inflöde av patienter och 

antalet disponibla vårdplatser är de vanligaste anledningarna. Arbete med att ha rätt antal 

vårdplatser pågår ständigt. Utveckling av behandlings- och vårdprocesser påverkar behovet 

av vårdplatser där utvecklingen av att mer vård bedrivs i öppna vårdformer är en 

bidragande faktor. I behovsbedömningen kommer även omställningsarbetet med 

närsjukvård, koncentration och digitalisering påverka vårdplatsbehovet. 

Närsjukvårdskoncept förväntas på sikt kunna leda till ett minskat behov av inneliggande 

vård, givetvis beroende på i vilken omfattning och specialitet det inriktas mot. 

 

Beredning 

Sjukhusledning och verksamhetsråd 

Central MBL 

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 

Förvaltningschef 

Eva Sundström 

Servicechef
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Bilaga 

 Komplettering till vårdplatsutredning 2017 Skaraborgs Sjukhus  

Beslutet skickas till 

 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
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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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Rapport 

Datum 2017-10-02 

Diarienummer SKAS 2017-00263 

 

Skaraborgs Sjukhus 

Handläggare: Eva Sundström 

E-post: eva.sundstrom@vgregion.se

 

 

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

 

 

 

 

 

Komplettering till 
vårdplatsutredningen 2017 
Skaraborgs Sjukhus 
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Sammanfattning 
En komplettering har efterfrågats på uppdraget kring vårdplatsutredning som redovisades 

2016-06-15. Kompletteringen omfattar vilka åtgärder som pågår och planeras för att få en 

vårdplatsstruktur med en genomsnittlig beläggning på 90 procent (regionalt måltal). 

 

Kompletteringen har koncentreras till områdena  

- Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

- Tidigare beslutade åtgärder och vad som genomförts 

- Påverkan på vårdplatsbehov kopplat till det regionala omställningsarbetet 

 

Att få en vårdplatsstruktur som klarar en genomsnittlig beläggning på 90 procent är ett 

långsiktigt arbete. Då vårdplatsbrist är resultat av många samverkande faktorer.  

Bemanningssvårigheter och bristande överensstämmelse mellan inflöde av patienter och 

antalet disponibla vårdplatser är de vanligaste anledningarna. Arbete med att ha rätt antal 

vårdplatser pågår ständigt. Utveckling av behandlings- och vårdprocesser påverkar behovet 

av vårdplatser där utvecklingen av att mer vård bedrivs i öppna vårdformer är en 

bidragande faktor.  

I denna behovsbedömning kommer även omställningsarbetet med närsjukvård, 

koncentration och digitalisering påverka vårdplatsbehovet. Närsjukvårdskoncept förväntas 

på sikt kunna leda till ett minskat behov av inneliggande vård, givetvis beroende på i 

vilken omfattning och specialitet det inriktas mot. 
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Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
Nedan följer de utvecklingsområden som bland annat ingår som en del i arbetet med att 

stärka kompetensförsörjningen och kompetensutvecklingen. 

Förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling 

För att få kunskap om behov av karriär- och kompetensutveckling följs detta upp i 

utvecklingssamtal och kompetensförsörjningsplaner.  

En större andel av verksamheten genomför utvecklingssamtal och har 

kompetensförsörjningsplaner. Att inte alla genomför detta beror bland annat på prioritering 

av arbetsuppgifter för cheferna och tidsbrist för att genomföra åtgärderna i 

kompetensplanerna. Konsekvenser av att inte målet uppnås kan ses i högre 

personalomsättning, lägre motivation på arbetsplatsen och ej genomförd 

kompetensutveckling. Med andra ord finns stort förbättringsområde för att komma igång 

på alla enheter med utvecklingssamtal och kompetensförsörjningsplaner. 

Ett ytterligare instrument för kompetensförsörjning är de nya karriärutvecklingsmodellerna 

för flera professioner. Den kommer hjälpa till med att få fokus på utvecklingssamtal och 

kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare. 

Satsa på ledarskap 

Åtgärder inom detta område är: 

 Chefsutvecklingsdagar – som genomförs med fokus på VGRs chefskriterier.  

 Tydliggöra ansvar och befogenheter som chef. 

 Chefsintroduktion för nya chefer som bland annat innehåller checklista för olika 

områden som ingår i chefskapet 

 Chefsstöd i form av mentorskapsprogram, genomförs på VGR nivå.  

 Chefsträning i VGR:s regi.  

 

Normtalet 10-35 medarbetare per chef har fått ett förstärkt fokus på chefens 

förutsättningar. Här pågår analys och åtgärder har vidtagits för att hamna inom normtalet. 

Förbättringen med färre antal anställda per chefsområde är vid analys positiv och kommer 

ge mer tid för chefsskap. 

Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt 

Uppgiftsväxling stimuleras inom och mellan professioner för att på bästa sätt ta tillvara 

kompetens.  Rotationstjänster är infört och kombinationstjänster i samverkan med kommun 

kommer att införas. Under sommaren har testats vårdplatser som bemannats med 

undersköterskor och i höst kommer så kallade extra tjänster prövas i samarbete med 

Arbetsförmedlingen på avdelningar i Lidköping. Samarbete med Regionservice sker inom 

områden som materialpåfyllnad på avdelningar och mottagningar, ansvar avdelningskök 

(livsmedel i vården), utökad lokalvård på jourtid, ansvar för tvättprocessen för personal 

mm. Alla dessa aktiviteter innebär att vårdens personal frigörs från dessa arbetsuppgifter 

till förmån till vårdarbete.  

Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling  

Regionens karriärutvecklingsmodeller består av olika steg, där varje steg beskriver vilka 

möjligheter till kompetens- och yrkesutveckling som finns inom respektive yrke. Modellen 
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är ett verktyg för att i samband med medarbetarens utvecklings- och lönesamtal visa 

kopplingen till kompetensutveckling som styrs utifrån verksamhetens behov.  

Skaraborgs Sjukhus har medverkat i arbetet att ta fram karriärutvecklingsmodellerna. En 

kommunikationsplan har under 2016 arbetats fram för implementering av modellerna i 

verksamheten. Under 2017 kommer modellerna införas successivt enligt plan.   

Västra Götalandsregionen ska ha en lönestruktur som stödjer kompetensförsörjningen på 

alla nivåer och skapar förutsättningar för att kunna utveckla och rekrytera medarbetare med 

rätt kompetens. SkaS målsättning att kunna uppnå regionens önskvärda lönestruktur som 

också inkluderar jämställda löner, innebär ett fortsatt arbete med att öka medellönerna 

främst för de kvinnodominerade yrkesgrupperna med medellång högskoleutbildning. För 

att nå den önskvärda målbilden för lönestrukturen, har regionen tillfört extra medel som 

riktas speciellt till dessa yrkesgrupper.  

Åtgärderna är planerade och genomförande pågår. 

Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och 
pröva arbetstidsmodeller 

Nedan några av de åtgärder som pågår för att förbättra arbetsmiljön och därmed få en bra 

arbetsplats för medarbetarna: 

 Utbilda chefer i arbetsmiljöverkets föreskrift OSA, Organisatorisk och Social 

Arbetsmiljö (AFS2015:4), för att ge en fördjupad kunskap kring arbetsmiljön och 

hur denna kan påverka sjukfrånvaron.  

 

 Inventering av de medellånga och långa sjukskrivningarna för att aktivera 

rehabiliteringsplanerna och därmed effektivisera rehabiliteringsprocessen.  

 

 Deltagande i Mobiliseringsinitiativet tillsammans med Försäkringskassan och 

Hälsan & Arbetslivet. Riktade friskvårdsinsatser inom vissa verksamheter med 

målsättning att medarbetarna ska må bättre och därmed leda till en minskad 

sjukfrånvaro.  

 

 Nya arbetstidsmodeller och kvotering arbetstid natt har tagits fram, för att uppnå en 

ökad möjlighet till återhämtning. Dessa kommer att implementeras under hösten 

2017 inom områdena operation (arbetstidsmodell), akuten i Skövde (kvotering 

arbetstid natt) och IVA Skövde/Lidköping (kvotering arbetstid natt).  

 

 SkaS fortsätter med mätningar av arbetsmiljön genom projektet 

ArbetsMiljöTillfredställesleMätning (AMTiM) för att förbättra arbetsmiljön vilket 

ska leda till en minskad sjukfrånvaro.  

 

Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete 
för minskad sjukfrånvaro 

Ett annat område till medarbetarnas arbetstillfredsställelse ingår i de åtgärder som kopplas 

till hälsofrämjande arbete, nedan några exempel: 
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 AFS 2015:4 Organisatorisk och Social arbetsmiljö på APT, ett 

presentationsmaterial är framtaget som chefer kan använda på APT för att 

informera och skapa dialog och medvetenhet hos medarbetare. 

 

 Västra Götalandsregionen inför ett IT-baserat system (HälsoSAM), där SkaS har 

varit pilot, för att dokumentera insatser för medarbetares rehabilitering vid 

sjukdom. Systemet kommer att ge chef bättre förutsättningar för arbetet med 

rehabilitering, där är målsättningen är att minska sjukskrivningstiden. 

 

 Hälsoprofiler, ett riktat arbete görs tillsammans med Hälsan & Arbetslivet där det 

ska genomföras ca 400 hälsoprofiler per år. Hälsoprofilerna genomförs enhetsvis så 

man får både fokus på enskild individ samt hela gruppen, chefer får ett underlag 

gällande hälsostatus för hela gruppen att jobba med. 

 

Högprioriterade områden - personalomsättning 

Inom SkaS handlingsplan för högprioriterade områden utgår från de områden där 

regionfullmäktiges mål- och inriktningar inte uppnås. Utpekat är bland annat 

personalomsättning där åtgärder ska genomföras så att den höga personalomsättningen 

minskas och ge chefer och medarbetare bästa förutsättning att arbeta med rätta sak. 

 

Inom området för personalomsättning har ett antal aktiviteter identifierats förutom de 

regionala handlingsplanen. Exempel på aktiviteterna som ska genomföras är: 

  

• Behålla och utveckla medarbetare genom:   

o Förstärkt introduktion  

o Handledarmodeller 

o Fortbildning och vidareutbildning 

o Karriärutvecklingsmodeller 

o Rotationstjänst 

•   Rekrytera och stärka varumärket genom:  

o Mingelmässor 

o Sociala medier 

o Kombinationstjänst 

• Arbetstids/schemamodeller 

Detta arbete pågår och kommer rapporteras löpande under året. 

Genomföra tidigare beslutade åtgärder kring 
vårdplatser 
För nedan beskrivna utredningar har åtgärder verkställts i olika grad. Att åtgärderna inte 

genomförts har till stor del orsak i bemanningsproblem, ekonomiskt resultat och 

prioritering av andra uppdrag. 

 

Vi har valt att inte ta med vårdplatsanalysen hösten 2011 som genomfördes av McKinsey 

& Company på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Slutsatsen och sammanfattning var 

att störst tillväxt sker i storstadsregionen, där kraftig befolkningstillväxt leder till ett ökat 
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behov om ca 150 nya platser på Sahlgrenska, Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett. 

Vårdplatsbehovet i Skaraborg minskar med ca 50 platser, drivet av låg befolkningstillväxt 

och utjämning av beläggningsgraden tvärs regionen. Denna åtgärd genomfördes direkt i det 

kostnadssänkningsprogram som behövdes kommande år. 

Översyn av vårdplatser - handlingsplan dnr 87-2012 

Under hösten 2011 presenterades en rapport om vårdplatssituationen inom Västra 

Götalandsregionen. En av slutsatserna var att Skaraborgs Sjukhus (SkaS) hade en god 

kapacitet och möjligheter till viss framtida vårdplatsreduktion, givet befolkningsutveckling 

och befolkningssammansättning, samt att beläggningsgraden ökar till 90 procent.  

 

Åtgärder som beskrevs i rapporten: 

Koordinering och balansering – SkaS patientflöde bygger på att akutmottagningen vid 

KSS koordinera patienter och vårdplatser inom sjukhuset. Patienter med bedömd kort 

vårdtid går till MAVA respektive KAVA medan de patienter som beräknas behöva en 

längre vårdtid flyttas till en vårdavdelning. Denna koordinering utvecklas ständigt och nu 

finns avdelningarna i Lidköping och Falköping med i denna struktur. 

 

Samverkan och omställning - vårdplatsöversynen visade att några enheter vid SkaS hade 

relativt låg eller ojämn beläggningsgrad. Arbete startades för att se hur samlokalisering och 

samverkan kunde genomföras. Detta arbete är inte helt genomfört men kommer att 

hanteras i den förändring som genomförs i samband med ombyggnationer och omställning. 

 

Hög beläggningsgrad och statistik - överbeläggning av patienter, enligt socialstyrelsens 

definition, är ovanliga inom SkaS. MAVA och KAVA kan hantera höga patientflöden och 

rutin finns för att öppna extra vårdplatser i en buffert som kan öppnas med kort varsel.  

Denna rutin har visats påverkat arbetsmiljön negativt då den innebär att personal får gå 

från ordinarie pass till att bemanna dessa buffertplatser. I stället har prövats att använda 

överbeläggningsplats på respektive avdelning.  

 

Arbetsmiljö och bemanning - arbetsmiljöverkets inspektion under 20I0-2011 avseende 

överbeläggningar inom slutenvården har bidragit till att öka medvetenheten inom hela 

verksamheten åt frågan om hur patientflöden hanteras. Rutiner har införts för att sprida 

kunskapen i hela organisationen med målet att varje medarbetare vet hur han/hon ska agera 

vid situationer med höga patientflöden med målet att behålla en hög patientsäkerhet och 

god arbetsmiljö. Ett Bemanningscentrum bildades som syftade till att stödja verksamheten 

med resursförstärkning vid behov men avsaknad av personal främst sjuksköterskor har 

bidragit till att denna grupp inte kunnat arbeta som planerat.  

 

Från vårdplatsutredning dnr 230-2014 

Under januari har vårdplatsläget analyserats inom SkaS utifrån det senaste årets 

beläggningsstatistik och överhettningssituationer. Målet har varit att komma fram till en 

vårdplatskapacitet som förebygger överbeläggningar, utlokaliseringar och nödvändigheten 

av att öppna så kallade "bemanningssnurror" bemannade med redan hårt ansträngda 

medarbetare till hög kostnad. Analysen har visat att en förändringar behöver göras och 

antalet vårdplatser behöver ökas inom SkaS.  

Vårdplatsförändringen innebär följande: 
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• Ortopedi Skövde -utökas med 14 vårdplatser för att minska antalet utlokaliserade 

patienter. Detta frigör 6-7 vårdplatser på KAVA, som då blir disponibla för kirurgi 

och urologi. Har inte kunnat genomföras pga. brist på sjuksköterskor. 

• Medicin Skövde -utökas med fyra vårdplatser inom allmän internmedicin på 

avdelning 73/74. Samtidigt bemannas MAVA upp så att de av egen kraft vid behov 

kan öppna upp vårdplatsbufferten. Sedan tidigare finns beslut om att utöka med en 

vårdplats inom stroke, samt fem vårdplatser inom lungmedicin. Genomfört men har 

fått ändrats senaste månaden pga. brist på sjuksköterskor.  

• Kardiologi Skövde - utökas med tre vårdplatser på avdelning 32, för att bättre möta 

det ökande behovet av elektiva ingrepp samt att på ett mer effektivt sätt skilja det 

planerade flödet av patienter från det akuta flödet. Genomfört. 

• Infektion Skövde - utökas med två vårdplatser för infektionspatienter på avdelning 

56. Genomfört 

Vissa omlokaliseringar och justeringar behöver göras för att genomföra utökningen av 

vårdplatser inom SkaS. 

 

Palliativa avdelningen flyttas till plan 6 och samordnas där med palliativa teamet och 

onkologin. Har varit genomfört men genom PCB-sanering har avdelningen nu ny 

placering. 

 

ÖNH flyttas till plan 5 för att ge utrymme för fler ortopediska vårdplatser på plan 8. Ej 

genomfört – avvaktas till vårdavdelningarna är ombyggda. 

  

Vårdplatsutredning hösten 2015 

SkaS svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor samtidigt som det finns ett 

ekonomiskt underskott. Det är då viktigt att säkerställa att de vårdplatser som bemannas 

görs och används på ett effektivt sätt. Uppdraget innehöll att: 

 

• Ur ett patientsäkerhets-, effektivitets och medarbetarperspektiv ta fram ett underlag 

för beslut för optimalt utnyttjande av SkaS somatiska vårdplatser. Underlaget ska 

innehålla förslag till antalet vårdplatser samt dess placering.  

• Kartläggning av akuta patientflöden genom SkaS, för att på djupet förstå 

mekanismerna i dynamiska flaskhalsar och därmed utveckla beslutsstöd som bidrar 

till en förbättrad flödeseffektivitet genom hela akutflödet. 

• Antalet vårdplatser på SkaS och deras placering ska på ett hållbart sätt bidra till en 

patientsäker vård, resurseffektivitet och en god arbetsmiljö. 

• En modell för visualisering av akutflödet genom SkaS ska utvecklas för att 

därigenom skapa bättre förutsättningar för beslut i den akuta 

patientflödesprocessen. 
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Förslag och resultat i utredningen 

Vårdplatsbrist är resultatet av många olika samverkande faktorer. Bemanningssvårigheter 

och inkongruens mellan inflöde av patienter och antalet disponibla vårdplatser är de 

vanligaste anledningarna.  

 

Förslag 

• Vårdavdelningen på SkaS Mariestad stängs ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 

Genomfört 

• Antalet internmedicinska vårdplatser, SkaS Skövde utökas med 6-10 dels på grund 

av stängningen samt för att nå VGR målet 90 % medelbeläggning. Delvis 

genomfört, personal brist främsta orsaken. 

• Rutiner och riktlinjer ska skapas för: Genomfört 

• Överflyttning av patienter till SkaS Falköping  

• Överbeläggningar och utlokaliserade patienter. 

• Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av beläggning och 

vårdplatskoordinering 

• Tidigare Vårdplatsutredningarnas förslag att utöka ortopedins vårdplatser SkaS 

Skövde genomförs. Ej helt genomfört men antalet vårdplatser kommer öka under 

hösten 2017 

•  Utveckling av avdelningsarbete med mål att ytterligare förkorta vårdtider, genom 

personcentrerad vård. Pågår 

• Fördjupad utredning och analys påbörjas av: Delvis startat 

• Den somatiska vårdavdelningen SkaS Falköpings framtida användning  

• Uppdrag och arbetssätt, SkaS Skövde för MAVA:s och KAVA:s framtida 

organisations tillhörighet,  

• Optimering av vårdavdelningarnas storlek  

• Undersöka möjligheten till uppdelning av planerad kontra akut vård inom 

slutenvårdsplatserna. 

• Fortsatt uppdrag till arbetsgruppen att med hjälp av aktionsbaserat lärande och 

input från kunskapsområden som systemdynamik och logistik skapa en förståelse 

för de patientflöden som påverkar vårdplatssituationen. Ständigt pågående 

 

 

Påverkan på vårdplatsbehov kopplat till det regionala 
omställningsarbetet 

Arbete med att ha rätt antal vårdplatser pågår ständigt. Utveckling av behandlings- och 

vårdprocesser påverkar behovet av vårdplatser där utvecklingen av att mer vård bedrivs i 

öppna vårdformer är en bidragande faktor. Detta ständigt pågående utvecklingsarbete 

tillsammans med den medicintekniska utvecklingen blir vägledande vid de behovsanalyser 

av antal vårdplatser som sker ett par gånger per år.  

I denna behovsbedömning kommer nu läggas till hur omställningsarbetet med närsjukvård, 

koncentration och digitalisering kommer påverka vårdplatsbehovet. 

 

Det har under 2017 genomförts en inventering av vård som kan koncentreras via de 

regionala sektorsråden. Inventeringen sammanställs nu och utifrån vad som framkommer i 
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det vidare arbetet kan vårdplatsbehovet komma att påverkas. Parallellt med detta pågår ett 

arbete med nivåstrukturering av akutsjukvården och traumasjukvården. Beroende på 

utfallet av dessa utredningar kan också behovet av vårdplatser komma att behöva 

revideras, även mellan utbudspunkter. Närsjukvårdskoncept förväntas på sikt kunna leda 

till ett minskat behov av inneliggande vård, givetvis beroende på i vilken omfattning och 

specialitet det inriktas mot. 

Omställningsarbetet är långsiktigt och kan vid ett brett genomförande således komma att 

ha stor inverkan på vårdplatsbehovet. 
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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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§ 181 

Kompletteringsbudget 2018 samt flerårsplan 2019 och 2020 

Diarienummer RS 2017-04990 

Beslut 

1. Regionfullmäktiges budgetbeslut från juni 2017 kompletteras med framlagda 

justeringar i budget för 2018 samt flerårsplanen för 2019 och 2020. 

2. Regionbidrag till styrelser och nämnder för 2018 fastställs i enlighet med 

framlagt förslag till kompletterad budget. 

3. Inriktningen för år 2019 och 2020 fastställs i enlighet med framlagt förslag som 

underlag för fortsatt planering. 

4. Resultat- och balansräkning fastställs i enlighet med framlagt förslag till 

kompletterad budget. 

5.  Fastställda strategiska mål, prioriterade mål, finansiella mål samt fokusområden 

i budget för 2018 och planperioden ligger fast. 

Reservationer  

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget yrkande. 

 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget yrkande. 

 

Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den Grönblå majoriteten (M), (C), (L), (KD), (MP) har föreslagit komplettering 

av budget 2018 samt flerårsplan 2019 och 2020.  

 

Vidare har Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet 

överlämnat förslag till komplettering av budget 2018. 

 

Beredning 

Regionstyrelsen har behandlat ärendet den 7 november 2017 och för egen del 

gett regiondirektören i uppdrag att analysera de faktorer, kostnader mm som 

ligger bakom västra hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska obalanser och 

återkomma med förslag till åtgärder. 

Beslutsunderlag 

 Regionstyrelsens beslut 2017-11-07, § 267 
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 Förslag från den Grönblå majoriteten (M), (C), (L), (KD), (MP) 2017-11-

07. 

 Förslag från Socialdemokraterna 2017-11-07 

 Förslag från Sverigedemokraterna 2017-11-07 

 Förslag från Vänsterpartiet 2017-11-07 

Yrkanden på sammanträdet 

Johnny Magnusson (M), Tony Johansson (MP), Kristina Jonäng (C) och Conny 

Brännberg (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

 

Helén Eliasson (S), Anne-Charlotte Karlsson (S) och Lena Hult (S) yrkar att 

fullmäktige beslutar enligt Socialdemokraternas förslag till kompletteringsbudget. 

 

Heikki Klaavuniemi (SD) yrkar att fullmäktige beslutar enligt 

Sverigedemokraternas förslag till kompletteringsbudget. 

 

Eva Olofsson (V) yrkar att fullmäktige beslutar enligt Vänsterpartiets förslag till 

kompletteringsbudget. 

 

Vidare yttrar sig Nicklas Attefjord (MP). 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att regionfullmäktige 

bifaller regionstyrelsens förslag. 

Skickas till+kompletteringsbudget 

Samtliga nämnder och styrelser, för genomförande 

Ann-Sofi Lodin, för genomförande 

Joakim Björck, för genomförande 
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GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen 
 
Moderaterna   Miljöpartiet     Liberalerna    Centerpartiet          Kristdemokraterna 
moderatvg.se/vgr  mp.se/vastra-gotaland   vast.liberalerna.se  centerpartiet.se/vastragotaland       wp.kristdemokraterna.se/vg 

 
Yrkande i Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2017-11-07 
Diarienummer:   
Ärende nr:  

 
 

Komplettering av budget 2018 samt flerårsplan 2019 och 2020 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande: 
 

1. Regionfullmäktiges budgetbeslut från juni 2017 kompletteras med framlagda 

justeringar i budget för 2018 samt flerårsplanen för 2019 och 2020. 

 

2. Regionbidrag till styrelser och nämnder för 2018 fastställs i enlighet med framlagt 

förslag till kompletterad budget. 

 

3. Inriktningen för år 2019 och 2020 fastställs i enlighet med framlagt förslag som 

underlag för fortsatt planering. 

 

4. Resultat- och balansräkning fastställs i enlighet med framlagt förslag till kompletterad 

budget. 

 

5. Fastställda strategiska mål, prioriterade mål, finansiella mål samt fokusområden i 

budget för 2018 och planperioden ligger fast. 

 

Regionstyrelsen beslutar för egen del  

 

1. Regiondirektören får i uppdrag att analysera de faktorer, kostnader mm som ligger 

bakom Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska obalanser och återkomma 

med förslag till åtgärder.  

 

 

Bakgrund till kompletteringsbudgeten  

Regionfullmäktige beslutade i juni 2017 att fastställa budget för 2018 samt plan för 2019 och 2020.  

I budgetanvisningarna framgår att det råder stor osäkerhet om statsbidrag och skatteprognoser. Det 

noteras därför i beslutet om budget att regionfullmäktige behöver ta ställning till en 

kompletteringsbudget under hösten 2017. 

 

 

Ökade ramar 
I den av regionfullmäktige fastställda budgeten för 2018 låg ett antal nya ramökningar utöver den 

generella uppräkningsfaktorn. 
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Bland de riktade satsningarna kan noteras följande: 

 Ersättningen till personal som arbetar obekväma tider ökas med 262 mnkr. Redan från 1 

september 2017 genomförs en fördubblad ersättning för OB vid nattarbete. 

 Ytterligare ramökningar ligger med 20 mnkr till friskvårdssatsningar och 

introduktionsutbildningar. Ett tillfälligt projekt för bland annat arbetsmiljö tillförs 15 mnkr. 

 Servicenämnden tillförs 10 mnkr. för strategiska utvecklingsprojekt. 

 Regionutvecklingsnämnden tillförs extra ramar till kompletterande åtgärden inom 

infrastrukturområdet, totalt en ökad ram 70 mnkr. för 2018. 

 För satsning på biogas i tunga fordon samt för fler stationsområden baserat på 

Västtågsutredningen tillförs regionutvecklingsnämnden 10 mnkr. 

 Kulturnämnden tillförs 8 mnkr. för bland annat ökade ramar till folkhögskolorna. 

 Ramen till miljönämnden ökas med 10 mnkr till miljöplanen, skärgårdsrenhållning, satsningar 

på friluftslivet och för fossiloberoende region. 

 Kollektivtrafikens ram ökas till totalt 4600 mnkr för att nå fastställda mål. 

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ram ökar med 250 mnkr. till sjukvårdens omställningsarbete. 

Primärvården tillförs 77 mnkr. för befolkningsökningen. 

Projektet BoIC vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillförs 30 mnkr. 

 Hälso- och sjukvårdsnämnderna tillförs 170 mnkr som fördelas enligt 

resursfördelningsmodellen. 

 

 
Förtydligande och fördelningar i budget 2018  
I den fastlagda budgeten låg inom regionstyrelsens ram 226 mnkr av statsbidrag / välfärdsbidraget 

(tidigare statsbidrag för hantering av flyktingsituationen).  

Motsvarande bidrag fördelades för 2016 och 2017 till regionens verksamheter.  

För 2018 har regionstyrelsen tagit ett inriktningsbeslut om dessa statsbidrag enligt följande: 
 

Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen 205 

Regionutvecklingsnämnden 5 

Kulturnämnden 4 

Kvarstående på RS 

  varav 

Personalutskottet 6 

Kommunikationsinsatser 

Ej fördelat  / reserv 

2,5 

3,5 

  

12 

 

 

 

 

 

Totalt 226 

 

 

 

Kompletteringsbudget 2018  
 
Nya förutsättningar 
Från SKL har nya beräkningar av skatteintäkter och statsbidrag tillkommit. Regeringen har presenterat 

sin höstbudget för 2018 med förslag som påverkar regionens ekonomi. 

Nya beräkningar har tillkommit för regionens pensionsutbetalningar under 2018. 

SKL har lagt nya rekommendationer för uttag av arbetsgivaravgifter och personalomkostnader. 

Landstingen får en betydande kostnad på grund av att pensionskostnaderna ökar kraftigt. I prognosen 

från september anger SKL att de sociala avgifterna kommer att öka påtagligt. Verksamheterna har fått 

besked om ett högre PO-tillägg vilket innebär ökade kostnader för verksamheterna. De satsningar som 

tidigare är redovisade riskerar därför att delvis ätas upp av ökade kostnader för PO-tillägget. 
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Förändrade intäkter 
Kompletteringsbudgeten bygger på SKL;s skatteprognos från september 2017. I förhållande till 

fastställd budget från juni bedöms skatteutvecklingen bli sämre för 2018, samma prognos för 2019 och 

något bättre för 2020. Främst beror den lägre skatteutvecklingen 2018 på regeringens beslut om höjt 

grundavdrag för personer över 65 år. 

 

För 2018 innebär det att skatteintäkterna beräknas till 42856 mnkr vilket är 50 mnkr lägre än i 

junibudgeten.  

Förändringar i kostnadsutjämning och regleringsavgift innebär dock att intäkterna totalt ökar med 77 

mnkr. i förhållande till den fastställda budgeten. 

Skatteunderlagsprognoser 
 

2017 2018 2019 2020 

SKL september 2017 
4,4 3,4 3,5 3,8 

Regeringen september 2017 
4,8 3,4 3,9 3,8 

ESV september 2017 
4,5 3,5 3,4 3,4 

SKL april 2017 (underlag för 

budgetbeslutet i juni)   

4,4 4,0 3,5 3,6 

 

 

Pensionskostnader 
För 2018 beräknas nu att regionens pensionskostnader ökar med 248,2 mnkr. jämfört med beräkningen 

i den fastställda budgeten.  

 

 

Nya riktade statsbidrag 
Ett antal nya statsbidrag har blivit kända under hösten 2017. Flertalet av dessa är riktade till olika 

verksamheter och är tidsbegränsade. De riktade statsbidragen redovisas i särskild tabell för 

regionbidragen.  

 

I förhållande till beslutad budget för 2018 tillförs hälso- och sjukvårdsstyrelsen ytterligare 150,5 

mnkr till kvinnors hälsa och förlossningssjukvård. För psykisk hälsa tillförs 75 mnkr samt 7,5 

mnkr för riktade insatser inom psykisk hälsa, ungdomsmottagningar m.m. 

Tillgänglighet inom barnhälsa är ett nytt riktat statsbidrag som tillförs Hälso- och 

sjukvårdsnämnderna med 20,6 mnkr. Även gynekologisk cellprovstagning är ett nytt riktat bidrag 

till HSN med 23,5 mnkr som för 2019 övergår till ett generellt statsbidrag. 

 

Statsbidrag för ”Goda arbetsvillkor och arbetssätt” tillkommer med 326 mnkr för Västra 

Götalandsregionen. 

Enligt regeringen ska bidraget användas till att stödja goda förutsättningar för sjukvårdens 

medarbetare, förbättra personalsituationen och utveckla vårdens verksamhet.  

 

Detta statsbidrag förs till hälso- och sjukvårdsnämnderna för att användas till sjukhusens ökade 

personalkostnader och för att stärka utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården.  

 

Statsbidraget ”Patientmiljarden” tillkommer med 163 mnkr och ska enligt regeringen användas till 

att stärka primärvården och samordningen mellan olika delar av vården. Bidraget ska underlätta 

rekrytering av personal till vårdcentraler och skapa en fast vårdkontakt. Det ska även medverka 

till nya arbetssätt och digitala kontaktvägar för patienterna.  
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Av statsbidraget från ”Patientmiljarden” tillförs primärvården 30 mnkr att användas för att stärka 

primärvården genom en ökad ram till VGPV.   

 

För att skapa en ökad digitalisering behöver projektet ”Framtidens vårdinformationsmiljö” stärkas 

med ytterligare 90 mnkr och insatserna för IT-säkerhet öka med 43 mnkr. Detta kan föras från 

statsbidraget ”Patientmiljarden”.  

 

För att stärka hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar utgår ett nytt riktat statsbidrag på 

4,5 mnkr till VGR. Detta förs till regionstyrelsen och krisledningsverksamheten.   

 
Statsbidrag patientnämnderna 

En ny lagstiftning från 2018 innebär att patientnämnderna ska ansvara för viss verksamhet som 

tidigare hanterats av Inspektionen för vård och omsorg. I det generella statsbidraget till Västra 

Götalandsregionen ingår en summa av 3,3 mnkr. till detta ändamål. Summan förs vidare till 

regionens patientnämnder.  

 
Statsbidrag läkemedel 

För läkemedel tillkommer ett statsbidrag som för 2018 beräknas öka från 4100 mnkr till 4265 

mnkr. 

 
Riktade statsbidrag till hälso- och sjukvård 

I budgetbeslutet i juni om regionbidrag för 2018 ingick generella statsbidrag och vissa riktade 

statsbidrag. Utöver dessa får regionen flera statsbidrag som riktas till särskilda ändamål inom 

hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat om fördelning av ett antal 

riktade statsbidrag avseende 2018.  

 

Statsbidragen har via hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut fördelats till utförarstyrelser och i 

vissa fall till regionövergripande insatser. Det är av vikt att beslut om fördelning av 

statsbidrag tas tidig så att förutsättningarna för planeringen/budgetering av 2018 blir så 

tydliga som möjligt. 

 

HSS beslut i augusti och september 2017 omfattade statsbidrag för förlossningsvård, 

standardiserade vårdförlopp, försäkringsmedicinska utredningar, psykiatri samt förbättrad 

sjukskrivnings- och rehab. process. 

 

Fördelningen följer instruktioner som preciseras i överenskommelserna mellan SKL och 

staten. Statsbidragen har fördelats enligt anvisningarna i Regiongemensamma riktlinjer för 

detaljbudgetarbetet 2018 och den praxis som har utvecklats när det gäller hantering av riktade 

statsbidrag.  

 

En samlad översyn av hanteringar av statsbidrag till hälso- och sjukvården bör göras i syfte att 

få ut så mycket verksamhet som möjligt av statsbidragen. Översynen ska också syfta till ökad 

långsiktighet hur medlen används. I avvaktan på en sådan översyn ska den hantering och 

praxis för fördelning av riktade statsbidrag, som inte hanteras i RF beslut om budget, gälla 

som inriktning för kommande beslut av HSS om statsbidrag. 
 

 
Regionbidrag 
Nedan anges i korthet de justeringar som görs i förhållande till fastställd budget för 2018. 

För de nämnder som inte omnämns gäller regionbidraget från regionfullmäktiges beslut i juni 2017 

med eventuella tekniska justeringar. 

Jämfört med fastställd budget genomförs några mindre tekniska justeringar mellan nämnderna. 



 Regionfullmäktiges beslut § 18  21 november 2017 om kompletteringsbudget 2018 mm - SKAS 2017-00764-1 Regionfullmäktiges beslut § 18  21 november 2017 om kompletteringsbudget 2018 mm : Kompletteringsbudget 2018 samt flerårsplan 2019 och 2020

5 (9) 

 

Regionstyrelsen 

Fördelningen av statsbidraget för flyktingmottagning /välfärdsbidraget från regionstyrelsen enligt ovan 

innebär att ramen för regionstyrelsen minskar med 214 mnkr.  

 

Från de redovisade riktade statsbidragen tillförs regionstyrelsen 90 mnkr för utökning av medel till 

Framtidens vårdinformationsmiljö och 43 mnkr för IT-säkerhet.  

 

Regionstyrelsen tillförs ett riktat statsbidrag för krisberedskap med 4,5 mnkr. 

 

 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

HSS tillförs 205 mnkr. för vidare fördelning av statsbidraget för hantering av flyktingsituationen.  

 

För att täcka forskning och utveckling inom tandvården tillförs HSS 15 mnkr. 

 

En modell som stimulerar ökad produktivitet genom så kallade brutna tak i ersättningen till sjukhusen 

har prövats under 2017.  

Detta fortsätter under 2018 och ersättningsmodellen och vårdvolymerna ska löpande följas upp. Hälso- 

och sjukvårdsstyrelsen ska vid dessa kontrollstationer värdera om tillgängliga medel inom HSS 

kommer att motsvara det bedömda utfallet eller om styrelsen ska väcka frågan hos regionfullmäktige 

om att bemyndiga regionstyrelsen att ianspråkta medel ur moderförvaltningen för att bidra till 

finansieringen. 

 

Från de riktade statsbidragen tillförs HSS sammanlagt 263 mnkr. ytterligare enligt särskild 

redovisning.   

 

Hälso- och sjukvårdsnämnderna 

Från de redovisade riktade statsbidragen tillförs hälso- och sjukvårdsnämnderna 370,1 mnkr.  

Summan fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnderna enligt resursfördelningsmodellen. 
 

Det ökade ramarna som tillförs hälso- och sjukvårdsnämnderna ska täcka ökade kostnader som 

uppkommer genom att riktade statsbidrag har dragits in från nämnderna, exempelvis glasögonbidrag. 

Även andra kostnader, såsom ersättning för SOS Alarm och ordnat införande år tre, ingår i ramarna. 

 

Kulturnämnden  

Från fördelningen av statsbidrag /välfärdsbidrag tillförs kulturnämnden 4 mnkr. 

 

Regionutvecklingsnämnden 

Från fördelningen av statsbidrag /välfärdsbidrag tillförs regionutvecklingsnämnden 5 mnkr. 

 

Patientnämnderna 

Enligt ny lagstiftning utökas patientnämndernas verksamhet. Nämnderna tillförs 3,3 mnkr. 

 

Moderförvaltningen 

Staten har ställt krav på att få del av den återbäring som regionen får på läkemedelskostnaderna.  

För att inte utförarna ska drabbas av kostnaden finansieras detta med 60 mnkr via moderförvaltningen. 

 

 

Underbalanserad budget  

Budgeten för 2018 är underbalanserad med 175,3 mnkr. För planperioden är däremot budgeten i 

balans. 

I normalfallet ska intäkterna överstiga kostnaderna. Enligt kommunallagen kan dock undantag från 

detta göras om det finns synnerliga skäl. Att budgeten inte är i balans har flera orsaker. Västra 
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Götalandsregionens pensionskostnader ökar och ett omställningsarbete inom sjukvården har påbörjats. 

Dessutom sker ett omställningsarbete inom ”Framtidens vårdinformationsmiljö”. Sammantaget ger 

detta kostnader som utgör synnerliga skäl.  

 

Avsättning till FVM 

Regionfullmäktige har reserverat 1 400 mnkr i det egna kapitalet för de särskilda kostnader som 

uppstår i samband med genomförandet av Framtidens vårdinformationsmiljö.  

 

Pensionsavsättning 

Regionfullmäktige gjorde år 2005 en avsättning för kommande pensionsåtagande med 480 mnkr. För 

2018 och planperioden ökar kostnaderna för pensioner och de öronmärkta avsättningarna bör därför 

kunna ianspråktas. 

 

Resultatutjämningsreserven 

Enligt kommunallagen får medel från resultatutjämningsreserven (RUR) användas för att jämna ut 

intäkter över en konjunkturcykel. SKL;s prognoser visar att skatteunderlaget för 2019 och 2020 

medför att det då är möjligt att använda reserven (RUR). 

Västra Götalandsregionen har enligt bokslut 2016 en resultatutjämningsreserv på 165 mnkr. 

 

Kostnadskontroll 
Enligt delårsrapport per augusti 2017 prognostiserar flera av sjukhusgrupperna underskott för 

budgetåret 2017. Totalt sett visar däremot prognosen ett positivt resultat med 900 mnkr. Detta är 764 

mnkr. bättre är budget för 2017. 

Ett positivt resultat ger en stabil grund för framtida utmaningar. Ordning i ekonomin och ett eget 

kapital som en trygg reserv ger goda förutsättningar att trygga en god hälso- och sjukvård samt en 

framgångsrik regional utveckling i Västra Götalandsregionen.  

Prognoser om sämre ekonomisk utveckling kommande år ger dock att kostnadskontroll och följsamhet 

mot budget är viktig. 

 

Hälso- och sjukvårdsnämnd Väster har ett strukturellt underskott i sin budget. Nämnden har ett behov 

om cirka 65 mnkr för att nå balans 2018.   

Regionstyrelsen ska ge ett uppdrag att analysera de kostnader som ligger inom nämndens verksamhet 

och återkomma med förslag till åtgärder. Åtgärder som kräver regionfullmäktiges beslut ska 

föreläggas regionfullmäktiges senast i samband med delårsrapporten per mars 2018. 

 

 

 

Vänersborg den 7 november 2017 

 

 

 

Johnny Magnusson (M)   Birgitta Losman (MP) 

 

 

 

Jonas Andersson (L)   Kristina Jonäng (C) 

 

 

 

Monica Selin (KD) 
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Bilaga 1 

Sammanställning av regionbidrag 

 

 

  

Region- Riktat Region- Riktat Region- Riktat

bidrag statsbidrag bidrag statsbidrag bidrag statsbidrag

Hälso- och sjukvård 41 034,8 1 973,1 42 078,9 1 643,9 42 920,5 1 528,4

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 10 363,5 1 572,5 10 770,8 1 266,8 10 986,2 1 181,8

Hälso- och sjukvårdsnämnderna 30 671,2 400,6 31 308,1 377,1 31 934,3 346,6

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 5 247,2 68,5 5 356,2 64,5 5 463,3 59,3

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 4 125,6 53,9 4 211,3 50,7 4 295,5 46,6

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 5 096,6 66,6 5 202,5 62,7 5 306,5 57,6

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 6 262,1 81,8 6 392,2 77,0 6 520,0 70,8

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 9 939,6 129,8 10 146,0 122,2 10 349,0 112,3

Regionutveckling 6 739,2 423,2 7 007,0 423,2 7 320,1 423,2

Regionutvecklingsnämnden 796,2 812,1 828,4

Miljönämnden 99,7 101,7 103,8

Kulturnämnden 1 154,2 423,2 1 177,3 423,2 1 200,8 423,2

Kollektivtrafiknämnden 4 600,4 4 825,4 5 094,9

Folkhälsokommittén 45,9 46,8 47,7

Kommittén för mänskliga rättigheter 42,8 43,7 44,5

Serviceverksamheter 210,7 212,1 216,3

Fastighetsnämnden 167,0 167,5 170,8

Servicenämnden 24,5 25,0 25,5

Nämnd Hälsan & stressmedicin 19,3 19,6 20,0

Regiongemensamt 4 393,0 138,2 4 325,0 138,2 4 719,8 138,2

Regionfullmäktige 82,9 84,6 86,3

Regionstyrelsen 2 291,3 138,2 2 322,1 138,2 2 368,5 138,2

Regionstyrelsen 1 644,1 138,2 1 677,0 138,2 1 710,6 138,2

Personalutskottet 647,1 645,1 658,0

Revisorskollegiet 24,3 24,8 25,3

Patientnämnderna 24,7 25,2 25,7

Arkivnämnden 34,0 33,5 34,2

Koncernbanken −397,6 −397,6 −397,6

Moderförvaltningen 2 333,3 2 232,4 2 577,4

Summa 52 377,6 2 534,5 53 623,0 2 205,3 55 176,8 2 089,8

Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020
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Bilaga 2 

Resultat- och balansräkning 

 

Resultaträkning (mnkr) 2018 2019 2020
Verksamhetens intäkter, exkl riktade statsbidrag 12 908 12 787 12 885

Riktade statsbidrag 2 535 2 205 2 090

Verksamhetens kostnader, exkl av- och nedskrivningar -62 478 -63 589 -65 044

Avskrivningar och nedskrivningar -2 195 -2 239 -2 285

Verksamhetens nettokostnad -51 766 -53 042 -54 444

Skatteintäkter 42 856 44 359 46 026

Kommunalekonomisk utjämning inkl generella statsbidrag 9 188 9 547 9 832

 varav generella statsbidrag 4 493 4 428 4 363

Finansiella intäkter 53 54 55

Finansiella kostnader -506 -635 -788

ÅRETS RESULTAT -175 283 681

Balansräkning (mnkr) 2018 2019 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstil lgångar 37 36 35

Byggnader och Mark 16 899 19 167 21 435

Maskiner och inventarier 8 397 8 777 9 157

Finansiella anläggningstil lgångar 258 258 258

Summa anläggningstillgångar 25 591 28 238 30 885

Bidrag till infrastruktur 492 449 406

Omsättningstillgångar

Förråd 260 260 260

Kortfristiga fordringar 2 464 2 022 2 469

Kortfristiga placeringar 10 570 9 275 9 084

Kassa och bank 500 500 500

Summa omsättningstillgångar 13 794 12 057 12 313

SUMMA TILLGÅNGAR 39 877 40 744 43 604

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat -175 283 681

Övrigt eget kapital 8 067 7 892 8 174

 varav resultatutjämningsreserv 165 165 165

Summa eget kapital 7 892 8 174 8 855

Avsättningar

Avsättning pensioner 18 053 19 509 21 580

Övriga avsättningar 1 349 1 349 1 349

Summa avsättningar 19 402 20 858 22 929

Skulder

Långfristiga skulder 1 437 1 437 1 437

Kortfristiga skulder 11 146 10 275 10 383

Summa skulder 12 583 11 712 11 820

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 39 877 40 744 43 604
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Bilaga 3 

Jämförelse regionbidrag 2017 och 2018 

 

 

 

Komplettering Ramökning

Budget 2017 Riktat Budget 2018 Riktat totalt

Regionbidrag Statsbidrag Regionbidrag statsbidrag 2017-2018

Hälso- och sjukvård 39321,5 1181,8 41 034,8 1 973,1 2504,6

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 9646,2 1140,3 10 363,5 1 572,5 1149,5

Hälso- och sjukvårdsnämnderna 29675,3 41,5 30 671,2 400,6 1355,0

Norra HSN 5081,9 5 247,2 68,5 233,9

Södra HSN 3992,8 4 125,6 53,9 186,7

Östra HSN 4952,1 5 096,6 66,6 211,1

Västra HSN 6088,9 6 262,1 81,8 255,0

GöteborgsHSN 9559,6 9 939,6 129,8 509,8

 

Regionutveckling     

Regionutvecklingsnämnden 731,5 796,2 64,7

Miljönämnden 91,1 99,7 8,6

Kulturnämnden 1112,5 396,1 1 154,2 423,2 68,8

Kollektivtrafiknämnden 4415 4 600,4 185,4

 

Folkhälsokommittén 45 45,9 0,9

Kommittén för mänskliga rättigheter 42 42,8 0,8

Fastighetsnämnden 257,1 167,0 -90,1

Servicenämnden 23,1 24,5 1,4

Nämnd Hälsan & stressmedicin 18,9 19,3 0,4

 

Regionfullmäktige 81,3 82,9 1,6

Regionstyrelsen 2290,8 0,7 2 291,3 138,2 138,0

    Regionstyrelsen 1920,5  1 644,1 -276,4

     Personalutskottet 370,3 647,1 276,8

Revisorskollegiet 24,3 24,3 0,0

Patientnämnderna 21 24,7 3,7

Arkivnämnden 35,4 34,0 -1,4

Koncernbanken -477,6 −397,6 80,0

Moderförvaltningen 2201,4 2 333,3 131,9

 

Summa 50234,3 1578,6 52 377,6 2 534,5 3099,2
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§ 183 

Införande av vårdepisodersättning inom 
höft/knäproteskirurgi, obesitaskirurgi och ryggkirurgi 

Diarienummer RS 2017-04890 

Beslut 

 

1. Regionfullmäktige godkänner att vårdepisodersättning införs inom områdena  

 Obesitaskirurgi  

 Ryggkirurgi  

 Höft- och knäkirurgi  

2. Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder, styrelserna för Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Alingsås lasarett, Kungälvs Sjukhus, NU-

sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus får i uppdrag att teckna 

tilläggsöverenskommelser om att införa vårdepisodersättningar 2018 i enlighet med 

förslag i tjänsteutlåtandet.  

3. Regionfullmäktige noterar informationen om arbetet med att fortsätta utveckla 

ersättningssystemet till sjukhusen.  

Sammanfattning av ärendet 

Regionstyrelsen har utrett frågan om ersättningssystem för sjukhusen. Styrelsen 

överlämnade den 21 mars 2017, § 73 förslaget hälso-och sjukvårdsstyrelsen för 

ställningstagande och fortsatt arbete. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har därefter, den 28 

mars 2017, § 71, godkänt förslaget om fortsatt arbete för att utveckla ersättningsystemen 

för sjukhusen och gett hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att återkomma med 

konkreta förslag till förändringar av ersättningssystem för sjukhusen.  

 

Arbetet har resulterat i ett antal piloter och förslag till förändringar av nuvarande sätt att 

ersätta sjukhusen för utförd verksamhet. Syftet är att stödja omställningen av hälso- och 

sjukvården, det vill säga förstärkning av den nära vården, koncentration av vissa delar av 

sjukvården, kvalitetsdriven vård samt digitalisering. Arbetet med att utveckla 

ersättningssystemen drivs just nu parallellt kring tre områden, som tillsammans utgör ett 

sammanhållet ersättningssystem för akutsjukhusen.  

 

Vårdepisodersättning  
Vårdepisodersättning är ett led i att utveckla ett ersättningssystem för kvalitetsdriven vård, 

vilket innebär att vårdgivaren får ersättning för en paketlösning som inkluderar alla delar i 

den definierade vårdepisoden. Modellen ger vårdgivare incitament att ta helhetsansvar för 

patienten, vilket innefattar såväl rutinmässiga vårdkontakter som hantering av eventuella 

komplikationer. Ersättningen beror delvis också på hur lyckad behandlingen varit för 

patienten.  
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Ersättning för mobil närvård  

Arbetet syftar till att ta fram ersättningar som stimulerar utvecklingen och kvaliteten i 

mobil närvård. Arbetet genomförs inom ramen för utveckling av den nära vården. I 

begreppet mobil närvård omfattas både primärvård och sjukhusvård i hemmet.  

Under våren 2017 samordnades arbetet med krav och kvalitetsboken för vårdval 

vårdcentral för 2018. Beslut har tagits om ny ersättningsmodell för mobil 

hemsjukvårdsläkare vilket ingår i Krav- och kvalitetsboken från och med 2018.  

Arbetet fortsätter under 2017 och 2018 med utveckling av ersättningsmodell för mobil 

hemvård (sjukhusvård i hemmet), med inriktning att genomförande kan ske 2019.  

 

Gemensamt DRG-pris  
Inriktningen för fortsatt arbete är att sjukhusen ska ha samma ersättning för samma vård, 

det vill säga ett gemensamt DRG-pris. För beställarna innebär det att samma behandling 

ska kosta lika mycket på samtliga sjukhus. Skillnader i uppdragen mellan sjukhusen, till 

exempel randning vid ST-utbildning, utbudspunkter och en högre andel kostnadskrävande 

patienter ersätts särskilt genom särskild ersättning som inte ingår i DRG-priset. Med 

gemensamt DRG-pris tydliggörs frågor om behov av volymer inom olika vårdområden 

vilket förväntas ge en ökad tydlighet i ansvarsfördelning mellan beställare och utförare och 

bidra till vård på lika villkor. Förändringarna avser den somatiska vården, inte psykiatrin.  

 

Under året har en projektorganisation inom koncernkontoret tillsammans med 

representanter från sjukhusen arbetat med utvärdering och validering av modellen. 

Planering pågår avseende införande av ett regiongemensamt DRG-pris. I arbetet 

ingår bland annat tidsplan för införandet, konsekvensbeskrivning och simulering 

av förväntat resultat. Förslag till beslut om införande 2019 planeras att lämnas till 

hälso- och sjukvårdsstyrelsen i januari 2018 för slutgiltigt ställningstagande i 

regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Regionstyrelsens beslut 2017-11-07, § 265 

 Tjänsteutlåtande daterat 2017-10-25 

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut 2017-10-19 § 276 

Skickas till+tjänsteutlåtandet 

För genomförande: 

 Hälso- och sjukvårdsnämnderna 

 Sjukhusstyrelserna för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, 

Alingsås lasarett, Kungälvs Sjukhus, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus 

För kännedom: 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2017-10-25 

Diarienummer RS 2017-04890 

 

 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Stefan Bengtsson 

Telefon: 076-276812 

E-post: stefan.bengtsson@vgregion.se

 

Till regionstyrelsen 

Införande av vårdepisodersättning inom 
höft/knäproteskirurgi, obesitaskirurgi och 
ryggkirurgi 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande: 

 

1. Regionfullmäktige godkänner att vårdepisodersättning införs inom områdena  

 Obesitaskirurgi  

 Ryggkirurgi  

 Höft- och knäkirurgi  

2. Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder, styrelserna för Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Alingsås lasarett, Kungälvs Sjukhus, NU-

sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus får i uppdrag att teckna 

tilläggsöverenskommelser om att införa vårdepisodersättningar 2018 i enlighet med 

förslag i detta tjänsteutlåtande.  

3. Regionfullmäktige noterar informationen om arbetet med att fortsätta utveckla 

ersättningssystemet till sjukhusen.  

Sammanfattning av ärendet 

Regionstyrelsen har utrett frågan om ersättningssystem för sjukhusen och beslutade den 21 

mars 2017, § 73, att överlämna förslaget till fortsatt arbete för att utveckla 

ersättningsystemen för sjukhusen till hälso-och sjukvårdsstyrelsen för ställningstagande 

och fortsatt arbete. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har därefter, den 28 mars 2017, § 71, 

godkänt förslaget om fortsatt arbete för att utveckla ersättningsystemen för sjukhusen och 

gett hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att återkomma med konkreta förslag till 

förändringar av ersättningssystem för sjukhusen.  

 

Arbetet har resulterat i ett antal piloter och förslag till förändringar av nuvarande sätt att 

ersätta sjukhusen för utförd verksamhet. Syftet är att stödja omställningen av hälso- och 

sjukvården, det vill säga förstärkning av den nära vården, koncentration av vissa delar av 

sjukvården, kvalitetsdriven vård samt digitalisering. Arbetet med att utveckla 

ersättningssystemen drivs just nu parallellt kring tre områden, som tillsammans utgör ett 

sammanhållet ersättningssystem för akutsjukhusen.  
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Vårdepisodersättning  
Vårdepisodersättning är ett led i att utveckla ett ersättningssystem för kvalitetsdriven vård, 

vilket innebär att vårdgivaren får ersättning för en paketlösning som inkluderar alla delar i 

den definierade vårdepisoden. Modellen ger vårdgivare incitament att ta helhetsansvar för 

patienten, vilket innefattar såväl rutinmässiga vårdkontakter som hantering av eventuella 

komplikationer. Ersättningen beror delvis också på hur lyckad behandlingen varit för 

patienten.  

 

Ersättning för mobil närvård  

Arbetet syftar till att ta fram ersättningar som stimulerar utvecklingen och kvaliteten i 

mobil närvård. Arbetet genomförs inom ramen för utveckling av den nära vården. I 

begreppet mobil närvård omfattas både primärvård och sjukhusvård i hemmet.  

Under våren 2017 samordnades arbetet med krav och kvalitetsboken för vårdval 

vårdcentral för 2018. Beslut har tagits om ny ersättningsmodell för mobil 

hemsjukvårdsläkare vilket ingår i Krav- och kvalitetsboken från och med 2018.  

Arbetet fortsätter under 2017 och 2018 med utveckling av ersättningsmodell för mobil 

hemvård (sjukhusvård i hemmet), med inriktning att genomförande kan ske 2019.  

 

Gemensamt DRG-pris  
Inriktningen för fortsatt arbete är att sjukhusen ska ha samma ersättning för samma vård, 

det vill säga ett gemensamt DRG-pris. För beställarna innebär det att samma behandling 

ska kosta lika mycket på samtliga sjukhus. Skillnader i uppdragen mellan sjukhusen, till 

exempel randning vid ST-utbildning, utbudspunkter och en högre andel kostnadskrävande 

patienter ersätts särskilt genom särskild ersättning som inte ingår i DRG-priset. Med 

gemensamt DRG-pris tydliggörs frågor om behov av volymer inom olika vårdområden 

vilket förväntas ge en ökad tydlighet i ansvarsfördelning mellan beställare och utförare och 

bidra till vård på lika villkor Förändringarna avser den somatiska vården, inte psykiatrin.  

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen bereder frågan om att utveckla och införa en 

utvecklad ersättningsmodell med gemensamt DRG-pris. Under året har en 

projektorganisation inom koncernkontoret tillsammans med representanter från 

sjukhusen arbetat med utvärdering och validering av modellen. Planering pågår 

avseende införande av ett regiongemensamt DRG-pris. I arbetet ingår bland annat 

tidsplan för införandet, konsekvensbeskrivning och simulering av förväntat 

resultat. Förslag till beslut om införande 2019 planeras att lämnas till hälso- och 

sjukvårdsstyrelsen i januari 2018 för slutgiltigt ställningstagande i 

regionfullmäktige. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Vårdepisodersättning för höft- och knäproteskirurgi, obesitaskirurgi och 
ryggkirurgi  

Vårdepisodersättning innebär att vårdgivaren får ersättning för en paketlösning som 

inkluderar alla delar i den definierade vårdepisoden. Modellen avser planerad vård och ger 

vårdgivare incitament att ta helhetsansvar för patienten, vilket innefattar såväl rutinmässiga 

vårdkontakter som hantering av eventuella komplikationer. Eventuell ytterfallsersättning 

tillfaller vårdgivaren precis som tidigare. För att skapa rättvisa förutsättningar justeras 

ersättningen utifrån patientens förutsättningar (casemix). Ersättningen beror delvis också 

på hur lyckad behandlingen varit för patienten.  

Illustration av en vårdepisod:  
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Vårdepisodersättning har visat sig medföra både bättre hälsoresultat och lägre kostnader vid 

tillämpning såväl i Sverige som internationellt. Ett exempel är Stockholms Läns Landsting 

som införde vårdepisodersättning i vårdval för höft- och knäprotesoperationer 2009. 

Uppföljning visar att detta resulterat i 20 procent lägre kostnader och 26 procent färre re-

operationer.  

 

De operationer som föreslås ersättas med vårdepisodersättning är:  

 Obesitaskirurgi – Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och Skaraborgs Sjukhus 

(SkaS)  

 Ryggkirurgi – SU, SkaS och NU-sjukvården  

 Höft- och knäoperationer – SU, SkaS, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus 

(SÄS), Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett  
 

För var och en av dessa operationer har nationella expertgrupper (inom ramen för det 

nationella forskningsprojektet Sveus) med representanter för bland annat medicinsk 

profession, patientgrupper och kvalitetsregister, tagit fram definition av vårdepisod, 

komplikationer med mera. De har även tagit fram förslag till ersättningsmodell.  

Vårdepisodersättningens design och förväntade resultat  

Vårdepisodersättning innebär att vårdgivaren får ersättning för en paketlösning som 

inkluderar alla delar i den definierade vårdepisoden. Modellen ger vårdgivare incitament 

att ta helhetsansvar för patienten, vilket innefattar såväl rutinmässiga vårdkontakter som 

hantering av eventuella komplikationer. För att skapa rättvisa förutsättningar justeras 

ersättningen utifrån patientens förutsättningar (en svårare patient som kräver mer resurser 

ger en högre ersättning). I ett första steg föreslås VGR införa vårdepisodersättning inom 

höft/knäproteskirurgi, obesitasoperationer samt ryggkirurgi. Ytterligare vårdepisoder kan 

komma att föreslås efter utvärdering av dessa.  

 

I praktiken kommer den nya modellen att innebära relativt små administrativa förändringar. 

Ordinarie ersättning betalas ut enligt nuvarande modell och vid regelbundna körningar 

månadsvis görs beräkningar som justerar den utbetalda ersättningen enligt den nya 

ersättningsmodellen. Vårdepisodersättningen utgår ifrån gällande ersättningsprinciper i 

VGR. Vid införandet kommer därför ersättningen att baseras på nuvarande DRG-pris vid 

respektive sjukhus. När DRG-priserna i ett senare skede harmoniseras mellan sjukhusen är 

tanken att detta gäller även för vårdepisodersättningen. 

 

Införande av vårdepisodersättningar förväntas under 2018 endast att innebära marginella 

förändringar i ersättningen till sjukhusen.  

 

Grundkomponenten i vårdepisodersättningen är att vårdgivaren erhåller ett paketpris för 

hela vårdkedjan, vilket täcker in samtliga rutinkontakter. Till detta ges också en 

garantiersättning för potentiellt undvikbara komplikationer. Genom att arbeta med 
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kvalitetshöjande åtgärder och kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, som förbättrar 

hälsoutfallet, minskar komplikationerna samt reducerar icke värdeskapande aktiviteter, kan 

vårdgivaren minska sina kostnader och får då behålla överskottet. Vårdgivaren ges frihet 

och stimuleras att ta ett helhetsansvar för patienten med fokus på goda hälsoresultat och 

resurseffektivitet.  

 

Med en vårdepisodersättningsmodell vet beställaren i mycket hög utsträckning vad varje 

vårdepisod kostar och utföraren vet hur mycket ersättningen för episoden är.  

För att modellen ska uppnå önskad effekt är det viktigt att dialog förs mellan sjukhusens 

ledning och berörd klinik, då vårdepisodersättningen kommer att betalas ut till sjukhusen 

på samma sätt som övrig ersättning. Incitament behöver därför skapas internt inom 

sjukhusen.  

Höft och knäproteskirurgi  

Sex offentliga vårdgivare inom VGR inkluderas i ersättningspiloten för höft och 

knäproteskirurgi: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Alingsås lasarett, 

Kungälvs Sjukhus, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus. Endast patienter 

folkbokförda i Västra Götaland och över 18 år inkluderas.  

 

Ersättningen täcker rutinmässiga besök före och efter operationen, samt kostnaden för 

själva operationen med slutenvårdsinläggning. Ytterligare pre- eller postoperativa 

rutinbesök inom samma episod genererar inte extra ersättning. Ersättningen justeras utifrån 

patientens egenskaper (t.ex. ålder, samsjuklighet, tidigare operation).  

 

Ansvar för potentiellt undvikbara oönskade händelser (PUOH), till exempel postoperativ 

blödning, infektioner eller reoperation, gäller inom antingen 30 dagar eller 2 år från 

operation beroende på PUOH-kategori. Sjukhuset ansvarar för kostnader för PUOH, 

oavsett var vård för dessa ges. PUOH kan bli kostsamma varför ett maximalt 

kostnadsansvar på 300 000 kronor sätts. Vid 1 år efter operation inhämtas hälsoresultat 

från Svenska höftprotesregistret (smärta och patienttillfredsställelse) vilket utgör grunden 

för den utfallsbaserade ersättningen. Resultatet ställs i relation till ett förväntat resultat. Om 

utfallet är som förväntat sker ingen justering. Ersättningen ökas vid bra hälsoresultat och 

reduceras om prestationen inte är i nivå med förväntat.  

Obesitaskirurgi  

Två vårdgivare inom VGR inkluderas i ersättningspiloten för obesitaskirurgi, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset och Skaraborgs sjukhus. Endast patienter folkbokförda i Västra 

Götaland och över 18 år inkluderas.  

 

Ersättningen täcker rutinmässiga besök före och efter operationen, samt kostnaden för 

själva operationen med slutenvårdsinläggning. Ytterligare pre- eller postoperativa 

rutinbesök inom samma episod genererar inte extra ersättning. Ersättningen justeras utifrån 

patientens egenskaper (t.ex. ålder, samsjuklighet, tidigare operation). 

  

Ansvar för potentiellt undvikbara oönskade händelser (PUOH), till exempel postoperativ 

blödning, infektioner eller reoperation, gäller inom antingen 30 dagar eller 2 år från 

operation beroende på PUOH-kategori. Sjukhuset ansvarar för kostnader för PUOH, 

oavsett var vård för dessa ges. PUOH kan bli kostsamma varför ett maximalt 

kostnadsansvar på 300 000 kronor sätts. Vid given uppföljningstid (2 år efter operation) 
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inhämtas hälsoresultat viktnedgång och mått på psykosocial funktion från Scandinavian 

Obesity Surgery Register vilka utgör grunden för den utfallsbaserade ersättningen. 

Resultatet ställs i relation till ett förväntat resultat. Om utfallet är som förväntat sker ingen 

justering. Ersättningen ökas vid bra hälsoresultat och reduceras om prestationen inte är i 

nivå med förväntat.  

Ryggkirurgi  

Tre vårdgivare inom VGR inkluderas i ersättningspiloten för ryggkirurgi, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus och NU-sjukvården. Endast patienter 

folkbokförda i Västra Götaland och över 18 år inkluderas.  

 

Vårdepisoden sträcker sig från 6 månader före operation till 2 år efter. Patientgruppen 

delas in i 3 subgrupper. Ersättningen täcker rutinmässiga besök före och efter operationen, 

samt kostnaden för själva operationen med slutenvårdsinläggning. Ytterligare pre- eller 

postoperativa läkarbesök inom samma episod genererar inte extra ersättning. Ersättningen 

justeras utifrån patientens egenskaper (t.ex. ålder, samsjuklighet, tidigare operation).  

 

Ansvar för potentiellt undvikbara oönskade händelser (PUOH), till exempel postoperativ 

blödning, infektioner eller reoperation gäller från och med 60 dagar till och med 2 år från 

operation beroende på PUOH-kategori och subgrupp. Sjukhuset ansvarar för kostnader för 

PUOH, oavsett var vård för dessa ges. PUOH kan bli kostsamma varför ett maximalt 

kostnadsansvar på 300 000 kronor sätts. Vid given uppföljningstid (1 år efter operation) 

inhämtas hälsoresultat Global assessment (GA)- smärta (ben/arm) från Swespine och utgör 

grunden för den utfallsbaserade ersättningen. Om utfallet är som förväntat sker ingen 

justering. Ersättningen ökas vid bra hälsoresultat och reduceras om prestationen inte är i 

nivå med förväntat.  

 

Utifrån data och de definitioner av subgrupper som togs fram inom Sveus har 

vårdepisodersättning för tre subgrupper tagits fram (Diskbråck, Spinal stenos och 

Ritzopati). Tillsammans utgör dessa tre subgrupper 92 % av alla ryggoperationer som 

utförs av de offentliga sjukhusen i regionen. Resterande subgrupper som definierats av 

Sveus expertgrupp förekommer i så låg frekvens att inga case mix-modeller eller robusta 

skattningar av resurser och kostnader kan göras. Dessa ”sällandiagnoser” ersätts därmed 

enligt nuvarande ersättningslogik.  

Kommunikation  

Kommunikationsinsatser kommer att genomföras mot beställare och berörda utförare, för 

att öka kunskapen om vad införande av vårdepisodersättningar innebär.  

Genomförande av beslut  

Införandet av vårdepisodersättningar kommer att kräva tilläggsöverenskommelser mellan 

hälso- och sjukvårdsnämnderna och berörda sjukhusstyrelser. Tekniska förutsättningar är 

redan förberedda och kräver inga ytterligare insatser.  

Beredning  

Utvecklingsarbetet med vårdepisodersättningar har genomförts i samarbete med Sveus, ett 

forsknings- och utvecklingsarbete som initierades av Socialdepartementet 2012 och där 
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VGR deltagit från start tillsammans med ytterligare sex landsting, patientorganisationer, 

kvalitetsregister, medicinska specialistföreningar och akademin (KI).  

 

Under forskningsprojektet tog brett sammansatta expertgrupper fram definitioner av 

vårdepisod, identifiering av potentiellt undvikbara oönskade händelser, urval av relevanta 

nyckeltal samt identifiering av faktorer som man bör case mix-justera för vid jämförelse av 

utfall. Dessa komponenter har implementerats i en ny analys- och uppföljningsplattform 

(“Sveus analysplattform”), vilken nu görs tillgänglig för medarbetare vid verksamheterna 

inom VGR.  

 

I VGR har arbetet förberetts genom arbetsgrupper med representanter från samtliga 

berörda sjukhus, under ledning av Koncernkontoret. Arbetet påbörjades 2015 och 

information har under arbetets gång lämnats till hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 

ägarutskottet, hälso- och sjukvårdsnämnderna och berörda tjänstemannaledningar.  

Förhandling enligt MBL § 11 har avslutats i enighet med arbetsgivarens förslag den 9 

oktober 2017. 

 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har behandlat ärendet den 19 oktober 2017. 

Koncernkontoret

Ann-Sofi Lodin  

Regiondirektör 

Joakim Björck 

Ekonomidirektör

Bilaga 

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut 2017-10-19, § 276 

Besluten skickas till 

För genomförande: 

 Hälso- och sjukvårdsnämnderna 

 Sjukhusstyrelserna för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, 

Alingsås lasarett, Kungälvs Sjukhus, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus 

 

För kännedom: 

 Regiondirektören 

 Sjukhusdirektörerna 

 Tomas Andersson - Enhet Specialistvård 

 Stefan Bengtsson, regional vårdanalys, projektledare 
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Översänder regionfullmäktiges beslut § 189 Föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och 
informationshantering. 
Bifogar även föreskrifter och riktlinjerna. 
 
 
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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§ 189 

Föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och 
informationshantering 

Diarienummer RS 2017-04183 

Beslut 

 

1. Regionfullmäktige antar förslag till föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och 

informationshantering i Västra Götalandsregionen att gälla från och med den 1 

januari 2018 med följande ändringar:  

 

1) Andra meningen i andra stycket ska ha följande lydelse: Regionfullmäktige 

har därmed beslutat om förutsättningarna för regionens arkiv- och 

informationshantering med stöd av såväl 16 § arkivlagen som 5 kap. 1 § 

kommunallagen (2017:725).  

2) Andra punktsatsen i femte stycket ska ha följande lydelse: 

• juridiska personer som avses i 1 kap. 2 § i dessa föreskrifter och riktlinjer, 

för vilka regionen fullgör funktionen som arkivmyndighet,  

 

2. Regionfullmäktige beslutar att Arkivreglemente för Västra 

Götalandsregionen upphör att gälla från och med den 1 januari 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad har utarbetat ett 

förslag till nya föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i 

Västra Götalandsregionen. Förslaget ska ersätta befintligt Arkivreglemente för 

Västra Götalandsregionen (RF 1999-02-23, § 11) och Riktlinjer till 

arkivreglemente för Västra Götalandsregionen om redovisning och gallring av 

allmänna handlingar (AN 2015-05-27, § 46) från den 1 januari 2018.  

 

Förslaget innehåller bestämmelser om arkivvården med stöd av arkivlagen 

(1990:782) och arkivverksamheten i övrigt inom Västra Götalandsregionen. 

Innehållet är i stort oförändrat jämfört med de två styrande dokument som ska 

ersättas. Avsikten med förslaget är inte att ställa nya krav på myndigheterna. Det 

som föreslås är främst ändringar i utformning, kapitel- och paragrafindelning i 

syfte att göra föreskrifter och riktlinjer tydligare och mer pedagogiskt utformade. 

Utöver det har vissa tillägg gjorts för att anpassa reglerna till dagens 

informationshantering. Koncernkontoret bedömer att förslaget ger goda 

förutsättningar för att Västra Götalandsregionens myndigheter ska uppnå en 

effektiv och ändamålsenlig arkiv- och informationshantering som uppfyller 

gällande regelverk.  

Beslutsunderlag 

 Regionstyrelsens beslut 2017-11-07, § 270 
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 Ägarutskottets beslut 2017-10-25, § 117 

 Tjänsteutlåtande daterat 2017-10-09 

 Bilaga till tjänsteutlåtande Förslag till föreskrifter om arkiv i VGR 2017-

08-24 

Yrkanden på sammanträdet 

Ordförande meddelar att efter regionstyrelsens behandling av ärendet har 

Regionarkivet påpekat behovet av två redaktionella ändringar i 1 kapitlet 1 § i 

föreskrifterna och riktlinjerna: 

1. Andra meningen i andra stycket ska ha följande lydelse: 

Regionfullmäktige har därmed beslutat om förutsättningarna för regionens 

arkiv- och informationshantering med stöd av såväl 16 § arkivlagen som 5 

kap. 1 § kommunallagen (2017:725).  

2. Andra punktsatsen i femte stycket ska ha följande lydelse: 

• juridiska personer som avses i 1 kap. 2 § i dessa föreskrifter och 

riktlinjer, för vilka regionen fullgör funktionen som arkivmyndighet, samt 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om fullmäktige kan bifalla regionstyrelsens förslag med 

förslagen till ändringar och finner att fullmäktige bifaller det. 

Skickas till + föreskrifter och riktlinjer 

 Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad 

 Samtliga nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen  

 Samtliga bolagsstyrelser för Västra Götalandsregionens hel- och 

majoritetsägda aktiebolag 
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Bilaga 1 

Förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och 
informationshantering i Västra Götalandsregionen 
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Förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och 
informationshantering i Västra Götalandsregionen 
 

Innehållsförteckning 
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2 kap. Ansvara och hantera ................................................................................................... 4 
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4 kap. Styra och redovisa ....................................................................................................... 8 
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1 kap. Tillämpningsområde 

För vilka gäller dessa föreskrifter och riktlinjer?  

1 § (AL och KL) 

Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och 
arkivförordningen (1991:446) gäller inom Västra Götalandsregionen följande föreskrifter och 
riktlinjer för arkivvården. 

Föreskrifterna och riktlinjerna reglerar även den hantering av myndigheternas allmänna handlingar 
och arkiv som inte faller under begreppet arkivvård och som inte regleras på annat sätt. 
Regionfullmäktige har därmed beslutat om förutsättningarna för regionens arkiv- och 
informationshantering med stöd av såväl 16 § arkivlagen som 3 kap. 9 § kommunallagen 
(1991:900). Föreskrifterna är teknikneutrala om inget annat anges. 

För varje paragraf i dessa föreskrifter och riktlinjer anges om fullmäktige beslutat om paragrafen 
med stöd av 16 § arkivlagen (AL) eller 3 kap. 9 § kommunallagen (KL). I de fall paragrafen 
omfattar beslut enligt både arkivlagen och kommunallagen anges detta med (AL och KL).  

Föreskrifterna och riktlinjerna gäller för Västra Götalandsregionens myndigheter. Med 
myndigheter avses i dessa föreskrifter och riktlinjer regionstyrelsen, regionfullmäktige och övriga 
nämnder med underställda förvaltningar samt regionfullmäktiges revisorer. 

Vidare ska aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller 
landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande jämställas med myndigheter. Vad som enligt 
dessa föreskrifter och riktlinjer gäller för myndigheter ska följaktligen även gälla för:  

• juridiska personer som avses i 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), i 
vilka regionen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande,  

• juridiska personer som avses i 3 § dessa föreskrifter och riktlinjer, för vilka regionen 
fullgör funktionen som arkivmyndighet, samt 

• enskilda organ som förvarar allmänna handlingar enligt beslut av fullmäktige med stöd av 
16 § lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. 

I detta dokument används myndighet som samlingsbegrepp för alla organ som anges i denna 
paragraf. 

Arkivmyndighet för bolag och stiftelser med flera ägare 

2 § (KL) 
I fråga om juridiska personer som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen, i vilka 
regionen och andra kommuner och/eller landsting tillsammans utövar rättsligt bestämmande 
inflytande, bestämmer regionen tillsammans med de andra om vilken kommuns arkivmyndighet 
som ska fullgöra funktionen som arkivmyndighet. 
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Arkivmyndighet för Västra Götalandsregionen  

3 § (KL) 
Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad är arkivmyndighet i Västra 
Götalandsregionen. Arkivverksamheten bedrivs inom förvaltningen Regionarkivet för Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs Stad. 

Tillämpningsanvisningar 

4 § (KL) 
Arkivmyndigheten utfärdar anvisningar för tillämpningen av dessa föreskrifter och riktlinjer. 
Anvisningarna är liksom föreskrifterna och riktlinjerna teknikneutrala om inget annat anges. 

Tillsyn 

5 § (AL) 
Bestämmelser om arkivmyndighetens tillsyn finns i arkivlagen och arkivförordningen. 
Arkivmyndigheten ska regelbundet inspektera myndigheterna och får i samband med inspektion 
förelägga myndighet att åtgärda brister som konstaterats utifrån gällande regelverk. 

Riksarkivets föreskrifter gällande tekniska krav 

6 § (AL och KL) 
Riksarkivets föreskrifter inom följande områden ska, om inte annat anges, tillämpas när det gäller 
tekniska krav för:  

• arkivlokaler  

• papper, mikrofilm, ritfilm, skrivmateriel, förvaringsmedel, kopiatorer, faxar och skrivare  

• bindning av handlingar  

• analoga ljud- och bildupptagningar 

• elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) 

I de fall se statliga föreskrifterna innehåller mer är rent tekniska delar är det endast de tekniska 
delarna av föreskriften i fråga som gäller i regionen. 

2 kap. Ansvara och hantera 

Arkivlagens portalparagraf   

1 § (AL) 
Ett arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndigheternas verksamheter och sådana 
handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) och som myndigheten 
beslutar ska tas om hand för arkivering. Upptagning som är tillgänglig för flera myndigheter bildar 
arkiv endast hos en myndighet, i första hand den myndighet som svarar för huvuddelen av 
upptagningen.  

Arkiven är en del av vårt nationella kulturarv. 
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Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser  

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,  

2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och  

3. forskningens behov. 

Arkivbildare och arkivbildning 

2 § (AL) 
Arkivbildare är den myndighet, företag, organisation eller person genom vars verksamhet ett arkiv 
uppstår. 

3 § (AL) 
Arkivbildningen ska alltid brytas när en verksamhet byter juridisk form, det vill säga går från 
myndighet till privat bolag eller vice versa. 

Arkivansvar för arkivvården 

4 § (AL) 
Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv. 

5 § (AL) 
Varje myndighet ansvarar för att främja arkivens tillgänglighet och dess användning i kulturell 
verksamhet och forskning. 

Myndighetens arkivorganisation 

6 § (AL och KL) 
Myndigheten ska säkerställa att förvaltningen har en ansvarsfördelning avseende hanteringen av 
allmänna handlingar och arkiv. I detta ingår att besluta om fastställande av en arkivorganisation 
genom att utse en eller flera arkivansvariga och en eller flera arkivredogörare. 

7 § (AL och KL) 
Arkivorganisationen ska hållas aktuell genom att uppdateras fortlöpande. 

8 § (AL och KL) 
Myndigheten ska meddela arkivmyndigheten vem som utsetts till arkivansvarig samt vilka 
arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. 

9 § (AL och KL) 
En arkivansvarig har bland annat som uppgift att se till att myndigheten följer arkiv- och 
offentlighetslagstiftningen, dessa föreskrifter och riktlinjer samt arkivmyndighetens Anvisningar 
för tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer. I första hand ska arkivansvarig vara myndighetens 
kontaktperson i arkivfrågor gentemot arkivmyndigheten.  

Arbetsuppgifter och ansvar som i övrigt bör höra till arkivansvarigs uppdrag framgår av 
arkivmyndighetens Anvisningar för tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer. 
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10 § (AL och KL) 
En arkivredogörare är praktiskt ansvarig för arkiveringen av allmänna handlingar och har hand om 
den löpande arkivhanteringen inom förvaltningen. 

Arbetsuppgifter och ansvar som i övrigt bör höra till arkivredogörares uppdrag framgår av 
arkivmyndighetens Anvisningar för tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer. 

11 § (AL och KL) 
Arkivansvarig bör ha eget resursansvar där arkiv- och informationshanteringsfrågor ingår. 

 12 § (AL och KL) 
Arkivansvarig bör även vara den hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om 
myndighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter enligt bestämmelserna i 
4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. 

13 § (AL och KL) 
Om myndigheten utser flera arkivansvariga ska en av dessa vara huvudansvarig med särskilt ansvar 
för all hantering av myndighetens allmänna handlingar och arkiv.  

Styra och planera arkivbildningen  

14 § (AL) 
Myndighetens hantering av allmänna handlingar ska styras och planeras. Handlingarna ska hanteras 
och struktureras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

Samråda med arkivmyndigheten 

15 § (AL och KL) 
När en myndighet förändrar organisation eller arbetssätt och förändringen påverkar 
förutsättningarna för arkivvården, ska myndigheten i god tid samråda med arkivmyndigheten. 

Ett samråd ska vara skriftligt. 

16 § (AL och KL) 
Myndigheten ska i god tid samråda med arkivmyndigheten om hela eller delar av verksamheten 
avses bli överförd till en annan myndighet eller ett enskilt organ. Detsamma gäller vid förändringar 
som medför att regionen förlorar sitt rättsligt bestämmande inflytande i ett bolag, en stiftelse eller 
en ekonomisk förening. 

Arkivansvar för övertagna arkiv 

17 § (AL) 
Myndigheten ansvarar för arkiv eller delar av arkiv som övertagits från en annan myndighet, till 
exempel en föregångare.  

Reglering av villkor vid överlåtelse  

18 § (AL och KL) 
Myndighet som överlåter delar av arkiv- och informationshanteringen till annan myndighet eller 
enskild ska skriftligt reglera villkoren. 
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Arkivansvar för regiongemensamma IT-system 

19 § (AL och KL) 
Arkivmyndigheten beslutar om tekniskt arkivansvar för information i elektroniska system som 
används av mer än en myndighet i regionen om detta inte är reglerat på annat sätt.  

Informationen ägs av och bildar arkiv hos respektive myndighet som använder systemet. För den 
information som tillkommer i den egna verksamheten ansvarar myndigheterna för frågor om 
utlämnande av allmän handling eller uppgifter ur allmän handling, för bevarande- och 
gallringsutredningar och för att redovisa den i sin informationsredovisning.  

Arkivhantering i gemensamma projekt 

20 § (AL och KL) 
Myndigheter i regionen som hanterar gemensamma projekt eller liknande ska besluta om vilken av 
de berörda myndigheterna som ska utses till ansvarig för arkiveringen av de handlingar som ingår i 
det gemensamma projektet. Övriga myndigheter som ingår i projektet ansvarar för de handlingar 
man själv upprättar eller tar emot.  

Besluta om arkivbildare 

21 § (AL och KL) 
Arkivmyndigheten beslutar om delar av en myndighets verksamhet ska utgöra egen arkivbildare 
samt om en myndighet ska ingå i en annan myndighets arkivbildning. 

22 § (AL och KL) 
Arkivmyndigheten beslutar i vilka fall ett kommunalt bolag som går från ett verksamhetsdrivande 
bolag till ett vilande bolag ska anses vara en upphörd arkivbildare. 

3 kap. Framställa och bevara 

Framställa allmänna handlingar  

1 § (AL) 
Vid framställning av allmänna handlingar ska myndigheten använda medel och metoder som är 
lämpliga med hänsyn till att handlingarna ska kunna läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas 
under den tid som de ska bevaras. Vid behov ska det vara möjligt att överföra informationen till 
annan databärare. 

Skydda allmänna handlingar 

2 § (AL) 
Papper, datamedium, skrivmateriel och maskinell utrustning ska väljas i enlighet med de krav som 
ställs på handlingarnas beständighet och arkivmyndighetens Anvisningar för tillämpningen av 
föreskrifter och riktlinjer. 
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3 § (AL) 
Myndigheten ska skydda allmänna handlingar mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig 
åtkomst under hela den tid som de ska bevaras. 

Avgränsa arkivhandlingar 

4 § (AL) 
Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndigheten förvarar. 

Arkivlokal 

5 § (AL) 
Allmänna handlingar ska förvaras i arkivlokal som godkänts av arkivmyndigheten eller i 
förvaringsskåp som ger motsvarande skydd.  

Samråda med arkivmyndigheten 

6 § (AL och KL) 
Myndighet som avser att bygga ny arkivlokal, bygga om befintlig arkivlokal eller hyra sådan lokal 
ska innan arbetet påbörjas samråda med arkivmyndigheten. 

Arkivmyndighetens beslut 

7 § (AL och KL) 
Innan en arkivlokal tas i bruk, ska den godkännas av arkivmyndigheten. Detta gäller även innan en 
arkivlokal tas i bruk efter ombyggnad. 

Bestämmelserna gäller oavsett medium. Till arkivlokal räknas även utrymmen för digital förvaring 
samt hantering av digitalt material i driftsmiljö.  Om det förvaras allmänna handlingar i IT-
utrymmen (exempelvis serverrum eller datorhall) ska tillämpliga bestämmelser för arkivlokaler 
gälla även för dessa utrymmen. 

8 § (AL och KL) 
Om en arkivlokal inte uppfyller kraven i föreskrifterna kan myndigheten ansöka om undantag från 
föreskrifterna. Endast under förutsättning att det finns kompenserande åtgärder som ger 
handlingarna motsvarande skydd kan arkivmyndigheten godkänna arkivlokalen. 

Förvaringsmedel 

9 § (AL) 
För förvaring av analoga handlingar ska för arkivändamål godkända aktomslag, arkivboxar och 
andra arkivgodkända förvaringsmedel användas. 

4 kap. Styra och redovisa 

Informationsredovisning 

1 § (AL) 
Myndigheten ska upprätta en informationsredovisning som gör det möjligt att: 
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• förstå sambanden mellan verksamhet och handlingar, 

• överblicka handlingsbeståndet, 

• söka och ta fram handlingar och 

• hantera och förvalta handlingar. 

2 § (AL) 
Informationsredovisningen ska bestå av uppgifter som ska kunna presenteras som: 

• en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar, 

• en dokumenthanteringsplan, 

• en arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar, 

• en arkivförteckning, 

• ett register/diarium, 

• en förteckning över IT-system som innehåller allmänna handlingar och 

• en plan för bevarande av elektroniska handlingar. 

Klassificeringsstruktur 

3 § (AL och KL) 
Myndigheten ska upprätta en klassificeringsstruktur som representerar den egna verksamheten. 
Klassificeringsstrukturen är grunden i myndighetens informationsredovisning och är ett 
systematiskt sätt att beskriva myndighetens uppdrag och verksamhet. 

Verksamhetsområden och samtliga processer som avsätter handlingar ska finnas representerade i 
strukturen. Klassificeringsstrukturen ska innehålla processbeskrivningar samt exempel på 
handlingstyper som genereras i processerna.  

Klassificeringsstrukturen ska i övrigt utformas i enlighet med arkivmyndighetens Anvisningar för 
tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer. 

4 § (AL) 
Klassificeringsstrukturen ska användas för klassificering av handlingar vid upprättande av 
dokumenthanteringsplan, arkivförteckning och diarieplan vid registrering enligt 5 kap.1 § 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Arkivmyndighetens beslut 

5 § (AL och KL) 
Myndighetens klassificeringsstruktur ska beslutas av arkivmyndigheten. 

Myndighetens beslut 

6 § (AL och KL) 
Myndigheten ska i ett beslut dokumentera tillämpningen av arkivmyndighetens beslut i den egna 
verksamheten. 
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Uppdatera strukturen 

7 § (AL) 
Klassificeringsstrukturen ska hållas aktuell genom att uppdateras fortlöpande. 

Styra- och stödprocesser 

8 § (AL och KL) 
Arkivmyndigheten får besluta om obligatorisk klassificeringsstruktur för styra- och 
stödprocesserna i regionen. 

Dokumenthanteringsplan 

9 § (AL och KL) 
Myndigheten ska upprätta en dokumenthanteringsplan för den egna verksamheten.  

Dokumenthanteringsplanen styr hanteringen av allmänna handlingar och är ett redskap för 
myndigheten att skapa enhetliga rutiner med anvisningar för hur de ska hanteras: om dokumenten 
ska bevaras eller gallras, hur de ska sorteras och förvaras, om de ska diarieföras och så vidare. 

Struktur 

10 § (AL och KL) 
Dokumenthanteringsplanen ska struktureras utifrån beslutad klassificeringsstruktur.  
Dokumenthanteringsplanen ska i övrigt utformas i enlighet med arkivmyndighetens Anvisningar 
för tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer. 

Myndighetens beslut 

11 § (AL och KL) 
Dokumenthanteringsplanen ska beslutas av myndigheten. 

Uppdatera dokumenthanteringsplan 

12 § (AL och KL) 
Dokumenthanteringsplanen ska hållas aktuell genom att uppdateras fortlöpande. 

Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar 

13 § (AL) 
Myndigheten ska upprätta en arkivbeskrivning enligt 6 § arkivlagen och en beskrivning av 
allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen – detta redovisas samlat i ett 
dokument: Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar.  

Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar ska ge en kort introduktion till 
myndigheten, dess uppdrag och verksamhet och hur man söker de allmänna handlingarna.  

Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar ska i övrigt utformas i enlighet med 
arkivmyndighetens Anvisningar för tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer. 
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Myndighetens beslut efter samråd med arkivmyndigheten 

14 § (AL och KL) 
Myndigheten ska besluta om arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar. Innan 
myndigheten fastställer dokumentet ska arkivmyndighetens synpunkter inhämtas. 

15 § (KL) 
En kopia av myndighetens fastställda arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar ska 
skickas till arkivmyndigheten för kännedom. 

Uppdatera arkivbeskrivning 

16 § (AL) 
Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar ska hållas aktuell genom att uppdateras 
fortlöpande.  

17 § (AL) 
När en myndighet upphör ska myndighetens arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna 
handlingar omarbetas till en slutgiltig presentation av arkivbildarens verksamhet, arkiv och 
allmänna handlingar. 

Arkivförteckning 

18 § (AL) 

Myndigheten ska upprätta en arkivförteckning. 

Arkivförteckningen är en innehållsförteckning som visar vilka typer av bevarandehandlingar som 
finns, vilken tid de omfattar och var de finns placerade.  

Redan påbörjade och pågående arkivförteckningar ska fortsätta att föras enligt den tidigare 
modellen (allmänna arkivschemat), men när myndigheten går över till en ny processorienterad 
informationsredovisning ska den nya arkivförteckningen vara processorienterad. 

Arkivförteckningen ska i övrigt utformas i enlighet med arkivmyndighetens Anvisningar för 
tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer. 

19 § (AL och KL) 
Myndigheten ska i samråd med arkivmyndigheten välja en lämplig tidpunkt för att bryta sin 
pågående arkivförteckning och gå över till processorienterad arkivförteckning. 

Uppdatera arkivförteckning 

20 § (AL) 
Arkivförteckningen ska hållas aktuell genom att uppdateras fortlöpande. 

Register/diarium  

21 § (AL) 
En allmän handling ska registreras så snart den har kommit in till eller upprättats hos en myndighet, 
om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet. 
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Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras, om de hålls så ordnade att det 
utan svårighet kan fastställas om de kommit in eller upprättats. Hemliga handlingar ska i princip 
alltid registreras. 

Myndigheterna ska vid registrering av allmänna handlingar ta hänsyn till registreringens betydelse 
för en ändamålsenlig arkiv- och informationshantering. 

Diarieplanens struktur 

22 § (AL) 
Diarieplanen ska struktureras utifrån beslutad klassificeringsstruktur. 

Förteckning över IT-system 

23 § (AL och KL) 
Myndigheten ska upprätta en förteckning över samtliga IT-system/samarbetsytor som innehåller 
elektroniska allmänna handlingar.  

I förteckningen beskrivs ändamål, innehåll samt vilken myndighet som är arkivansvarig för 
systemet. Förteckningen över IT-system/samarbetsytor som innehåller allmänna handlingar ska i 
övrigt utformas i enlighet med arkivmyndighetens Anvisningar för tillämpningen av föreskrifter 
och riktlinjer. 

Myndighetens beslut 

24 § (AL och KL) 
Myndigheten ska besluta om en förteckning över IT-system/samarbetsytor som innehåller 
elektroniska allmänna handlingar. 

Plan för bevarande av elektroniska handlingar  

25 § (AL) 
Myndigheten ska upprätta en plan för bevarande av elektroniska handlingar.  

Av planen ska framgå vilka åtgärder myndigheten vidtar för att säkerställa bevarandet av de 
elektroniska handlingarna. Med åtgärder avses hur elektroniska handlingar ska framställas, 
överföras, hanteras, förvaras och vårdas under den tid de ska bevaras. 

Bevarandeplanen ska i övrigt utformas i enlighet med arkivmyndighetens Anvisningar för 
tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer. 

Myndighetens beslut 

26 § (AL och KL) 
Myndigheten ska besluta om en plan för bevarande av elektroniska handlingar 

27 § (AL och KL) 
För upprättande av bevarandeplanen som avses i 25 § ansvarar den myndighet som har 
arkivansvaret för systemet/samarbetsytan. Myndigheter som använder ett system som används av 
fler än en myndighet i regionen ska hänvisa till den arkivansvariga myndighetens dokumentation. 
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5 kap. Arkivera och rensa 

När ska handlingar arkiveras? 

1 § (AL) 
Sedan ett ärende hos en myndighet har slutbehandlats ska de allmänna handlingarna i ärendet 
arkiveras. 

2 § (AL) 
Allmänna handlingar som inte tillhör ett ärende ska arkiveras så snart de har justerats av 
myndigheten eller på annat sätt färdigställts. 

3 § (AL) 
I fråga om diarier och journaler samt register och förteckningar som förs fortlöpande ska varje 
införd anteckning anses arkiverad i och med att den har gjorts. 

Rensa handlingar som inte ska arkiveras 

4 § (AL) 
Handlingar som inte är allmänna och som inte ska arkiveras enligt 1-3 §§ ska rensas ut eller på 
annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna. 

6 kap. Gallra 

Definitionen av gallring 

1 § (KL) 
Med gallring avses att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar, eller 
vidta andra åtgärder med allmänna handlingar eller uppgifter i dessa som medför 

• förlust av betydelsebärande data (informationsförlust), 

• förlust av möjliga informationssammanställningar, 

• förlust av sökmöjligheter, eller 

• förlust av möjligheter att bedöma informationens autenticitet (äkthet, ursprunglighet). 

Besluta om gallring 

2 § (AL och KL) 
Arkivmyndigheten beslutar om gallring om inget annat anges i lag eller förordning. 

Myndighetens ansvar 

3 § (AL och KL) 
Det är myndighetens ansvar att fortlöpande se över möjligheterna till gallring. 
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Gallringsframställan 

4 § (AL och KL) 
Om en myndighet efter bedömning anser att det finns handlingar i verksamheten som bör gallras, 
ska en framställan om gallring göras till arkivmyndigheten. 

5 § (AL) 
En framställan om att få gallra ska alltid föregås av en gallringsutredning i vilken myndigheten 
bland annat gör en bedömning av handlingarnas informations- och bevarandevärde utifrån 
arkivlagens bevarandemål. 

Gallringsframställan ska i övrigt utformas i enlighet med arkivmyndighetens Anvisningar för 
tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer. 

Initiera gallringsutredningar 

6 § (AL och KL) 
En myndighet som ingår i en grupp av myndigheter med liknande verksamheter får, efter samråd 
med arkivmyndigheten, initiera och ansvara för gallringsutredning av handlingar som tillkommer i 
sådana verksamheter. Berörda myndigheter ska vid behov medverka vid informationsvärderingen. 

7 § (AL och KL) 
Arkivmyndigheten får ta initiativ till och ansvara för gallringsutredning av handlingar som 
tillkommer i verksamheter som bedrivs av flera myndigheter. Även myndigheter får, efter samråd 
med arkivmyndigheten, initiera och ansvara för gallringsutredning av handlingar som förekommer i 
de flesta eller samtliga myndigheter i regionen. Berörda myndigheter ska vid behov medverka vid 
informationsvärderingen. 

Dokumentera bevarande- och gallringsbeslut 

8 § (AL och KL) 
Myndigheten ska i ett beslut dokumentera tillämpningen av arkivmyndighetens beslut i den egna 
verksamheten. Detta görs som regel i myndighetens dokumenthanteringsplan. 

Generella eller myndighetsspecifika beslut 

9 § (AL och KL) 
Arkivmyndigheten utfärdar två typer av bevarande- och gallringsbeslut där det framgår vilka 
handlingar som får förstöras och vilka som ska bevaras för framtiden.  

1. Generella bevarande- och gallringsbeslut gäller de flesta eller samtliga myndigheter i 
regionen. 

2. Myndighetsspecifika bevarande- och gallringsbeslut gäller en enda eller ett fåtal 
myndigheter i regionen. 



  Regionfullmäktiges beslut  - Föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och informationshantering - SKAS 2017-00766-1  Regionfullmäktiges beslut  - Föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och informationshantering : 2017-08-24 Föreskrifter om arkiv i VGR

 

 

 

Regionarkivet, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad    15 (18) 

 

 

Förstöra gallringsbara handlingar 

10 § (AL) 
Myndigheten ska utan dröjsmål förstöra handlingar för vilka gallringsfristen löpt ut. Fram till dess 
gäller samma krav på sökbarhet, säkerhet och förvaring som för handlingar som ska bevaras. 

Hantera personuppgifter 

11 § (AL) /Upphör att gälla 2018-05-25/ 
Personuppgiftslagen (1998:204) gäller för behandling av personuppgifter. Bestämmelser i 
arkivlagen går dock alltid före personuppgiftslagen vad gäller frågor om bevarande och gallring av 
personuppgifter.  

11 § (AL) /Träder i kraft 2018-05-25/ 
Dataskyddsförordningen GDPR (EU) 2016/679 gäller för behandling av personuppgifter. 
Bestämmelser i arkivlagen går dock alltid före dataskyddsförordningen vad gäller frågor om 
bevarande och gallring av personuppgifter.  

7 kap. Utlåna 

Låna ut till myndighet 

1 § (AL) 
Myndigheten får låna ut arkivhandlingar till kommunala eller statliga myndigheter för 
tjänsteändamål. Med myndighet likställs juridiska personer som avses i 1 kap 1 §. Utlåning av 
allmänna handlingar i ursprungligt skick, till exempel originalhandlingar, ska dock begränsas så 
långt detta är möjligt. 

Förutsättningar för utlån 

2 § (AL) 
Lån ska tidsbegränsas och myndigheten ska kontrollera att handlingarna återlämnas.  

3 § (AL) 
Handlingar som lånats får inte lånas vidare. 

4 § (AL) 
En förutsättning för utlån är att utlämnande av handlingar kan ske enligt bestämmelser i 
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. 

Låna ut till enskilt organ 

5 § (AL) 
Om en myndighet läggs ner eller upphör med en viss verksamhet och ett enskilt organ ska fortsätta 
med den verksamhet som handlingarna hör till och det enskilda organet behöver ha tillgång till 
handlingarna enligt lag (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring kan 
handlingarna överlämnas till det enskilda organet och förvaras där under viss tid utan att 
handlingarna upphör att vara allmänna.  
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I övrigt kan utlån endast ske om någon annan överföring av uppgifterna i handlingarna inte utgör 
ett godtagbart alternativ samt att en arkivbeskrivning och arkivförteckning finns tillgänglig för de 
handlingar som begärs överlämnade. 

Fullmäktiges beslut 

6 § (AL) 
För utlån av allmänna handlingar som kommit in till eller upprättats hos en myndighet i regionen 
till ett enskilt organ krävs beslut i fullmäktige. 

Samråda med arkivmyndigheten 

7 § (AL och KL) 
Myndigheten ska samråda med arkivmyndigheten innan förslag till beslut om utlån lämnas till 
fullmäktige. 

Återlämnande av handlingar 

8 § (AL och KL) 
När det enskilda organet inte längre behöver låna handlingarna ska de återlämnas till regionen. Om 
den myndighet som lånat ut handlingarna finns kvar återlämnas handlingarna till den myndighet 
handlingarna härrör från. Om den myndighet som lånat ut handlingarna lagts ner återlämnas 
handlingarna till arkivmyndigheten. 

8 kap. Överlämna och leverera 

Leverera arkiv efter överenskommelse 

1 § (AL)  
Myndigheten kan efter överenskommelse överlämna (leverera) handlingar till arkivmyndigheten. 

Ordnad och förtecknad leverans 

2 § (AL) 
Ett arkiv som överlämnas till arkivmyndigheten ska vara ordnat och förtecknat och de handlingar 
som gallringsfristen har löpt ut för ska vara gallrade. 

Leveransframställan 

3 § (AL och KL) 
Om myndigheten vill överlämna arkivhandlingar till arkivmyndigheten ska en leveransframställan 
göras till arkivmyndigheten. 

En leveransframställan ska bland annat innehålla kontaktuppgifter, uppgifter om arkivbildaren, 
uppgifter om arkivet, arkivformat, antal hyllmeter och antal volymer för de handlingar man önskar 
överlämna. 

En leveransframställan ska i övrigt utformas i enlighet med arkivmyndighetens Anvisningar för 
tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer. 
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Kostnadsfritt för ordnad och redovisad leverans  

4 § (AL och KL) 
Arkivmyndigheten tar kostnadsfritt och efter överenskommelse emot ordnat och redovisat 
arkivmaterial som ska bevaras, från regionens myndigheter och de enskilda organ som likställs med 
myndigheter enligt 1 kap. 1 §. 

Beslut om övertagande 

5 § (AL) 
Arkivmyndigheten kan besluta om ett övertagande av en myndighets arkiv som ett led i tillsyns-

verksamheten.  

Kostnadsersättning för oordnad och oförtecknad leverans 

6 § (AL och KL) 
Arkivmyndigheten får ta ut kostnadsersättning för iordningställande av arkiv oavsett om det gäller 
analoga eller elektroniska handlingar. 

Kostnadsersättning för inhyrning 

7 § (AL och KL) 
Arkivmyndigheten får ta ut kostnadsersättning för förvaring av analoga eller elektroniska 
handlingar vid s.k. inhyrning. En sådan lösning innebär att överlämnande myndighet har kvar 
ansvaret för vård, bevarande och tillhandahållande. 

Överlämnande av arkiv till myndighet utanför regionen 

8 § (AL och KL) 
Huvudregeln är att allmänna handlingar ska stanna kvar hos den kommun/region som arkiverade 
handlingarna. Endast om det finns stöd i lag eller särskilda skäl kan arkiv från regionen överlämnas 
till myndigheter i andra kommuner eller staten om det kan vara av stor betydelse för den fortsatta 
verksamheten att arkivet överlämnas.  

För överlämnande av arkiv till myndighet utanför regionen utan stöd i lag krävs särskilt beslut i 
fullmäktige. 

Samråda med arkivmyndigheten 

9 § (AL och KL)  
Myndigheten ska samråda med arkivmyndigheten innan förslag till beslut om överlämnande av 
arkiv till myndighet utanför regionen lämnas till fullmäktige. 

Fullmäktiges och arkivmyndighetens beslut 

10 § (AL) 
Om en myndighet upphör och hela eller delar av dess verksamhet överförs till annan kommunal 
myndighet eller juridisk person i regionen som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och 
sekretesslagen krävs först beslut i fullmäktige och därefter av arkivmyndigheten för att allmänna 
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handlingar ska få överlämnas till och/eller införlivas med den myndighet som fortsätter 
verksamheten. 

11 § (AL och KL) 
Om en myndighet finns kvar men upphör med delar av sin verksamhet som överförs till annan 
kommunal myndighet eller juridisk person i regionen som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och 
sekretesslagen krävs först beslut i fullmäktige och därefter av arkivmyndigheten för att allmänna 
handlingar ska få införlivas med den myndighet som fortsätter verksamheten. 

Referenssyfte 

12 § (AL och KL) 
Om den myndighet eller juridiska person i regionen som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och 
sekretesslagen som tar över delar av en befintlig myndighets verksamhet behöver tillgång till 
inaktuella handlingar i referenssyfte ska detta ske i form av tidsbegränsat lån och inte som ett 
överlämnande. 

Upphörd myndighet 

13 § (AL) 
Om en myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till en annan kommunal 
myndighet eller juridisk person som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen, ska 
myndighetens arkiv överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader såvida inte fullmäktige har 
beslutat något annat. 

Ursprungligt skick 

14 § (AL) 
Allmänna handlingar i ursprungligt skick, till exempel i original, får inte överlämnas till enskilt 
organ annat än som tidsbegränsat lån.  
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regionstyrelsens sammanträde den 7 november 2017 - Policy för attest 
och utanordning.pdf; Policy för attest och utanordning    .pdf; Bilaga 1- 
Policy - attest och utanordning.pdf; Bilaga 2- Riktlinje - attest och 
utanordning.pdf 

 
Översänder regionfullmäktiges beslut om Policy för attest och utanordning. 
 
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 
 
 



   Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde Policy för attest och utanordning - SKAS 2017-00770-1   Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde Policy för attest och utanordning : Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 21 november 2017 - Policy för attest och utanordning

  

 

 

Protokoll från regionfullmäktige, 2017-11-21 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

35 (67) 

§ 191 

Policy för attest och utanordning 

Diarienummer RS 2017-02666 

Beslut 

 

1. Regionfullmäktige antar ”Policy för attest och utanordning” att gälla för 

Västra Götalandsregionen och dess majoritetsägda bolag från 2018-01-01. 

2. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att fastställa riktlinjer för 

attest och utanordning med stöd i attestpolicyn. 

3. Regionfullmäktige upphäver vid samma tidpunkt ”Attest- och 

utanordningsreglemente” diarienummer RS 00189-2005. 

Sammanfattning av ärendet 

Tidigare styrdokument ”Attest- och utanordningsreglemente” och 

”Tillämpningsanvisningar till attest- och utanordningsreglemente” är från år 2005 

respektive 2012 och behöver ersättas med uppdaterade versioner.  

 

Policy för attest och utanordning kompletterat med riktlinjer ska öka tydligheten 

kring ansvar, attest och kontroll för att säkerställa en hög säkerhetsnivå, en trygg 

arbetsmiljö och god ekonomisk hushållning avseende Västra Götalandsregionens 

resurser.  

 

Policy och riktlinjer ska gälla från 1 januari 2018. Ekonomidirektören har 

uppdraget att ta fram och fastställa rutiner för attest och utanordning att gälla från 

samma datum. 

Beredning 

Regionstyrelsen har behandlat ärendet den 7 november 2017 och för egen del 

beslutat följande: 

Regionstyrelsen fastställer ”Riktlinjer för attest och utanordning” att gälla för 

Västra Götalandsregionens förvaltningar och rekommenderar dess 

majoritetsägda bolag att i tillämpliga delar fastställa riktlinjer att gälla från 2018-

01-01. 
 

Ägarutskottet har behandlat ärendet den 25 oktober 2017. 

Beslutsunderlag 

 Regionstyrelsens beslut 2017-11-07 § 271 

 Ägarutskottets beslut 2017-10-12 § 115 

 Tjänsteutlåtande daterat 2017-10-12 med tillhörande bilagor: 

o Bilaga 1: Policy - attest och utanordning 

o Bilaga 2: Riktlinje - attest och utanordning  
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Protokoll från regionfullmäktige, 2017-11-21 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

36 (67) 

 

Regionfullmäktiges och regionstyrelsens beslut + policy och riktlinjer 
skickas till: 

 Styrelser, nämnder och majoritetsägda bolag för 

genomförande/implementering 

 Joakim Björck för genomförande, joakim.bjorck@vgregion.se 

 Anna-Karin Jernberg för kännedom, anna-karin.jernberg@vgregion.se 
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Protokoll från regionstyrelsen, 2017-11-07 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

21 (49) 

§ 271 

Policy för attest och utanordning 

Diarienummer RS 2017-02666 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande: 

1. Regionfullmäktige antar ”Policy för attest och utanordning” att gälla för 

Västra Götalandsregionen och dess majoritetsägda bolag från 2018-01-01. 

2. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att fastställa riktlinjer för 

attest och utanordning med stöd i attestpolicyn. 

3. Regionfullmäktige upphäver vid samma tidpunkt ”Attest- och 

utanordningsreglemente” diarienummer RS 00189-2005 

 

Regionstyrelsen beslutar för egen del: 

4. Regionstyrelsen fastställer ”Riktlinjer för attest och utanordning” att gälla 

för Västra Götalandsregionens förvaltningar och rekommenderar dess 

majoritetsägda bolag att i tillämpliga delar fastställa riktlinjer att gälla från 

2018-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Tidigare styrdokument ”Attest- och utanordningsreglemente” och 

”Tillämpningsanvisningar till attest- och utanordningsreglemente” är från år 2005 

respektive 2012 och behöver ersättas med uppdaterade versioner.  

 

Policy för attest och utanordning kompletterat med riktlinjer ska öka tydligheten 

kring ansvar, attest och kontroll för att säkerställa en hög säkerhetsnivå, en trygg 

arbetsmiljö och god ekonomisk hushållning avseende Västra Götalandsregionens 

resurser.  

 

Policy och riktlinjer ska gälla från 1 januari 2018. Ekonomidirektören har 

uppdraget att ta fram och fastställa rutiner för attest och utanordning att gälla från 

samma datum. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 

 Bilaga Protokollsutdrag från ägarutskottets sammanträde den 25 oktober 

2017 - Policy för attest och utanordning 

 Bilaga 1: Policy - attest och utanordning 

 Bilaga 2: Riktlinje - attest och utanordning 
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Protokoll från regionstyrelsen, 2017-11-07 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

22 (49) 

Regionfullmäktiges beslut skickas till: 

 Styrelser, nämnder och majoritetsägda bolag för 

genomförande/implementering 

 Joakim Björck för genomförande, joakim.bjorck@vgregion.se 

 Anna-Karin Jernberg för kännedom, anna-karin.jernberg@vgregion.se 
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Postadress: 

Regionens Hus 

462 80 Vänersborg 

Besöksadress: 

Residenset, Torget 

Vänersborg 

 

Telefon: 

010-441 00 00 

Webbplats: 

www.vgregion.se 

E-post: 

regionstyrelsen@vgregion.se 

 

1 (3) 

Tjänsteutlåtande 

Datum 2017-10-12 

Diarienummer RS 2017-02666 

 

 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Kristina Gustafsson 

Telefon: 070 082 22 79 

E-post: kristina.m.gustafsson@vgregion.se

 

Till ägarutskottet 

Policy för attest och utanordning 
 

Förslag till beslut 

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar 

följande: 

1. Regionfullmäktige antar ”Policy för attest och utanordning” att gälla för 

Västra Götalandsregionen och dess majoritetsägda bolag från 2018-01-01. 

2. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att fastställa riktlinjer för 

attest och utanordning med stöd i attestpolicyn. 

3. Regionfullmäktige upphäver vid samma tidpunkt ”Attest- och 

utanordningsreglemente” diarienummer RS 00189-2005 

 

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att besluta följande för egen del: 

1. Regionstyrelsen fastställer ”Riktlinjer för attest och utanordning” att gälla 

för Västra Götalandsregionens förvaltningar och rekommenderar dess 

majoritetsägda bolag att i tillämpliga delar fastställa riktlinjer att gälla från 

2018-01-01. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tidigare styrdokument ”Attest- och utanordningsreglemente” och 

”Tillämpningsanvisningar till attest- och utanordningsreglemente” är från år 2005 

respektive 2012 och behöver ersättas med uppdaterade versioner.  

 

Policy för attest och utanordning kompletterat med riktlinjer ska öka tydligheten 

kring ansvar, attest och kontroll för att säkerställa en hög säkerhetsnivå, en trygg 

arbetsmiljö och god ekonomisk hushållning avseende Västra Götalandsregionens 

resurser.  

 

Policy och riktlinjer ska gälla från 1 januari 2018. Ekonomidirektören har 

uppdraget att ta fram och fastställa rutiner för attest och utanordning att gälla från 

samma datum. 

Policy 

 Policyn riktar sig till Västra Götalandsregionens samtliga nämnder, 

styrelser och majoritetsägda bolag. 
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 Policyn syftar till att upprätthålla en hög säkerhetsnivå och god ekonomisk 

hushållning avseende hanteringen av Västra Götalandsregionens resurser.  

 Policyn ingår som en del av Västra Götalandsregionens interna styrning 

och kontroll.  

 Till policyn finns riktlinjer och rutiner som förtydligar och ger mer 

detaljerade anvisningar hur attest och utanordning ska hanteras. 

 

Attestpolicyn syftar till att säkerställa en hög säkerhetsnivå, en trygg arbetsmiljö 

och god ekonomisk hushållning avseende Västra Götalandsregionens resurser 

genom att 

 utbetalningar alltid föregås av attest 

 transaktioner är korrekt bokförda 

 kontrollrutiner är effektiva  

 

Varje nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för att policy för attest och 

utanordning följs. Ansvarsfördelningen ska vara tydlig och tilldelat ansvar gäller 

inom givna ekonomiska ramar med hänsyn till fattade beslut. Vid alla ekonomiska 

händelser ska kontroller utformas som täcker hela händelsekedjan. En person får 

inte ensam hantera en ekonomiska händelse. 

Riktlinje 

 Riktlinje för attest och utanordning gäller för alla nämnder och styrelser. 

Majoritetsägda bolag rekommenderas att fastställa riktlinjen i tillämpliga 

delar. 

 Riktlinjen ska utifrån attestpolicyn förtydliga och ge vägledning i hur 

anställda och förtroendevalda ska agera i enlighet med den fastställda 

policyn. 

 Riktlinjerna omfattar Västra Götalandsregionens samtliga ekonomiska 

transaktioner inklusive projektmedel och andra medel som Västra 

Götalandsregionen förvaltar och förmedlar. 

Rutin 

Till policy och riktlinjer för attest och utanordning ska det finnas rutiner som 

beskriver regler för ekonomiska transaktioner inklusive kontrollrutiner, samt hur 

avvikelser ska hanteras. Rutin för attest och utanordning tas fram och fastställs av 

ekonomidirektören innan 2018-01-01.  

Genomförande av beslut 

Framtagande av rutin för tillämpning av policy och riktlinjer för attest och 

utanordning uppdras åt regiondirektören. 

Beredning 

Förslag till policy för attest och utanordning har tagits fram av koncernstab 

verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp i samarbete med några av 

förvaltningarna i Västra Götalandsregionens olika verksamheter.  
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Attestreglementen och riktlinjer för andra landsting och regioner, bland annat 

Region Skåne och Stockholms läns landsting, har använts som referensmaterial. 

Koncernkontoret

Ann-Sofi Lodin 

Regiondirektör 

Joakim Björck 

Ekonomidirektör

Bilaga 

 Policy - attest och utanordning  

 Riktlinjer - attest och utanordning 

Ägarutskottets beslut skickas till 

 Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se 

 

Regionstyrelsens beslut för egen del skickas för genomförande till 

 Regionstyrelsen för genomförande, regionstyrelsen@vgregion.se  

 Övriga styrelser och nämnder för genomförande/implementering 

 Ann-Sofi Lodin för genomförande, ann-sofi.lodin@vgregion.se  

 

Regionfullmäktiges beslut skickas till 

 Regionstyrelsen för genomförande, regionstyrelsen@vgregion.se  

 Övriga styrelser och nämnder för genomförande/implementering 

 Ann-Sofi Lodin för genomförande, ann-sofi.lodin@vgregion.se  

 Joakim Björck för kännedom, joakim.bjorck@vgregion.se 

 Anna-Karin Jernberg för kännedom, anna-karin.jernberg@vgregion.se 
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Beslutad av: Regionfullmäktige , 2017 - 1 1 - 2 1

Diarienummer: RS - 2017 - 02666

Giltighet: från 2018 - 01 - 01 till 2022 - 12 - 31

2017 - 10 - 10

Policy

Attest och u ta n o r d n i n g

Policyn gäller för: Västra Götalandsregionen

Innehållsansvar: Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp

Dokumentet ersätter: Attest - och utanordningsreglemente diarienummer RS 00189 - 2005
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Sammanfattning 

 Policyn riktar sig till Västra Götalandsregionens samtliga nämnder, 
styrelser och majoritetsägda bolag. 

 Policyn syftar till att upprätthålla en hög säkerhetsnivå och god ekonomisk 
hushållning avseende hanteringen av Västra Götalandsregionens resurser.  

 Policyn ingår som en del av Västra Götalandsregionens interna styrning 
och kontroll.  

 Till denna policy finns riktlinjer och rutiner som förtydligar och ger mer 
detaljerade anvisningar hur attest och utanordning ska hanteras. 

 

 

Syfte 
Attestpolicyn syftar till att säkerställa en hög säkerhetsnivå, en trygg arbetsmiljö och god 
ekonomisk hushållning avseende Västra Götalandsregionens resurser genom att 

 utbetalningar alltid föregås av attest 
 transaktioner är korrekt bokförda 
 kontrollrutiner är effektiva  

Ansvar och kontroll 
Varje nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för att policy för attest och utanordning 
följs. Ansvarsfördelningen ska vara tydlig och tilldelat ansvar gäller inom givna 
ekonomiska ramar med hänsyn till fattade beslut. Vid alla ekonomiska händelser ska 
kontroller utformas som täcker hela händelsekedjan. En person får inte ensam hantera en 
ekonomisk händelse.  

Attest 
Attestant ska utses enligt delegationsordningen och denne har det övergripande ansvaret 
för den ekonomiska transaktionen. Attest innebär att godkänna att den ekonomiska 
händelsen är ändamålsenlig och ryms inom beslutad budget. Attesten innebär också 
kontroll att övriga formella beslut finns, samt att kontroller enligt riktlinjer och rutiner har 
utförts. 

Utanordning 
Utanordnare ska utses enligt delegationsordningen. Utanordning innebär att godkänna 
utbetalningsunderlag för utbetalning.  

Kompetens 
Den som ska utföra en kontrollåtgärd ska ha den kompetens som krävs för uppgiften.  
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Integritet 
Den som utför kontroll av en annan persons kostnader måste alltid kunna utföra kontrollen 
efter egen bedömning oavsett ställning gentemot den kontrollerade. 

Jäv 
Person får inte kontrollera eller attestera in- och utbetalningar till sig själv eller närstående. 
Detta innefattar också bolag, föreningar och motsvarande där den anställde eller närstående 
har ägarintressen eller ingår i ledningen.  

Riktlinjer och rutiner  
Regionstyrelsen ansvarar för att riktlinjer enligt denna policy utfärdas. Rutiner till denna 
policy utfärdas årligen av regiondirektören. 

Majoritetsägda bolag utfärdar riktlinjer och rutiner som tar hänsyn till denna policy. 
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Beslutad av: Regionstyrelsen , 2017 - 1 1 - 0 7

Diarienummer: RS - 2017 - 02666

Giltighet: från 2018 - 01 - 01 till 2022 - 12 - 31

Riktlinje

Attest och u ta n ord n i n g

Riktlinjen gäller för: Västra Götalandsregionen

Innehållsansvar: Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp

Dokumentet ersätter: -
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Sammanfattning 

 Regionfullmäktige fastställde 2017-11-21 policy för attest och 
utanordning. Policyn omfattar alla nämnder, styrelser och majoritetsägda 
bolag i Västra Götalandsregionen.  

 Denna riktlinje gäller för alla nämnder och styrelser. Majoritetsägda bolag 
rekommenderas att fastställa riktlinjen i tillämpliga delar. 

 Riktlinjen ska utifrån attestpolicyn förtydliga och ge vägledning i hur 
anställda och förtroendevalda ska agera i enlighet med den fastställda 
policyn. 

 Riktlinjerna omfattar Västra Götalandsregionens samtliga ekonomiska 
transaktioner inklusive projektmedel och andra medel som Västra 
Götalandsregionen förvaltar och förmedlar. 

 

Inledning 
Attestpolicy och riktlinjer är en del av den interna kontrollen inom Västra 
Götalandsregionen. Riktlinjer och rutiner ska möjliggöra en god kontroll av ekonomiska 
händelser och ge stöd för att undvika oavsiktliga och avsiktliga fel. Därigenom säkerställs 
att alla transaktioner som bokförs är korrekta. 

Ansvar och kontroll 
Varje nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för att policy och riktlinjer för attest och 
utanordning följs. Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Tilldelat ansvar gäller inom givna 
ekonomiska ramar och ska ta hänsyn till fattade beslut.  

Delat ledarskap 
För enheter med delat ledarskap är det viktigt att tydliggöra vem som har det ekonomiska 
ansvaret. Det ekonomiska ansvaret, det vill säga den som utses till attestant för ett ansvar, 
kan inte innehas av mer än en person. 

Projektmedel 
Riktlinjer gäller även för projektmedel och medel som Västra Götalandsregionen förvaltar 
åt annan.  

Kontroller 
Vid alla ekonomiska händelser ska kontroller utformas som täcker hela händelsekedjan. En 
person får inte ensam hantera en händelse som leder till en in- eller utbetalning.  

Kraven på kontroller och attester kan se olika ut beroende på vilken typ av transaktion det 
gäller, utifrån bedömd risknivå och avvägningen mellan kontrollnytta och kontrollkostnad. 
Den avgörande frågan är att kunna uppnå en tillfredsställande säkerhetsnivå genom hela 
processen för den aktuella transaktionen. Kontroller ska läggas in i rutinen vid den tidpunkt 
de gör mest nytta, normalt så tidigt som möjligt i processen.  
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Attest 
Attestant ska utses enligt delegationsordningen och denne har det övergripande ansvaret 
för den ekonomiska transaktionen.  

Attest innebär att godkänna att den ekonomiska händelsen är ändamålsenlig och ryms inom 
beslutad budget. Attesten innebär också  

 att konteringen är korrekt 

 att kontroller enligt rutiner har utförts 

 att utbetalning kan ske 

Ersättare för attestant 

Ersättare för attestant ska utses enligt delegationsordningen. Behov av mer än en ersättare 
beskrivs i rutinen. 

Elektronisk handel 
Vid elektronisk handel görs attest normalt på beställning. När en faktura överensstämmer 
med attesterad order och godkänd leverans ärvs attesten från beställningen. Vid avvikelse 
mellan beställning och leverans ska rutiner finnas som beskriver hur avvikelsen ska 
hanteras. Vid avvikelse ska fakturan attesteras. 

Abonnemang, avtal, periodiska fakturor 
För återkommande periodiska debiteringar ska i första hand abonnemangsfunktion 
användas. Regelverk ska upprättas som anger identifikation på abonnemanget, 
beloppsgränser, kontering och abonnemangslängd. Regelverket ska attesteras av behörig 
attestant. Periodiska debiteringar och fakturor som följer regelverket bokförs och attesteras 
automatiskt. Vid avvikelse mot regelverket ska fakturan granskas och attesteras innan 
utbetalning får ske. 

Beloppsgränser 
Beloppsgränser för attest ska finnas. 

Utanordning 
Utanordnare ska utses enligt delegationsordningen. Utanordning innebär att utföra 
kontroller enligt fastställda rutiner och därefter godkänna utbetalningsunderlag för 
utbetalning.  

Säkerhet 
Attestant och utanordnare ska utses enligt gällande delegationsordning. Behörig beställare, 
och personer som granskar mottagen vara eller utförd tjänst ska utses av behörig chef.  

Varje förvaltning ska ha en aktuell förteckning över attestanter och utanordnare. 
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Det ska vara olika personer som  

 attesterar  

 mottagningskontrollerar 

 utanordnar 

 registrerar i leverantörsregister 

I rutinerna ska framgå till vem avvikelser och oklarheter ska rapporteras.  

Övriga ekonomiska transaktioner 
Riktlinjerna gäller också för inbetalningar, krediteringar, omföringar och övriga 
ekonomiska transaktioner.  

Kompetens 
Den som ska utföra en kontrollåtgärd ska ha den kompetens som krävs för uppgiften.  

Integritet 
Den som utför kontroll av en annan persons kostnader måste alltid kunna utföra kontrollen 
efter egen bedömning oavsett ställning gentemot den kontrollerade. 

Jäv och personligt relaterade kostnader 
Person får inte kontrollera eller attestera utbetalningar till sig själv eller närstående. Detta 
innefattar också bolag, föreningar och motsvarande där den anställde eller närstående har 
ägarintressen eller ingår i ledningen.  

Personligt relaterade kostnader; personlig utrustning, kurs och konferensavgifter, resor, 
representation eller kostnader som avser något som ingen annan kan eller får använda, till 
exempel mobiltelefon, ska attesteras av överordnad chef. Utlägg som resulterar i 
utbetalning till privat konto eller adress ses alltid som en personligt relaterad kostnad.  

Rutiner  
Till policy och riktlinjer för attest och utanordning ska det finnas rutiner som beskriver 
regler för ekonomiska transaktioner inklusive kontrollrutiner samt hur avvikelser ska 
hanteras.  

Regiondirektören ansvarar för att rutiner enligt dessa riktlinjer utfärdas och uppdateras 
årligen. 



  Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde  - Yttrande över motion av Heikki Klaavuniemi (SD)  om att ansluta sig till 100million lives - SKAS 2017-00771-1  Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde  - Yttrande över motion av Heikki Klaavuniemi (SD)  om att ansluta sig till 100million lives : Expediering av RS 2016-07281-11 - Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 21 november 2017 - Yttrande över motion av Heikki Klaavuniemi (SD)  om att ansluta sig till 100million lives

Från: Britt-Marie Gustafsson 
Skickat: den 1 december 2017 09:15 
Till: HSS FB; Folkhälsa FB; SkasDiariet; HSN Östra FB 
Ämne: Expediering av RS 2016-07281-11 - Protokollsutdrag från 

regionfullmäktiges sammanträde den 21 november 2017 - Yttrande över 
motion av Heikki Klaavuniemi (SD)  om att ansluta sig till 100million lives 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 21 november 
2017 - Yttrande över motion av Heikki Klaavuniemi (SD)  om att ansluta 
sig....pdf 

 
 
 
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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§ 198 

Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) med flera om att ansluta 
sig till 100million lives  

Diarienummer RS 2016-07281 

Beslut 

 

1. Motionen avslås. 

 

Reservationer 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion från november 2016 föreslagit att Västra 

Götalandsregionen ansluter sig till ”100 million lives”, en kampanj med syfte att öka 

livskvalitén för barn och utsatta i alla samhällen. Syftet med att ansluta sig skulle vara att 

delta i arbetet med att:  

1. Skapa en kultur där fokus blir jämlik hälsa för alla  

2. Uppmuntra till bättre livsstil till de som är mest utsatta  

3. Vara ansvariga politiska ledare som visar att vi tar sats mot ett globalt/lokalt problem  

4. Få mer inspiration till hur vi kan ändra vårt hälsosystem till ett mer personcentrerat 

fokus  

 

Motionen har skickats till styrelsen för Skaraborgs sjukhus, folkhälsokommittén, Östra 

hälso- och sjukvårdsnämnden och hälso- och sjukvårdsstyrelsen för yttrande. Samtliga 

remissinstanser har föreslagit att motionen avslås med hänvisning till det aktiva 

folkhälsoarbete som redan pågår i VGR. Dessutom pågår inom Sveriges kommuner och 

landstings (SKL) projektet Strategi för hälsa. Som syftar till en långsiktigt gemensam 

strategi för en god och jämlik hälsa, god kvalitet samt en hållbar och uthållig hälsa. 

 

Västra Götalandsregionen har valt, genom folkhälsokommitténs internationella 

strategi, att prioritera internationella åtaganden genom World Health Organisation 

(WHO). Sedan länge pågår ett aktivt arbete för att åtgärda de ojämlikheter i hälsa 

som finns mellan olika grupper och geografiska områden i regionen. Det handlar 

om riktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser inom hälso- och 

sjukvården tillsammans med övergripande folkhälsoinsatser i samarbete med 

kommunen. Att ansluta sig till kampanjen anses inte ha några betydande 

konsekvenser för det aktiva arbete som redan pågår. Dessutom är det viktigt för 

Västra Götalandsregionen att aktivt delta och fullfölja de åtaganden vi redan har 

genom WHO. Koncernkontorets bedömning är därför att motionen avslås. 
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Beslutsunderlag 

 Regionstyrelsens beslut 2017-11-07 § 277 

 Tjänsteutlåtande daterat 2017-10-29 

 Yttrande från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2017-09-27 § 154 

 Yttrande från styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 2017-03-15 § 13 

 Yttrande från folkhälsokommittén 2017-06-09 § 42 

 Yttrande från östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-04-25 § 24 

 Motionen anmäld på regionfullmäktige 2016-11-29 § 212 

Yrkanden på sammanträdet 

Heikki Klaavuniemi (SD) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att 

det bör utredas hur mycket medel VGR behöver bidra med till projektet. Detta då 

motionen inte är tillräckligt beredd utan enbart besvarad med godtyckliga 

antaganden. 

 

Elias Ytterbrink (MP), Jonas Andersson (L) och Ulla-Britt Hagström (L) yrkar 

bifall till regionstyrelsens förslag. 

 

Jonas Andersson (L) och Ulla-Britt Hagström (L) yrkar avslag på Heikki 

Klaavuniemis yrkande om återremiss. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Heikki Klaavuniemis yrkande om återremiss mot att 

ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordförande ställer därefter proposition på regionstyrelsens förslag och finner att 

regionfullmäktige bifaller förslaget. 

Skickas till 

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, för kännedom 

 Folkhälsokommittén, för kännedom 

 Styrelsen för Skaraborgs sjukhus, för kännedom 

 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, för kännedom 
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Till: Åsa Ranbro Jansson 
Ämne: VB: Regionfullmäktiges beslut den 21 november 2017 om delårsrapport 

augusti 2017 
Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 21 november 

2017 - Delårsrapport augusti 2017.pdf; RF 2017-11-21 Bilaga § 180 - 
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Dnr SKAS 2017-00763 
 
Med vänlig hälsning 
 
Diariet 
Skaraborgs sjukhus 
E-post: diariet.skas@vgregion.se 
 
 
 

Från: Britt-Marie Gustafsson  
Skickat: den 30 november 2017 14:08 
Till: Expediering <expediering@vgregion.se>; Ann Söderström <ann.soderstrom@vgregion.se>; 
Christina Karlsson <christina.karlsson@vgregion.se>; Erik Lagersten <erik.lagersten@vgregion.se>; 
Eva Arrdal <eva.arrdal@vgregion.se>; Göran Ejbyfeldt <goran.ejbyfeldt@vgregion.se>; Joakim Björck 
<joakim.bjorck@vgregion.se>; Marie Andreasson Röllgårdh <marie.rollgardh@vgregion.se>; Marina 
Olsson <marina.r.olsson@vgregion.se>; Staffan Rydén <staffan.ryden@vgregion.se>; Boris Ståhl 
<boris.stahl@vgregion.se>; Helena Lundberg Nilsson <helena.l.nilsson@vgregion.se>; Emma 
Mattsson <emma.mattson@vgregion.se>; Ann-Sofi Lodin <ann-sofi.lodin@vgregion.se>; Rolf 
Ottosson <rolf.ottosson@vgregion.se> 
Ämne: Regionfullmäktiges beslut den 21 november 2017 om delårsrapport augusti 2017 
 
 
Översänder regionfullmäktiges beslut om delårsrapport augusti 2017. 
 
 
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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§ 180 

Delårsrapport augusti 2017 

Diarienummer RS 2017-04127 

Beslut 

 

1. Regionfullmäktige godkänner delårsrapporten augusti 2017 för Västra 

Götalandsregionen. 

2. Regionfullmäktige beslutar ställa sig bakom hälso- och sjukvårdsstyrelsens 

beslut om tillgänglighetssatsningar genom finansiering av ökade volymer genom 

rörlig ersättning över tak, så kallade brutna tak.  

3. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att ersätta hälso- och 

sjukvårdsstyrelsen med upp till 105 miljoner vid ett redovisat underskott som 

kan härledas till beslutet om ”brutna tak”. 

4. Regionfullmäktige uppdrar åt nämnder och styrelser att när de beslutar om nya 

satsningar eller uppdrag skall beslutet omfatta en redovisning av eventuella 

förändringar i personalbehov som behövs för att genomföra beslutet.  

5. Regionfullmäktige uppdrar åt sjukhusstyrelserna att vidta åtgärder för att 

säkerställa att den negativa utvecklingen inom kvalitets- och 

patientsäkerhetsområdet bryts. 

6. Regionfullmäktige uppdrar åt hälso- och sjukvårdsstyrelsen och sjukhusens 

styrelser att revidera gällande program och åtgärdsplaner för tillgänglighet till 

akutmottagningarna i syfte att säkerställa att målet om vistelsetid på 

akutmottagningarna uppnås.   

7. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att i bokslutsdispositionerna för 

2017 göra en sammanvägd bedömning av det ekonomiska resultatet och av hur 

respektive sjukhusen når måluppfyllelse och förbättringar inom de 

högprioriterade områdena. Förslagen till hantering av det ekonomiska resultatet 

vid sjukhusen ska baseras på denna sammanvägda bedömning. 

8. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

(HSS) att aktivt följa utvecklingen och att HSS vid behov ska samordna hälso-

och sjukvårdsnämndernas insatser samt för egen del vidta ytterligare åtgärder för 

att förbättra tillgängligheten. 

9. Regionfullmäktige beslutar att statsbidrag vidareförmedlas till berörd nämnd 

enligt belopp i tabell 1 i tjänsteutlåtandet ”Sammanställning av förändringar av 

riktade statsbidrag 2017”. 

Reservationer  

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska minst en gång om året behandla delårsrapport. Regionfullmäktige 

behandlar delårsrapporterna för mars och augusti. 
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Inom flera viktiga områden, de så kallade högprioriterade områdena, pågår vid 

regionens sjukhus en rad aktiviteter som syftar till att under 2017 bryta trender för att 

under 2018 nå uppsatta mål. Inom området tillgänglighet kan förändringar läsas av i 

det faktiska utfallet i form av färre antal väntande till första besök. För sjukfrånvaro 

har trenden brutits under 2017 och den ackumulerade sjukfrånvaron är nu lägre än 

2016.  

 

Västra Götalandsregionen redovisar ett överskott i augusti med 1 407 miljoner kronor. 

Helårsprognosen visar ett överskott med 900 miljoner kronor, vilket är 764 miljoner 

kronor bättre än budget. 

 

Regionstyrelsens samlade bedömning är att det är av stor vikt att de olika insatser och 

åtgärder som nu sker vid sjukhusen inom olika områden för att förbättra resultaten och 

bryta trender fullföljs och säkerställs. Detta även om den ekonomiska situationen är 

ansträngd och några sjukhus prognostiserar underskott.  

 

Revisorskollegiet har lämnat en skriftlig bedömning av delårsrapporten. Revisorerna kan 

inte bedöma resultatet i delårsrapporten med avseende på verksamhetsmålen eftersom 

prognoserna för att uppnå fullmäktiges mål visar på stor osäkerhet. I samband med 

granskningen har revisorerna inte funnit något som tyder på att Västra 

Götalandsregionens delårsrapport inte är upprättad i enlighet med lagens krav, god 

redovisningssed och gällande riktlinjer. 

Beredning 

Regionstyrelsen har behandlat ärendet den 17 oktober 2017. 

 

Revisorskollegiet har lämnat en skriftlig bedömning av delårsrapporten.  

Beslutsunderlag 

 Revisorernas bedömning av delårsrapport Utlåtande från revision om 

delårsrapport daterad 2017-10-09 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-10-17 § 246 

 Tjänsteutlåtande daterat 2017-10-10 

 Delårsrapport augusti 2017 Västra Götalandsregionen 

Yrkanden på sammanträdet 

Johnny Magnusson (M), Kristina Jonäng (C), Marith Hesse (M), Tony 

Johansson (MP), Annika Tännström (M), Conny Brännberg (KD), Ulrika 

Frick (MP), Gunilla Levén (M), Elias Ytterbrink (MP) och Nicklas Attefjord (MP) 

yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

 

Helén Eliasson (S), Eva Olofsson (V), Janette Olsson (S), Håkan Linnarsson (S), 

Annette Ternstedt (V) och Karin Engdahl (S) yrkar följande: (Yrkandet finns i 

bilaga § 180) 
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1. Regionfullmäktige antar förslaget i yrkandet 

2. Regionstyrelsen föreslås utarbeta underlag till hur tidigare underskott 

kan nollställas samt föreslå regionfullmäktige att i särskild ordning 

besluta i frågan. 

 

Vidare yttrar sig Inga-Maj Krüger (SD), Birgitta Losman (MP), Jonas Andersson (L), 

Monica Selin (KD), Håkan Lösnitz (SD), Cecilia Andersson (C), Jan Alexandersson 

(V), Lena Malm (S) och Pär Ekström (L). 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att regionfullmäktige 

bifaller regionstyrelsens förslag. 

Skickas till+ delårsrapporten 

 Nämnder och styrelser 

 Regiondirektören  

 Koncernstabschefer och koncernavdelningschefer 
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Yrkande 

2017-10-13 

Till regionstyrelsen/regionfullmäktige 

Dnr: RS 2017– 04127 

Med anledning av delårsrapporten i augusti 2017 

Den S-ledda regeringen har under mandatperioden haft som ambition att stärka välfärden genom 

att öka resurserna till landsting/regioner. Satsningarna har dels syftat till att stärka den totala eko-

nomin, dels bidra till ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö. Medan många andra landsting/regioner 

använt dessa resurser i dessa syften har situationen i Västra Götalandsregionen varit det motsatta. 

Här har den moderatledda majoriteten valt att inte fullt ut använda de ökade resurserna utan låta 

dem stanna kvar på centrala konton. Det har lett till att det ekonomiska resultatet är starkt medan 

verksamhetsresultatet överlag är under all kritik. Vårdplatser stängs eller är otillräckliga för den 

ström av patienter som behöver dem. Personalen flyr fältet, vårdgarantin hålls inte och cancervår-

dens besöksgaranti hålls inte. Väntetiderna på akuten är fortsatt långa. Ingen vändning för psy-

kiska ohälsan kan noteras. Vårdskador ökar, den sammanhållna vården är långt ifrån säkrad och 

produktionsmålen underträffas. Den oftast dyra köpta vården ökar, likaså volymen av inhyrd per-

sonal. Det som delårsrapporten signalerar starkast är att verksamheten inom allt fler områden 

dras med effektivitetsproblem. Majoriteten har dessvärre saknat insikt i frågan. Vi noterar även 

att administrationens omfattning och kostnader fortsätter att öka. 

Ljuspunkterna i det som lyfts i rapporten är beklagligt nog inte många. 

Vad det uppkomna läget beror på kräver förstås sitt svar. Vår analys är följande: 

Majoriteten har konsekvent vägrat ge nämnder och styrelser skälig uppräkning för kostnadsut-

vecklingen. Detta är lett till en underskottsekonomi inom framför allt sjukhusvården med tunga 

uppdrag och stora utmaningar. I sammanhanget vill vi understryka att vi förespråkar ekonomisk 

balans och effektivt resursutnyttjande i verksamheten. Detta kräver dock realistiska ekonomiska 

ramar som ger förutsättningar, och uppmuntrar till ökad produktion.  

Delårsrapporten bekräftar återigen vår kritik mot den moderatledda majoritetens bristande för-

måga att med de samlade ekonomiska och verksamhetsmässiga resurserna skapa stabilitet och ar-

betsro i organisationen. Delårsrapporten bekräftar även det vi har befarat, det vill säga att enstaka 

punktinsatser inte kommer att leda till önskade resultat. Det är först genom att ta helhetsgrepp 

och arbeta systematiskt som långsiktig förändring och utveckling kan åstadkommas. Det fordrar i 

sin tur en lednings- och styrningsförmåga som skapar långsiktighet, och ger stabila och realistiska 

ekonomiska ramar. Men det krävs också krav på systematisk uppföljning och fokus på måluppfyl-

lelse. Delårsrapporten visar dessvärre att de prioriterade målen inte uppnås, varken inom hälso- 

och sjukvården eller regionutveckling, även om läget ser något ljusare ut inom det senare.  

I detta yrkande fokuserar vi på hälso- och sjukvården där utmaningarna framför allt inom sjuk-

husvården är som störst. Situationen är oacceptabel och går ut över invånarnas behov av god till-

gänglighet och högkvalitativ vård. Det skapar dessutom en pressad arbetssituation för våra med-

arbetare. Det krävs därför aktiva åtgärder för att bryta utvecklingen. 

RF 2017-11-21 Bilaga § 180
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Yrkande 

 
 

Redan vid delårsrapporten i mars kunde vi konstatera att mer resurser till den egna verksamheten 

också leder till ökad produktion och bättre förutsättningar i verksamheterna. Vi noterade också 

att den moderatledda majoriteten av rent ideologiska skäl vägrade stärka den egna verksamheten 

och hellre såg mer köpt vård som lösning på alla problem. Sedan dess har majoriteten infört det 

s.k. brutna taket, men vår uppfattning är att detta inte ger långsiktiga planeringsförutsättningar. 

I avsaknad av agerande från den moderatledda majoriteten presenterar vi därför följande förslag, i 

syfte att komma till rätta med de utmaningar som verksamheten står inför under resterande delen 

av 2017. Att redan nu lägga en mer stabil grund för 2018 är en förutsättning för att bryta denna 

negativa och destruktiva trend i verksamheten.  

Vår bedömning är att de redovisade överskotten på de centrala nämnderna, såsom regionstyrel-

sen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen, kommer till stor del av bestå fram till årsskiftet och bör 

därför användas för att reglera obalanserna inom sjukhusvården. Detta skapar en bättre utgångs-

punkt inför det förslag till tilläggsbudget som kommer att presenteras under november. 

 

Åtgärder för stabilisering av sjukhusens ekonomi 

Hälso- och sjukvårdsnämndernas resurser 2017 ska stärkas.  Nämnderna ska i dialog med sjukhu-

sen bidra till ekonomisk stabilitet, ökad egen produktion och kortare väntetider samt minskad 

köpt vård. Vi väljer därför i det här läget att tillföra de resurser som varje nämndområde behöver 

för att stabilisera läget. Dialog och samordning mellan nämnderna behöver ske för bästa möjliga 

resultat. Fördelning av resurser föreslås ske enligt följande: 

 

Norra Hälso- och sjukvårdsnämnd 50 mnkr 

Södra Hälso- och sjukvårdsnämnd 60 mnkr 

Östra Hälso- och sjukvårdsnämnd 50 mnkr 

Västra Hälso- och sjukvårdsnämnd 50 mnkr 

Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd 200 mnkr 

Totalt 410 mnkr 

 

Finansiering föreslås dels ske enligt följande: 

HSS 100 mnkr 

Regiongemensamt 200 mnkr 

Moderförvaltningen 110 mnkr 

Totalt 410 mnkr 

Avslutningsvis måste dessvärre konstateras att knappt ett år före valet låter den moderatledda 

majoritetens fagra löften om lugn och ro i verksamheten ihåligt. Trots skattehöjning och stora in-

täktsförstärkningar från den S-ledda regeringen saknar regionledningen förmågan att styra verk-
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samheten och dess resultat åt rätt håll. Från vår sida är vi övertygade om att satsningar på perso-

nal, arbetsmiljö och en omfördelning av de centrala resurserna till de ansvariga nämnderna är vad 

som behövs för att komma till rätta med situationen i vården. Men det kräver i sin tur tydlighet i 

strategiska ledningsfrågor, något som länge har brustit hos den moderatledda majoriteten.   

Förslag till beslut 

 Regionstyrelsen föreslås besluta enligt ovan samt föreslå regionfullmäktige att anta förslaget. 

 Regionstyrelsen föreslås utarbeta underlag till hur tidigare underskott kan nollställas samt för-

slå regionfullmäktige att i särskild ordning besluta i frågan.  

 

Helen Eliasson (S) 

Regionråd i opposition  
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Hej! 
Översänder beslut i östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-11-30. 
Protokollet är justerat och anslaget 2017-02-05. 
 
 
Med vänlig hälsning  

Eleonor Hultmark 

Nämndsekreterare östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Koncernavdelning ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
 
Postadress: Regionens Hus, 405 44 Göteborg  
Besöksadress: Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, 542 45 Mariestad 
 
Telefon: 076-143 64 57 
E-post: eleonor.hultmark@vgregion.se 
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Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

8 (31) 

§ 93 

Tilläggsöverenskommelse om brutet tak 2017:3 mellan 
östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen 
Skaraborgs Sjukhus 

Diarienummer HSNÖ 2016-00143 

Beslut 

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner för sin del 

tilläggsöverenskommelsen 2017:3 med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

om ersättning för vård över takvolymer, så kallat brutet tak.  

Sammanfattning av ärendet 

Efter avstämning av utfall per delår 2, beslutade hälso- och sjukvårdsnämnderna 

om att omfördela medel. Sjukhusförvaltningarna fick möjlighet att uppskatta det 

totala värdet av produktion över tak för år 2017, vilket resulterade i ett värde av 

305 miljoner kronor, d.v.s. ytterligare 55 miljoner kronor som hälso- och 

sjukvårdsstyrelsen beslutat om den 2017-09-27 (dnr HS 2017–00266).  

 

Omfördelningen och hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om ytterligare 

finansiering innebär att denna kompletterande tilläggsöverenskommelse tecknas 

med styrelsen för Skaraborgs sjukhus, om ytterligare 30 miljoner kronor för 

produktion utöver fastställd takvolym 2017 i enlighet med det uppskattade totala 

värdet av 2017 års produktion över tak. Detta under förutsättning att 

regionfullmäktige beslutar om medel den 21 november 2017 i enlighet med 

bifogat underlag.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2017-10-31 

 Tilläggsöverenskommelse om brutet tak 2017:3 mellan östra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Skaraborgs Sjukhus 

Skickas till 

 Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, för genomförande, 

diariet.skas@vgregion.se  

 Jörgen Thorn, sjukhusdirektör för Skaraborgs Sjukhus, för genomförande, 

jorgen.thorn@vgregion.se  
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Hej! 
Översänder beslut i östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-11-30. 
Protokollet är justerat och anslaget 2017-12-05. 
 
 
Med vänlig hälsning  

Eleonor Hultmark 

Nämndsekreterare östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Koncernavdelning ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
 
Postadress: Regionens Hus, 405 44 Göteborg  
Besöksadress: Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, 542 45 Mariestad 
 
Telefon: 076-143 64 57 
E-post: eleonor.hultmark@vgregion.se 
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Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 94 

Statsbidrag till unga vuxna för vård och stöd vid missbruk 
och beroende 

Diarienummer HSNÖ 2017-00189 

Beslut 

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelar 1,2 miljoner kronor till 

Skaraborg Sjukhus för att förbättra vård och stöd till unga vuxna vid 

missbruk och beroende under 2017.  

Sammanfattning av ärendet 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade 2017-03-28 om ett regionuppdrag med 

ett antal rekommendationer, bland annat att utvecklingsinsatser ska vidtas för att 

utveckla missbruk- och beroende vården tillsammans med kommunerna för en 

effektiv och sömlös kedja för att personer med missbruk och beroende ska få 

jämlik vård och bättre tillgång till rekommenderade metoder (dnr HS 2016–

00094).  

 

Vuxenpsykiatrin på Skaraborgs Sjukhus arbetar för att unga vuxna med 

beroenden ska få snabbt vård och stöd vid beroende och missbruk. Åtgärderna är 

att: 

 Fortsätta att utveckla ett mellanvårdsteam för att kunna stödja och vårda 

unga vuxna med så kallade mellanvårdsinsatser. 

 Utveckla stöd till närstående och för patienten andra viktiga aktörer, vilka 

involveras i vårdens insatser kring patienten.  

 Fortsätta att utveckla ett hälsofrämjande arbetssätt som syftar till att 

identifiera risker innan unga vuxna utvecklar ett beroende eller missbruk. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-06 

Skickas till 

 Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, diariet.skas@vgregion.se 

 Jörgen Thorn, sjukhusdirektör för Skaraborgs Sjukhus, 

jorgen.thorn@vgregion.se  

 

 



 Omställningsarbete Skaraborgs Sjukhus -   :

Denna behandling ' Omställningsarbete Skaraborgs Sjukhus' har inget tjänsteutlåtande.



 Sjukhusdirektörens information -   :

Denna behandling ' Sjukhusdirektörens information' har inget tjänsteutlåtande.



 Information från presidiet -   :

Denna behandling ' Information från presidiet' har inget tjänsteutlåtande.
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